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  :املقدمة 

ومراقبة تنفيذ إجراءا��ا وكذلك إبراز إن التدقيق الداخ�� �عت�� العنصر األسا��ي �� تقييم املؤسسة االقتصادية 

 نقاط القوة والضعف واق��اح ا�حلول والتحسينات املناسبة لها.

يجب ع�� أي مؤسسة �عتمد ع�� وظيفة التدقيق الداخ�� ان ترا�� مجموعة من الشروط املوضوعية من أجل   

ل�ي من الواجب توفرها من استقاللية إ�� الوصول إ�� فعالية كب��ة لهذه الوظيفة، تتمثل هذه الشروط �� املعاي�� ا

التأهيل العل�ي والعمل ونطاق العمل وأدوات تنفيذ عمل التدقيق، إ�� التنظيم الواجب الذي يحكم إدارة التدقيق 

الداخ��، حيث نوع التدقيق (مركز�ة، مختلطة، المركز�ة)، عدد القائم�ن ع�� وظيفة التدقيق الداخ��، وهذا 

ملؤسسة وتوزعها ا�جغرا��.  يجب أن ي�ون ال�خص امل�لف بأداء مهمة أو وظيفة التدقيق حسب وطبيعة �شاط ا

الداخ�� ع�� درجة كب��ة من الن�اهة واإلملام بامليدان العم��، �عت�� التدقيق الداخ�� أداة إدار�ة تا�عة لإلدارة 

إن التطورات ا�حاصلة �� ا�حيط العامة للمؤسسة بحيث �عمل هذه األخ��ة ع�� تطو�ر وتحس�ن فعالية األداء، 

 الذي �عيش فيھ املؤسسة أوجب عل��ا تقييم أداءها من أجل ت�حيح االنحرافات و�بداء الرأي وتدارك األخطاء.

�ساعد التدقيق الداخ�� ع�� إيجاد الثغرات واق��اح ا�حلول املمكنة، كما �ساعد ع�� تقييم األداء بما يضمن  

هذا اآلمر الذي يجعل من املراجعة الداخلية أداة مساعدة للمؤسسة ع�� تدعيم  فعالية وكفاءة هذا التقييم،

 وتقييم األداء إذا توفرت املعلومات األساسية للمراجعة الداخلية (التدقيق الداخ��).

تتم ممارسة املراجعة الداخلية طبقا للمعاي�� املتعارف عل��ا �� التدقيق للوصول إ�� معلومات مرتبطة بتقييم  - 

أداء املؤسسة عن طر�ق الن�ح املقدم �� تقرري املدقق الداخ��، و�التا�� هو عبارة عن مرآة �عكس الوضعية 

 املالية للمؤسسة باستخدام مجموعة من األدوات.
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 :إش�الية الدراسة

 :من خالل مما سبق يمكن التوصل ا�� تحديد إش�الية الدراسة �التا��

 التدقيق الداخ�� �� تحقيق الفعالية �� املؤسسة؟�ساهم  كيف

 :لإلجابة ع�� هذه اإلش�الية نطرح التساؤالت التالية

 وما أهميتھ �� املؤسسة؟ الداخ��ما املقصود بالتدقيق  -

 املؤسسة وما عالقتھ بالتدقيق الداخ��؟نقيم أداء كيف  -

 فرضيات الدراسة:

 الفرضيات التالية: نطرحلإلجابة ع�� التساؤالت املطروحة سابقا 

 �ساعد التدقيق الداخ�� املؤسسة �� تحقيق أهداف املؤسسة مع تخفيض الت�اليف. -

القرار �� املؤسسة �� أنھ يضيف قيمة للمعلومات ملص�حة مستخدمي هذه  يتمثل دور املدقق الداخ�� �� إتخاذ-

 م.��املعلومات ل��شيد أح�امهم و قرارا

 أهمية الدراسة:

، أجل �عز�ز الكفاءة والفعالية �� املؤسسةع�� الرغم من أن التدقيق الداخ�� يمارس �وظيفة داخل املؤسسة من 

والعناية املهنية من خالل توف�� الشروط والقواعد واملعاي�� ال�ي تحدد هذه الوظيفة  إال أنھ ال يحظ باإلهتمام

 ا�حيو�ة �� املؤسسة اإلقتصادية. 

و بالتا�� �ستمد البحث أهميتھ من خالل �سليط الضوء ع�� ضرورة العناية بوظيفة التدقيق الداخ�� و الدور 

 والس�� ا�حسن للمؤسسة. تحس�ن األداءالذي يكتسيھ �� 

 أهداف البحث:

 توضيح ماهية التدقيق الداخ�� .-

 تقييم األداء داخل املؤسسة.-

 مساهمة املدقق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء.-

 أسباب اختيار املوضوع: 

  :هناك عدة أسباب الختيار هذا املوضوع وم��ا-

 التخصص.االهتمام ال�خ��ي باملوضوع الرتباطھ بموضوع -

 عدم التطبيق الفع�� للتدقيق الداخ�� داخل املؤسسات االقتصادية.-

 امليل ال�خ��ي لدراسة هذا املوضوع-
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 :حدود الدراسة

 مؤسسة ميناء مستغانم. :ا�حدود امل�انية

  2021و2020تمت هذه الدراسة خالل الف��ة ماب�ن  :ا�حدود الزمانية

   :مرجعية الدراسة

 املراجع تتمثل �� الكتب، ومذكرات ماس��، إضافة ا�� امللتقيات...ا�خ. اعتمدنا ع�� مجموعة من

  :صعو�ات الدراسة

واجهنا صعو�ة �� إيجاد املراجع ال�افية خاصة �� ما يتعلق بفعالية وأداء املؤسسة االقتصادية، إضافة ا�� صعو�ة 

 اجراء ال��بص �� املؤسسة.
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 مفاهيم أساسية حول التدقيق الداخ�� :الفصل األول 

 املبحث األول: ماهية التدقيق

 1�شأة التدقيق ومفهومھ  :املطلب األول 

 �شأة التدقيق -1

التدقيق �لمة مشتقة  من اللغة الالتينية و�ع�ي ال�خص الذي يتحدث بصوت عا�� وقد �شأت هذه املهنة من 

لقديمة �� بابل وروما و اليونان �انوا يحققون من �حة القدم، إذ إن الفراعنة �� مصر واإلم��اطور�ات ا

ا�حسابات عن طر�ق االستماع إ�� املدقق �� الساحات العامة حول اإليرادات واملصروفات، كما وأن ا�خليفة 

عمر بن ا�خطاب (رض) قد جعل مواسم ا�حج فرصة لعرض حسابات الوالة وتدقيقها، علما أن التدقيق �ان 

ومحاسبة املسؤول�ن ع��ا، وقد  أ، و�ان غرضھ الرئي��ي اكتشاف الغش وا�خط % 100املة �شمل املراجعة ال�

�خصت أهداف التدقيق �� ذلك الوقت بمقولة هو ألجل التأكد من نزاهة األ�خاص املسؤولون عن األمور 

 . املالية

املؤسسات وز�ادة الفجوة  ومع ظهور الثورة الصناعية �� بر�طانيا وتطور الصناعة والتجارة والز�ادة �� أ�شطة

ب�ن املالك�ن واإلدارة ا�ح��فة وتطور النظام الضر��ي. فأن الهدف الرئي��ي للتدقيق لم يتغ�� وهو اكتشاف الغش 

م هو االع��اف والرغبة بوجود نظام من 1850وا�خطأ، ولكن التغي�� املهم الذي طرأ خالل هذه الف��ة ولغاية 

وائم ا�حاسبية ألجل منع واكتشاف العش وا�خطأ، والتغي�� اآلخر �ان االع��اف محاس�ي ألجل التأكد من دقة الق

بوجود ا�حاجة لتدقيق القوائم ا�حاسبية من قبل �خص مستقل و محايد، وقد نص صراحة ع�� دلك قانون 

، األمر الذي ا�� تطو�ر مهنة التدقيق، وضرورة وجود أ�خاص مؤهل�ن 1862الشر�ات اإلنجل��ي السيلية 

ومدر��ن للقيام ��ذه املهمة �� هذه الف��ة لم يتم االع��اف بأهمية الرقابة الداخلية �سبب االعتقاد السائد �� دلك 

العمليات،  تدقيقا تفصيليا وجمع الوقت بان الرقابة تتم بواسطة القيد املزدوج، باإلضافة إ�� أن التدقيق �ان

نظمة ا�حاسبية بدأ االع��اف والقبول بالتدقيق بواسطة ولكن بتقدم الزمن وز�ادة حجم العمليات وتطور األ 

اد ب�ن القا��ي أثناء حكمھ  1895�� بر�طانيا لسنة  (General Bankالعينات وخصوصا �عد قضية (البنك العام 

  :�� هده القضية. و�التا�� فانھ 

بولة، ولهدا فان رجال (�� حالة عدم وجود شك �� العمليات، فان االستفسارات القليلة تصبح معقولة ومق

 األعمال عندما يختارون �عض ا�حاالت فلهم ا�حق من القول أن ا�حاالت األخرى �حيحة)

اع��ف كتاب ا�حاسبة والتدقيق بضرورة أهمية الرقابة الداخلية وفائد��ا  1933ولغاية  1900و�� الف��ة من 

أول من اع��ف ��ده األهمية األستاذ دس�ي للمؤسسات، وكدلك زرادة االع��اف بأهمية التدقيق ا�خار�� وأن 

الدي ب�ن أن نظام الرقابة الداخلية الفعالة �عوض عن التدقيق التفصي�� و��ن أن األهداف الرئيسية للتدقيق 

 ��:  

 .اكتساف الغش وا�خطأ.1

 .اكتشاف ومنع األخطاء الفنية.2

                                                            
 ھادي التمیمي، مدخل الى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة، الطبعة الثالثة ، دار وائل للنشر، عمان، 2006  1



5 
 

 .اكتشاف األخطاء �� املبادئ ا�حاسبية.3

  :وخالل الف��ة املذ�ورة نفسها أعاله تم �غي�� أولو�ات األهداف املذ�ورة وأصبحت كما ي�� 

 .تحديد املركز املا�� ور�حية املؤسسة.1

 .اكتشاف الغش وا�خطأ.2

كما أن كتب ا�حاسبة والتدقيق �� تلك الف��ة اع��فوا بأهمية الرقابة الداخلية للمدقق ا�خار��، وأن التفاصيل 

قوم ��ا املدقق ا�خار�� والعينات ال�ي �عتمدها تتوقف ع�� جودة نظام الرقابة الداخلية، ولهذا ع�� املدقق ال�ي ي

 أن يقوم بدراسة وتقييم الرقابة الداخلية أوال.

�� الواليات  1939فقد شهدت شبھ إجماع، وخاصة �عد ا�حالة الفضائية �� سنة  1933أما الف��ة �عد سنة 

  McKesson and Robbinsواملسماة  املتحدة األمر�كية

ن الغرض الرئي��ي من التدقيق ليس اكتشاف الغش وا�خطأ فاكتشاف مثل هذه ا�حاالت هو من مسؤولية ا

اإلدارة بل ان غرض التدقيق الرئي��ي هو تقر�ر املدقق املستقل وا�حايد فيما اذا �انت البيانات ا�حاسبية تب�ن 

 عدالة املركز املا��.

 األمر�كية AICPAتأكيد ع�� هذا املبدأ من قبل ا�جمعيات املهنية العاملية، مثل (ا�جارترد ال��يطانية ووقد تم ال

اد جاء �� أدبيات ومنشورات هذه ا�جمعيات من أن الغرض الرئي��ي لفحص البيانات ا�حاسبية من قبل )

 الية)محاسب قانو�ي مستقل ومحايد هو ألجل إعطاء الرأي حول عدالة البيانات امل

. و�� �شريعات 1919متقدمة منذ سنة  شريعات�اما �� الوطن العر�ي فإن فلسط�ن والعراق �انتا لد��ما 

مستمدة من قانون الشر�ات ال��يطا�ي، وهذه التشريعات تثبت حقوق وواجبات مدقق ا�حسابات أما �� (إمارة 

، اد ا���ئ أول مكتب لشركة  1944شرق األردن) فقد �انت ا�خدمات املهنية تقدم لها من فلسط�ن  ولغاية السنة 

قلت مؤسسة سابا وشر�اهم من القدس إ�� عمان، باإلضافة ا�� ا�شاء فروع انت 1948جورج خضر، ومن سنة 

ملؤسسات تدقيق  بر�طانية مثل مؤسسة (و�ی مری و شر�اهم) أما �� مصر فقد بدأ تنظيم مزاولة املهنة بصدور 

تم إ�شاء جمعية ا�حاسب�ن  1946و�موجبھ اكتسب املدقق تقديرا واح��اما، و�� سنة  1909قانون لسنة 

 .واملراجع�ن املصر�ة

و�� منطقة ا�خليج العر�ي فقد تم تطبيق قانون الشر�ات الهندي املستمد من القانون االنجل��ي ولغاية استقالل 

 هذه االقطار، إذ أعطت قوان�ن الشر�ات ف��ا أهمية لتنظيم املهنة ع�� األسس املطبقة �� البلدان املتقدمة.

، فإن املهنية �شأت وتطورت ع�� األسس املطبقة �� فر�سا وال�ي لم تكن أما �� سور�ا ولبنان واملغرب العر�ي

متطورة كما �� ا�حالة �� بر�طانيا، و�جدر اإلشارة هنا إ�� أن مهنة التدقيق ا�شأت �� أمر��ا من قبل ال��يطاني�ن 

 Priceباسم ، و�األخص من قبل اول �خص إس�وتلندي اسمھ وما زال هذا االسم معروفا عامليا 1905�� سنة 

water house Copper  

 مفهوم التدقيق -2

 لقد وردت عدة �عار�ف لهذا املفهوم م��ا: 
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يقصد بھ تدقيق ا�حسابات أي فحص األنظمة الرقابية والداخلية البيانات املستندات «أوال: مفهوم التدقيق 

ا�خروج برأي ف�ي محايد عن ا�حسابات والدفاتر ا�خاصة باملشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما قصد 

املالية عن الوضع املا�� لذلك املشروع �� ��اية ف��ة زمنية ومعينة و مدى تصو�رها لنتائج  مدى داللة القوائم

 2»تلك الف��ة أعمالھ من ر�ح أو خسارة عن

لتع�� عن �شاط  �عرف ا�جمع العر�ي للمحاسب�ن التدقيق الداخ�� انھ: " وظيفة داخلية تا�عة إلدارة املنشاةكما 

داخ�� مستقل إلقامة الرقابة الداخلية بما ف��ا ا�حاسبة لتقييم مدى تما��ي النظام مع ما تتطلبھ اإلدارة أو 

 3»العمل ع�� حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى 

ية ا�حصول ع�� أدلة و قرائن هو الفحص االنتقادي املنظم بواسطة املبادئ واملعاي�� والقواعد واألساليب �غ

اإلثبات لفحص أنظمة الرقابة الداخلية ، البيانات ، ا�حسابات املثبتة �� الدفاتر و ال�جالت ��دف إبداء رأي 

ف�ي محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املا�� للمؤسسة �� ��اية ف��ة زمنية و مدى تصو�رها لنتائج 

 4خسارة عن تلك الف��ة ثم توصيل تلك النتائج إ�� أال طراف املعنية. أعمال املؤسسة من ر�ح أو

عرفھ مجمع املراجع�ن الداخل�ن بالواليات املتحدة األمر�كية ع�� انھ: وظيفة يؤد��ا موظف�ن داخل املؤسسة، 

التأكد من وتتناول الفحص التلقائي لإلجراءات والسياسات اإلدار�ة و�جراءات الرقابة الداخلية، وذلك ��دف 

تنفيذ هذه السياسات اإلدار�ة والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية سليمة واملعلومات سليمة ودقيقة 

 .5و�افية

 أهمية وأهداف التدقيق :املطلب الثا�ي

 أهمية التدقيق-1

فا داخلية إن أهمية التدقيق تتمثل �� �ونھ وسيلة تخدم جهات ك��ية ذات مص�حة مع املؤسسة سواء �انت أطرا 

أو خارجية، إذ �عتمد إ�� حد كب�� ع�� البيانات ا�حاسبية التخاذ قرارات ورسم خطط مستقبلية، ومن ب�ن 

 املستفيدين من التدقيق نجد

�عتمد إدارة املؤسسة ع�� التدقيق �ش�ل ك��ي خاصة �� عملية التخطيط املستقب��  :إدارة املؤسسة/ 1 :

و�التا�� فإن مصادقة املدقق ع�� قوائمها سيمنحها درجة ك��ية من الثقة  لتحقيق أهدافها املسطرة مسبقا ،

 و�ز�د من �سبة االعتماد عل��ا ، كما �عت�� مفتاح ا�حكم ع�� مستوى أداء أعضاء مجلس اإلدارة

 إن ظهور شر�ات املساهمة ذات االمتداد اإلقلي�ي وانفصال اإلدارة عن املالك عزز من :املالك واملساهم�ن/ 2 .

أهمية التدقيق ، ف�ان البد من طرف يضمن التسي�� األمثل ألموال املساهم�ن ومنع حدوث تالعبات ، كما أن 

 تقر�ر مدقق ا�حسابات �ساهم �� جلب مستثمر�ن جدد يضمن لهم أك�� عائد ممكن.

                                                            
 خالد أمین عبد هللا. " التدقیق و الرقابة في البنوك" ، دار وائل للنشر و التوزیع ، عمان، األردن، الطبعة األولى ، 2012،ص 19 2
 المجمع العربي للمحاسبین ، " مفاھیم التدقیق المتقدمة" ، مطبعة الشمس، عمان، األردن، 2001 ،ص 227 3
 برھان محمد، 1995 م أنظمة المعلومات اإلداریة، جامعة القدس المفتوحة، الطبعة األولى ص 21 4
بن عثمان سارة، دور المراجعة في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة، دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لألشغال في اآلبار حباسي مسعود،  5

02ص ،2013، جامعة ورقلة، والتسییركلیة علوم اقتصادیة التجاریة ر ییعلوم التس في الماسترمذكرة مقدمة لنیل شھادة   
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و�قومون بتحليلها ملعرفة �عتمد هؤالء ع�� تقر�ر املدقق ب�حة وساملة القوائم املالية ،  :الدائن�ن واملوردين/ 3 .

املركز املا�� والقدرة ع�� الوفاء باالل��ام وكذا درجة السيولة لدى املؤسسة ما يضمن هلم تحصيلهم �حقوقهم 

 6لدى املؤسسة

 7أهمية التدقيق للمجتمع

 يلعب التدقيق دورا مهما �� األوساط املالية واألوساط ا�ح�ومية االقتصادية.

�عتمد عل��ا وتثق ��ا ضرور�ة ألي مجتمع و املستثمر يتخذ قرارات الشراء والبيع املعلومات املالية ال�ي 

الستثماراتھ، البنوك تتخذ قرارات إعطاء القروض والسلطات الضر�بية تقوم باحتساب الدخل ا�خاضع لضر�بة 

ث �� حالة الدخل ومبلغ الضر�بة ودخول وخروج شر�ك �� شر�ات التضامن ومعرفة مبلغ ال���ات وضر�بة اإلر 

الوفاة، �ل هده األمور وغ��ها �عتمد ع�� معلومات جهزت أو حضرت من قبل اآلخر�ن، هده ا�جهات ر�ما 

تتضارب مصا�حها مع مصا�ح ا�جهات املستفيدة من هذه املعلومات، ولهدا �شأت ا�حاجة إ�� خدمة املدقق 

يانات واملعلومات املالية تمثل باعتدال أو املستقل  وا�حايد سيقوم بإعالم األطراف األخرى إن �انت هذه الب

 بوضوح ومن جميع جوان��ا املادية املركز املا�� كما هو تار�خ مع�ن والنشاط للسنة أو الف��ة املن��ية بتلك التار�خ.

 أهداف التدقيق-2

�ستطيع الباحث �� التطور التار��� ألهداف التدقيق ومضمونھ امل�ي أن يالحظ التغ�� الهائل الذي طرأ ع�� 

األهداف و�التا�� املضمون، فقديما �انت عملية التدقيق مجرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد �� الدفاتر 

لتدقيق �غ��ت عندما قرر القضاء وال�جالت من أخطاء أو غش أو تالعب وتزو�ر، ولكن هذه النظرة لعملية ا

م. أن اكتشاف الغش وا�خطأ ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق وأنھ ليس مفروضا  1897االنجل��ي صراحة 

 �� املدقق أن ي�ون جاسوسا 

حيث أصبح من واجب املدقق القيام بمراجعة انتقادية منظمة للدفاتر وال�جالت و�صدار رأي ف�ي محايد 

ره الذي يقدمھ للمساهم�ن عن نتيجة فحصھ، و�مكن إجماال حصر أهداف التدقيق �� نواح يتضمنھ �� تقر�

 عدة أهمها:

 وتتمثل فيما ي��:األهداف الرئيسية:  2-1

 ا�حصول ع�� رأي ف�ي محايد حول مطابقة القوائم املالية للمركز املا��. -

 ى االعتماد عل��ا.التحقق من �حة ونظامية البيانات ا�حاسبية املثبتة بالدفاع ومد  -

 مراقبة ا�خطط املوضوعية ومتا�عة تنفيذها.  -

 تحديد االنحرافات وطرق معا�ج��ا. -

 تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة واملقاييس. -

 تحقيق أق��ى كفاية إنتاجية ممكنة عن طر�ق منع اإلسراف ع�� جميع مستو�ات النشاط.  -

                                                            
بن سلیمان بوعسریة كمال، آلیات التدقیق المحاسبي في اطار معاییر التدقیق الدولیة وكیفیة تطبیقھا في الجزائر، جامعة عبد الحمید ابن بادیس 6

7، ص2015مستغانم،   
 ھادي التمیمي، مدخل الى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، 2006 7
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 راد ا�جتمعتحقيق أق��ى قدر ممكن من الرفاهية ألف -

 وتتمثل فيما ي��: األهداف الثانو�ة: 2-2

 اكتشاف ما قد يوجد �� الدفاتر وال�جالت من أخطاء أو غش.  -

 اعتماد اإلدارة عل��ا �� تقر�ر ورسوم السياسات اإلدار�ة واتخاذ قرارات ا�حاضر واملستقبل. -

 مساعدة مص�حة ا�جباية �� تحديد مبلغ الضر�بة -

 املالية وتمكي��م من اتخاذ قرارات مناسبة. طمأنة مستخدمي القوائم -

 تقليل فرص ارت�اب األخطاء والغش بوضع ضوابط و�جراءات تحول دون ذلك -

 أنواع التدقيق :املطلب الثالث

ما زال �عض الكتاب يقسمون التدقيق من حيث نطاق العمل إ�� تدقيق ک�� وتدقيق جزئي، أو من حيث ا�جهة 

تدقيق ح�ومي، تدقيق خار�� وتدقيق داخ��، أو من حيث زمن إجراء التدقيق ا�� ال�ي تقوم ��ذه ا�خدمة ا�� 

تدقيق مستمر أو ومن حيت االل��ام إ�� تدقيق الزامي وتدقيق غ�� الزامي، ولكن التقسيم ا�حديث للتدقيق 

  �شمل األنواع التالية:

  تدقيق البيانات املالية-1

سبية وتمثل امل��انية العامة، حساب األر�اح وا�خسائر والتدفقات وهو جمع وتقييم األدلة حول البيانات ا�حا

النقدية وغ��ها من الكشوفات املالية مأخوذة ك�ل، ألجل التمكن من إعطاء الراي من عدالة املركز املا�� كما 

ية بذلك بتار�خ امل��انية وأن حساب األر�اح وا�خسائر والنفقات النقدية تمثل النشاط للسنة أو الف��ة املن��

التار�خ وأن االيضاحات املرفقة مع البيانات املالية �افية. هذا النوع من التدقيق يتم من قبل �خص مستقل 

ومحايد مؤهل ومتدرب علميا وعمليا ومجاز للممارسة �� مهنتھ. أما املستفيدون من هذه البيانات املالية ألجل 

 اتخاذ القرارات ع�� أساسها وهم وع�� سبيل املثال:

 اإلدارة. -

 املساهمون. -

 الدائنون. -

 ا�حللون املاليون. -

 �عض دوائر الدولة. -

 األسواق املالية. -

 تدقيق الرقابة (تدقيق االل��ام) -2

وهو ذلك النوع من التدقيق ألجل التأكد من أن السياسات و التعليمات والقواني�ن املوضوعة من قبل هيئة  

تم تطبيقها بصورة أصولية وع�� سبيل املثال التفتيش الدي يقوم  بھ البنك املركزي ع�� البنوك معينة قد 

التجار�ة  للتأكد من أن �عليمات وقوان�ن البنك املركزي قد تم تطبيقها بصورة �حيحة أو التدقيق الذي تقوم 
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تدقيق نفسها أو ا�جمعيات املهنية بھ السلطات الضر�بية للتأكد من أن إجراءات ا�جودة ال�ي وضع��ا مؤسسة ال

 قد طبقت بصورة جيدة. 

 تدقيق النشاط -3

�شمل ا�حصول وتقييم القرائن واألدلة حول الكفاءة والفعالية لنشاط املؤسسة وا�خاص �عملية معينة. و�� 

اإلنتاج أو �عض األحيان �سمون هذا النوع من التدقيق ر�ما جميع األ�شطة، وع�� سبيل املثال �ل الفرع أو خط 

قسم املبيعات، أو املش��يات، أو ا�خازن، أو قسم التسو�ق، أو قسم  :جزء (قسم) من النشاط وع�� سبيل املثال

 ا�حاسوب.

 Institute of Internals Auditors (IIA)وقد �عرف مجمع ا�حام�ن الداخل�ن  

املؤسسة، وتقديم تقر�ر مناسب ا�� "�� إجراءات منظمة لتقييم فاعلية وكفاءة �شاط  النشاط بأنھ:تدقيق 

 االدارة ا�ختصة حول النتائج و�عطاء التوصيات الضرور�ة لإلصالحات".
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 ماهية التدقيق الداخ��  :املبحث الثا�ي

لقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخ�� م�انة بارزة �� معظم املؤسسات والشر�ات ارتبطت بأع�� مستو�ات التنظيم 

ليس �أداة رقابية فحسب، بل كنشاط تقيي�ي لتدقيق وفحص �افة األ�شطة والعمليات ا�ختلفة ��دف تطورها 

نظيمية لوال تظافر العديد من العوامل ال�ي كفاية انتاجية م��ا، وما �انت لتبلغ هذه املرتبة الت وتحقيق أق��ى

 ساعدت ع�� نموها وتطورها و ازدياد أهمي��ا.

 مفهوم التدقيق الداخ�� :املطلب األول 

 مفهوم التدقيق الداخ��

وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل املنشأة “) ع�� أن التدقيق الداخ�� هو IIAعرفھ معهد املدقق�ن الداخلي�ن (

�افة ا�شط��ا كخدمة للمنشاة ��دف مساعدة موظفي املنشأة لالضطالع بمسؤوليا��م بجدارة، لفحص وتقييم 

حيث يقوم التدقيق الداخ�� ب��و�د اإلدارة بالتحليالت والتقييمات والنصائح واالرشادات واملعلومات املتعلق 

 .”فؤ بت�لفة معقولةباأل�شطة ال�ي تمت مراجع��ا، و�تضمن هدف التدقيق الداخ�� ايجاد نظام رقابة ك

التدقیق الداخ�� هو أحد الو سائل الفعالة للرقابة الداخلیة و یمكن �عر�فھ بأنھ �شاط تقیی�ي مستقل ینشأ 

وتقییم فعالیة  داخل املؤسسة لتدقیق العملیات كخدمة لإلدارة و هو وسیلة رقابیة إدار�ة �عمل ع�� قیاس 

 8وسائل الرقابة األخرى 

�شاط تأکيدي استشاري  "واخر �عر�ف للتدقيق الداخ�� ع�� انھ   (IAA)املدقق�ن  ملعهد 1999حسب �شرة 

مستقل وموضو�� مصمم إلضافة قيمة للمنشأة لتحس�ن عمليا��ا وهو �ساعد املنشاة ع�� تحقيق اهدافها 

 .)التحكم(بإيجاد من�ج منظم وصارم لتقييم وتحس�ن كفاءة عمليات ادارة ا�خطر ،الرقابة والتوجيھ 

مجموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تنشؤه اإلدارة للقيام بخدم��ا �� تحقيق العمليات لتدقيق الداخ�� هو ا

االحتياطات املتخذة �حماية و�� التأكد من  .والقيود �ش�ل مستمر لضمان دقة البيانات ا�حاسبية واالحصائية

للسياسات وا�خطط واإلجراءات االدار�ة اصول وممتل�ات املنشأة، و�� التحقق من اتباع موظفي املنشأة 

و�� قياس صالحية تلك ا�خطط والسياسات وجميع وسائل الرقابية األخرى �� أداء اغراضها  ،املرسومة لهم

 .واق��اح التحسينات الالزم ادخالها عل��ا وذلك ح�ى تصل املنشأة ا�� درجة الكفاية االنتاجية القصوى 

 أهدافھأهمية التدقيق الداخ�� و  :املطلب الثا�ي

 أهمية التدقيق الداخ��-1

�شأ التدقيق الداخ�� وتطور ا�حاجة اليھ ا�حافظة ع�� املوارد املتاحة  و اطمئنان مجالس اإلدارة ا�� سالمة 

العمل ، وحاجا��ا ا�� بيانات دور�ة دقيقة �ختلف النشاطات من أجل اتخاد القرار املناسب من اجل اتخاد 

 .قرار املناسب والالزم لت�حيح االنحرافات ورسم السياسة املستقبليةال

                                                            
،دار البدایة ناشرون و موزعون،  1مصطفى سالمة صالح، مفاھیم حدیثة في الرقابة الداخلیة و المالیة، الطبعة  8

 2010ص،  29.عمان،
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لقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخ�� م�انة بارزة �� معظم املؤسسات والشر�ات ارتبطت بأع�� مستو�ات التنظيم 

ا ليس �أداة رقابية فحسب، بل كنشاط تقيي�ي لتدقيق وفحص �افة األ�شطة والعمليات ا�ختلفة ��دف تطوره

كفاية انتاجية م��ا، وما �انت لتبلغ هذه املرتبة التنظيمية لوال تظافر العديد من العوامل ال�ي  وتحقيق أق��ى

ساعدت ع�� نموها وتطورها و ازدياد اهمي��ا. ووقائي من خالل تحقيق األحداث والوقائع املاضية. وا�شائي 

 وضع برامج التدقيقلتشمل التأكد من �ل �شاط من ا�شطة املنشأة ودلك من خالل 

 أهداف التدقيق الداخ��-2

تطورت أهداف التدقيق الداخ�� مع تطور الزمن واختلف مفهومھ بحيث تمكنا من التمي�� من ب�ن األهداف 

 التقليدية واألهداف ا�حديثة.

  األهداف التقليدية

قد انحصرت �� املراحل األولية �� اكتشاف األخطاء والغش والتالعب وضاق نطاقھ �� العمليات املالية ، أي 

التحقق من سالمة ال�جالت والبيانات املالية. �عدها حدث تطور منطقي ألهداف التدقيق الداخ�� لتشمل 

صبغة تأكيدية واستشار�ة إلضافة �شاط تقيي�ي ووقائي وا�شائي اال ان هذه النظرة قد تطورت واصبحت ذات 

 قيمة للمنشأة.

املتعلقة باملمارسة العملية التدقيق الداخ�� ، واعت��ت هدفھ األسا��ي  1999كما حدد��ا �شرة املعاي�� الدولية 

هو ملساعدة جميع اعضاء املنشأة ع�� تأدية عملهم بفاعلية . و�تم ذلك من خالل قيام التدقيق الداخ�� 

 . يالت والتقو�مات والتوصيات واملشورة واملعلومات ال�ي ��م اال�شطة ال�ي يتم مراجع��اب��و�دهم للتحل

  :و�تم تحقيق هدا الهدف عن طر�ق مجموعة من األعمال

  مراجعة وتقو�م فعالية وكفاية وتطبيق الرقابة املالية والرقابة ع�� العمليات األخرى والعمل ع�� جعلها

 أك�� فاعلية و�ت�لفة معقولة.

 .التحقق من مدى االل��ام �سياسات املنشأة وخططها واجراءا��ا املوضوعية 

 .التحقق من مدى وجود ا�حماية ال�افية ألصول املنشأة من جميع أنواع ا�خسائر 

 .التحقق من إم�انية االعتماد او الوثوق بالبيانات اإلدار�ة 

 عاملون بالقيام ��ا وتقديم التوصيات تقو�م نوعية األداء املنفذ ع�� مستوى املسؤوليات ال�ي �لف ال

 املناسبة لتحس�ن عمليات املنشأة وتطو�رها.

 .رفع الكفاءة اإلنتاجية عن طر�ق التدر�ب باق��اح الالزم م��ا 

  تق��ي وتحديد أسباب املشكالت ال�ي تحدث �� املنشأة وتحيد ا�خسائر واالضرار الناجمة ع��ا واق��اح

 مثل دلك �� املستقبل. ما من شأنھ معا�ج��ا ومنع حدوث

 .اجراء الدراسات واالختبارات ا�خاصة بناء ع�� طلب من اإلدارة 
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إن الهدف من التدقیق هو مساعدة أفراد املؤسسة ع�� تأدیة مسؤولی��م بفعالیة و هذا من خالل تزو�دهم 

 9 :بمختلف املعلومات والتوصيات و التحليالت باإلضافة إ�� �و��ا ��دف إ�� 

 التحقق من �حة ودقة البیانات ا�حاسبة و تحلیلها؛  -1

 متا�عة تنفیذ ا�خطط والسیاسات و اإلجراءات املعتمدة و تقیمها؛ -2

 .تقییم الضبط الداخ�� من حیث تقسیم األعمال -3

  :10من األهداف ال�ي یحققها التدقیق الداخ�� و �� العديدكما هناك 

نظمة �� إخالء مسؤولیا��م من خالل التقار�ر املتعلقة بفحص و تحلیل مساعدة جمیع مستو�ات اإلدارة �� امل-4

نتائج أعمالهم �ش�ل واق�� �عید عن التح��،و �� حالة وجود ضعف أو �غرات معینة یقدم توصیات ملعا�جة 

 وت�حیح هذه األوضاع؛

ق تقییم وتحسن إضافة قیمة للمنظمة وتحس�ن عملیا��ا و مساعدة املنظمة ع�� تحقيق أهدافها عن طر�-5

عملیات إدارة ا�خاطر والرقابة والتوجیھ و بناء علیھ �شمل نطاق التدقيق الداخ�� آلیة ضبط وتقییم و تحس�ن 

 كفاءة و فعالیة نظام الرقابة الداخلیة التقییم و التوجیھ؛ 

البیانات املالیة املثبتة �� التأكد من �حة و سالمة س�� األمور املالیة �� املنظمة و اختبار دقة العملیات و -6

  .الدفاتر و ال�جالت لتقر�ر مدى مطابق��ا للقوان�ن و األنظمة والتعلیمات

 املعمول ��ا؛  التأكد من أن القرارات اإلدار�ة ذات اآلثار املالیة تنفذ بدقة ووفق للقوان�ن واألنظمة-7

ایة موجودات املنظمة من سوء االستعمال أو تدقیق القرارات اإلدار�ة و متا�عة اإلجراءات الهادفة إ�� حم-8

 التلف الضیاع؛ 

التأكد من أن �افة القوان�ن و األنظمة و التعلیمات و القرارات السار�ة مرعیة التطبیق من قبل جمیع العامل�ن -9

 �� املنظمة؛ 

 ات وتحدید مواطن ا�خطر واكتشاف الغش واالحتیال؛ يالوصول إ�� األهداف والغا-10

 الفحص املوضو�� ألدلة اإلثبات لتقییم ٕ مستقل الرقابة وادارة ا�خاطر وعملیات التحكم �� أ�شطة املنشأة؛ -11

إمداد اإلدارة باملعلومات عن نظام الرقابة الداخلیة و بیان أوجھ القصور فیھ، حیث أنھ من واجب املدقق -12

 أو خلل �� النظام من أجل تحسینھ؛  الداخ�� أن یب�ن إلدارة املنشأة عن طر�ق التوصیات أي قصور 

إمداد مستخدمي القوائم املالیة من املستثمر�ن والدائن�ن و الدوائر ا�ح�ومیة بالبیانات املالیة و ذلك لتقر�ر -13

 .ما إذا �انوا یرغبون �� منح �سهیال لشركة أم ال

 

                                                            
 2016،دار الرماح للنشر، عمان،  1صالحي محمد، التدقیق الداخلي ودوره في الرقع من تنافسیة المؤسسة، الطبعة  9

 44،ص 
عمر زھیر عزالدین، أثر فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة على أداء المدقق الداخلي، مذكرة ماجیستر في المحاسبة،  10

 ص ص، :2015(30 - 31)األردن
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 عالقة التدقيق الداخ�� بالتدقيق ا�خار�� :الثالثاملطلب 

املؤسسة بحاجة ا�� �ل من املدقق الداخ�� وا�خار��، لذلك ال �عد أحدهما منافسا لألخر، و�بج�� أوجھ الت�امل 

  :�� العناصر التالية

��، تجعل من املدقق ا�خار�� ضرورة ملا يتمتع بھ من استقاللية خعدم االستقاللية ال�املة للمدقق الدا -

 �املة �� معظم املواقف.

فر للمدقق و ��تم بالرقابة الداخلية من حيث تحسي��ا ودعمها وتقييم أدوا��ا وهذا ما ياملدقق الداخ��  -

 .وتدقيقھ �سهولة وسرعة ھا�خار�� القدرة ع�� تحديد نطاق فحص

 مفهوم التدقيق ا�خار��

ال�ي ��دف ا�� فحص القوائم املالية ��  �عرف التدقيق ا�خار�� ع�� أنھ "األداة الرئيسية املستقلة وا�جيادية

املؤسسة، ومن ناحية أخرى فلن التدقيق ا�خار�� بمعناه املتطور وا�حديث والشامل ما هو اال نظام ��دف 

ا�� إعطاء الرأي املوضو�� �� التقار�ر واألنظمة واإلجراءات املعينة يحماية ممتل�ات املؤسسة موضوع 

 11التدقيق.

 الداخ�� والتدقيق ا�خار�� التمي�� ب�ن التدقيق

  :يمكن ت�خيص الفرق ب�ن التدقيق الداخ�� والتدقيق ا�خار�� �� ا�جدول التا��

 12: املقارنة ب�ن التدقيق الداخ�� و التدقيق ا�خار��) 01ا�جدول رقم (

 التدقيق ا�خار�� التدقيق الداخ�� البيان

تحقيق أع�� كفاءة إدار�ة  -1 الهدف-1

إبداء الرأي الف�ي و�نتاجية من 

ا�حايد عن مدى صدق خالل 

القضاء ع�� اإلسراف واكتشاف 

وعدالة التقار�ر املالية عن ف��ة 

محاسبية معينة األخطاء والتالعب 

 �� ا�حسابات

التأكد من �حة املعلومات  -2

املقدمة  لإلدارة لالس��شاد ��ا �� 

لف�ي ا�حايد عن مدى إبداء الرأي ا

صدق وعدالة التقار�ر املالية عن 

ف��ة محاسبية مع ينة  وتوصيل 

 .النتائج إ�� الفئات املستفيدة م��ا

                                                            
 .179ص: ،  2001الدین مصطفى الھراوي، محمد السید السرایا، "دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة"، الدار الجامعیة، ، مصر كمال  11
 

 .18: أحمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص: 12
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رسم ا�خطط واتخاذ القرارات 

  وتنفيذها.

 

�خص طبي�� أو معنوي م�ي من  موظف من داخل املؤسسة عالقة القائم �عملية التدقيق -2

 خارج املؤسسة

املدقق، تحدد اإلدارة نطاق عمل  نطاق وحدود التدقيق -3

أن طبيعة عمل املدقق كما 

بتوسيع عمليات  �سمح لھ ا�خار��

الفحص واإلختبارات ملا ،  لديھ من 

وقت و�م�انات �ساعده ع�� 

 تدقيق جميع عمليات املؤسسة. 

يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا 

للعقد املوقع ب�ن املؤسسة واملدقق 

ا�خار��، والعرق السائد، ومعاي�� 

عل��ا، وما تنص  التدقيق املتعارف

عليھ القوان�ن املنظمة ملهنة 

التدقيق، وغالبا ما ي�ون التدقيق 

ا�خار�� تفصي�� أو اختباري وفقا 

لطبيعة وحجم عمليات املؤسسة 

 محل التدقيق. 

يتم الفحص بصورة مستمرة  -1 التوقيت املناسب لألداء -4

 طوال السنة املالية.

 اختيار�ة وفقا �حجم املؤسسة. -2

تم الفحص مرة واحدة (��ائية) ي -1

أو خالل ف��ة دور�ة أو غ�� دور�ة 

 طوال السنة املالية (مستمرة).

 قد ي�ون �امل أو جزئي. -2

 الزامية وفقا للقانون السائد. -3

 قراء التقار�ر املالية. إدارة املؤسسة. املستفيدين -5 
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 ضوابط التدقيق الداخ�� :املبحث الثالث

  13صفات املدقق�ن :األول املطلب 

ان فعالية وظيفة التدقيق الداخ�� تتوقف ع�� توفر فئة من املدقق�ن ف��م صفات مكتسبة سواء اثناء دراستھ، 

  : ه الصفاتذأو أثناء ممارستھ لواجبھ امل�ي ومن ه

�ع�ي أن ينظر املدقق الداخ�� ا�� األمور داخل املنشأة من منظور اداري، بحيث ير�ط ب�ن  الو�� اإلداري:-1

العالقات املتداخلة، �شر�ة �انت أم مادية، و�وازن ب�ن املهارات الوظيفية واإلدار�ة، و�حلل الوضع الداخ�� 

 .ل البيئة االقتصادية ا�خارجيةظللمنشأة �� 

ل�خ�ىي لدى املدقق الداخ�� عن تطلعاتھ ورغباتھ �� تحس�ن نوعية عمليات �ع�� الدافع ا الدافع ال�خ��ي:-2

التدقيق ال�ي يقوم ��ا، وهدا الدافع هو الدي يجعل املدقق تواقا ا�� القيام بأدوار إدار�ة عالية املستوى، وتقديم 

 بطر�قة مقبولة خدمات رقابية أك�� فعالية، فضال عن أنھ يدفعھ إ�� محاولة تنفيذ واجباتھ الرسمية ا�حكم

التدقيق الداخ�� قدرة عالية ع�� االتصال �ساعد املدقق�ن ع�� تبادل  تتطلب وظيفة :درة االتصاليةقال-4

املعلومات وا�حقائق، حول العمليات بي��م و��ن األ�خاص ا�خاضع�ن للتدقيق من جهة و�ي��م و��ن االدارة العليا 

خر، ولكن من جهة، وهده املقدرة يمكن للمدقق�ن تنمي��ا با�خ��ة واملران، لدلك ف�ي تختلف من مدقق ا�� آ

ي يحرص ع�� تحس�ن قدرتھ االتصالية سواء �انت شفهية أم كتابية، حيث ذاملدقق الداخ�� الناجح هو ال

 تمكنھ هده املهارة من نقل أهداف عملية التدقيق وتقو�ما��ا واالستنتاجات والتوصيات بصورة وا�حة وفعالة. 

كر�ة وجسدية كب��ة  وال يصل املدققون إ�� نتائجها يحتاج تنفيذ إجراءات التدقيق الداخ�� جهودا فاملثابرة: -5

ين ال يمتل�ون صفة املثابرة سوف يتوقفون عن العمل غالبا قبل الوصول ذ�� مدة قص��ة، لذلك فان املدقق�ن ال

ا�� نتائج حقيقية توصل إ�� أهداف دائرة التدقيق الداخ��، وع�� مدير دائرة التدقيق الداخ�� آن يحاول 

 �ب املدقق�ن ع�� الص�� واملثابرة، ويعلمهم كيف يؤدون األعمال الصعبة دونما ملل او �جر.باستمرار تدر 

يف��ض باملدقق�ن الداخلي�ن أن ي�ون محب�ن لإلبداع واالبت�ار ودائ�ي البحث عن الطرق واألساليب  :االبت�ار�ة-6

 العامل�ن �� املنشأةلك األعمال ال�ي يؤد��ا بقية ذا�حسنة إلنجاز األعمال ال�ي يؤدو��ا، وك

ع�� الطر�قة اإليجابية ال�ي يتعامل ��ا املدققون مع األ�خاص ا�خاضع�ن تنطوي صفة اللباقة  :قةبا.الل7

للتدقيق، وتتضمن هده الصفة أيضا القدرة ع�� ابداء املالحظات وأحيانا توجيھ االنتقادات البناءة دون استثارة 

صفة من خالل دراسة املشاعر واألحاسيس اإل�سانية، وادراك غضب ال�خص املنتقد و�مكن امتالك هده ال

 ردود األفعال البشر�ة، و�مكن تنمية هده الصفة بالتعليم والتدر�ب

يجب أن يتمتع املدقق الداخ�� بقوة ال�خصية، بحيث ال �سمح أن يؤثر �ش�ل غ�� عادل  قوة ال�خصية:-8

 يراها، وأن ي�ون صاحب رأي وقدرة ع�� الدفاع عن رأيھ.األحداث تماما مثلما د ع�� نتائج التدقيق، وأن �سر 

                                                            
 490ص، 2010والتوزیع، ، الوراق للنشر IAAدلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة الصادرة من  الوردات، خلف عبد هللا13
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يجب أن ي�ون املدقق الداخ�� مستقيما وأمينا ومخلصا �� عملھ وعليھ أن يتو�� العدالة  :األمانة واملوضوعية-9

ا استقامة حقيقية، وغ�� مرتبط بأية مص�حة تنال من أمانتھ أو تجرد، مهما �ان ذوأال ي�ون متح��ا، وأن ي�ون 

 .لك املص�حةتر أث

يجب ع�� املدقق أن يح��م سر�ة املعلومات ال�ي يحصل عل��ا أثناء عملھ، وأال �ستخدم  :العملالسر�ة �� -10

 هذه املعلومات لغايات �خصية او بطر�قة تؤدي ا�� إيذاء مص�حة املنشأة.

 األخرى  باإلداراتعالقات التدقيق الداخ��  :املطلب الثا�ي

�عد مهمة املدقق الداخ�� من املهام الصعبة داخل منظمات األعمال، ألن املدقق الداخ�� مطالب بأن ينجح �� ا 

نجاز املتطلبات الفنية ملهمتھ، و�� نفس الوقت أن يوافق ب�ن اتجاهات متضادة، و�وائم ب�ن اعتبارات سلوكية 

 14 :اخ�� مع اإلدارات ا�ختلفةمتقارضة بطبيع��ا، وفيما ي�� شرح موجز لعالقة التدقيق الد

 عالقة التدقيق الداخ�� مع اإلدارة العليا

ع�� الرغم من أهمية اقتناع اإلدارة العليا بدور التدقيق الداخ�� �� تقديم ا�خدمات الرقابية لها، اال ان هناك 

، وأسلوب العمل �� ثمة مجاال الختالف وجهات النظر بي��ما، وغالبا ما يذكر هذا االختالف حول نطاق التدقيق

حدود هذا النطاق �سبب اعتقاد اإلدارة العليا بأن مهمة التدقيق تتمثل �� منع وقوع األخطاء أو التقليل م��ا 

تجنبا ل�خسار، وان اعتقاد التدقيق ان املهمة تركز ع�� تقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة وتدقيق العمليات، 

 النظم والعمليات.وتقديم التوصيات الالزمة لتحس�ن تلك 

 عالقة اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية

ان وجود دائرة للتدقيق الداخ�� �� املنشأة، تقوم بالواجبات املطلو�ة م��ا بصدد الفحص التحقيق يدعو ا�� 

قيام العامل�ن بواجبا��م ب�ل دقة وعناية و�دون تأخ��، كما يدعو أيضا ا�� منع فرص ارت�اب الغش أو تقليلها ا�� 

أد�ى حد، فاملوظف الذي �علم بأن هناك من س��اجع عملھ، سوف يتو�� ا�حرص �� أن ال يقع �� أخطاء بخالف 

   .املوظف الذي �عرف بأن عملھ لن يخضع لتدقيق ما

ان وظيفة التدقيق الداخ�� تبقى ذات صيغة استشار�ة، وتقدم خدما��ا ا�� جميع املستو�ات اإلدار�ة بما ف��ا 

أن شنفيذية، أي أن توصيا��ا واق��احا��ا غ�� ملزمة دائما، وال تنفذ اال �عد اقناع ذوي السلطة أو الاملستو�ات الت

بالسياسات اإلدار�ة فوجود املدقق هو للمساعدة �� رفع كفاءة أداء األعمال و��جيع العامل�ن ع�� التمسك ، ��ا

 ا�� الكفاءة اإلنتاجية القصوى.املوضوعة، فهو ين�ح ويساعدهم �� تطو�ر وتحس�ن أعمالهم للوصول 

 

 

                                                            
 499ص، 2010، الوراق للنشر والتوزیع، IAAدلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة الصادرة من  الوردات، خلف عبد هللا14
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 دور التدقيق الداخ�� �� تحس�ن فعالية األداء �� املؤسسة :الفصل الثا�ي

 فعالية األداء �� املؤسسة :املطلب األول 

 األداء كمفهوم ب�ن الكفاءة والفعالية

وك��ة استعماالتھ خاصة �� البحوث ال�ي  مفهوم األداء: إن شيوع استخدام مصط�ح األداء �� األدب التسي��ي 

تتناول املؤسسة لم يؤديا إ�� توحيد مختلف وجهات النظر حول مدلولھ، فهو قد �ستخدم للتعب�� عن مدى بلوغ 

األهداف أو عن مدى االقتصاد �� استخدام املوارد، كما نجده �� كث�� من األحيان �ع�� عن إنجاز املهام. وقبل 

ال�ي �ع�ي إعطاء �لية  Performareلنظر هذه �ش�� إ�� أن األداء لغة يقابل اللفظة الالتينيةاإلسهاب �� وجهات ا

ال�ي �ع�ي إنجاز العمل أو "الكيفية ال�ي يبلغ  Performanceالش�ل ل�ىيء ما، وال�ي اشتقت م��ا اللفظة اإلنجل��ية 

 15oussePetit Lar��ا التنظيم أهدافھ" وهو نفس املع�ى الذي ذهب إليھ قاموس 

فمن منطلق �ون األداء �ع�� عن مدى إنجاز املهام، فإنھ (األداء) كمفهوم اقتصر لدى الكث�� من الباحث�ن ع�� 

املورد البشري دون غ��ه من املوارد األخرى، حيث يرى �عضهم أنھ �ع�ي: "قيام الفرد باأل�شطة واملهام ا�ختلفة 

خرون حينما عرفوه بأنھ ���: "الكيفية ال�ي يؤدي ما العاملون وهو ما يراه باحثون آ 16ال�ي يت�ون م��ا عملھ "

مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة لها باستخدام وسائل اإلنتاج املتاحة لتوف�� مستلزمات 

سو�قها طبقا اإلنتاج، وإلجراء التحو�الت الكمية والكيفية املناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عل��ا، ولتخز���ا و�

ولت��ير هذا الرأي أو هذا 17لل��نامج املسطر واألهداف ا�حددة للوحدة اإلنتاجية خالل الف��ة الزمنية املدروسة .

وآخرون معھ أن: "اإلنتاج اإلجما�� للمؤسسة ينتج عن التوفيق ب�ن العديد من  Chevalierاملفهوم لألداء يرى 

أما األداء فينحدر أو ينتج مباشرة عن عنصر العمل، و�التا�� فإن �ل العوامل كرأس املال، العمل، املعرفة... 

 18عامل سيعطي األداء الذي يتناسب مع قدراتھ ومع طبيعة عملھ "

إن أداء املورد البشري و�ن �ان يمثل جزءا ال يتجزأ من أداء املؤسسة ك�ل فهو �� حقيقة األمر ال �ع�� عنھ 

 ى ما دامت املؤسسة تحقق أهدافها من خالل تفاعل مختلف مواردها.لوحده دون إدراج أداء املوارد األخر 

أما من منطلق املعا�جة الشمولية للمؤسسة ير�ط الباحثون األداء بمدى بلوغ هذه األخ��ة أهدافها أحيانا وأحيانا 

ن مستو�ات أخرى مدى االقتصاد �� استخدام مواردها املتم��ة بالندرة النسبية و�عبارة أخرى �ستخدم للتعب�� ع

 الكفاءة والفعالية ال�ي تحققها املؤسسة.

حيث يقصد بالكفاءة مدى تحقيق األهداف و�التا�� ف�ي تقاس بالعالقة ب�ن النتائج ا�حققة واألهداف 

املرسومة، �� ح�ن يقصد بالفعالية القدرة ع�� تدنية مستو�ات استخدام املوارد دون املساس باألهداف املسطرة 

 .19القة ب�ن النتائج وعواملھ أو النتائج واملوارد املستخدمةال�ي تقاس بالع

                                                            
15 Petit la rousse : ed Librairie la rousse, Paris 1990 

 .50،ص 1979،  2إدارة القوى العاملة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ط :أحمد صقر عاشور  16
 

، 1987،جامعة باتنة،  85-84جمال خنشور التقییم االقتصادي في وحدة دیدوش مراد إلنتاج المشروبات الغازیة والعصیر المركز خالل عامي  17
 . 09ص

18 Chevalier et autres : Gestion des ressources humaines, ed Deback université Québec, 1993, P333 
19 M. Marchesnay : La stratégie, éd/ OPU, Alger, 1988 P 27. 
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و�اإلضافة إ�� االختالف �� �عر�ف الكفاءة والفعالية يحصر �عض الباحث�ن األداء �� أحد �عديھ يجعلھ مرادفا 

ة، وع�� أما للكفاءة أو الفعالية. فم��م من يرى أن: "مفهوم اإلنتاجية الفعالية) يتساوى مع مفهوم األداء الشامل

. وم��م من يرى بأنھ 20هذا األساس فقد عرف األداء ع�� أنھ: "عالقة ب�ن املوارد ا�خصصة والنتائج ا�حققة"

يمثل:" الكيفية ال�ي �ستخدم كما الوحدة اإلنتاجية مواردها املادية والبشر�ة �� سبيل تحقيق األهداف ا�حددة 

.“ 

قط، فقد ذهب آخرون إ�� ال��ك�� ع�� الكفاءة لوحدها، حيث وع�� خالف هؤالء الذين ركزوا ع�� الفعالية ف

 ، أو "النتائج املتحصل".21األهداف أو ا�خرجات ال�ي �س�� النظام إ�� تحقيقها"“عرفھ �عضهم بأنھ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 R. Brosquet : Fondement de la performance humaine dans l’entreprise, éd. Les éditions d’organisation, Paris, 
1989, P 11. 

 .35، ص1، ط1985دارة والتخطیط االستراتیجي، دار الفكر العربي اإل:عایدة سید خطاب  21
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 العوامل املؤثرة �� أداء املؤسسات 

إن األداء بمختلف أنواعھ و�مفهوم الكفاءة الفعالية �عت�� دالة تا�عة للعديد من املتغ��ات والعوامل ال�ي تؤثر  

ف��ا سلبيا أو إيجابيا. وملا �ان تحس�ن األداء، سواء ع�� مستوى األنظمة الفرعية أو ع�� مستوى املؤسسة ک�ل، 

مباشر أو غ�� مباشر، فإن الباحث�ن (�ل حسب موضوع هو الهدف من وراء أغلب البحوث ال�ي تناولتھ �ش�ل 

بحثھ) سعوا إ�� تحديد هذه العوامل أو ع�� األقل حصر أهمها ع�� النحو الذي �سمح بالعمل ع�� �عظيم آثارها 

 : 22الذي أورد القائمة التالية Donaldsonاإليجابية وتقليص آثارها السلبية، م��م 

 القيادة-                           الهي�لة                         

 الثقافة-العملية اإلنتاجية �� حد ذا��ا                           

 ا�خيارات التقنية-االس��اتيجية                                             

 أسلوب ا�حياة   –) Le contexteا�حيط الذي تنشط فيھ املؤسسة (

الستة لألداء وال�ي  Segments)ما أسماه باألجزاء ( Kruger�عيد عن هذه العوامل أورد  أسلوب اإلدارة وغ�� -

تتمثل �� األ�خاص أو مجموعة األ�خاص ال�ي لها تأث�� ع�� تحيد سياسة املؤسسة، الفلسفة والثقافة (نظام 

إلدارة، الرفاهية، اإلعالم، القيم، الرموز، األساط��...)، االس��اتيجية، األنظمة، كنظام امل�افآت، التخطيط، ا

 ) والعملية اإلنتاجية.Potentielا�حاسبة، طاقات اإلنجاز ال�امنة. (

أن أداء املؤسسة يتبع هذه األجزاء من حيث ترتي��ا، تالحمها، توافقها مع �عضها البعض، ومدى  Krugerو�رى 

 .23تكيفها مع ا�حيط

 طرق تقييم األداء ومراحلھ :املطلب الثا�ي

 تقييم األداءمفهوم 

ينظر الكث�� من الباحث�ن إ�� عملية تقييم األداء ع�� أ��ا مرحلة أو جزء من عملية املراقبة، باعتبارها تنصب  

ع�� اإلنجازات ا�حققة �� املؤسسة وتمارس من أجل اإلجابة: ع�� ماذا تحقق مما يجب أن يتحقق؟ أما ملاذا لم 

عليھ �� مرحلة أخرى من مراحل الرقابة وال يدخل �� عملية إطار يتحقق الذي �ان يجب أن يتحقق؟ فاإلجابة 

تقييم األداء، أي أن هذه األخ��ة تتوقف عند مقارنة النتائج الفعلية مع املؤشرات املرجعية ثم إصدار حكم �شأن 

حرافات إن أداء مؤسسة أما الرقابة ف�ي باإلضافة إ�� عملية تقييم األداء �� حد ذا��ما تتضمن أيضا دراسة االن

وجدت لتحديد أسبا��ا وكذا التداب�� الواجب اتخاذها. و�� هذا الشأن هناك من يرى "أن تقييم األداء هو جزء 

من عملية الرقابة، فإذا �انت الرقابة �� عملية توجيھ األ�شطة داخل التنظيم ل�ي يصل إ�� هدف محدد فإن 

 الرقابية" تقييم األداء هو استقراء دالالت ومؤشرات املعلومات 

ومن هذا املنظور وردت الكث�� من التعار�ف ال�ي تنظر إ�� عملية تقييم األداء ع�� أ��ا "�ع�� عن تقييم �شاط 

الوحدة االقتصادية �� ضوء ما، توصلت إليھ من نتائج �� ��اية ف��ة مالية معينة، و�� تتم أوال بالتحقق من بلوغ 

بقياس كفاءة الوحدة �� استخدام املواد املتاحة سواء �انت موارد األهداف ا�خططة وا�حددة مقدما وثانيا 

                                                            
22 J.Chaabani : Les concepts de performance dans des theories du management, in la performance Op/cit,P24. 
 
23 IDEM : p25 
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�شر�ة أو رأسمالية"، أو�� عبارة عن "قياس األداء الفع�� ومقارنة النتائج املطلوب تحقيقها، أو املمكن الوصول 

وعة إل��ا ح�ى ت�ون صورة حية ملا حدث و�حدث فعال، ومدى النجاح �� تحقيق األهداف وتنفيذ ا�خطط املصن

 .24بما يكفل اتخاذ اإلجراءات املالئمة لتحس�ن األداء"

 مراحل تقييم األداء

 إن تقييم األداء يمر بأر�ع مراحل أساسية وصوال الفعالية التقييم وكفاءتھ، و�� �التا��:

املعاي�� �� مقاييس دقيقة ومحددة مقابلة لنتائج االنجاز املطلوب �� ضوء األهداف  :تأسيس معاي�� االنجاز. 1

التنظيمية ومفردات التوصيف الوظيفي، وتصميم املعاي�� هو ا�خطوة ا�جوهر�ة األو�� لتنفيذ تقييم األداء �� 

�� خطوط االنتاج أفرادا  مختلف املستو�ات االدار�ة و�األخص �� املستوى الوظيفي واملستوى التنفيذي للعامل�ن

ومجاميع عمل هذه املعاي�� قد ت�ون كمية أو احصائية أو غ�� كمية وقد تتضمن عناصر متنوعة مثل: الوقت 

 والت�لفة، وحجم اإلنتاج.

و�� عملية تحديد النتائج ا�حققة �� انحاز األ�شطة الوظيفية والواجبات واملهمات . قياس االنجاز الفع��: 2

ذها من قبل األفراد العامل�ن باستخدام أدوات کمية ونوعية، وال تخلو أيضا من تقديرات املدراء ال�ي تم تنفي

 التنفيذية واملسرف�ن ع�� انجاز ا�خطط وال��امج االدار�ة ا�ختلفة.

الهدف من هذه ا�خطوة هو التوصيف الدقيق لالنحراف واألخطاء ال�ي  . مقارنة االنجاز الفع�� باملعاي��:3 

�� عملية االنجاز، إذا �انت هناك انحرافات غ�� مقبولة عن املعاي�� املوضوعية لإلنجاز، يتم التوجيھ نحو حدثت 

ا�خطوة التالية أما �� حالة توافق النتائج مع املعاي�� املوضوعية فإن سلسلة الرقابة عند االدارة تنت�ي عند 

 اس��جاع املعلومات، أي عند تلك ا�خطة.

افات:. ت�حيح األخطاء 4 تتم �� هذه املرحلة معرفة أسباب وم�ان ا�خلل ومعا�جتھ �� أي  و�عديل االنحر

مرحلة من مراحل دورة حياة النظام اإلنتا�� طبعا ال يكفي أن يتم �عديل األخطاء، ودفع املعلومات ا�خاصة 

 25بذلك إ�� اإلدارة إذ البد من ضمان عدم تكرار نفس املشا�ل أو األخطاء مرة ثانية.

  :تقييم األداء �� املؤسسة طرق 

 مقياس التدرج ع�� أساس سلو�ي: -1

ير�ط هذا املقياس ب�ن طر�ق�ي التدرج البيا�ي واملواقف ا�حرجة، و�تم حسب هذه الطر�قة تحديد وتصميم 

ع�� مدى امتالكھ للسلوك أو الصفة. كما يتم  أعمدة ل�ل سلوك مستقي من واقع العمل ثم تقييم الفرد بناءا

توضيح املستو�ات ا�ختلفة للسلوك ومدى فاعلي��ا مما �ساعد املقيم ع�� ر�ط تقييمھ �سلوك الفرد �� العمل 

 26أثناء عملية التقييم.

 

 

                                                            
 95، ص2001جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة العلوم اإلنسانیة، عبد الملیك مزھوده، األداء بین الكفاءة والفعالیة، 24
محمود عبد الفتاح رضوان، تقییم أداء المؤسسات في ظل معاییر األداء المتوازن، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، الطبعة األولى،  25

 2012مصر،
 حمداوي وسیلة 26
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 :طر�قة مقياس املالحظات السلوكية--2

عتمد تقييم األداء حسب هذه الطر�قة ع�� قياس للقضاء ع�� عيوب الطر�قة السابقة، �تم تطو�ر هذا امل 

النتائج ا�حققة فعال مقارنة باألهداف املسطرة، وتركز هذه الطر�قة ع�� اإلدارة باألهداف وهو أسلوب حديث �� 

اإلدارة وتقييم األداء و�حدد هذا القيا�ىي األ�عاد السلوكية املوقعة األداء الفعال وال�ي تمثل موافق جوهر�ة 

مل و�قوم املقيم بمالحظة سلوك األفراد موضع التقييم وترتي��م حسب خمس أوزان ل�ل �عد لسلوكيات الع

(بدال من وزن واحد حسب الطر�قة السابقة). ومن ثم تجمع الدرجات ال�ي يتحصل عل��ا العامل من �ل �عد من 

 أ�عاد العمل. 

  :طر�قة مراكز التقييم-3

معينة مثل: التخطيط، التنظيم، والعالقات اإل�سانية.... ا�خ �س�� هذه الطر�قة إ�� قياس مهارات وصفات 

بتحديد مقاييس معية لهذه الصفات ع�� الرغم من صعو�ة تحديدها و�ستخدم هذه الطر�قة لتقييم مدراء 

 1مختلف املستو�ات اإلدار�ة و�صورة خاصة األفراد املر�ح�ن لإلدارة العليا.

 :طر�قة اإلدارة باألهداف -4

أحدث الطرق و�عتمد ع�� الع��ة بالنتائج ع�� أن الرئيس املباشر لن يلتفت إ�� سلوك مرؤوسيھ وال ا�� �عت�� من  

 :صفا��م، بل س��تم فقط بما استطاعوا أن يحققوه من نتائج وتمر هذه الطر�قة �عدة خطوات، �� �اآل�ي

 يتم تحديد األهداف املطلوب تحقيقها ال�ي يتم تقييم العامل ع�� أساسها.- 

 تحديد املدة املتفق عل��ا أيضا.-

 أثناء التنفيذ ع�� الرئيس أن �ساعد مرؤوسيھ ع�� تحقيق األهداف وأن يتا�ع تحقيق النتائج.-

عند ��اية املدة املتفق عل��ا، أو عند وقت تقييم األداء يتم مقارنة النتائج الفعلية ال�ي تم تحقيقها بتلك ال�ي تم -

 يد االنحراف والتنفيذ إيجابا وسلبا.وضعها عند بداية املدة وتحد

  :درجة 360طر�قة -5

تم ا�� هذه الطر�قة تقييم األداء بواسطة �ل املهتم�ن بھ، �عدة طرق وعدة أزمنة �� آن واحد، إ�� أنھ يتم  

 بواسطة الرئيس والزمالء، استخدام عدة طرق مثل اإلدارة باألهداف، باإلضافة إ�� انھ �ستخدم �� ��اية السنة.

 27تمتاز هذه الطر�قة بتوف�� معلومات دائمة و�املة من عدة جهات وطوال الوقت يجعل االستفادة م��ا كب��ة. 

عي��ا األسا�ىي هو اع��اض البعض عل��ا ع�� األخص اع��اض الرؤساء أن يتم تقييمهم بواسطة مرؤوسهم، كما 

 إنتاجية العمل.�عاب عل��ا أن �ستحوذ ع�� وقت كب�� من العامل�ن ع�� حساب 

 تقييم املدقق الداخ�� لنتائج املؤسسة

إن النتائج ال��ائية عند ان��اء عملية التدقيق �عتمد ع�� �شاط الفع�� واألهداف ال�ي �س�� املؤسسة إ�� 

تحقيقها، فالتدقيق الداخ�� أداة من أدوات الرقابة فهو املسؤول عن متا�عة �افة العمليات ومراقبة أ�شطة 

 ارة أو �جان التدقيق. املؤسسة وأقسامها، ومن أهم مخرجا��ا تقار�ر تقدم إ�� مجلس اإلد

                                                            
 24، ص2007أحمد ماھر، إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  27
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��دف التدقيق الداخ�� إ�� مساعدة األفراد ع�� أداء مسؤوليا��م ب�ل دقة وكفاءة ذلك من خالل توف�� لهم جو 

 مناسب وتقدم لهم مختلف التحاليل والتوصيات ال�ي تتعلق بأ�شطة ال�ي سيتم تدقيقها.

بمقارنة األداء الفع�� با�خطط واملعاي��  يقوم قسم التدقيق الداخ�� بفحص وتقييم فعالية األداء وذلك 

واألهداف والسياسات املوضوعة داخل املؤسسة. ويعت�� هذا النوع من تدقيق األداء هو تدقيق اإلجراءات 

الرقابية حيث �عت�� �ل من السياسات وا�خطط أجزاء من نظام الرقابة الداخلية، ومن ناحية أخرى �ستخدم 

تقييم األداء الك�� الذي تقوم بھ اإلدارة وح�ى يتمكن عنھ أن يتسموا باملوضوعية  مراجعة األداء كجزء من عملية

واالستقاللية �� جميع مراحل عملية التدقيق الداخ�� وتمتد قائمة مسؤوليات التدقيق الداخ�� لتقييم اإلدارة 

 دائما نظرا الن اإلدارة �� املسؤولة عن استخدام تلك املوارد.

ء ع�� الكفاءة والفعالية و�تطلب القيام ��ا وضع أهداف مقبولة تقارن ��ا نتائج األداء ترتكز مراجعة األدا 

 28الفع��، فالتدقيق الداخ�� �عتمد ع�� جزء كب�� من املقاييس املوضوعية لتنفيذ مراجعة األداء.

 دور التدقيق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة :املطلب الثالث

لقد أخذت وظيفة التدقيق الداخ�� م�انة بارزة �� معظم املؤسسات وارتبطت بأع�� مستو�ات التنظيم ليس 

�أداة رقابية بل كنشاط تقيي�ي للتدقيق وفحص �افة األ�شطة والعمليات ا�ختلفة ��دف تطو�رها وتحقيق 

افر العديد من العوامل ال�ي ساعدت أق�ىى کفاية إنتاجية م��ا وما �انت لتبلغ هذه املرتبة التنظيمية لوال تض

ع�� نموها وتطورها وازدياد أهمي��ا ووقائي من خالل تدقيق األحداث والوقائع املاضية و��شائي لتشمل التأكد 

 من �ل �شاط من أ�شطة املؤسسة وذلك من خالل وضع برامج التدقيق.

ية وكفاءة أي أنھ �س�� إ�� تحس�ن األداء إن التدقيق الداخ�� �� جوهره ��دف إ�� تحقيق أهداف املؤسسة بفعال

وذلك �� جميع املستو�ات سواء �انت عالية أو دونيا وذلك من خالل التحليالت والتوصيات واملشورة ال�ي يقدمها 

ا�ختلف املس��ين والعملي�ن �� املؤسسة فالتدقيق الداخ�� يقوم ع�� مجموعة من القواعد واألسس وال�ي يمكن 

 �:ت�خيصها فيما ي�

تدقيق وتقو�م فعالية وكفاية وتطبيق الرقابة املالية والرقابة ع�� العمليات األخرى والعمل ع�� جعلها أك�� -

 فعالية و�ت�لفة معقولة.

 التحقق من مدى االل��ام �سياسات املؤسسة وخططها و�جراءا��ا املوضوعية. -

 أنواع ا�خسائر. التحقق من مدى وجود ا�حماية ال�افية ألصول املؤسسة من جميع -

 التحقق من إم�انية االعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدار�ة. -

تحس�ن نوعية األداء املنفذ ع�� مستوى املسؤوليات ال�ي �لف العاملون بالقيام ��ا وتقديم النوعيات املناسبة -

 لتحس�ن عمليات املؤسسة وتطو�رها.

 ح الالزم م��ا.رفع الكفاءة اإلنتاجية عن طر�ق التدر�ب باق��ا -

تق�ىي وتحديد أسباب املشا�ل ال�ي تحدث �� املؤسسة وتحيد ا�خسائر واألضرار الناجمة ع��ا واق��اح ما من  -

 شأنھ معا�ج��ا ومنع حدوث مثل ذلك �� املستقبل.

                                                            
 80، ص2008رعد عبد هللا الطائي و عیسى قدادة، إدارة الجودة الشاملة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  28
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 29إجراء الدراسات واالختبارات ا�خاصة بناء ع�� طلب من اإلدارة. -

 سة ميناء مستغانمالفصل الثالث : دراسة ميدانية �� مؤس

 الفصل مقدمة

 ف��ا العليا لإلدارة والتا�عة املؤسسة �� الرئيسية الوظائف من مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق �عد 

 ميناء مؤسسة �� التدقيق عملية تنظم ال�ي والقواعد األسس يحدد دليل ع�� املؤسسة �� املدقق ويعتمد .مباشرة

 ال��اب مستوى  ع�� املينائية املؤسسات �ختلف الداخ�� التدقيق حول  دراسية أيام تنظيم يتم كما مستغانم،

 .املينائية املؤسسات �� الداخلي�ن املدقق�ن أداء مستوى  من والرفع التطور  مسايرة أجل من الوط�ي

 القرارات، اتخاذ ع�� وتأث��ها مستغانم، ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق عملية س�� ع�� الوقوف أجل ومن

 .املؤسسة �� الداخ�� التدقيق لعملية تطبيقي كمثال األجور  تدقيق بدراسة القيام سيتم

 �� مساهم��ا ومدى مستغانم، ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق وظيفة ع�� الضوء �سليط سيتم كما

 للمؤسسة. ا�حسن الس��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 29، ص2006خلف عبد هللا الوردات، التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق، دار الوراق األردن، الطبعة األولى،  29
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 مستغانم ميناء مؤسسة تقديم :األول  املبحث

 الصناعات من للعديد ضروري  فهو بالنقل، ا�خاصة التحتية البنية من أسا�ىي جزء مستغانم ميناء �عد

 .البحري  والصيد التجار�ة �ا�خدمات ا�خدمات من العديد تقديم خالل من الدولية التجارة �� �شارك الك��ى ال�ي

وخصائص  أهداف مستغانم، ميناء مؤسسة حول  تار�خية �حة إ�� املبحث هذا خالل من التطرق  يتم سوف

 .املؤسسة لهذه العام التنظي�ي والهي�ل مستغانم، ميناء مؤسسة

 مستغانــــــــــــم  مينــــــــــــاء مؤسسة حــــــــــــول  تار�خيــــــــــــة �حــــــــــــة : األول  املطلــــــــــــب

 من أساسيا جزء اليوم �ش�ل أصبح حيث املنطقة متطلبات مع يتما�ىى بما مستغانم ميناء تطو�ر يتم

 املستلم�ن من مقر�ة ا�خدمات من مجموعة استحداث ��جع أنھ إذ املنطقة، �� بالنقل ا�خاصة البنية التحتية

 .األنماط متعددة نقل ع�� أروقة ال��ائي�ن

 املينـــــــــــــــــــــــاء �شـــــــــــــــــــــــــأة .1

  �خــــر�ا خليجا مستغانــــــم ميناء �ان
ً
 �خرو�ة، البحري  والرأس لصالمندر البحــــــــــــــــري  الرأس ب�ن يمتــــــــــــــــّد  حاّدا

ي الغنائم، القتسام استخدمھ القراصنة  سّميت هنا ومن  "الغنائم مر�ىى" بـــــــــــ:  1833 قبل فيما مستغانم ميناء س�ُّ

 ."مستغانــــــــم"املدينــــــــة

، و 1881 سنة بحلول  م�� 325 إ�� امتداده ليصل م�� 80 بطول  للميناء رصيف أّول  أ��ىئ ، 1848 سنة ��

منفعة عامة ثم  ذا مشروعـــــا عنــــھ أعلـــــــن ذلك من سنوات ثالث و�عد 1882 سنة �� امليناء ل��يئة مشروع أّول  انطلق

 .للميناء حوض أّول  بميالد و ان��ت 1904 و 1890 ب�ن �خمة ��يئة أعمال ذلك تلت

 430 طولھ برصيف الثا�ي ا�حوض إ�شاء تم ،1941سنة للميناء الغر�ية ا�جنو�ية األمواج �اسرة بناء �عد

 .1959و�داية  1955 ��اية ب�ن م فيما

 مستغانــــــــــــم مينـــــــــاء مؤسســـــــة �شـــــــــــأة .2

ع��  و�شرف البحري، الصيد وخدمات التجار�ة ا�خدمات : ا�خدمات من نوع�ن مستغانم ميناء يقّدم

 إطار �� أ�شأت PE/EPM/SPAأسهم   ذات اقتصادية/شركة عمومية مؤسسة و�� مستغانم ميناء مؤسسة �سي��ه

 . 1982أوت  14 بتار�خ الصادر  82-287 التنفيذي املرسوم بمقت�ىى ا�جزائري  املينائي النظام إصالح
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ال�ي  املؤسسات غرار ع�� االستقاللية نحو طر�قها مستغانم ميناء مؤسسة شّقت 1989 فيفري  29 ��

طا�ع  ذات عمومية شركة من موثق عقد بموجب تحو�لها تم حيث املالية، وضعي��ا �� استقرار عن كشفت

 ال�املة. لشركة ا�حيازة تحت دج 25.000.000 مالها رأس أسهم ذات شركة /اقتصادية عمومية شركة إ�� اجتما��

 طبقا واملد�ي التجاري  و تخضع للقانون  B.01.88رقم:  التجاري  لل�جل تحمل "املوا�ئ"، الدولة مساهمات �سي��

 التنظيمية للنصوص واملتضمنة 1988 جانفي 12 بتار�خ الصادرة 04 -88و  03 -88، 01-88 القوان�ن ألح�ام

 الصادر 119 -88و املرسوم  1988 جانفي 12 الصادر بتار�خ 101-88 للمرسوم وطبقا املؤسسات الستقاللية

 .1988سبتم��  28الصادر بتار�خ  177-88 واملرسوم 1988 ماي 16 بتار�خ

 مستغانــــم. مينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وتطو�ـــــــــــر استثمــــــــــــــــــــار -

 املينائيــــــة.  واإل�شــــــــــــــــــــــــــاءات اآلالت استغــــــــــــــــالل -

 املينائية.  والتفريغ ال�حن عمليـــــــــــــات مباشــــــــــــــــــرة -

 وغ��ها؛ اإلرساء القيادة، القطر، عمليات مزاولة -

 قية.الفو  املينائية للب�ى وتحديث و��يئة صيانة أعمال إنجاز -

 اآلخر�ن. الشر�اء مع بالتعاون  التحتية املينائية للب�ى و��يئة وصيانة بناء برامج إعداد -

 املباشرة غ�� أو املباشرة الصلة ذات والعقار�ة الصناعية، املالية، التجار�ة، العمليات ب�ل القيام -

 .مستغانم مؤسسة ميناء بموضوع

 .دج 500.000.000 إ�� الشركة مال رأس رفع تم ، 2008 فيفري  27 بتار�خ

افـــــــي املوقـــع .3  وتصميمــھ مستغانــــــــــم ملينـــــــــاء ا�جغر

 و °00 طول  وخطي شماال °56 و° 25عرض  خطي ب�ن أرز�ــــــــــو �خليج الشرقية ا�جهة �� مستغانــــم ميناء يقع

 :ع�� و�حتوي  شرقا،° 05

 .م 1830 بطول  :األمواج �اسرة .1.3

 .م 12 وعمق م 100 �عرض غر�ي شما�� :للميناء البحري  املدخل .2.3

  :حوض�ن من وتت�ون  :األحواض .3.3

 .م 8,17 و م 6,77 ب�ن ي��اوح وعمق هكتار 14 بـ تقدر مائية بمساحة :األول  ا�حوض .1.3.3

 .م 8,22 و م 6,95 ب�ن ي��اوح وعمق هكتار 16 بـ تقدر مائية بمساحة : الثا�ي ا�حوض .2.3.3
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� بطول  رسو محطات 10 تحوي  :األرصفـــــــــــــــــة .3.3.3
ّ

 م�� خطي مقسمة كماي��: 296 1  إ�� يصل ك�

 . )0(ا�حطة خطي م�� 117 الشر�� الشما�� الرصيف -

 ).3و 2,1(ا�حطة  خطي م�� 412  :املغرب رصيف  -

 ).9و 8 ا�جديدة خطي(ا�حطة م�� 217  :ا�جديد الرصيف  -

 ).5و 4 (ا�حطة خطي م�� 270  :االستقالل رصيف  -

 ).7و 6 خطي(ا�حطة م�� 280  :الغر�ي ا�جنو�ي الرصيف  -

 .م 44.430 بمساحة التخز�ــــــن:  أرضيـــــــــــــــــــــــة    -

 .م 24.000 بمساحة :السيارات مرأب .4.3.3

 حاو�ة سنو�ا . 15000معا�جة  وقدرة م  15000  بمساحة :ا�حاو�ات مرأب .5.3.3

 تجار�ة. ألغراض (8) مخازن  ثمانية م, �ستخدم7455بمساحة  مخزن  16عددها:ا�خــــــــــــــــــــــــــــازن  .6.3.3

  :من وتت�ون  :املواصالت طرق  .4.3

 م�� خطي. 4885 :األر��ي الطر�ق .1.4.3

 متجدد �ستخدم حديدية سكة بخطوط مجهزة األرصفة (�ل خطي م��3747ا�حديدي:  السكة  .2.4.3

 ).....املعدنية األنابيب ا�حبوب، لنقل مؤقتا

 املينائيـــــــــــــة:  التسهيالت .4

 :�� املينائية التسهيالت وتتمثل

  سا 24/ سا24لـ تؤمنھ :السفن إرشاد .1.4
ُ
 .إرساء وَزْوَر�� قيادة سفن بثالثة امليناء قيادة مدير�ة

قطرالسفن:قطرالسفــــــــــــن .2.4
ُ
 .حصان 7100قوة ذات ISSR2قاطرة ليالو��اراباستخدام التجار�ة ت

 املتخصصــــــة اإل�شاءات .5

 :املتخصصة اإل�شاءات و�شمل

 نفطال: الزفت محطة .1.5
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(أحواض)  أوعية مجهزة بثالث و�� م  2524 مساحة ع�� الشر�� الشما�� بالرصيف 1929 سنة أ�شأت 

 الزفت.  من طن سنو�ا 30000 معا�جة طن وقدرة 4700ذات سعة 

 ل�حبوب امل�ي ا�جزائري  للديوان التا�عة ا�حبوب صومعة .2.5

 �ّخ  بمعدل متحركت�ن بم�خت�ن مجّهزة و��طن, 30000سع��ا  م، 4640  مساحة ع�� 1986 سنة أ�شأت

 م��ما. ل�ل ساعة/ا�حبوب من طن 300

 السكــــر: صومعـــــــــــة .3.5

 فيما �س�ى الغذائي أصبحت والتوزيع التسي�� شركة طرف م من 5697مساحة ع�� 1971 سنة أ�شأت 

 العبور  وقدرة السكرغ��املوضب من طن 16000 إ�� لد��ا االستقبال سعة تصل السكر، تكر�ر شركة �عُد 

 سنو�ا. طن 150000إ��

 امليناء تحديات .6

 :فـــــــــــي تتمثل تحديات عدة امليناء يواجھ

 .م 8,22 ب األرصفة عمق محدودية -

 :التا�� ا�جدول  �� مو�ح هو كما والتخز�ن العبور  ومساحة األرصفة طول  كفاية عدم -

 

 والتخز�ن العبور  ومساحة األرصفة : طول ) 02ا�جدول رقم (

 عدد

 محطات

 اإلرساء

 طول 

 األرصفة

 املعاي��

 املتفقة

 عل��ا

 قيمة

 النقص

 مساحة

 التخز�ن

 ا�حالية

 املتفق املعاي��

 عل��ا
 النقص قيمة

²م 204م      م1.500 ²م1.296 10 ²م200.000 44.430 ²م155.570   

 2021-05-05مستغانم، ميناء مؤسسة التدقيق، خلية :املصدر  -

 ا�خطـــط �� املــــــــــــــــــواد ا�خطيـــــــــــــرة (م�جـــــــــــــل ملعا�جــــــــــــــــة ا�خصـــــــــــص ا�حر�ـــــــــــــــــــــق مرأب غيــــــــــــاب -

 ) 2014-2010التنموي 
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الوالية)  خارج منھ 43 حيث صيد زورق  157( البحري  صيدوال التجاري  النشاط ب�ن ال��اوج مش�ل -

 ).10عشرة ( جملة من إرساء محطات ( 04 ) أر�عة �عطيل إ�� أدى مما

  :�� وتتمثل :السلبية اإل�ع�اسات

 والتفريغ. لل�حن إضافية مهل إ�� أحيانا املؤّدي امل�وث طول  -

 . إضافية �حن �عر�فات إ�� يؤدي مما األخرى  املوا�ئ �� ال�خمة السفن حمولة تخفيف -

 والنقل. لل�حن إضافية �عر�فات توليد ع�� مسؤولة التخز�ن مستوى  ع�� صعو�ات -

 .البحري  الصيد وأ�شطة التجار�ة األ�شطة ب�ن ال��اوج عن ناجم مينائي اختناق -

 

 حركة اإلستثمارات بامليناء  .7

 أهم املشاريع مع مختلف الشر�ات ا�خارجية :  .1.7

بز�ارة للميناء   GEO ENGINEERING CORPORATION CGCالشركة الصينية م قامت   2021�� سنة  

�� إطار استثمارها  �� أعمال تمديد املياه ا�� بلدية مخاطر�ة، ع�ن الدف��، عر�ب، سيدي �خضر وخميس مليانة  

  إنطالقا من سد سيدي أمحمد بن طيبة .

   CONSTRUCTION CO LTDو  DAEWOO ENGINEERINGم زارت الشركة ال�ور�ة 2009�� سنة 

طن من مختلف البضائع  من أجل  االستثمار  �� مشروع  �خم �� إنتاج   400000ميناء مستغانم  �� إطار است��اد 

 األمونياك واليور�ا باملنطقة الصناعية أرز�و.

ر �� طن من مختلف البضائع ا�خصصة لالستثما 70000�� إطار است��اد  UHDEممثل�ن عن املورد األملا�ي

 مشروع  شركة إلنتاج  اليور�ا �� أرز�و .

 �� إطار الشراكة مع سونا طراك  GDF-SUEZالشركة األملانية 

الشركة األملانية املستثمرة مسبقا �� مشروع إلنتاج ا�جبس �� بلدية فلوريس زارت  ميناء مستغانم �� إطار 

 تصدير ا�جبس نحو بقية املوا�ئ  األجنبية 
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االستثمار�ة ال�ي جل��ا ميناء مستغانم  بل عدد كب�� من الشر�ات األجنبية املتخصصة ��  ومن أهم املشاريع 

ا�حروقات واملستثمرة �� جنوب  ا�جزائري  �ستورد  معدا��ا االستثمار�ة ع�� ميناء مستغانم ومن أهم هذه 

 الشر�ات: 

استوردت  MAOال�ي  استثمرت �� مشروع  تمديد املياه   EXEIRA DUARTEالشركة ال���غالية  : -

معدا��ا االستثمار�ة عن طر�ق ميناء مستغانم انطالقا من موا�ئ  ب�جي�ا ، إيطاليا ، مصر ، تو�س. 

طن من مخـتلف  البضائع     ( أنابيب معدنية ، مواد كيماو�ة  80000بلغ حجم صادرا��ا أز�د من 

 وتجه��ات أخرى ....ا�خ) .

 

لشركة اإلسبانية : شركة تحلية املياه ال�ي  أنجزت  مؤخرا ببلدية  سوناكتار  أستوردت ايضا ا -

تجه��ا��ا املوجهة لإلستثمار غ�� ميناء مستغانم  إنطالقا من موا�ئ اسبانيا ، املانيا والص�ن زادت 

او�ــة ومعدات طن ماب�ن أنابيب بالستيكية  وموارد قابلة لألشتعال ومواد كيم 12000صادرا��ا عن 

 أخرى.

 ابرز املشاريع اإلستثمار�ة باملؤسسة : .2.7

 2007إ�شاء إدارة ميناء مستغانم لتخز�ن املواد وتوزيع ال�حنات سنة   -

 بناء مركز املراقبة ل�جمارك والشرطة وسلطة امليناء �� املدخل ا�جنو�ي . -

 ز�ادة حجم املعدات  واآلالت  للل�حن والتفريغ . -

 طن . 50طن بدل من األولو �حنة  80مل �حنة شراء ا�خطاف الذي يح -

 . 2005 /2003إعادة صيانة الطر�ق الداخ�� للميناء  خالل الف��ة  -

 إقامة خط للسكة ا�حديدية وتوسيعھ . -

 إقامة مشروع لإلستثمار �� مادة الزفت . -

 م. 2015إقامة مشروع اإلستثمار �� مادة ا�حبوب مع مؤسسة متي�� سنة  -

 مستغانم ميناء مؤسسة وخصائص أهداف :الثا�ي املطلب
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 ا�خصائص ظل �� األهداف من مجموعة تحقيق إ�� �س�� املؤسسات من كغ��ها مستغانم ميناء مؤسسة

 .ال�ي تم��ها

 مستغانم ميناء مؤسسة أهداف .1

 :التالية األهداف تحقيـــــــــــــــــــق إ�� مستغانم ميناء مؤسسة �س��

 والسعر. ا�حماية النوعية، الزمنية، املّدة حيث من البضائع لعبور  الظروف أحسن تأم�ن -

 عالية). كفاءة ذات وتخز�ن ومعا�جة عبور  (وسائل حقيقية �سهيالت تقديم -

 االقتصادي�ن. املتعامل�ن الهتمامات الصاغية اآلذان �ون  -

 الدولة. أمالك �سي�� -

 مستغانم. ميناء وتطو�ر االستثمار �سي�� -

 املينائية. والتجه��ات الوسائل استغالل -

 للميناء. الفوقية البنيات وتجديد وال��يئة الصيانة أشغال تنفيذ -

 آخر�ن متعامل�ن مع بالتنسيق مينائية بنيات وخلق وال��يئة الصيانة أشغال برنامج إصدار -

 متخصص�ن.

 املينائية. والتفريغ ال�حن عمليات تنفيذ -

 ا�خ....والرسو واإلرشاد القطر عمليات تنفيذ -

 مباشرة وغ�� مباشرة بصفة املرتبطة والعقار�ة الصناعية، املالية، التجار�ة، العمليات �ل تنفيذ -

 بالهدف االجتما��.

 مستغانم ميناء مؤسسة وخصائص مم��ات .2

 : بـ مستغانم ميناء مؤسسة تتم��

 هام. إس��اتي�� جيو موقع -

 والية. 12 من تتألف خلفية منطقة نحو مواصالت طرق  وفرة -

 املنتظمة. البحر�ة ا�خطوط لتأم�ن األداء لسفن متخصصة رسو محطات -

 الزفت. وناقالت ا�خمور  السكر، ا�حبوب، ناقالت ملعا�جة متخصصة إ�شاءات -

 مغطاة. وغ�� مغطاة تخز�ن قدرات -

 للبضائع. جيدة حماية -

 الوط�ي. ال��اب ع�� األر��ي) الطر�ق ا�حديدية، (السكة البضائع �سليم طرق  تنوع -

 االقتصادي�ن. املتعامل�ن طموح وفق وتجه��ات فوقية ب�ى -



32 
 

 والتفريغ. ال�حن عمليات ع�� ومدر�ون  مهيئون  وعمال إطارات -

 .أيام 7 /أيام 7 و سا24سا/24  :متواصلة عمل ساعات -
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 الهي�ل التنظي�ي العام  ملؤسسة ميناء مستغانم : ) 03رقم ( ش�لال                                         ملؤسسة ميناء مستغانمالهي�ل التنظي�ي العام  املطلب الثالث : 
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 الرئيس العام املدير

 
ممساعد رئيس املدير العا مكتب التنسيق العام  

 

 مساعد األمن الداخلي

 

 خلية التدقيق

 

الوسائل التكوين  مديرية املوارد البشرية و
  

 

 التجاري ارـــــاالستثممديرية 

 

 اءـــــادة املينـــــــة قيــمديري

 

 مديرية األشغال والصيانة 

 

 مديرية املالية واحملاسبة

ق وسائل عامة  قسم املالية قسم احملاسبة قسم التجارة الشحـنقسم  قسم املالحة األمـنقسم  األشغال خلية قسم الصيانة
 

 مستخدمنيق.  ق. الشؤون
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 خلية األسواق

 

 خلية التخطيط
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 : مستغانم ميناء ملؤسسة التنظي�ي الهي�ل شرح

 العامـــــــــــــــــــــــــــة املدير�ـــــــــــــة .1

وتفرض  املؤسسة مدير�ات جميع وتراقب ترتب للمؤسسة، ا�حسن والسهر التنظيم املراقبة، التسي��، وظيف��ا

 :من وتت�ون  .عل��م سلط��ا

  : عــــــــــــام مديــــــــــر رئيـــــــــــس  .1.1

 ع�� �شرف للمؤسسة حيث القانو�ي الهرم ش�ل �� األول  واملسؤول للمؤسسة القانو�ي الوحيد املمثل هو

 .املؤسسة �� هي�ل درجة يصغرونھ والذين املنفذين املدراء بمشاركة املؤسسة ��ا تقوم ال�ي األعمال جميع

 عـــــــــام مديـــــــر مساعــــــــــــد .2.1

 صلة لها ال�ي �ل األعمال و�� املناسبة القرارات إتخاذ �� �ساعده حيث العام للمدير القانو�ي املستشار ويعت��

 .باملؤسسة

  :الداخلـــي األمـــــــــــن مساعـــــــــد .3.1

 ا�حفظ ع�� ومعاونيھ �شرفون  املؤسسا�ي ا�حرم داخل والسالمة األمن بحفظ قانونا ا�خول  ال�خص وهو

 .ا�حتملة األخطار ل�ل وتصدي والبشر�ة املادية األخطار من

  :العـــــام التنسيـــــق مكتــــــــب .4.1

 جميع مع الداخلية تبليغ املراسالت �� واملتمثلة إليھ، العام املدير يصدرها ال�ي األعمال جميع يتو�� الذي وهو

 .األجانب دخول  ومنع للمدير�ة والسكينة ا�حسن التسي�� ع�� وا�حفاظ املدير�ات

 التدقيـــــــــــــــــــــق خليــــــــــــــــة .5.1

 وكذلك إجراءات التسي��، اح��ام من التأكد �� مهامها وتتمثل العامة، باإلدارة مباشرة عالقة ع�� ا�خلية هذه

 .للمؤسسة ا�ختلفة واأل�شطة العمليات وفحص تدقيق
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 البشر�ة املوارد مدير�ة .2

 والت�و�ن املستخدم�ن بتسي�� املرتبطة الشؤون جميع ومراقبة وتنسيق بتنظيم البشر�ة املوارد مدير�ة ��تم

 :التالية الفروع من املدير�ة هذه تت�ون  .للمؤسسة والوسائل العامة

  :والتكو�ن املستخدم�ن قسم .1.2

 بإعداد يقوم كما �سي�� املستخدم�ن، إطار �� املؤسسة سياسة تطبيق ومراقبة باإلشراف القسم هذا يقوم

 و�ت�ون  .املستخدم�ن مصار�ف �� إطار امل��انية إعداد �� مشاركتھ إ�� باإلضافة تطبيقها، ع�� وا�حرص الت�و�ن برامج

 :التالية املصا�ح من

   :والتكو�ن املستخدم�ن مص�حة .1.1.2

 إجراءات تطبيق ع�� �سهر املستخدم�ن،كما بتسي�� املتعلقة القرارات بإعداد املص�حة هذه ��تم

 .تطبيقها والسهر ع�� الت�و�ن برامج وتنظيم بإعداد وتقوم املستخدم�ن، وتصنيف التوظيف،

 : والت�اليـــــــــف األجـــــــــــور  مص�حة  .2.1.2

 العمل نظ�� وم�افئات منح العمل من وت�اليف املستخدم�ن أجور  دفع ع�� �شرف ال�ي املص�حة و��

 األر�اح با�� من كذلك املؤسسة، واإلستفادة �� تواجده مدة وطوال الواحد الشهر خالل العامل بھ يقوم الذي

 .املؤسسة تحققها ال�ي

 :االجتماعيــــــــة املص�حـــــــة .3.1.2

 املصار�ف املرض،�عو�ضات �سبب العمل عن التوقف العمل، حوادث بملفات املص�حة هذه ��تم 

 .العمل وطب الطبية،

  :العامـــــــــــة الوسائـــــــــل قســـــــــــم .4.1.2

 :مص�حت�ن من و�ت�ون  العامة، الوسائل بتسي�� العامة الوسائل قسم ��تم
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 العامـــــــــة: الوسائــــــل مص�حـــــــــة .5.2.1

 شراء من املؤسسة العمل داخل تنفيذ �� تدخل ال�ي العمليات جميع ع�� �شرف ال�ي املص�حة و�� 

 الغيار وقطاع مختلف املركبات غيار وقطاع العمل تنفيذ ع�� املساعدة واآلالت �العتاد الضرور�ة التجه��ات

 املكتب إ�� مستلزمات باإلضافة كرا��ي) ��خ،م�اتب، آالت (�ومبيوتر، من العتاد ومختلف بالقاطرة ا�خاص

 .ا�خ...وأوراق أقالم من

 املهام �� أعمالهم تنفيذ أثناء املؤسسة أعوان ��ا يقوم ال�ي املهام جميع ع�� مباشرة �شرف كما  

 .الوطن بداخل وخارج ا�خاصة

  :ا�خزون �سي�� مص�حة .6.2.1

 .لهذه ا�خزونات جرد �عملية وتقوم ا�خزون، بتسي�� ا�خزون �سي�� مص�حة تقوم

  :اإلجتماعية الشؤون قسم .3.2

 :مص�ح�ن من و�ت�ون  �� املؤسسة الثقافية و االجتماعية األ�شطة بتسي�� االجتماعية الشؤون قسم ��تم

  :االجتماعية ا�خدمات مص�حة .3.1.2

 مصا�ح لدى بتأمينھ خالل القيام من للعامل االجتما�� ا�جانب و�عا�ج �شرف ال�ي املص�حة و��

 حوادث �انت سواء قد تصيبھ ال�ي األخطار �ل من مؤمن وهو بمهامھ القيام من يتمكن ل�ي االجتما�� الضمان

 التأمينات جميع ومن أو املرض ال�جز مدة أثناء و�عو�ضات منح من استفادتھ و مهنية أمراض أو عمل

 .ا�خ....للنساء بالنسبة األمومة ف��ة املدرسية،العطل املرضية، املنح مثل االجتماعية

 والثقا�� الر�ا��ي النشاط مص�حة .3.1.2

 السنة طوال تتم ال�ي الر�اضية وال��ف��ية األ�شطة جميع ع�� مباشرة �شرف ال�ي املص�حة و�� 

 برمجة �� وتتمثل طوال السنة املبذولة ا�جهودات ع�� لهم كم�افأة والعمال العامالت أبناء لصا�ح الواحدة

 .اإلصطيا�� واملوسم املوسمية األعياد خالل سياحية رحالت
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 التا�ع�ن والعمال الشركة عمال ب�ن القدم كرة �� لقاءات برمجة �� فتتمثل الر�اضية األ�شطة أما

 بي��م. فيما واإلخاء التضامن بروح و�شعارهم العمال لتوحيد األخرى  اإلقتصادية �ختلف القطاعات

 وا�حاسبة املالية مدير�ة .3

ومدى  سنة ل�ل محددة م��انيات وضع طر�ق عن وذلك للشركة املالية الوضعية بتسي�� امل�لفة املدير�ة و��

 الدفاتر التجار�ة و�مساك الواحدة، السنة خالل نفذت ال�ي املالية العمليات �ل و�حصاء املسطرة، لألهداف مطابق��ا

 :من وتت�ون  التجاري، للنشاط املبينة

 ا�حاسب:  قســــــــــم .1.3

 :مص�حت�ن منو�ت�ون  املا�� ا�حاس�ي للنظام وفقا ا�حسابية العمليات جميع ع�� ا�حاسبة قسم �شرف 

 :العامة ا�حاسبة مص�حة .1.1.3

 بنشاطها ا�خاصة املالحظات الالزمة ووضع املؤسسة ��ا تقوم ال�ي للعمليات اليومية باملتا�عة �سمح

 .النتائج حسابات وجدول  امل��انية ووضع ل�حسابات اليومي التنفيذ طر�ق عن وذلك

 التحليلية:  ا�حاسبة مص�حة .2.1.3

 .الت�اليف جميع تحليل ع�� مباشرة �شرف ال�ي املص�حة و�� 

 املاليــــــــة:  قســــــــــــــم .2.3

 :من مص�حت�ن و�ت�ون  امل��انية ومتا�عة و�عداد للمؤسسة املا�� التسي�� ع�� املالية قسم �شرف 

 املالية: املص�حة .1.2.3

 .للمؤسسة املالية األوضاع متا�عة ع�� مباشرة �شرف ال�ي املص�حة �� 

 :التحصيالت مص�حة .2.2.3

 حركة وتتبع املتعامل�ن االقتصادي�ن مع التجاري  النشاط عن الناتجة األموال جميع بتحصيل تقوم

 أو االل��امات بالدين بالوفاء تأخ�� �ل عن مالية جزائية عقو�ات فرض مع البنوك ب�ن األموال انتقال
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�سديد  رفضهم حالة �� القضاء إ�� بال�جوء (الز�ائن) املتعامل�ن هؤالء ��ديد مع املؤسسة تجاه

 .مستحقا��م

 التجـــــــــــــاري  االستثمار مدير�ة .4

 :بـ املدير�ـــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــذه وتقــــــــــــــــــــــــــوم

 والتخز�ن)؛ التفريغ، ال�حن، ( البضائع �عبور  املرتبطة العمليات �سي�� -

 ؛ املينائية الدولة أمالك �سي�� -

 املتخصصة؛ اإل�شاءات �سي�� -

 .املؤسسة داخل بفعالية إلدماجها املناسبة الوسائل عن والبحث املينائي االستثمار تقنيات تطور  متا�عة -

 : إلـــــــــى املدير�ة هذه وتتفرع

  :والتفريغ ال�حن قسم .1.4

 :مصا�ح ثالثة من و�ت�ون  والتخز�ن، والتفريغ ال�حن ع�� مهامها تقتصر

  :والتفريغ ال�حن مص�حة .1.1.4

 أو امليناء بمرفأ للسفن الراسية والتفريغ ال�حن عمليات جميع ع�� واملشرفة ا�ختصة املص�حة ��

 و آالت كما تتطلب مؤهلة، وغ�� مؤهلة عاملة يد والتفريغ ال�حن عملية وتتطلب للرسو، دورها تنتظر ال�ي

 تمثل التجاري �و��ا النشاط مفهوم �� عملية أهم �� والتفريغ ال�حن وعملية .املنشود العمل لتنفيذ رافعات

 واإلح��اس والصرامة العناية من الكث�� بذل وتفريغها �ح��ا يتطلب ال�ي والبضائع السلع مجموعة

 .الثمن باهظة أو التلف سريعة أو خط��ة بضاعة �و��ا مصدرها بتنوع تتم�� كما.أثناءالعملية

 التخز�ــــــــــــن: مص�حــــــــة .2.1.4

 اإلستخدام ع�� كما �سهر للتسليم، املعدة تلك وكذلك البواخر من املفرغة البضائع عاتقها ع�� تأخذ

 .مص�حة الفوات�� إ�� التخز�ن مستندات وترسل وتراقب للتخز�ن، املعدة للمساحات العقال�ي
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  ا�حاو�ات: مص�حة .3.1.4

 امليناء، ومعرفة داخل املوجودة ا�حاو�ات ع�� ال�امــــــــــــل اإلشــــــــــــراف علــــــى ا�ختصــــــة املص�حـــــــــة و��

 .وفرزها محتو�ا��ا

  :التجاري  القسم  .2.4

 املعمول  األثمان وتطبيق سلم ترجمة ع�� �سهر املتخصصة، واإل�شاءات األمالك الفوات��، مص�حة مهام ينظم

 :مص�حت�ن إ�� و�نقسم بھ،

  :الدولة وأمالك الفوترة مص�حة .1.2.4

 ومراقبة الفوات�� إ�شاء دخول السفن، بمتا�عة وم�لفة املتخصصة واإل�شاءات األمالك تلك ��

 .إعدادها �� �ساهم ال�ي املستندات

  :اإلحصائيات مص�حة .2.2.4

 .اإلحصائية الدور�ات بإعداد تقوم

  :التجاري  اإلستثمار مدير�ة خاليا .3.4

 :التالية ا�خاليا التجاري  اإلستثمار مدير�ة تضم

   :والتخطيط الدراسات خلية .1.3.4

 مع شهر ل�ل التجاري  �سبة النشاط ف��ا تو�ح وسنو�ة شهر�ة مخططات بإعداد تقوم ال�ي ا�خلية و��

 مقارنة ووضع حدة ع�� �ل سفينة حمولة نوعية وتحديد الواحد الشهر خالل الراسية السفن عدد إحصاء

 التجاري  النشاط �سبة مخططات تب�ن توضع كما يليھ، الذي الشهر مع مقارنة شهر ل�ل النشاط �سبة حول 

 وتو�ح إذا وجد، التطورا�حاصل �سبة لتحديد قبلها ال�ي بالسنة مقارن��ا و الواحدة للسنة بالنسبة

 عن إل��ا وهذا للوصول  املؤسسة ��دف ال�ي واألرقام األهداف ف��ا تحدد و املقبلة السنة وضعية ا�خططات

 .تقر�بية احتماالت وضع طر�ق
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  :التسو�ق خلية .2.3.4

 ا�جزائري  بمنطقة الغرب ا�جيواس��اتي�� ودوره بامليناء التعر�ف �� األول  يتمحوردورها ال�ي ا�خلية و��

 تجعلھ من امتيازات يوفره وما ا�جزائري، وا�جنوب الوسط ومنطقة ا�جزائري  الغرب ب�ن وصل همزة �عت�� �ونھ

 اإلدار�ة، التسهيالت املوقع ا�جغرا��، �� اإلمتيازات هذه اإلست��اد،وتتمثل و التصدير لعملية األمثل امليناء

 و�� واسعة، املتطورة،أماكن تخز�ن العمل وسائل والتفريغ، ال�حن نفقات انخفاض ا�جمركية، التحفظات

 .املينائي�ن للمتعامل�ن اإلست��اد برامج دراسة تجلب ال�ي الشروط

  :املنازعات خلية .3.3.4

 عن ناتجة ت�ون منازعات قد ف�ي العمل، تنفيذ أثناء تنشأ قد ال�ي املنازعات �� ا�ختصة ا�خلية و��

 الز�ادات العمل أو ظروف ع�� املتعامل هذا اع��اض نتيجة أو بال��امات املؤسسة مع املتعامل�ن أحد إخالء

  .التجار�ة التعامالت �حة ع�� يؤثر أن شأنھ من إش�ال أي ع�� أو املالية

العمال  نزاعات إطار ضمن يندرج الذي الن�اع وهو العمال وأحد املؤسسة ب�ن الن�اع ي�ون  أن يمكن كما

العامل  هذا يل��م فصلھ )،لذا (أي العمل عالقة قطع استلزم الثالثة الدرجة من �خطأ العامل �ارت�اب الفردية

 .اإلجتماعية ا�حكمة فيھ النظر يتو�� نزاع �� املؤسسة مع والدخول  حقوقھ عن بالدفاع

��  العمال جميع يدخل حيث ا�جماعية، العمل بن�اعات �عرف ما وهو جما�� الن�اع ي�ون  أن يمكن كما

 مثال(الز�ادة اإلل��ام تنفيذ (املؤسسة) العمل صاحب رفض نتيجة النقا�ي ممثلهم �� ممثل�ن املؤسسة مع نزاع

 .�� األجور،�عديل القانون األسا��ي،...ا�خ) 

 امليناء قيادة مدير�ة .5

ا�حدود  وتأم�ن آخر)، إ�� رسوها مركز من تحو�لها خروجها، السفن، (دخول  املالحة حركة بتأم�ن وتقوم   

 :قسم�ن من وتت�ون  املينائية،
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  :املالحــــــــة قسم .1.5

 مسئول��م من طرف لهم الصادرة األوامر بتنفيذ وامللزمون  لها التا�ع�ن لبحارة ا جميع ع�� مباشرة ويشرف

 حيث ودرجة التصنيف حدة ع�� بحار �ل كفاءة ت��ز �شهادات متمتع�ن البحارة هؤالء ي�ون  أن و�لزم املباشر�ن،

 حدة ع�� بحار �ل بتنوع مؤهالت تتنوع و�� املؤسسة �� مهامهم يتو�� أن البحارة لهؤالء يمكن ال الشهادة هذه بدون 

 :من و�ت�ون 

  :القاطرة محطة .1.1.5

 وأثناء ��ا أ املنيطة املهام لتنفيذ لھ مغادر��ا عند سواء القاطرة لوقوف فعليا ا�خصص امل�ان وهو

 أن تتوقف نوعها �ان مهما أخرى  سفينة أي ع�� باتا منعا يمنع بل يجوز  ال حيث .املهام هذه تنفيذ من العودة

 .سليمة بطر�قة أعمالها تنفيذ عل��ا يحول  عائق �ش�ل ألنھ للقاطرة ا�خصص امل�ان ��

  :اإلرشاد سفينة محطة .2.1.5

 عند ذلك �ان مهمة سواء �ل أثناء للنقل ا�خصصة إرشاد سفينة لوقوف فعليا ا�خصص امل�ان وهو

 يمكن ال و�دونھ و�خراج السفن إدخال عملية ع�� األول  املسؤول باعتباره امليناء، من إخراجها أو السفن إدخال

 .العملية تتم أن

  :األمـــــــــــــــن قســــــــم .2.5

 وحفظ حياة العمال، ع�� مباشرا ��ديدا �ش�ل أن شأ��ا من ال�ي األخطار �ل من األمن حفظ �� و�ختص

 العامل ��ا ال�ي يصاب األمراض أنواع �ل بذلك وتفادي للعمل، ا�خصص ا�حيط نظافة ع�� با�حرص وذلك ال�حة

 :إ�� القسم هذا العمل،و�تفرع توليھ أثناء

 للميناء بالبضائع ا�حملة الباخرة دخول  �سبق ال�ي العملية ع�� مباشرة ويشرف :امليناء ضابط قسم .1.2.5

 املواد نوعية حيث من بالسفينة ا�خاصة املعلومات جميع ألخذ السفينة بر�ان اإلتصال عن طر�ق

 .بالتوقف ا�خاص الرصيف تحديد ينسق ل�ي السفينة، طولها، ا�حملة،حجم
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  :امليناء حراس قسم .2.2.5

 .امليناء حراســـــــــــــــــــــة �� مهامــــــــــــــــــــھ وتتمثل

 والصيانة األشغال مدير�ة .6

 اإلجراءات املالئمة توف�� شأ��ا من ال�ي األعمال �ل باألشغال و�قصد والصيانة باألشغال ا�ختصة املدير�ة و��

 السالمة ال�ي ��دد األخطار و�زالة النظافة، الهيا�ل، بناء الطرق، �عبيد اإلنارة، توف�� �� املتمثلة و للعمل ا�حسن للس��

 .للعمال

وعليھ  وسريعة، منتظمة بصفة العمل تنفيذ ع�� �ساعد وآالت عتاد تمتلك املؤسسة أن ��ا يقصد الصيانة أما

 لتلكاإلصالح  �عملية مؤهلون  عمال فيقوم لعطب، �عرضها حالة �� إصالح عملية إ�� تحتاج قد اآلالت هذه فإن

 :من املدير�ة هذه تت�ون  .اآلالت

  :الصيانــــــــــــــة قســـــــــــــم .1.6

 إ�� املعدات باإلضافة و�صالح وصيانة حفظ أ�شطة جميع ومراقبة وتصميم بتنسيق الصيانة قسم يقوم

 :مص�حت�ن من و�ت�ون  الغيار، وقطع املعدات استبدال

  :الصيانة مص�حة .1.1.6

السيارات،  وموقــــــــــــــــف البضائــــــــــــــــع، ومناولــــــــــــــــــــــــــــــــة رفــــــــــــــــع معــــــــــــــــدات و�صـــــــــــــــــــالح صيانة عن املسؤولــــــــــــــة و��

 .املي�انيكية واملعدات

 

  :العتـــــــــــــــــاد مص�حة .2.1.6

 .املناولة معدات ومراقبة وتوف�� اآلالت، مشغ�� عمل بتنظيم العتاد مص�حة ��تم

 و�ت�ون  الصيانة، وأعمال امليناء و��يئة تطو�ر مشاريع ومراقبة بتنفيذ األشغال قسم ��تم :األشغال قسم .2.6

 .والصيانة األشغال من مص�حة
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  :والصيانة األشغال مص�حة .1.2.6

 .املؤسسة أصول  صيانة أعمال تنفيذ ع�� املص�حة هذه �شرف

 مستغانم ميناء مؤسسة �� األجور  تدقيق دراسة :الثا�ي املبحث

 من الشروط مجموعة ع�� باالعتماد األجور  تدقيق �عملية مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� املدقق يقوم 

 املتعلقة تطبيق اإلجراءات مدى حول  ومستقل ومحايد ف�ي رأي ع�� ا�حصول  أجل من العملية هذه بتنفيذ �سمح ال�ي

 كما م�جلة الدورات ا�حاسبية من دورة ل�ل املؤسسة ملستخدمي العائدة الت�اليف أن من والتأكد األجور  بنظام

 .يجب

عملية  تقييم األجور، تدقيق إجراءات إ�� املبحث هذا �� التطرق  يتم سوف العملية ��ذه القيام أجل ومن   

 .مستغانم ميناء مؤسسة �� األجور  بنظام املتعلقة واالق��احات والتوصيات األجور، تدقيق

 مستغانم ميناء مؤسسة �� األجور  تدقيق إجراءات :األول  املطلب

 أجوراملستخدم�ن بتدقيق يقوم خاللها من ال�ي اإلجراءات من مجموعة ع�� املؤسسة �� الداخ�� املدقق �عتمد

 .املؤسسة ��

 التدقيق عملية أهداف تحديد .1

 :ي�� فيما تتمثل ال�ي و العملية ��ذه املتعلقة األهداف تحديد يتم األجور، تدقيق �عملية القيام أجل من

 واحد �خص �� متعارضة وظيفة من أك�� جمع عدم أي الوظائف ب�ن الفصل كفاية من التأكد -

 واحد؛ آن و��

 باملستخدم�ن؛ املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع ��جيل من التأكد -

 حقيقية؛ باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف أن من التأكد -

 باملستخدم�ن؛ املتعلقة واإليرادات الت�اليف تقييم �حة من التأكد -

 التجمع اإلسناد، �حيحـة �� باملستخدميــــــــن املتعلقـــــــــــــــة واإليـرادات الت�اليف أن من التأكـد -

 .والتمركز
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 األجور  تدقيق عملية مقاييس .2

 :ي�� فيما تتمثل املقاييس من مجموعة ع�� باإلعتماد املستخدم�ن األجور  تدقيق يتم

 العمل قانون  .1.2

جماعية  إتفاقيات توجد حيث العمل، قانون  ع�� اإلعتماد من البد األجور  تدقيق �عملية القيام أجل من    

 114املادة  ذكر سيتم الصدد هذا و�� مهنية، فئات عدة أو فئة يخص فيما والعمل التشغيل شروط مجموع تتضمن

 .العمل قانون  من 120 واملادة

 التشغيل شروط مجموع يتضمن مدون  إتفاق ا�جماعية اإلتفاقية :ع�� العمل قانون  من 114 املادة تنص

 .مهنية فئات عدة أو فئة يخص والعمل فيما

والعمل  التشغيل شروط مجموع من محددة عناصر عدة أو معينا عنصرا �عا�ج مدون  اتفاق ا�جما�� االتفاق

 .ا�جماعية لالتفاقية م�حقا �ش�ل أن و�مكن مهنية، أو اجتماعية فئات عدة أو لفئة بالنسبة

 النقابي�ن واملمثل�ن املستخــدم ب�ن املستخدمــــــــــــة الهيئـــة نفـس ضمــن ا�جماعية و االتفاقيـــات االتفاقيـــات تبــرم

 .أخرى  جهة من للعمال تمثيلية نقابية منظمات عدة أو منظمة أو مستخدم�ن مجموعة ب�ن ت��م للعمال، كما

 30القانون". �� عل��ا املنصوص للشروط طبقا التفاوض �� األطراف تمثيلية تحدد

يحددها  ال�ي الشروط حسب ت��م ال�ي ا�جماعية اإلتفاقيات ع��: "�عا�ج العمل قانون  من 120 املادة تنص

 :التالية العناصر خصوصا �عا�ج أن و�مك��ا والعمل التشغيل شروط القانون،

 امل�ي. التصنيف -

 وتوزيعها. العمل ساعات ف��ا بما العمل، مقاييس -

 املطابقة. الدنيا األساسية األجور  -

 املنطقة. �عو�ض ف��ا بما العمل، وظروف اإلضافية والساعات باألقدمية املرتبطة التعو�ضات -

 العمل. ونتائج باإلنتاجية املرتبطة امل�افآت -

                                                            
30 CODE du TRAVAIL: Recueil de testes législatifs et Réglementaires, Edition corrigée et mise à jour, augmentée 
d’annotations, Berti édition, Algérie, 2ème Edition, 2003, p p : 70- 71 
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 املردود. ع�� املعني�ن العمل فئات م�افأة كيفيات -

 املصرفية. النفقات تحديد -

 املسبق. واإلشعار التجر�ب ف��ة -

التوقف  ف��ات تتضمن ال�ي أو الصعبة التبعات ذات العمل مناصب تضمن ال�ي الفع�� العمل مدة -

 النشاط. عن

 ا�خاصة. التغيبات -

 العمل. �� جما�� نزاع وقوع حالة �� املصا�حة إجراءات -

 اإلضراب. حالة �� ا�خدمة من األد�ى ا�حد -

 النقا�ي. ا�حق ممارسة -

 31نقضها" أو مراجع��ا أو تمديدها وكيفيات االتفاقية مدة -

 

 للمؤسسة التنظي�ي الهي�ل فحص .2.2

 �� الهي�ل فعال موجودة عمل مناصب تناسب املدفوعة األجور  أن التأكد أجل من التنظي�ي الهي�ل فحص يتم

 .للمؤسسة التنظي�ي

 الداخ�� التدقيق استمارة .3.2

 تدقيق عملية بأهداف ا�خاصة األسئلة من بمجموعة تتعلق ال�ي الداخ�� التدقيق استمارة بمأل القيام يتم

جميع  ��جيل يتم كما الضعف، نقاط " ال " اإلجابة تمثل القوة، نقاط " �عم " اإلجابة تمثل .أجور املستخدم�ن

 .العملية ��ذه املتعلقة املالحظات

املوارد  إدارة مستوى  ع�� تمت ال�ي و العملية ��ذه القيام أجل من ( 01 ) رقم امل�حق ع�� االعتماد تم وقد

 .وا�حاسبة املالية إدارة مستوى  ع�� وكذا لها، التا�عة واملصا�ح األقسام ومختلف والوسائل، والت�و�ن البشر�ة

 

                                                            
31 CODE du TRAVAIL, Op. cit, p p : 74- 75. 
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 الوظائف ب�ن الفصل كفاية من التأكد .1.3.2

 متعارضة وظيفة من أك�� جمع وعدم العمل، تقسيم من التأكد من البد األجور، بتدقيق القيام أجل من

 .الوظائف ��ذه املعني�ن واملستخدم�ن الوظائف ي�خص التا�� وا�جدول  واحد، آن و�� واحد �� �خص

 املستخدم�ن وظائف ب�ن الفصل ):3رقم ( ا�جدول                        

 الوظائف

 املعني�ن املستخدم�ن

 اإلدارة

 العامة

 املوارد إدارة

 البشر�ة

 والتكو�ن

 والوسائل

 قسم

 املستخدم�ن

 والتكو�ن

 مص�حة

 األجور 

 مص�حة

 املستخدم�ن

 مدير�ة

 و املالية

 ا�حاسبة

 وخروج دخول  ع�� املوافقة -1

 املستخدم�ن
X      

      X األجور  مستو�ات تحديد -2

      X التأم�ن أقساط ترخيص -3

  X     الدائم امللف تحديث -4

    X   املداومة ساعات ع�� املوافقة -5

  X     األجور  إعداد -6

   X    ا�حسابات من التحقق -7

 �عد األجور  ع�� ال��ائية املوافقة -8

 إعدادها
 X     

   X    األجور  كشوف إعداد -9

  X     األجور  توزيع -10

 X X    X األجور  تحو�الت أمر -11

 بن�ي حساب ب�ن البنك مقار�ة -12

 واألجر
     X 
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   X    األجور  مركز�ة -13

 الفردية امللفات تحديد -14

 للمستخدم�ن
    X  

 األجور  يومية ب�ن دور�ة مقارنة -15

 امللفات الفردية مع
   X   

      X .التسبيقات ترخيص -16

 .2021-05-02مستغانم،  ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إ�� إستنادا الباحثان ، الطالبان إعداد من :املصدر

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع ��جيل من لتأكد .2.3.2

 األسئلة ع�� اإلجابة خالل من باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع ��جيل من التأكد يتم

 :التا�� ا�جدول  ي�خصها ال�ي

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف ��جيل ):4رقم ( ا�جدول 

 األسئلة
 األجو�ة

 املالحظات ال �عم

 مع�ن؟ بن�ي حساب �� محددة األجور  هل .1

 بصورة فحصھ يتم ا�حساب هذا تصفية هل �عم، إذا

 األجور؟ إعداد من مستقل �خص طرف من منتظمة
X 

 

 

 

 طرف من تتم

 املالية مدير�ة

 .وا�حاسبة

 :لـ قائمة توجد هل  .2

 ؟)االجتما�� النظام( األجور  االقتطاعات مختلف -

 للمستخدم�ن؟ املمنوحة املزايا من وغ��ها املنح -

 املنح؟ دفع يرة وت تحدد القوائم هذه �عم، إذا -

 الصلة؟ ذات الت�اليف لتمو�ل �ستخدم هل -

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع�� دائم باإلعتماد ملف �� املعطيات هذه إدخال تم إذا .3

 X امللف بانتظام؟ تحديث يتم فهل اآل��، اإلعالم
 

 

 

 

   X بانتظام؟ الت�اليف مختلف مقار�ة يتم هل .4
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الشهر  مع متقار�ة �� ور  لألج اإلجمالية اليومية هل .5

 شرحھ؟ تم الفارق  وهل السابق،
 

 
X 

 

 

 مستوى األجور؟ ع�� تتم ال�ي التغ��ات �ل ��جيل يتم هل .6
X 

  

 :األجر تبقى مدفوعة العطل �حساب الضرور�ة املعلومات .7

 سابقة لف��ة -

 جار�ة لف��ة -

 األجور؟ مص�حة قبل من طل��ا يتم هل .8

 

X 

X 

 

 

 

X 

 طرف من تتم

 مص�حة

 .املستخدم�ن

 

 فحص أجل من الوسائل األجور  مص�حة تملك هل .9

 الغيابات؟ -

 األجور؟ ع�� ا�ع�اسا��ا -

  

X 

X 

 طرف من تتم

 مص�حة

 .املستخدم�ن

 

 .2021-05-02مستغانم،  ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إ�� إستنادا الباحثان ، الطالبان إعداد من :املصدر

 حقيقية باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف أن من التأكد .3.3.2

 األسئلة ع�� اإلجابة خالل من باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف حقيقة من التأكد يتم

 :التا�� �� ا�جدول  الظاهرة
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 نباملستخدم� املتعلقة واإليرادات الت�اليف حقيقة :( 05 )رقم ا�جدول 

 

 األسئلة
 األجو�ة

 املالحظات ال �عم

 :ع�� عامل �ل ملف يتضمن هل .1

 شمسية؟ صورة -

 التوقيع؟ نموذج -

 اإلجتماعية؟ ا�حالة -

 اإلل��ام؟ تار�خ -

 واإلقتطاعات؟ األجر تفاصيل -

 العمل؟ عقد -

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

 

 مسؤول من إلذن التالية العمليات تخضع هل .2

 توظيف؟ -

 العمل؟ عالقة إ��اء -

 األجر؟ �� �غي�� -

 قرض؟ منحة -

  

X 

X 

X 

X 

 

 العامة اإلدارة �� مسؤول

 املعلوما�ي للملف الدائمة البيانات مقار�ة يتم هل .3

 الفردي؟ امللف مع بانتظام -

 

 

X 

 

 

 

 بالشؤون امل�لفة املص�حة

�جنة   (رئيس االجتماعية

 مشاركة)

ملفات  إلـــــــــى الوصــــــــــــــــــول  من حمايــــــــــــة هنـــــــاك هل .4

 املستخدم�ن: 

 اليدوي؟ امللف -

 املعلوما�ي؟ امللف -

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 إلعداد امللفات �غي�� ع�� املوافقة تتم هل .5

 مسؤول؟ طرف األجورمن
X 

 

 

مص�حة  طرف من تتم

 .املستخدم�ن
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مع  متقار�ة األجر مدفوعة الساعات مجموع هل .6

 العمل؟ ساعات مجموع

 

X 

  

 

قائمة  مع متقار�ة �� هل ا�حسابات �سبيقات .7

 املستخدم�ن؟

ع��  توافق ال املؤسسة  

 .الفردية التسبيقات

 :نقدا األجور  دفع عند .8

 املستفيد؟ �عر�ف بطاقة فحص يتم هل -

 ملراقبة؟ تخضع هل ��ا، املصرح غ�� األجور  -

 إ�� حسابات األجور  تحو�ل يتم  

 طرف مدير�ة من املستفيدين

 .وا�حاسبة املالية

هل  للمستخدم�ن البن�ي ا�حساب �� �غي�� حالة �� .9

 رقم تثبت البنك من وثيقة تقديم الطلب يتم

 حسابھ ا�جديد؟

X 

 
 املالية مدير�ة طرف من يتم

 وا�حاسبة.

   املستفيدين غ�� آخر�ن أل�خاص األجور  دفع عند .10
 م�جلة حالة أي توجد ال

 .2021-05-02مستغانم،  ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إ�� إستنادا الباحثان ، الطالبان إعداد من :املصدر

 باملستخدم�ن املتعلقة والت�اليف اإليرادات تقييم �حة من التأكد .4.3.2

 األسئلة ع�� اإلجابة خالل من باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف تقييم �حة من التأكد يتم

 :التا�� ا�جدول  ال�ي ي�خصها

 باملستخدم�ن املتعلقة والت�اليف اإليرادات تقييم �حة :(06 ) رقم ا�جدول 

 األسئلة
 األجو�ة

 املالحظات ال �عم

ع��  مستقلة، ملراقبة األجور  كشوف تخضع هل .1

األسس  أن من للتحقق العينة طر�ق عن األقل

 املستخدمة والعمليات ا�حسابية واملعدالت

 �حيحة؟

 

X 

 

 

 

 

املوارد  مدير�ة طرف من تتم

 املستخدم�ن البشر�ة ومص�حة

 .والت�و�ن

متقار�ة  قواعد �� هل باألجور  املتعلقة الت�اليف  .2

 منتظمة؟ بصورة
 

 

 

 
 املالية مدير�ة طرف من تتم

 .وا�حاسبة
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��  هل األجور  ع�� املستحقة الت�اليف �غطية .3

 الفعلية؟ الت�اليف مع متقار�ة

 

X 

 

 

 املالية مدير�ة طرف من تتم

 .وا�حاسبة

طر�ق   عن تتم مقارنة هناك �انت إذا .4

 املكتشفة العادية غ�� الفروقات ا�حاسوب،فهل

 تخضع للبحث والت�حيح ؟ 
X 

 

للقيام  م��مج غ�� ا�حاسوب

 .��ذه الوظيفة

 .2021-05-02مستغانم،  ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إ�� إستنادا الباحثان ، الطالبان إعداد من :املصدر

 والتمركز التجمع اإلسناد، �حيحة �� باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف أن من التأكد .5.3.2

 والتمركز التجمع، اإلسناد، �حيحة �� باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف أن من التأكد يتم

 :التا�� ا�جدول  ي�خصها ال�ي األسئلة ع�� اإلجابة من خالل

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف وتمركز تجمع، إسناد، :( 07 )رقم ا�جدول 

 األسئلة
 األجو�ة

 املالحظات ال �عم

باألجور  املتعلقة واإليرادات الت�اليف إسناد هل .1

 مستقلة؟ لرقابة خاضعة
  

 مدير�ة طرف من تتم

 املاليةوا�حاسبة

 :إ�� الرقابة هذه �ستند .2

 العامة؟ ا�حاسبة -

 التحليلية؟ ا�حاسبة -

 

X 

X 

  

األسس  متقار�ة �� هل باألجور، املرتبطة الت�اليف .3

 دور�ا؟
  

 مدير�ة طرف من تتم

 .املاليةوا�حاسبة

 :التالية الدفاتر استحداث يتم هل .4

 األجور؟ دف�� -

 املستخدم�ن؟ وخروج دخول  دف�� -

 األجنبية؟ العاملة اليد دف�� -

 العطل؟ دف�� -

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

��  أجنبية عاملة يد توجد ال

 .املؤسسة
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األخطاء  ا�حاسوب،هل طر�ق عن رقابة توجد إذا .5

 معا�جة و فحص إ�� تخضع املكتشفة
  

 للقيام م��مج غ�� ا�حاسوب

 ��ذه الوظيفة .

 .2021-05-02مستغانم،  ميناء ملؤسسة التدقيق إجراءات دليل إ�� إستنادا الباحثان ، الطالبان إعداد من :املصدر

 املعلومات �حة من التأكد .2.4

طر�ق الفحص  عن وذلك املعلومات �حة مدى من التأكد األجور،تم تدقيق إستمارة بمأل القيام �عد

األقسام  ومختلف والت�و�ن والوسائل البشر�ة املوارد إدارة العامة، اإلدارة من �ل مستوى  ع�� ميدانيا والتحري 

إجراءات  وتقييم املعلومات مصداقية من والتأكد ضمان أجل من وهذا وا�حاسبة، املالية إدارة لها،و التا�عة وملصا�ح

 .مستغانم ميناء مؤسسة مستوى  ع�� ��ا املعمول  األجور  نظام

 مستغانم ميناء مؤسسة �� األجور  تدقيق عملية تقييم :الثا�ي املطلب

 ع�� مستوى  الضعف املتواجدة ونقاط القوة نقاط إ�� التوصل تم ، األجور  تدقيق عملية بإجراءات القيام �عد

 .الداخلية الرقابة نظام

 القوة نقاط تحديد .1

 :التا�� النحو ع�� التدقيق عملية ألهداف بالنسبة القوة نقاط تحديد تم

 الوظائف ب�ن الفصل لكفاية بالنسبة .1.1

 :التالية الوظائف ب�ن �اف فصل هناك    

 املستخدم�ن؛ وخروج دخول  ع�� املوافقة -

 األجور؛ مستو�ات تحديد -

 التأم�ن؛ أقساط ترخيص -

 الدائم؛ امللف تحديث -

 العمل؛ ساعات ع�� املوافقة -

 األجور؛ كشوف إعداد  -

 ا�حسابات؛ من التحقق -
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 إعدادها؛ �عد األجور  جدول  ع�� ال��ائية املوافقة -

 األجور؛ كشوف توزيع -

 األجور؛ تحو�الت أمر -

 واألجر؛ بن�ي حساب ب�ن البنك مقار�ة -

 األجور؛ مركز�ة -

 للمستخدم�ن؛   الفردية امللفات تحديد -

 الفردية امللفات مع األجور  يومية ب�ن دور�ة مقارنة -

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع لت�جيل بالنسبة .2.1

 :التالية العناصر تتضمن قائمة هناك

  ،االجتما��) (النظام األجور  اقتطاعات مختلف -

  .للمستخدم�ن املمنوحة املزايا من وغ��ها املنح   -

 الصلة ذات الت�اليف لتمو�ل و�ستخدم املنح دفع وت��ة تحدد القوائم هذه  

 مختلف مقارنة بانتظام؛تتم تحدي��ا و�تم اآل�� اإلعالم ع�� باالعتماد دائم ملف �� البيانات هذه إدخال يتم

 بانتظام. الت�اليف

 جميــــــع املعطيات ��جيــــــــــــــــــــــــل تضمــــــن املستخدميــــــن وشــــــؤون باإلدارة املعنيــــــة الهيا�ل �ل مــــــــــــن أن التأكــــــد يتــــــــم

 .باألجــــــــــــور  املتعلقــــــة

اقع إ�� بالنسبة .3.1  باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف و

 :ي�� ما يتضمن عامل ل�ل ملف هناك

 شمسية صورة -

 التوقيع نموذج -

  اإلجتماعية ا�حالة -

 اإلل��ام تار�خ -

 العمل عقد -



55 
 

 :العامة اإلدارة �� مسؤول من إلذن تخضع التالية العمليات

 توظيف.  -

  العمل. عالقة إ��اء -

 .األجور  �� �غي�� -

 اليدو�ة؛ العمال مللفات حماية توجد

 من قسم مسؤول طرف من عل��ا املوافقة يتم األجور، كشوف إلعداد املستخدمة األجور  امللفات ع�� �غي��

 املستخدم�ن.

 املداومة؛ ساعات عدد إلجما�� األجر املدفوعة العمل ساعات ب�ن التوفيق

 .ا�جديد ا�حساب رقم تثبت البنك من وثيقة تقديم طلب يتم للمستخدم�ن، البن�ي ا�حساب �غي�� عند

 باملستخدم�ن املتعلقة والت�اليف اإليرادات تقييم إ�� بالنسبة .4.1

 ع�� املستحقة الت�اليف �غطية مقار�ة منتظمة، يتم بصورة متقار�ة قواعد �� باألجور  املتعلقة الت�اليف

  .الفعلية الت�اليف مع األجور 

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف وتمركز تجميع إسناد إ�� بالنسبة .5.1

 خارجية). (رقابة ا�حسابات محافظ طرف من تتم واإليرادات الت�اليف إسناد -

 التحليلية؛ ا�حاسبة و��� العامة ا�حاسبة إ�� الرقابة هذه �ستند -

 دوري. �ش�ل تتم األجور  يومية تجميع رقابة -

 :التالية القانونية الدفاتر توجد -

 ��األجور. دف 

 ��املستخدم�ن. وخروج دخول  دف  

 ��السنو�ة. العطل دف  

 العمل. وسالمة طب �جل  

 العمل. حوادث �جل 
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 الضعف نقاط تحديد .2

 :التا�� النحو ع�� التدقيق عملية أهداف إ�� بالنسبة الضعف نقاط تحديد يتم

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع ��جيل إ�� بالنسبة .1.2

 ليستجار�ة  سابقة أولف��ة لف��ة :متبقية األجر مدفوعة العطل �حساب الالزمة املعلومات -

 األجور. مص�حة قبل من مطلو�ة

 الغيابات. ملعرفة فحص وسائل تملك ال مص�حة األجور  -

اقع إ�� بالنسبة .2.2  باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف و

 .الفردي امللف مع بانتظام متقار�ة ليست اآل�� للملف الدائمة البيانات -

 .سر �لمات إ�شاء طر�ق عن مح�ي غ�� للمستخدم�ن اآل�� امللف -

 وخارج اإلنتاج، للمؤسسة التنظي�ي الهي�ل خارج العمل مناصب من لعدد مقابلة أجور  دفع هناك -

 .عمل) منصب34 (حوا��

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف تقييم إ�� بالنسبة .3.2

األسس  أن من للتحقق العينة، ر�ق ط عن األقل ع�� مستقلة، داخلية لرقابة تخضع ال األجور  كشوف

 .�حيحة املستخدمة ا�حسابية والعمليات واملعدالت

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف وتمركز تجميع إسناد، إ�� بالنسبة .4.2

 .األجور  يومية تجميع ع�� الرقابة لتحس�ن دوري �ش�ل برمجيات اختيار يتم لم -

 األخطاء ت�حيح أجل من اآل�� اإلعالم طر�ق عن املعا�جة السابقة الرقابة ع�� القيام يتم لم -

 .املكتشفة

 اإلضافية العمل ساعات .5.2

حجم  تقابل ال�ي اإلضافية الساعات من كب�� حجم هناك ،2011 لعام األو�� الثالثة الفصول  ثالثة إ�� بالنسبة  

 :ي�� كما األجر مدفوعة عطل أيام من كب��

 دج 11.054.691,68 بمبلغ إضافية ساعة 56815 مجموع -
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 يوم 5.597 مجموع :الدائم�ن املوظف�ن إ�� بالنسبة  

 أجر بدون  يوم 30.426 مجموع :دائم�ن غ�� املوظف�ن إ�� بالنسبة  

 .دج 2.158.481,00 ب يقدر نقدي �عو�ض ع�� ل�حصول  املقابلة يوم 4125 مجموع -

 األجور  بنظام املتعلقة واإلق��احات التوصيات :الثالث املطلب

التوصيات  إ�� التوصل تم الضعف ونقاط القوة نقـــــاط واستخراج األجــــــــور  تدقيــــق عملية بتقييــــــم القيـــــــــام �عد

 :التالية و االق��احات

 الوظائف ب�ن الفصل لكفاية بالنسبة .3

 :ي�� بما خصوصا املرتبطة الوظائف ب�ن الفصل ع�� ا�حرص املهم من

 العمل؛ ساعات مقار�ة -

 األجور؛ كشوف إعداد -

 األجور؛ توزيع -

 األجور؛ تمركز -

 .األجور  تحو�الت أمر -

 مدير�ة �ل من طرف من العملية هذه تتم أن فين�ح املستخدم�ن وخروج دخول  ع�� للموافقة بالنسبة أما  

 العامة إ�� املدير�ة باإلضافة عامل، إ�� تحتاج ال�ي املص�حة أي املعنية واملص�حة والت�و�ن، والوسائل البشر�ة املوارد

 التا��: الش�ل ي�خصھ كما
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افقة مراحل):  4الش�ل رقم (  مستخدم دخول  ع�� املو

 ان.الباحث الطالبان إعداد من :املصدر

 

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف جميع ��جيل إ�� بالنسبة .1.3

 .األجور  مص�حة طرف من جار�ة) ولف��ة سابقة (لف��ة املدفوعة العطل حساب يتم أن األفضل من

من  وذلك األجور، ع�� اوا�ع�اسا الغيابات جميع بمعرفة األجور  دفع ملص�حة �سمح إجراءات بإعداد ين�ح

 األجور، مدير�ة مص�حة املستخدم�ن، مص�حة من �ل إ�� ) 02رقم (م�حق ا�حضور  ورقة من ��خة إرسال خالل

 األجور و يو�ح كشوف إعداد أجل من املقدمة املعلومات نوعية فـــــــــــي مصداقية ت�ون  ح�ى وهذا وا�حاسبــــــــة املالية

 :ي�� كما املستخدم�ن بحضور  املتعلقة املعلومات تدفق مسار املوا�� الش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخول مستخدم

 

املؤهالت العلمية 
 

 املؤهالت التقنية

 

 

 

 

 اخلربة -

                                                                املهارات -

 اإلبداع والتقدم  -

 العالقة مع العمال  -

 

 الشهادات -

 احلالة املدنية -

املوافقة من طرف إدارة 
تسيري املوارد البشرية 

  

املوافقة من طرف 
 املصلحة املعنية

 

 موافقة اإلدارة العامة

 

 ملنصب  ميزانية دراسة
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 املستخدم�ن غياب أو حضور  بحالة املتعلقة املعلومات تدفق):5الش�ل رقم (

 ان.الباحث الطالبان إعداد من :املصدر      

اقع إ�� بالنسبة .2.3  باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف و

 الفردي؛ امللف مع بانتظام اآل�� اإلعالم للملف الدائمة البيانات بمقارنة ين�ح

وذلك  إليھ الوصول  من باملستخدم�ن املتعلق اآل�� اإلعالم ملف حماية أجل من سر �لمة إعداد بإجراء ين�ح

 :ي�� كما السر �لمة إجراءات إعداد طر�ق عن

 األقل. ع�� أحرف 8 من سر �لمة تت�ون  أن يجب -

 األقل. ع�� رقم�ن ع�� تحتوي  أن يجب -

 الضبط. عالمات �عض ع�� تحتوي  أن يجب -

 يوم. 45 �ل السر �لمة �غي�� يجب -

ال�ي  املعلومات مستوى  ع�� �غ��ات بأي والقيام إليھ الوصول  من اآل�� اإلعالم امللفات حماية أجل من وهذا

 .امللفات هذه يتضم��ا

 .للمؤسسة التنظي�ي للهي�ل مطابقة ت�ون  األجور  دفع أن إ�� اإلنتباه لفت

 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف تقييم إ�� النسبةب .4

 من أن للتحقق ، العينة ر�ق ط عن األقل ع�� مستقلة، داخلية مراقبة إ�� األجور  كشوف بإخضاع ين�ح

 .�حيحة املستخدمة ا�حسابية والعمليات واملعدالت األسس

 

 

مدیریة  إرسال
المالیة و 
 المحاسبة

مصلحة 
 األجـــور

ـالـــــإرس مصلحة  
 المستخدمین
 

 الحضور تسجیل إرسـال
 مستوى على

 األقسام
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 باملستخدم�ن املتعلقة واإليرادات الت�اليف وتمركز تجميع إسناد إ�� بالنسبة .5

 األجور  يومية تجميع ع�� الرقابة لتحس�ن األجور  ل��مجيات دوري باختيار ين�ح 

 .املكتشفة األخطاء ت�حيح أجل من اآل�� اإلعالم طر�ق عن السابقة الرقابة تتم أن يفضل

 اإلضا�� العمل ساعات .6

حجم  �سي�� وتحس�ن العمل توزيع بتحس�ن �سمح عمل تنظيم بإ�شاء ين�ح املعنية، األطراف مع بالتشاور 

 ساعات إضافة من بدال العادية العمل أوقات �� بمهامھ يقوم عمل فر�ق إ�شاء طر�ق عن وذلك اإلضافية، الساعات

 .�خمة أمواال مستغانم ميناء مؤسسة ت�لف وال�ي إضافية عمل
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 القرار إتخاذ �� وأثره مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق تقييم  :الثالث املبحث

والعمليات  الوظائف جميع بتدقيق يقوم مدقق مستغانم ميناء ملؤسسة التنظي�ي الهي�ل مستوى  ع�� يتواجد

تدعيم  اق��اح يتم �شاطاها، وتنوع مستغانم ميناء مؤسسة حجم لك�� ونظرا .املؤسسة هذه مستوى  ع�� تتم ال�ي

 عمليات التدقيق وتفعيل �سهيل أجل من وذلك األداء، ومدقق وما��، محاس�ي بمدقق املؤسسة هذه �� التدقيق خلية

 .للمؤسسة ا�حسن والس�� املناسبة القرارات إتخاذ �� بالغة أهمية تكت��ي ال�ي

 مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق :األول  املطلب

التدقيق  لعملية املضافة القيمة تتمثل حيث أساسيا، دورا مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق يكت��ي

 .القرار إتخاذ �� �ساعد وال�ي الثقة ذات املعلومات ��

 مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� للتدقيق التنظي�ي الوضع .1

 ميناء مؤسسة �� التدقيق وظيفة فإن املوا�ئ، �سي�� شركة أعدتھ الذي الداخ�� التدقيق لدليل امتثاال

 .ملهامھ أدائھ عند الداخ�� املدقق وموضوعية استقاللية يضمن مما العامة، لإلدارة مباشرة تا�عة وظيفة مستغانم ��

للتدقيق  تنظي�ي هي�ل اق��اح يتم مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق عملية �سهيل أجل ومن

 :التا�� الش�ل يو�حھ كما للمؤسسة، الداخ��

 

 الداخ�� للتدقيق التنظي�ي الهي�ل  ):06الش�ل رقم (

 

  2021-05-09خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغانم ،  :املصدر

 مدير التدقيق الداخلي

 السكرتاریة 

 تدقیق محاسبي والمالي  ق األداءــــــــــتدقی
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 مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� للتدقيق الوظيفية العالقة .2

 إ�� التدقيق �عمليات ا�خاصة التقار�ر جميع بتقديم مستغانم ميناء مؤسسة �� املدقق يقوم -

 العامة.  املدير�ة

 أجل من واملصا�ح األقسام، املدير�ات، جميع بمساعدة مستغانم ميناء مؤسسة �� املدقق يقوم -

 .العمل األداء وتحس�ن تطو�ر

 ا�خار�� التدقيق مع مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق عالقة .3

ا�خار��،  املدقق ��ا قام ال�ي واإلرشادات التوصيات تطبيق مدى من مستغانم ميناء مؤسسة �� املدقق يتأكد

 املؤسسة؛ حسابات بتدقيق قيامھ أثناء

 رأيــــــــھ إبداء أجل من مستغـــــــــانم ميناء مؤسسة �� الداخلــــــــــــــــــي التدقيــــــــــق تقار�ــــــــــر ع�� ا�خارجــــــــــي املدقـــــــــــــق �عتمد

 .مجــــــــــــــــال معيــــــــــــــــن فــــــــــــــــي

 التدخل مجال .4

�ل  حيث الداخ��، املدقق تدخل أثناء قيود بدون  مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق وظيفة تمارس

 الداخ��. التدقيق لعملية تخضع املؤسسة هذه مستوى  ع�� املتواجدة واأل�شطة الوظائف العمليات، األنظمة،

من  الضرور�ة واملعلومات الوثائق جميع ع�� ا�حصول  �� ا�حق لھ مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� املدقق 

 .مهامھ تنفيذ أجل

 املهنة أخالقية .5

 ا�خصائص من مجموعة املدقق لدى تتوفر مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق عملية تنفيذ عند

 : منھ

 واإلستقامة؛ الن�اهة -

 املوضوعية؛ -



63 
 

 اإلستقاللية؛ -

 والسر�ة؛ الثقة -

 املهنية الكفاءة -

 وما�� محاس�ي بمدقق مستغانم ميناء مؤسسة �� التدقيق خلية دعم :الثا�ي املطلب

ومن  واملالية، ا�حاسبية املعلومات تدفق وك��ة مستغانم، ميناء مؤسسة ��ا تقوم ال�ي املتنوعة للتعامالت نظرا

لوظيفة  التنظي�ي الهي�ل إ�� تا�ع وما�� محاس�ي تدقيق اق��اح يتم و التالعبات، واالنحرافات األخطاء منع أجل

 .املؤسسة هذه �� التدقيق

 واملا�� ا�حاس�ي التدقيق مهمة .1

وفقا  واملالية ا�حاسبية املعلومات وعدالة وشرعية و�حة مصداقية بفحص واملا�� ا�حاس�ي املدقق يقوم

 .املعلومات هذه و�شر وتصنيف قياس لتحديد املستخدمة واألساليب والوسائل عموما، املقبولة ا�حاسبة ملبادئ

 واملا�� ا�حاس�ي للتدقيق التنظي�ي الوضع .2

 :واملا�� ا�حاس�ي للتدقيق التنظي�ي الوضع املوا�� الش�ل يو�ح

 واملا�� ا�حاس�ي للتدقيق التنظي�ي الوضع  ):7الش�ل رقم (

 

 

 

 

  2021-05-09خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغانم ،  :املصدر

 

 

 مدير التدقيق الداخلي

 

 تدقیق محاسبي والمالي  ق األداءــــــــــتدقی
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 العمل تنظيم  .3

 عموما. املقبولة ا�حاسبة ملبادئ وفقا ا�حاس�ي الت�جيل من التأكد -

 محاسبية. دورة ل�ل العمليات �جميع ال�حيح الت�جيل من التأكد -

 األخرى. ا�حاسبية بالدورات املتعلقة والت�اليف اإليرادات وتوزيع �حة من التأكد -

 وجودها. من والتحقق األصول  ع�� ا�حفاظ سبل دراسة -

 للموارد. واالقتصادي الكفء االستخدام من التأكد -

 والغش. األخطاء تحديد -

 واالقتصادية. وا�حاسبية املالية ا�جوانب إطار �� املالية األوضاع تنظيم من التحقق -

 لها. املسطرة األهداف مع متناسقة النتائج أن من التأكد أجل من وال��امج العمليات فحص -

 .عموما املقبولة للمعاي�� وفقا ا�حدد الوقت �� التقر�ر إعداد -

 املسؤوليات .4

 التدقيق؛ مدير طرف من إليھ املو�لة املهام جميع تنفيذ -

 العام؛ مدار ع�� الداخ�� للتدقيق السنوي  ال��نامج اح��ام -

 تصرفھ؛ تحت املوضوعة الوسائل ع�� ا�حافظة -

 .املهنة ألخالقية وفقا السلوك قواعد اح��ام -

 األخرى  الهيا�ل مع واملا�� ا�حاس�ي املدقق عالقة .5

 الداخ��؛ التدقيق مدير إ�� التقار�ر تقديم -

 .العمل وتحس�ن تطو�ر أجل من املؤسسة هيا�ل مع والتعاون  بالتنسيق �عمل -

 واملا�� ا�حاس�ي املدقق مؤهالت  .6

واملاليــــــــة، شعبة ماليــــــــــة ومحاسبـــــة تخصص  ا�حاسبـــــــــــة فـــــــــــــي جامعيــــــــــــــة شهادة :العــــــــــــــــــام التعليم -

 .تدقيق ومراقبة التسي��

 .واملالية ا�حاسبة �� سنوات 5 األد�ى ا�حد :املهنية ا�خ��ة -
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 العمل شروط  .7

 جيدة. بدنية وحالة والسمع، البصر حدة :البدنية املهارات -

 .وال��كي�ي التحلي�� الفكر والتنظيم، االتصال ع�� القدرة ا�جاد، العمل :العقلية املهارات -

 التقييم مقاييس .8

 املناسب. الوقت �� واملا�� ا�حاس�ي التدقيق مهام من االن��اء -

 بناءة. توصيات تقديم -

 .املهنة وأخالقيات للقوان�ن االمتثال -

 األداء بمدقق مستغانم ميناء مؤسسة �� التدقيق خلية دعم :الثالث املطلب

 تنفيذ املسؤوليات أداء وتقييم فحص أجل ومن مستغانم، ميناء مؤسسة �� والوظائف األ�شطة لتعدد نظرا

 .الداخ�� التدقيق لوظيفة التنظي�ي للهي�ل تا�عة األداء تدقيق وظيفة اق��اح يتم املؤسسة، هذه بوظائف املرتبطة

 األداء مدقق مهمة .1

وجھ،  أحسن ع�� باملسؤوليات القيام �� املساعدة أجل من املؤسسة أ�شطة وتقييم بفحص األداء مدقق يقوم

أداء  �� اإلدارة ملساعدة لت�حيحها ا�خطوات واق��اح تحدث، قد ال�ي األخطاء أو الضعف أو القصور  وكشف

 .وفاعلية بكفاءة مسؤوليا��ا

 األداء لتدقيق التنظي�ي الوضع .2

 :األداء لتدقيق التنظي�ي الوضع املوا�� الش�ل يو�ح

 األداء لتدقيق التنظي�ي الوضع  ):8الش�ل رقم (

 

 

 

 

 مدير التدقيق الداخلي

 السكرتاریة 

 تدقیق محاسبي والمالي  ق األداءــــــــــتدقی
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  2021-05-09مستغانم ، خلية التدقيق، مؤسسة ميناء  :املصدر

 العمل تنظيم .3

 ا�خطط، للسياسات وفقا املؤسسة �� الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى وتقييم فحص -

 واللوائح.  القوان�ن اإلجراءات،

 :مع تتناسب واإلجراءات السياسات أن من التحقق -

 معاي�� األداء. 

 للموارد. واإلقتصادي الكفء اإلستخدام 

 املسطرة. األهداف تحقيق  

 وتقييم ا،��أسبا وتحديد العمليات و�جراءات الفرعية النظم من والضعف القوة نقاط اكتشاف -

 لت�حيحها؛ توصيات أو اق��احات وتقديم نتائجها،

 الفصل ضمان خالل من املؤسسة داخل املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تنظيم درجة تقييم -

 :التالية مع املسؤوليات

 وال��مجة التحليل 

 البيانات، إدخال 

 البيانات مراقبة 

 البيانات وتخز�ن ا�حفاظ.  

 :التالية النقاط من التحقق طر�ق عن اآل�� اإلعالم ألجهزة الداخلية الرقابة نظام كفاية تقييم -

  ال��امج، �جميع �املة وثائق إ�شاء -

  و�ذن، لفحص خاضع ال��امج �غي�� -

  .النظام هذا �� املشارك�ن من وغ��هم العمال لتوجيھ العمليات من �املة أدلة وصيانة إ�شاء -

 .الداخ�� التدقيق مدير إ�� تقر�ره بتقديم األداء مدقق يقوم تدقيق، عملية �ل من اإلن��اء �عد

 املسؤوليات .4

 الداخ��. التدقيق مدير طرف من إليھ املو�لة املهام جميع تنفيذ -

 العام. مدار ع�� السنوي  ال��نامج اح��ام -
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 مهامھ. أداء �� واإلج��اد القصوى  السرعة توفر -

 تصرفھ. تحت املوضوعة الوسائل ع�� ا�حافظة -

 .املهنة ألخالقية وفقا السلوك قواعد اح��ام -

 األخرى  الهيا�ل مع األداء مدقق عالقة .5

 تقديم مع واجهها، ال�ي الصعو�ات ب�ل و�عالمھ ، الداخ�� التدقيق مدير إ�� التقار�ر تقديم -

 التطو�ر؛ أجل من اق��احات

 .العمل وتحس�ن تطو�ر أجل من املؤسسة هيا�ل مع والتعاون  بالتنسيق �عمل -

 األداء مدقق مؤهالت .6

 .والشب�ات املعلومات ونظام اآل��، اإلعالم �� دولة مهندس :العام التعليم -

 .البيانات قواعد و�دارة �سي�� مناجمنت، الداخ��، التدقيق :امل�ي الت�و�ن -

 العمل شروط  .7

 .جيدة بدنية حالة والسمع، البصر حدة :البدنية املهارات -

 .وال��كي�ي التحلي�� الفكر والتنظيم، االتصال ع�� القدرة ا�جاد، العمل :العقلية املهارات -

 التقييم مقاييس .8

 املناسب. الوقت �� األداء تدقيق مهام من االن��اء -

 بناءة. توصيات تقديم -

 .املهنة وأخالقيات للقوان�ن االمتثال -
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 الفصـــــــــــــــــــل خاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

 معلوما�ي ونظام وقائية وسيلة باعتباره بالغة أهمية ذو مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� التدقيق �عت��

 تتمثل حيث املدقق، ��ا يقوم ال�ي الداخ�� التدقيق عمليات خالل من وذلك القرارات مختلف اتخاذ ع�� �ساعد

 �� عل��ا اإلعتماد يمكن مصداقية وذات موثوقة معلومات ع�� ا�حصول  �� باملؤسسة املدقق ملهام املضافة القيمة

 :حيث ومالئمة مناسبة قرارات اتخاذ

 اإلجراءات مستوى  ع�� املوجودة النقائص بتدارك املدقق يقوم الداخ��، التدقيق عملية أثناء -

 تلك بتعديل األخ�� هذا يقوم العامة اإلدارة إ�� عملھ نتائج توصيل وعند املؤسسة، �� ��ا املعمول 

 والنقائص. اإلجراءات

 تحقيقها. املراد واألهداف يتما��ى بما باستمرار األداء تطو�ر ع�� العمل -

 .مستقبال وترشيدها املؤسسة موارد ع�� ا�حفاظ -

 :إ�� راجع وهذا محدودة �عت�� مستغانم ميناء بمؤسسة التدقيق عملية أن القول  يمكن أنھ إال

 بمهامھ؛ القيام ع�� املدقق �ساعد مكتو�ة �سي�� إجراءات وجود عدم -

 التدقيق؛ لعملية متجاو��ن غ�� يجعلهم مما التدقيق ملغزى  العمال فهم عدم -

وأن  خاصة األداء، �� قصور  إ�� يؤدي وهذا التدقيق، عملية ع�� مسؤول واحد داخ�� مدقق وجود -

 .النشاطات ومتعددة ا�حجم كب��ة مستغانم ميناء مؤسسة

 التدقيق، مدير يتضمن مستغانم ميناء مؤسسة �� الداخ�� بالتدقيق خاص تنظي�ي هي�ل وضع من البد لذا

 و�التا�� السنة، مدار ع�� التدقيق عمليات من ممكن حجم أك�� لتغطية وهذا األداء، ومدقق وما��، محاس�ي ومدقق

 املؤسسة أهداف تحقق ال�ي املناسبة القرارات إتخاذ ع�� �ساعد ال�ي املعلومات من ممكن قدر أك�� ع�� ا�حصول 

 و�ستمرار���ا. بقاءها ع�� وتحافظ
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 العامة ا�خاتمة

حاولنا من خالل معا�جتنا ملوضوع الدراسة واملتمثل �� "فعالية التدقيق الداخ�� �� املؤسسة"، بمعا�جة إش�الية 

مدى يمكن أن �ساهم املدقق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء �� املؤسسة"، من خالل ال��ك�� البحث اآلتية "إ�� أي 

ع�� دور املدقق الداخ�� �� إضفاء الثقة واملصداقية ع�� القوائم، حيث تقوم املؤسسات بإعطاء أهمية كب��ة �حماية 

و�التا�� يؤدي ذلك إ�� ضمان بقاءها ممتل�ا��ا ف�ي �س�� ل�حفاظ عل��ا خاصة مع ك�� حجمها و�شعب أعمالها، 

واستمرارها، وح�ى تقوم املؤسسة بمتا�عة �ل أ�شط��ا ومهامها ف�ي أصبحت تو�� أهمية خاصة بالتدقيق، حيث �عت�� 

هذه األخ��ة وسيلة �ساعد ع�� معرفة األخطاء والغش والعمل ع�� ا�حد من حدو��ا، فنجد أن الكث�� من املؤسسات 

 قسمالك��ى قد اهتمت ب

التدقيق الداخ�� من أجل املتا�عة املستمرة ألعمال املؤسسة، ولتحقيق األهداف ال�لية للمؤسسة وحماية أمالكها 

 وكذا مواجهة محيطها االقتصادي امل��ء باملتغ��ات.

نجد أن ونظرا للتطور الذي شهدتھ مهنة التدقيق و الذي �ان مواكبا للتغ��ات ال�ي تطرأ باستمرار �� عالم االقتصاد، 

مهنة التدقيق الداخ�� تقوم ع�� مجموعة من القواعد و األسس وكذا تحكمها مجموعة من املعاي�� بدءا من 

موضوعية املدقق الداخ�� ووصوال إ�� إعداد تقر�ره ب�ل مسؤولية، والذي يتضمن التوصيات و اإلرشادات ال�ي 

 ألداء وتقييمھ وتبيان الوضع املا�� للمؤسسة. يقدمها ا�� اإلدارة العليا للمؤسسة م��ا معلومات مرتبطة با
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 البحث نتائج

 :�التا�� البحث نتائج إ�� التوصل تم

 �ساهم معلوما�ي ونظام وقائية وسيلة باعتباره االقتصادية املؤسسة �� بالغة أهمية الداخ�� التدقيق يكت��ي

 القيمة تتمثل حيث املدقق، ��ا يقوم ال�ي الداخ�� التدقيق عمليات خالل من ذلك و القرارات، مختلف اتخاذ ��

 اتخاذ �� عل��ا االعتماد يمكن مصداقية ذات و موثوقة معلومات ع�� ا�حصول  �� باملؤسسة املدقق ملهام املضافة

 عم وتفاعلها عالقا��ا �� و بل املؤسسة، داخل تتم ال�ي النشاطات �جميع بالنسبة اإلنطالق نقطة �عت�� ال�ي القرارات

 .ا�خارجية بيئ��ا

 :خالل من قرارا��م إتخاذ �� املعلومات مستخدمي سلوك ع�� وآثاره الداخ�� التدقيق دور  و�ظهر

 املؤسسة؛ �� املتبعة واإلجراءات السياسات وسالمة كفاية مدى من التحقق -

 واإلجراءات؛ السياسات هذه اإل��ام مدى من التحقق -

 املؤسسة؛ أهداف تحقيق �� فاعلي��ا ومدى السياسات هذه كفاءة مدى من التحقق -

 جديدة؛ و�جراءات سياسات إق��اح -

ال�افية،  باملعلومات تزو�دهم طر�ق عن املعلومات مستخدمي لدى التأكد عدم مقدار تخفيض -

 القرار؛ اتخاذ مخاطر تجن��م و�التا��

 التدقيق؛ تقار�ر خالل من القرار صا��� إ�� قيمة ذات معلومات تقديم -

 �ساهم ف��ا؛ و�التا�� املرغوب غ�� النتائج تجنب إ�� يؤدي مع�ن موقف التخاذ دافعا و باعثا �عت�� -

 .و�ستمرار�تا بقاءها ع�� ا�حافظة املؤسسة أهداف تحقيق �� الداخ�� التدقيق
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 البحث فرضيات مناقشة 2-

 :�اآل�ي البحث فرضيات مناقشة يتم البحث نتائج ظل ��

 لنشاطها، العامة املراقبة ع�� اإلدارة �ساعد املؤسسة داخل مستقلة فحص وظيفة هو الداخ�� التدقيق

 إال الداخ��، التدقيق عملية تحكم ال�ي والوسائل واملراحل املعاي�� من مجموعة �� الداخ�� التدقيق ضوابط وتتمثل

 املدقق لها يتعرض ال�ي للضغوطات نظرا وهذا محدودة، �عت�� املؤسسة �� الداخ�� التدقيق وظيفة استقاللية أن

 والوسائل واإلجراءات املعاي�� من مجموعة �� املتمثلة الداخ�� التدقيق ضوابط أن كما بمهامھ، قيامھ أثناء الداخ��

 .إح��امها تم إذا الداخ�� التدقيق عملية أهداف تحقيق �� فعاال أسلو�ا �عت��

 من مجموعة طر�ق عن و�تم ما، مش�لة حل أجل من للعمل لبدي إختيار بموج��ا يتم عملية هو القرار إتخاذ

 .تصنعھ ال�ي واألساليب واملراحل العوامل

 مستخدمي ملص�حة قيمة يضيف أنھ �� اإلقتصادية، املؤسسة �� القرار إتخاذ �� الداخ�� املدقق دور  يتمثل

 أساس ع�� قرار إتخاذ ع�� املعلومات مستخدمي مساعدة خالل من وذلك وقرارا��م، أح�امهم ل��شيد املعلومات هذه

 .املدقق تقر�ر يتضم��ا ال�ي املعلومات ونوعية جودة

 التوصيات تقديم  3-

 :التالية التوصيات تقديم يتم سبق ما ضوء ع��

 هذه تنظم ال�ي والقواعد والشروط املعاي�� اح��ام من التأكد خالل من الداخ�� التدقيق بوظيفة العناية توف��

 .ا�حيو�ة الوظيفة

 �� التطور  مع يتناسب بما املدقق�ن ت�و�ن طر�ق عن الوظيفة ��ذه املرتبطة التطورات مسايرة -

 .الداخ�� املدقق ومسؤوليات أهداف مجال

 .االقتصادية املؤسسة �� بمهامھ القيام ع�� املدقق �ساعد �سي�� إجراءات توف�� -
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 العمال ب�ن التجاوب يتم ح�ى وهذا التدقيق، عملية بمغزى  االقتصادية املؤسسة عمال توعية -

 .بمهامھ قيامھ أثناء الداخ�� واملدقق

 .املؤسسة مستوى  ع�� املتواجدة الوظائف وجميع الداخ�� التدقيق وظيفة ب�ن التنسيق -

 .القرارات اتخاذ �� للمشاركة العمال توظيف -

- 
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  :امل�خص

�عت�� التدقيق الداخ�� من أهم الوظائف باملؤسسة لدوره الفعال �� فحص وتقييم فعالية نظام الرقابة 

الداخلية عن طر�ق تحديد نقاط القوة والضعف وال�ي يقدم �شأ��ا اق��احات باإلضافة إ�� تقييم األداء من 

وأهداف ال�ي �س�� من ورا��ا هذا  خالل التأكد من تطبيق �عليمات اإلدارة ع�� تأدية مهامهم بطر�قة فعالة

مساهمة املدقق الداخ�� �� تقييم  التدقيق الداخ�� �� تحقيق فعالية األداء املؤسسة،دور توضيح البحث 

 .األداء وذلك من أجل ضمان الس�� ا�جيد للمؤسسة وز�ادة فعالي��ا وترقي��ا مل�انة أفضل

Abstract:  

The internal audit is considered one of the most important functions in the organization for its 

effective role in examining and evaluating the effectiveness of the internal control system by 

identifying the strengths and weaknesses for which it makes suggestions in addition to 

evaluating performance by ensuring the application of management instructions to perform 

their tasks in an effective manner and the objectives behind which this research seeks to clarify 

The role of internal audit in achieving the effectiveness of the performance of the institution, the 

contribution of the internal auditor to the evaluation of performance in order to ensure the 

good running of the institution and increase its effectiveness and promotion to a better position. 

 


