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 امللخص 

 

ذلك في    االقتصادية،  للمؤسسةالتدقيق املحاسبي في التسيير املالي    فعاليةموضوع    الدراسةتناولت هذه  

 للمؤسسة،   يالتي تنعكس على تسيير املال  للفعاليةتحقيقه  و واهداف    ةهميأنطاق ما يميز التدقيق املحاسبي من  

من خالل   الجزائرية،  االقتصادية  املؤسسةداخل    الفعاليةتحقيق    كيفيةهو    الدراسةحيث ان الهدف من هذه  

عن مصداقيتها   ليعبر   املالية والتدقيق الخارجي الذي يدقق القوائم    ،التدقيق الداخلي الذي يدقق كل مصالحها

 .منه ويكشف الفساد ويحد

هذه   خالل  من  توصلنا  عد  الدراسةوقد  من    ةالى  كانت  عمليأنتائج  في  االنضباط  ان  التدقيق    ةهمها 

فبالتالي   ،في اتخاذ قراراتها وعرض قوائمها املصدق عليها  االقتصادية  املؤسسةيساعد    يدي املحاأاح عن الر صواالف

 . واستمراريتها السوق في  ، وهو االمر الذي سيحافظ على مكانتهار املالي داخلهايتسيال فعاليةيساعد في تحقيق 
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 االقتصادية.  املؤسسة

 

This study dealt with the issue of the effectiveness of the accounting audit in the financial 

management of the economic institution, within the scope of what distinguishes the accounting 

audit from the importance, objectives and achievement of the effectiveness that is reflected on the 

financial management of the institution, as the aim of this study is how to achieve effectiveness 

within the Algerian economic institution, through auditing. The internal audit that scrutinizes all its 

interests, and the external audit that scrutinizes the financial statements to express their credibility 

and detect and limit corruption. 

Through this study, we reached several results, the most important of which was that 

discipline in the audit process and the disclosure of impartial opinion helps the economic institution 

in making its decisions and presenting its approved lists, and thus helps in achieving the effectiveness 

of financial management within it, which will maintain its position in the market and its continuity. 

 

Keywords: accounting audit, external audit, internal audit, effectiveness, financial 

management, economic institution. 
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 ة ــــتوطــــــــــــــــــــئ-1

الى درج  االقتصاديةتتعرض الوحدات   الوقت الحاضر    تطور الالى    باإلضافة  املنافسة،من    عالية  ة في 

كما انها    ،التي تقوم بها وتنوعت  األنشطة  فتعددتبهذه االوضاع    املؤسسةداء  أثر  أحيث ت  الكبيرة،الهائل والتغيرات  

 . هدافهاأمناطق في سبيل تحقيق  ةاتسعت لتنظيم العديد من الفروع في عد

  س فيالى ظهور الغش والتزوير واالختل   باإلضافة  ة،لكن هذا االمر ولد العديد من املشاكل في املؤسس

 بتدقيققوم  ت  اتاو جه  بشخص  للستعانة  املؤسسة  دفعوهذا االمر الذي    املالي،اموالها والتلعب بنتائج مركزها  

 املحاسبي.  التدقيق ةوهذا ما يسمى بوظيف ،وصحتها قتهاد تتأكد منحتى  ،وقوائمها اتهاحساب

وم  بالنسبة  املاليةالقوائم    ألهمية  اونظر  العمليات    االعتماد  دىملستخدميها  جميع  في   املتعلقة عليها 

  ، بالتدقيق املحاسبي الداخلي والخارجي  االستعانة  املؤسسة  إلدارة  دكان الب   ،القرارات  واتخاذبالتخطيط املستقبلي  

وتحقيق    املسطرةاهدافها    إلنجازوتقيمها    ، بغية تصحيحهااالنحرافات  وضبطحيث يعتبر اسلوبا فعاال لكشف  

والحفاظ على    ةعلى مردوديأدها وتحقيق  ر ملوا  األمثلستخدام  ال على اصولها وا  واملحافظةاملرغوب فيها    الفعالية

 .ها ومكانتها في السوق سمعت

سلطت الدراسة  وقد  الج  الضوء  هذه  املؤسسة  هذه  على  عن  معزل  في  ليست  أيضا  هي  التي  زائرية 

سليم   منهج  تبني  مع  املالي  األداء  مستويات  تحسين  خلل  من  البقاء  على  املحافظة  بكيفية  املرتبطة  اإلشكاالت 

،  املحاسبيالتدقيق    أحد املداخل اإلدارية الهامة واملتمثلة في  للتسيير املالي، ومحاولة تحقيق الفعالية باالعتماد على

تنس حقل لدراستنا امليدانية محاولين من خللها اإلجابة بشكل عملي وعلمي على إشكالية    ميناءوقد كانت مؤسسة  

   هذا البحث. 

ــــة-2  أهمــــية الـــــــدراســ

  املؤسسة اد  مان اعت  إال  من التدقيق املحاسبي  املحققةاالهداف    طبيعةالى    الدراسة  ههذ  أهمية  تعزى 

وتمكنها من   التي تبنى عليها قراراتها املالية، على التعامل مع قوائمها   ةر ايجابياثأالتدقيق له  ة على عملي االقتصادية

 يساعدها في  الذيوهو    هذه القوائم  في  ما يظهر  ةودق  ةشرعيلحيث ان التدقيق هو ضمان    معرفة مسارها املالي،

املالي،  تحسين باملعلومات    تسييرها  القرارات  متمكنه   يتال  ةصحيحلاو   الدقيقةويزود االطراف االخرى  اتخاذ  ،  من 

 . هداف املسطرة من اجل بلوغ الفعالية املرغوبةوتحقيق اال 

 أهــــداف الدراســة -3

 تتلخص االهداف التي تتطلع هذه الدراسة للوصول اليها في: 

 فعاليتها. تسيير املالي للمؤسسة االقتصادية وتحقيق التوضيح علقة التدقيق املحاسبي ب -

 توضيح اهمية وفائدة التدقيق الداخلي ومدى توفر خدماته في املؤسسة. -
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 دور الفعال الذي يلعبه التدقيق الخارجي في تصحيح وتحسين جودة القوائم املالية.الالتعرف على  -

 .تنس ابراز كيفية القيام بعملية التدقيق بمؤسسة ميناء -

 طــــرح اإلشكــــــاليــــة -4

 التالي:يمكن صياغتها ضمن التساؤل  الدراسة ةن اشكاليإهذا املنطق وعلى ضوء ما سبق ذكره فومن 

وفي   ةعام  ةبصف  االقتصادية  املؤسسةفي    التسيير املالي  فعاليةكيف يحقق التدقيق املحاسبي   ❖

 ة؟خاص ةبصف ميناء تنس  ةمؤسس

 الرئيسية، أسئلة فرعية هي:   ةمن اإلشكالي وتتفرع

 ؟ ير املالييستكيف ساعد التدقيق املحاسبي الداخلي في تحسين ال -

 في املؤسسة؟  والخارجيما هو دور التدقيق الداخلي   -

 ؟ي الفعالية وكيف تحقق في املؤسسة االقتصاديةما ه -

 فرضيـــــات الدراســـــة -5

 التالية:فرضيات الاملوضوع انطلقنا من  دراسةمن اجل 

 األولى: الفرضية +

 يفيد في التأكد من صحة وسلمة القوائم املالية، ويساعد في اتخاذ القرار.  ياملحاسب التدقيق 

 الثانية: الفرضية +

 .االقتصادية باملؤسسة املاليةللقوائم  ةتدقيق الخارجي له دور كبير في اعطاء مصداقيال 

 الثالثة: الفرضية +

 القوائم املالية املدققة تؤدي الى تحقيق فعالية في التسيير املالي.

افع اختيار -6  الدراسة دو

 :رها فيما يليصيمكن ح ةوموضوع ةعوامل ذاتي ةالى عد الدراسةيعود اختيار هذه 

افع ذاتيد +  ةو

وكيف يكون    للمؤسسة  املاليةعلى مجال عمل املدقق الداخلي والخارجي في فحص القوائم    أكثر تعرف  ال  في  ةرغبال  -

 . املحايد  أيهمابداء ر 
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 . التدقيق املحاسبيبمجال الشخص ي الهتمام ا -

 .االهتمام الشخص ي باملوضوع نظرا الرتباطه بمجال التخصص -

افع موضوعية   +دو

 . في مجال إدارة األعمال  التي يشهدها العالم  الجديدةمع التطورات    ةللتدقيق خاص  االقتصادية  حاجة املؤسسات-

 االقتصادية.  ةؤسساملفي  يللتدقيق الخارجي والداخل البالغة األهمية -

 اإلفصاح املحاسبي للقوائم املالية مفيدة في اتخاذ القرارات. -

 الدراسات السابقة -7

عالجت العديد من الدراسات موضوع التدقيق املحاسبي من مختلف الزوايا والرؤى، وقد كان منها ما عالج   

والتي   الدراسات  هذه  أهم  نذكر  حيث  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  بحثتنا  مسح  موضوع  مراجع  اعتبرناها 

 أساسية بالنسبة ملوضوع بحثنا وهي:

للمؤسسة االقتصادية،    -1 املالي  في تقييم األداء  الداخلي  التدقيق  سنة    ماجستير،  رسالةمجنح عتيقة، دور 

2006 . 

تضمن بقائها واستمرارها في عالم تسوده   حتىان املؤسسة    حيث توصلت الباحثة من خلل الدراسة الى

التنافسية وتغيرات املحيط، البد أن تكون بياناتها املحاسبية صحيحة وصادقة ومعبرة عن وضعها املالي، والتدقيق  

البيانات املحاسبية. فالتدقيق أداة رقابة فعالة تضمن   وصدقهو الوسيلة الوحيدة التي تضمن صحة وسلمة  

ة للنظام املحاسبي، فمن خلل تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة يمكن معرفة  مخرجات صحيحة وسليم

األخطاء  يوضح  فالتدقيق  ضعفها،  ونقاط  قوتها  ونقاط  ومحاسبتها  ونشاطها  للمؤسسة  الحقيقية  الصورة 

ية أم بعدية  واالنحرافات التي وقعت فيها املؤسسة والتوصيات التي يجب أن تعتمد عليها، وسواء كانت الرقابة قبل

ملؤسسة. إن تقييم األداء املالي للمؤسسة يمكنها من معرفة إمكانياتها وقدراتها ووضعيتها   فإنها تهدف إلى تحسين أداء

 . في السوق ومن ثم مدى قدرتها على البقاء واالستمرار

اإلداري    -2 الفساد  من  للحد  كألية  الداخلي  التدقيق  علون،  ملين  محمد  تومي،  املؤسسة ميلود  في  واملالي 

 . االقتصادية

نشرته   مقال  عن  عبارة  االجتماعيةالدراسة  والبحوث  الدراسات  لخضرب  مجلة  حمة  الشهيد    جامعة 

والفضائح املالية ودعاوى   االنهياراتأبرزت  من وجهة نظر الباحث ان دراسته    2016ديسمبر  في    20العدد    الوادي

الرقابة الداخلية في العديد من املؤسسات مما زاد    ضعف أنظمة  ةاألخير   السنواتاملالي التي حدثت في    لاالحتيا

منظمات    الهتماما في  ودورهما  الداخلية  الرقابة  أنظمة  و  الداخلي  وظيفة   لا االعمبالتدقيق  وتعتبر  الحديثة، 
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تصمي في  أثر  من  لها  ملا  املؤسسات  في  الهامة  الوظائف  من  الداخلي  الداخلية  ال  نظاموتطوير    مالتدقيق  رقابة 

املخاطر، مما يعزز فرص الشركات من كشف إدارة  و   مللموارد املتاحة وكذلك املساهمة في تقيي  المثلا  االستخدامو 

نهيارات كان لظهورها آثار  الحدوث أزمات و   ئيسيةالر   االسباب  همي التي تعتبر أ اإلدار الفساد املالي و   هرةومواجهة ظا

 .خص الدو الناميةأل وبا مالعال ل دو  ممست معظ  ةمدوية ونتائج مدمر 

 .سامي يوسف حجو، مدى مسؤولية املدقق الخارجي بشأن عدالة ومعقولية التقديرات املحاسبية -3

الباحث من خللها   حاول   ،2012ماجستير قدمت في غزة عاصمة فلسطين سنة    رسالةالدراسة عبارة عن  

بشأن   الخارجي  املدقق  مسؤولية  مدى  على  وذلك التعرف  الخارجي  املدقق  نظر  وجهة  من  املحاسبية  التقديرات 

للتعرف على كيفية تحسين مستوى وجودة التدقيق الخارجي عن البيانات املالية املنشورة، والتعرف على نواحي 

الضعف والقصور في تقرير املدقق الخارجي، والعمل على زيادة كفاءة وفاعلية التدقيق الخارجي، وذلك للستفادة  

 تضييق فجوة األخطاء في التقديرات املحاسبية في التقارير املالية بين املدقق وبين املجتمع املالي.من 

 كانيـــــــة والزمانيـــــــةامل الحدود-8

 + الحدود املكانية 

في التسيير املالي للمؤسسة االقتصادية قمنا بدراسة   تهبغرض دراستنا ملوضوع التدقيق املحاسبي وفعالي

 ميدانية على مستوى مؤسسة ميناء تنس. 

 + الحدود الزمانية

 . 2021الى جوان  2020نوفمبر   فترة نقمنا بهذه الدراسة ما بي

 أدوات الدراسة ومناهج الدراسة -9

الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي في الجانب النظري،   وذلك بغرض ألجل تحقيق اهداف هذه 

جمع معلومات وبيانات من مختلف املصادر واملراجع من ب  ،املوضوع  التعرف على االدبيات النظرية التي عاجلت

 .موضوع الدراسةاجل تكوين صورة متكاملة حول 

في إعدادها على   بإعداد دراسة ميدانيةبصورة دقيقة قمنا    ةجابة على اإلشكاليومن اجل اال   اعتمدنا 

 ارض الواقع.  علىاملنهج التحليلي كمحاولة ألسقاط الجانب النظري 
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 خطة البحث  تقديم -10

 ثلثة دراستنا الى  بتقسيم  الفرضيات قمنا    ةواثبات صح   الفرعية  واألسئلة  اإلشكاليةعن    اإلجابةمن اجل  

 :فصول كالتالي

النظري للتدقيق    التأصيلتطرقنا من خلله الى    ،عنوان عموميات حول التدقيق املحاسبي  تحت  األول:الفصل    -

 .يومفهوم التسيير املال ،املحاسبي وانواعه

الثاني  - املالي    فعاليةبعنوان    :الفصل  التسيير  في  املحاسبي  عن    ةشامل  ةونظر   االقتصادية  للمؤسسة التدقيق 

الداخل االقتصادية،  ةؤسسامل التدقيق  يقدمه  وما  املالي  بالتسيير  املحاسبي  التدقيق  فعالية  علقة    يومعرفة 

 في تحقيق هذه الفعالية.  والخارجي

ميناء تنس، حيث حاولنا اسقاط ما تم عرضه في الجانب النظري   املؤسسة  ةحال  دراسةبعنوان    :الفصل الثالث  -

التعرف    ومحاولةعليه،    والقائمين   القيام بالتدقيقعن    ةاملسؤول  ةعلى هذه املؤسسة من خلل االتصال باملصلح

 على إجراءات ومجريات التدقيق املحاسبي، داخل مؤسسة ميناء تنس. 

 

 



 

 الفصل  

 األول 
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تي تستمد لا  التدقيق،أوجه نشاطها أدى الى االهتمام بمهنة    وتعددإن زيادة حجم االعمال في املؤسسات  

و التأكد  ا  اقراراتهعتمد عليها في اتخاذ  تمن صحة البيانات املحاسبية التي  تحقق  لل  املؤسسات  هذه  اجةمن ح  نشأتها

   للواقع.من مطابقة تلك البيانات 

املؤس والتدقيق    ساتلجأت  املراقبة  املالي كونه عملية من عمليات  التسيير  الى استخدام  االقتصادية 

 .وسرعةيعتبر من اهم فروع التسيير خصوصا مع تزايد تعقيد البيئة املالية للمؤسسة حجما و لسياسة املؤسسة، 

مما سبق، سنحاول في هذا الفصل التطرق لعموميات حول التدقيق   وانطالقاتفصيل،    أكثر لدراسة  

 املالي: والتسيير املحاسبي 

 املدخل املفاهيمي للتدقيق املحاسبي.  املبحث األول:

 أنواع التدقيق املحاسبي. املبحث الثاني:

 املدخل املفاهيمي للتسيير املالي.  املبحث الثالث:
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 املبحث األول: املدخل املفاهيمي للتدقيق املحاسبي. 

متواصلة،   كبيرة  ميدان واسع حيث عرف تطورات  ويعتبر  الوسطى،  العصور  إلى  التدقيق  يرجع أصل 

التي وا التقدم وحل كل العقبات  في تحقيق  الوحدات االقتصادية واملجتمع وإعطاء اآلراء   تجهولعب دورا كبيرا 

 ال أساسيا للقرارات املراد اتخاذها. املختلفة التي تعتبر مدخ 

وسنحاول من خالل هذا املبحث التطرق الى مفاهيم حول التدقيق، تتمثل في تطوره التاريخي وتعريفه،   

 أهميته وأهدافه. 

 .املحاسبي املطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق

ل فكرة  ظفي العديد من دول العالم يجد انها نمت وتطورت في    تاملتتبع لتاريخ تطور مهنة تدقيق الحاسبا

في    املؤسسةالى رأي منهي مستقل عن مدى كفاية إدارة    املؤسسةوذلك لحاجة مالك    اإلدارة،انفصال امللكية عن  

الحديث لتدقيق الحسابات من قبل لجنة مالمح هذا التطور في التعريف    أبرز وتتضح    املتاحة،استخدام مواردها  

  :1بأنه AAAفاهيم التدقيق املنبثقة من جمعية املحاسبة االمريكية م

إثبات   • أدلة  على  للحصول  وموضوعية  منتظمة  وقائع فيما    وتقويمهاعملية  حول  بحقائق  يتعلق 

وأحداث اقتصادية، وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق واملعايير املحددة، وإيصال 

   مستخدمي املعلومات املهتمين بذلك التحقق.النتائج إلى 

للمحاسبين   • األمريكي  املعهد  عن  املنبثق  التدقيق  معايير  مجلس  نشر  بحث   AICPAكما  مسودة 

أشار إلى ان مستخدمي    وقدتتضمن مقترحات لتطوير معايير أداء التدقيق، واتصاالت املدققين،  

 ون باملعلومات املالية التي روجعت يرغبون في ان يكون ايصالها لهم أكثر وضوحا. املعلومات املهتم

االشكال القانونية للمنشآت فإن هدف   وتنوعمجاالته    وتعددلتطور النشاط االقتصادي    ونتيجة •

اعم   اضحى  إلى  مما    وأوسعالتدقيق  نتائجها  إيصال  ووسائل  إجراءاتها  في  التطوير  معه  استدعى 

بينما هدف التدقيق في مراحل تطوره األولية كان وقائي بحت وينحصر في اكتشاف  املستفيدين،  

 األخطاء والغش والتالعب. 

املالية وخالل النصف األول من القرن الحالي تحول هدف التدقيق إلى تقرير ما إذا كانت القوائم   •

 املركز املالي في النهاية.   فترة التي اعدت عنها، وعنالتعبر بصورة صادقة وعادلة عن نتائج العمليات في  

ركز    وتأسيسا • فقد  تقدم  ما  معايير   ن و املهتم  ن و األكاديميعلى  تطوير  على  الدول  من  العديد  في 

واحتياجات   وإجراءاتهاالتدقيق   القانونية  الحسابات  مدقق  مسئولية  بين  التوازن  لتحقيق 

 
   1 -احمد حلمي جمعة، املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2000،  ص 6-5.  
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التوازن من خالل   إلى هذا  املالية، وتم الوصول  التقارير  النمطي(، مستخدمي  )بالتقرير  ما يعرف 

 1  :ولقد مر التقرير النمطي في الواليات املتحدة االمريكية بعدة مراحل

هذا التقرير يعد بمثابة شهادة بأن القوائم  كان  لهذا التقرير صيغة موحدة و لم يكن    1917في عام   -

   .املالية تمثل حقيقة املركز املالي ونتائج األعمال

أصدرت هيئة األوراق املالية نشرة عدلت فيها تقرير مدقق الحسابات ليكون )رأي(   1932وفي عام   -

 .GAAPبمبادئ املحاسبة املتعارف عليها  املؤسسةهذا الرأي بمدي التزام  وتحديدبدال من شهادة 

الحسابات أصدر مجمع املحاسبين القانونيين األمريكي اول تقرير نمطي منهي لتدقيق    1939وفي عام    -

وتضمن التقرير مسئولية مدقق الحسابات عن راية في ان القوائم املالية تمثل بعدل املركز املالي  

 يزال هذا التطور مستمر حتى االن.  وال األعمال،ونتائج 

،  فيها دون تنظيم  املهنة ةمزاول  بدأت حيث    ، في هذا املجال اما في الشرق العربي فكان ملصر فضل السبق

وقد ادخلت على ذلك  .  املنظم ملزاوله مهنه تدقيق الحسابات   (1)  رقمعند صدور قانون  1909  حتى عامهكذا  وظلت  

  وقد اكتسب املدقق املستقل تقديرا كبيرا في التشريع املصري خالل فتره من عام ،  بعد  فيماتعديالت  ة  القانون عد

على املدقق املستقل بشكل    الرسميةدليال على اعتماد السلطات    لتاليةا  الثالثةوكانت االحداث    1955الى    1950

 :  2ف ثمك

الذين   لألشخاص  ةالتي حصر حق الدخول في مهن  1951ة  لسن  133اصدار قانون التدقيق رقم    :أوال

 . قصوى في شؤون الضرائب والشركات هميةأمن   للمهنةوذلك بسبب ما ، من املؤهالت أدنيلديهم حد  

الذي اعتمد    1954ة  لسن  26  القانون رقم   بإصدار تنظيم التشريع الخاص بالشركات بشكل نهائي    :ثانيا

 . والتدقيق املحاسبةفي  املحكمةوبشكل خاص على قواعده  ،بشكل مكثف على التشريع البريطاني

تعديل  إ  :ثالثا سنه    ضريبةقانون  لصدار  مستقل  1953الدخل  محاسب  مصادقه  وجوب  على  نص 

 .الصغيرة باألعمالفيما يتعلق  طفيفةستثناءات امع  الضريبيةقرارات على جميع اإل (مدقق)

الدول   منظم  العربيةوتتمتع جميع  بتشريعات  ر   للمهنة  ةحاليا    ،السعودية  العربية  اململكةسها  أوعلى 

 .3واملغرب ،والجزائر ،وليبيا ،والسودان ،وتونس ،واليمن ،وسلطنه عمان ،املتحدة العربيةواالمارات 

 
 .6، مرجع سابق، صاحمد حلمي جمعة - 1

   2-خالد امين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات -الناحية النظرية-، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، 1999، ص  22-21. 
   3 -نفس المرجع، ص24. 
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  ، الذكر  ةذا ما قورنت بالدول سالفإوالتدقيق    ةاملحاسب  ةفي مجال تنظيم مهن  تأخرت  داما الجزائر فق 

كانت   منظم  هنةاملحيث  غاي  ةغير  رقم  صدور   ةالى  في    08-91القانون  تضمن  م1991  ريلأف  27املؤرخ  والذي 

 1.مزاوليهاو ة هناملب متعلقةحكام أتشريعات و 

الذي شهده النشاط التجاري واالقتصادي اتسع نطاق التدقيق املحاسبي خاصة بعد التطور   ور ومع تط 

م، فقط   1494  ةالذي حدث في علم املحاسبة بإتباع "مبدأ القيد املزدوج" كما ورد في موسوعة "لوكا باشيليو" سن

ور مهنتي املحاسبة والتدقيق،  أدت سهولة استعمال مبدأ القيد املزدوج الى انتشار تطبيقه وهذا ما ساعد على تط 

الى تعيين مدققي    باملساهمين  للملكية عن اإلدارة أدى  كما ان اتساع حجم املؤسسات وما صاحبه من انفصال 

ك  في" احسابات  التدقيق  ميدان  في  مهنية  منظمة  اول  ظهرت  حيث  اإلدارة،  أعمال  بمراقبة  للقيام  عنهم  وكالء 

جهت الدول االخرى الى تنظيم هذه املهنة وكان لبريطانيا فضل السبق في هذا م، ثم ات  1581فينيسيا" بإيطاليا عام 

التنظيم املنهي اذ اصبحت عملية تدقيق الحاسبات مهنة مستقلة في بريطانيا عندما تم انشاء "جمعية املحاسبين  

يق بغرض حماية م، الذي ينص على الزامية التدق  1862م، ومع صدور قانون الشركات عام    1854القانونيين" عام  

خطت مهنة التدقيق خطوات هامة الى االمام، حيث ساعد صدور هذا    ،املستشارين من تالعب املؤسسات بأموالها

 2تمام بمهنة التدقيق وانتشارها في العديد من الدول كالتالي:هال االقانون على 

 م.1881فرنسا سنه   •

القانونيين م والتي تم بعده  1882الواليات املتحدة األمريكية سنة    • ا انشاء املعهد االمريكي للمحاسبين 

(AICPA) م.  1912 ةسن 

 م.  1896أملانيا سنه   •

 م.  1902كندا سنة  •

 م.  1904أستراليا سنة  •

 م.  1911فنلندا في سنة  •

 

 

 

 
العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير جامعة   ةكليالعلوم االقتصادية،  محمد حولي، املراجعة املحاسبية في املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير، 1

 .11ص، 2009باتنة، 
دراسات مالية ومحاسبة معمقة، جامعة فرحات  تخصص  مذكرة ماجستير، بوسنة حمزة، دور التدقيق املحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة األرباح،  2

 .4-3ص، 2012، العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير  ةكلي عباس سطيف،
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   التدقيق.الثاني: مفهوم املطلب 

 تعريف التدقيق: -1

الى    وسنتطرق التي تعمل فيها    واملجاالتتشترك في األهداف املراد تحقيقها    التدقيق  رغم تعدد تعاريف 

 مجموعة من التعاريف هي كالتالي:

ن أل ومعناها )يستمع(   Audire الالتينية  الكلمةوهي مشتقه من    Auditاللفظي  التدقيق بمعناه   ❖

 1. على املدقق تلىالحسابات كانت ت

فحص   ❖ الحسابات  بتدقيق  والحسابات    ةالداخلي   ةالرقاب  ةنظمأيقصد  واملستندات  والبيانات 

 ةدالل  دىي فني محايد عن مأبقصد الخروج بر   ،انتقاديا منظما  اباملشروع تحت التدقيق فحص  ةوالدفاتر الخاص

عماله من ربح أصويرها لنتائج  ت  دىوم  ة،زمنيه معلوم  ة فتر   ةعن الوضع املالي لذلك املشروع في نهاي  ةالقوائم املالي

 .2ة تلك الفتر عن  خسارةاو 

القرائن  ❖ على  للحصول  منتظمة  عملية  انه  على  التدقيق  للمحاسبة  األمريكية  الجمعية  عرفت 

لغرض التأكد من درجة مسايرة   ة املرتبطة بالعناصر الدالة على االحداث االقتصادية، وتقويمها بطريقه موضوعي

 3. ثم توصيل نتائج ذلك الى االطراف املعنية موضوعيةهذه العناصر ملعايير 

أنه " اختيار تقني صارم وبناء من طرف منهي مؤهل ومستقل،   على  bonnallt .  Germondه  وعرف ❖

ماذا  يمكنه من إعطاء رأي محايد ومعلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة، وعلى  

 4احترام املعايير في إعداد هذه املعلومات في كل الظروف".

املفوب ❖ قائمه  في  ورد  الذي  التعريف  الى  جمعيه   األساسيةاهيم  الرجوع  عن  الصادر  للتدقيق 

 :5التاليةتدقيق الحسابات في النقاط  ةوالسابق ذكره يمكن تحديد ماهي األمريكية املحاسبة

التخطيط  (1 على  يعتمد  املدقق  به  يقوم  الذي  الفحص  ان  منتظمة ويعني ذلك  الحسابات عملية  تدقيق 

 البدء في عملية التدقيق. املسبق واملتمثل في برنامج التدقيق املعد قبل 

 تمثل أدله اإلثبات األداة األساسية الدالة على األحداث االقتصادية لتقييمها بصورة موضوعية. (2

واملعايير   (3 الفحص  محل  العناصر  بين  التطابق  إجراء  في  أساسيا  دور  للمدقق  الشخص ي  الحكم  يمثل 

 ة. د ماهية األخطاء الجوهرية في التقارير املاليياملوضوعية، وتحد

 
 .13، ص2012خالد امين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، 1

  2 خالد امين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات -الناحية النظرية-، مرجع سابق، ص 13.

  3 غسان فالح املطارقة، تدقيق الحسابات املعاصرة -الناحية النظرية-، الطبعة الثانية، دار املسيرة للنشر، األردن، 2009، ص 14.
، كلية  عزوز ميلود، دور املراجعة في تقييم أداء الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير، علوم تسيير، اقتصاد وتسيير املؤسسات  4

 .6، ص2006سكيكدة،  ،1955اوت  20علوم التسيير والعلوم االقتصادية، جامعة 

  5 احمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص7- 8.
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يعد تقرير املدقق جوهر عملية التدقيق ألنه الرسالة االتصالية او الوسيط بين املرسل )املدقق( واملستلم   (4

في  تأثير كبير  له  يتضمنه  الذي  املحايد  الفني  الرأي  التي يظهرها  النتائج  ان  املعلومات( كما  )مستخدمي 

 وقرارتهم. سلوك مستخدمي املعلومات من حيث ترشيد أحكامهم 

املقصود بعملية التدقيق في هذا املجال هو التدقيق الخارجي اي الذي يقوم به مكتب تدقيق من خارج   (5

، ويتحدد دور املدقق هنا في الدراسة االنتقادية للعناصر املقدمة إليه لغرض زيادة مقدرتها على املؤسسة

ثقة الى املعلومات التي تنبع مزيد من ال  مقابلة احتياجات مستخدمي املعلومات املحاسبية وبالتالي إضافة

 نظام االتصال. من

ومن خالل التعريفات السابقة نستطيع القول ان تدقيق الحاسبات هو عملية فحص شامل للسجالت أو  

مؤهلالقوائم  أو  الحسابات   بها شخص  يقوم  تدقيق    ومدرب  التي  من  والهدف  خاصا  تدريبا  األعمال  هذه  على 

  وما الحسابات هو تقرير ما إذا كانت املصروفات التي أنفقت واملبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة 

 شابه ذلك.  وماإذا كانت األصول قد قيمت تقييما صحيحا  

 املطلب الثالث: أهمية التدقيق وأهدافه. 

ي املؤسسة من اجل املحافظة على أصولها ولديه اهداف عديدة من اجل تطويرها  للتدقيق أهمية كبيرة ف

 ونذكر منها:

 (أهمية التدقيق: 1

عدة  " الى خدمة  الوسيلة  هذه  وتهدف  غاية،  ال  وسيلة  كونه  الى  التدقيق  أهمية  تستخدم    فئاتتعود 

هذه   على  األمثلة  من  سياساتها  ورسم  قرارتها  اتخاذ  في  وتعتمدها  املدققة  املالية  املديرين،    فئاتالالقوائم 

ونقابات  املختلفة،  الحكومية  والهيئات  واالقتصاد  األعمال  ورجال  والبنوك  واملستقبلين  الحاليين  واملستثمرين 

وغيره ك  ا؛ العمال  اعتمادا  تعتمد  املشروع  إدارة  االداء  إن  ومراقبه  الخطط،  في وضع  املحاسبية  البيانات  على  ليا 

املستثمرين فئة  وتقييمه، ومن هنا تحرص ان تكون تلك البيانات مدققه من قبل هيئة فنية محايدة، كذلك نجد  

 تعتمد القوائم املالية املدققة عند اتخاذ اي قرار في توجيه املدخرات واالستثمارات بحيث تحقق لهم أكبر عائد

أما البنوك التجارية والصناعية فتعتمد القوائم املالية املدققة من قبل ، عنصر الحماية املمكنةممكن مع اعتبار 

 منها.  هيئة فنيه محايدة عند فحصها للمراكز املالية للمشروعات التي تتقدم بطلب قروض وتسهيالت ائتمانيه

في   القوائم  هذه  يعتمدون  االقتصاد  رجال  نجد  التخطيط  كذلك  وفي  القومي  للدخل  تقديرهم 

ومجمل القول ان املحاسبة قد أصبحت علما اجتماعيا يخدم فئات املجتمع املختلفة، حيث تعتمد  ،  االقتصادي

تلك الفئات في قراراتها االقتصادية على البيانات املحاسبية املسجلة بالدفاتر او الظاهرة في القوائم املالية الصادرة 

الى هيئة خارجية مستقله او شخص  ،  تلفةعن مشروعات املخ إذا عهدنا  ولكن لن تتسنى الخدمة الحقيقية إال 

طبيعي محايد، بفحص تلك البيانات فحصا انتقاديا منظما ودقيقا، وإبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك  
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وضع املشروع املالي وصحة البيانات ودرجة االعتماد عليها، ومدى داللة القوائم املالية من حيث عدالة تصويرها ل

 1" تباينها لنتيجة العمل من الربح او الخسارة. 

 أهداف التدقيق  (2

درجة   وكذلك  والفحص  التحقق  ومدى  أهدافها  في  ملحوظ  تطور  التدقيق  مهنه  تطور  لقد صاحبت 

 :2ذلك في العرض التالي الداخلية، ويتمثلاالعتماد في النظام الرقابة 

  كان   ولذلك  واالخطاء،  واالختالس  التالعب  اكتشاف  التدقيق  من  الهدف  كان   1900  عام  قبل -

 . تفصيلي التدقيق

 الى   باإلضافة  وصحته  املالي  املركز  سالمة  مدى  تحديد  التدقيق  من  الهدف  كان  1940  حتى 1905  من -

 . الداخلية  بالرقابة االهتمام بدء ولذلك واالخطاء، التالعب اكتشاف

 نحو   التحول   وتم  املالي،  املركز  وصحة  سالمة  مدى  تحديد   التدقيق  من  الهدف  كان  1960-1940  من -

 . الداخلية الرقابة نظام وقوة متانة على يعتمد لذيا اري ياالخت التدقيق

 : منها للتدقيق عديدة أهدافأضيفت  االن وحتى 1960 من -

مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة األسباب التي   ✓

 حالت دون الوصول الى األهداف املحددة. 

 مستهدفا منها.كان  ا تقييم نتائج األعمال بالنسبة الى م ✓

 القضاء على اإلسراف من خالل تحقيق أقص ى كفاية إنتاجيه ممكنة في جميع نواحي نشاط.  ✓

 تحقيق أقص ى قدر من الرفاهية ألفراد املجتمع.  ✓

تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير أثر عملية التدقيق على العميل او املنشآت محل  ✓

 التدقيق. 

ن عملية التدقيق املحاسبي عبر التاريخ، وسنقسمه على فترات سنشرح من خالل هذا الجدول الهدف م

 زمنية، ونتطرق الى مدى فحص عملية التدقيق وأهمية الرقابة الداخلية: 

 (: التطور التاريخي ألهداف التدقيق املحاسبي.01الجدول رقم ) 

 أهمية الرقابة الداخلية مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق الفترة 

 عدم االعتراف بها.  بالتفصيل. اكتشاف التالعب واالختالس. - م1500قبل عام 

 عدم االعتراف بها.  بالتفصيل. اكتشاف التالعب واالختالس. - م 1850-م1500

 
 .17-16خالد امين عبد هللا، مرجع سابق، ص 1
 .9- 8احمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص   2
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 اكتشاف التالعب واالختالس. - م 1905-م1850

 اكتشاف األخطاء الكتابية. -

 عدم االعتراف بها.  بالتفصيل.

 وعدالة تقرير املركز املالي.تحديد مدى صحة - م 1933-م1905

 اكتشاف التالعب واالخطاء. -

تدقيق تفصيلي  

 واختياري 

 اعتراف مبدئي وسطحي

 تحديد مدى صحة وعدالة تقرير املركز املالي.- م 1940-م1933

 اكتشاف التالعب واالخطاء. -

  ةبداية االهتمام بالرقاب تدقيق اختياري 

 الداخلية 

االهتمام والتركيز على  تدقيق اختياري  وعدالة تقرير املركز املالي.تحديد مدى صحة - م 1960-م1940

 الرقابة الداخلية 

إبداء الرأي حول مدى صحة وعدالة القوائم   - م 1960ما بعد 

 املالية.

التركيز على الرقابة  تدقيق اختياري 

 الداخلية 

، دار الجامعية، مصر، ت ملراجعة الحسابا  والعمليةمحمد سمير العبات، عبد هللا هالل، األسس العملية    املصدر:

 . 16، ص 1999

 املبحث الثاني: أنواع التدقيق املحاسبي.

وكل نوع له  مختلفة  تبويبات، وكل تبويب يتضمن أنواع  يمكن تصنيف عملية تدقيق الحسابات الى عدة  

 املؤسسة سنذكر منهم التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. دوره الخاص في 

بتوحد مصطلح    فأننا سنقوم  واملراقبةوكما هو معروف بأن التدقيق له عدة مصطلحات منها املراجعة  

 التدقيق. 

 ي املطلب األول: التدقيق الداخل 

يساعد   الذي  املحاسبي  التدقيق  أنواع  من  نوع  هو  الداخلي  في    املؤسسةالتدقيق  الوقوع  من  ويحميها 

 . والتالعباتاألخطاء 

 تعريف التدقيق الداخلي:  (1

o   هو نشاط رقابي مستقل يساعد اإلدارة على القيام بوظيفتها الرقابية بفعالية وكفاءة، وذلك من

السجالت املحاسبية واكتماله   ةمن دق  وتحقيقخالل تقويم مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات، وحماية األصول  
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وتقويم   بيانات  من  عليه  يحتوي  اوما  االكفاءة  للمؤسسة  التشغيلية  فيها  لعمليات  العاملين  وكفاءة  قتصادية 

 1وامانتهم. 

o   وغالبا هي إدارة املراجعة الداخلية والتي  املؤسسةاملراجعة التي تنفذ بواسطة موظفين من داخل ،

. الداخلية، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات الرقابة املحاسبيةضبط  الخصائص ومبادئ نظم  تعتبر من اهم  

لعمليات   عملية فحص  عبارة عن  الداخلية  من    املؤسسةفاملراجعة  بد  ال  لهذا  ودفاترها وسجالتها ومستنداتها. 

استقاللية إدارة املراجعة الداخلية عن بقية اإلدارات التنفيذية. الهدف من الفحص هو تحديد فعالية وكفاءة  

ت املناسب ومدى إتباع توجيهات اإلدارة ورفع تقارير  نظم املعلومات الداخلية في توصيل املعلومات املالئمة في الوق

 2نتائج العمليات واألنشطة.

o 3في االتي:  يمكن تلخيص طبيعة التدقيق الداخلي 

 .املؤسسةنشاط الداخلي مستقل في هو  -

   .اإلدارة جميع الرقبات االخرى التي تكونها  وتقييم دبغرض انتقا رقابية ةداأ -

 ة. تنفيذي وظيفةمنها  أكثر  استشارية وظيفة -

 الداخلي. والضبط  املحاسبية، الرقابة ابما فيه اإلدارية،يمتد نشاطها الى جميع الرقبات  -

 املحاسبية. الرقابةتعمل على تقييم  -

داء عمل سوف يقوم  أاو يشترك في    التنفيذيةعمال  األ ي عمل من  أان يقوم ب  ال يجب  املدقق الداخلي -

 . بتدقيقه

السابقة  ومن   هو  فهوم  املان  نرى  النقاط  الداخلي  للتدقيق  تابعة إلدارة   وظيفةانه:  املناسب  داخليه 

الرقابة اإلدارية بما فيها املحاسبية لتقييم النظام مع ما تتطلبه    ة، لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقاماملؤسسة

 . اإلدارة او للعمل على حسن استخدام املوارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى 

 اهداف التدقيق الداخلي:  (2

 : 4وهما  جزئين على ما تقدم يمكن تقسيم اهداف التدقيق الداخلي الى وتأسيسا

 .تحقيقالاو حماية ال األول:الهدف  

  .او التقييم يائنشإ :الهدف الثاني 

االول   الهدف  الداخلي  طبيعة ويحدد  للتدقيق   ،التدقيق  الحديث  التطور  يمثل  في  الثاني  الهدف  اما 

 :وذلك على النحو التالي -بإيجاز-الداخلي وفيما يلي توضيح الهدفين السابقين 

 
، لتجارية وعلوم التسيير اكلية العلوم اقتصادية ، مطبوعة مقدمة لطلبة املحاسبة والتدقيق، -دروس نظرية-بوحفص رواني، التدقيق املالي واملحاسبي  1

 . 15ص ، 2018جامعة غرداية، 
 . 213، ص2009الطبعة األولى، دار الراية للنشر، عمان،  والتدقيق، تزهره عاطف سواد، مراجعة الحاسبا  2
 .91-90 احمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص 3

 .93-92، صاحمد حلمي جمعة، مرجع سابق 4
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 : الحماية األول:الهدف *

 :االتي من لتحقق املاضيةتدقيق االحداث والوقائع  الحمايةيعني مفهوم  

 . املحاسبيةمن امكانيه االعتماد على البيانات  املحاسبية الرقابةوتطبيق  ةدق (1

 واإلهمال.  السرقةمن    ةكافيال  ةحمايالب  ةمحاط  وأنها  ،عنها  املحاسبةقد تم    املؤسسةان اصول    (2

وظيف  ةخاص  الداخلية  الرقابةاختبار    (3 بين  بالفصل  يتعلق   التنفيذ   ةووظيف  االحتفاظ  ةبما 

 .ةاملحاسبووظيفه 

من   (4 الداخلي  الضبط  العملياتتقييم  تنفيذ  بما يحقق تسلل  تقسيم االعمال  حيث ب  ،حيث 

 .ال يؤدي الى تكرار االعمال قبله، وبماق كل موظف عمليات املوظف الذي دقي

ليتمكن من انتقاد وتقييم جميع اوجه    ،والخبرةبالذكر ان املدقق الداخلي لديه من الوقت    روما هو جدي 

 .هدف الحماية التدقيق املالي، ولذلك يطلق على الداخلية الرقابة

 *الهدف الثاني: اإلنشائي:

 التأكدن مفهوم الهدف االنشائي يتضمن إ لذا ف املالية،نشائي امتدادا لتدقيق االحداث يعد الهدف اإل

 ة. راقباملموضع  املؤسسةمن كل جزء من نشاط 

  الخريطةالداخلي من خالل  قيق  دتلامج لنبر   تأسيستحقيق هذا الهدف يكون من خالل    نإولذلك ف 

 لإلدارةمثال    الحالةن املدقق الداخلي يعد في هذه  إوبناء على ذلك ف  املالية،تقارير  ال وليس من خالل    التنظيمية

مع االهداف التي وضعتها    الفرعية  األنظمةمدى تقارب اهداف    يقيم   ألنهوذلك    املالية،  لإلدارةوليس مثال    العامة

 اإلدارة. طلبه تت االنظام مع م يتمش  دىالعليا لها او م اإلدارة

 أهمية التدقيق الداخلي:  (3

اهمي السنوات    ةازدادت  في  الداخلي  و   ،األخيرةالتدقيق  مهامه  اصبحت  تقويمي أحيث  نشاطا    ا عماله 

في  األنشطةلجميع   هذه    جهة،  واملعطيات  تطوير  انها    كافةورفع    األنشطةبهدف  الى  اضافه    ة فعال  ةادأاعماله 

 بجهة،   الخاصةوالتعليمات والسياسات    باألنظمةد  ياالعمال والتق  وكفاءة  فعاليةالعليا في رصد    اإلدارةتستخدمها  

العليا في مختلف    إلدارةا  التدقيق الداخلي للخدمات التي تقدمها  وظيفة  ةاهميوتعود    ةوضوعيملاهداف  أل وتحقيق ا

 1:وتظهر اهميتها من خالل ،العليا لإلدارةمان األ كصمام  تعد  بحيث ،جاالتامل

 

 
األجهزة الحكومية باململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، مكتبة امللك فهد    يلعمل وحدات املراجعة الداخلية ف عمار بن عبد هللا عمار، إطار عام   1

 .17-16ص، 2020الوطنية، الرياض، 
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 الوقائية: الخدمات *

هذه    ةبوظيفتقوم    في  الداخلي  وجود    بالتأكد  الحالةالتدقيق   ةوحماي  لألصول   يةالكاف  الحمايةمن 

 .لها يعند تطبيق الفعل نحرافاال من  اإلداريةالسياسات 

 التقويمية: الخدمات *

  دىوم  ،واجراءاتها في مشروع  الرقابةنظام    فعاليةعلى قياس وتقويم    الحالةفي هذه    الوظيفةوتعمل هذه   

 .املوضوعية اإلداريةياسات بالس التزام

  )البناءة(: اإلنشائيةالخدمات *

 املؤسسة داخل    املوضوعية  األنظمةعلى    الالزمةتحسينات    باقتراح  الحالةفي هذه    الوظيفةوتقوم هذه  

 .لها املقدمةاملعلومات  ةودق ةالعليا على سالم اإلدارة وبتطمين

العليا الى ايجاد اجراءات واساليب  اإلدارةاتساع وتطوير اعمال املنظمات ينتج عنه ظهور تغيرات تدعو 

العليا   دارةاإل   حاجةومعالجتها وعدم ظهورها مستقبال لذا ازدادت    ،الكتشاف وتفادي تلك الثغرات  ةمالئم  يةرقاب

  ، للتدقيق الداخلي في املنظماتة  ايجاد وحد  البقاء عن طريق  وظيفةاضافه الى    ،الرقابيةللحصول على خدمات  

اداريا الخدمات واضاف  لإلدارة  اوتنظيمي ترتيبا  تلك  لتقييم  تقييم شامل    ةالعليا  االدارات   لألداءالى  في  التنظيمي 

 .املختلفة

 املطلب الثاني: التدقيق الخارجي.

يعتبر التدقيق الخارجي نوع من أنواع التدقيق املحاسبي وهو عبارة عن مراجعة يقوم بها املدقق الخارجي 

 حقق من صدق املعلومات املقدمة إليه.من اجل الت

   :خارجيالتعريف التدقيق  (1

o  الخالص الى تقرير حول عدالة تصوير امليزانية العامة لوضع الشركة املالية، هو  غرضه الرئيس ي

. ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد معينةالختامية لنتائج أعمالها عن الفترة املالية    حساباتالوعدالة تصوير  

 1مستقل عن إدارة املشروع، ولهذا يطلق على هذا النوع احيانا بالتدقيق املحايد او املستقل.

o جل تدقيق أبتعيينه من    األخيرةتقوم هذه    املؤسسةتدقيق الخارجي مدقق من خارج  ال  ةيقوم بمهم

الداخلي ال   تدقيقلاوجود ن أو ن، و واألدريي من العاملين أب ةي محايد ليس له صلأحساباتها وهذا املدقق يكون له ر 

خارجي االعتماد على املدقق الداخلي في  النما هو مكمل له ويمكن للمدقق  إ  ،يق الخارجيدقالتيعنى انه يغني عن  

 : 2  ةحال

 
 .30ص  ،2007، األردن ،ر، دار وائل للنش الطبعة الرابعة ،-الناحية النظرية والعلمية-خالد امين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات 1
 .4صعبد الصمد، محاضرات مقياس التدقيق واملراقبة الداخلية، تدقيق محاسبي، السنة الثالثة ليسانس، أ.ن.  2
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  ة.هيئ بأعلىمرتبط  التدقيق الداخلي قسم -

  .ذو كفاءة عالية موظفينوجود -

   .في التدقيق واملعامالت الشمولية-

 . التدقيق الداخلي اتتحضير تقارير عن عملي-

o عملي خارج    ةبيارق  ةهو  عقد   املؤسسةمن  بموجب  املساهمون  يعينه  خارجي  مدقق  بها  يقوم 

  :1شكال أ 4وينقسم بدوره الى  ايدحاملفني اليه أبداء ر إتعاب بهدف أيتقاض ى عنه 

 .تدقيق خارجي قانوني-

  .خارجي قضائيتدقيق -

  .تدقيق خارجي حكومي-

 . تدقيق خارجي تعاقدي-

 ( اهداف التدقيق الخارجي:2

ان الغرض الرئيس ي من اللجوء إلى التدقيق الخارجي هو الخروج برأي مستقل ومحايد حول الحسابات، 

ن املؤسسة ذاتها  برغبة مويتم التعيين ؛ تقوم املؤسسة بتعيين مدقق حسابات بواسطة عقد موقع من الطرفين اذ

املؤسسة او باألقسام كافة او لتقييم وضعيتها  البيانات املحاسبية الخاصة بأحد األقسام في  ةمصداقيللتأكد من 

وتحسينها النقائص  اكتشاف  أجل  من  للرقابة    ،الحالية  نظم  وجود  ألن  الغش  أو  األخطاء  حدوث  لتجنب  وإما 

 2 .كما أن وجود مدقق مستقل يطمئن أصحاب املؤسسة ،الداخلية ال يعني عدم حدوثها

مدقق خارجي تعاقدي بطلب من الغير أي من املتعاملين مع املؤسسة مثل  يمكن أن تعين املؤسسة    كما

البنوك عندما تلجأ إليها املؤسسة لطلب القروض وكذلك من أطراف أخرى مثل النقابات العمال، الشركات التي  

جوب تعيين مدقق حسابات في شركات  تريد االستثمار فيها ... وباإلضافة الى ما سبق فإن قانون الشركات ينص على و 

 3املساهمة.

 : أهمية التدقيق الخارجي(3

الى   عالنه يقوم به طرف محايد  التدقيق الخارجي أل   ةهميأتظهر   املهارات والتكوين والتدريب ويهدف 

للمبادئ    املالية،القوائم    ةوسالم  ةمن صح  تأكدال تم وفقا  كانت    ،رف عليهااتعامل  املحاسبيةوان تسجيلها  وكلما 

يرتفع    ة موثوقةذات محاسب  املؤسسة الخارجي مسؤول  إف  ومنه  ،ربحهاد  دانتاجها ويز إوصحيحه  املدقق  مام  أ ن 

 
 .15، مرجع سابق، ص بوحفص رواني  1
 . 5أ.ن. عبد الصمد، مرجع سابق، ص  2
 مرجع وموضوع نفسهما.  3
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اكتشاف االخطاء واالنحرافات التي قد تحدث عند    بغيةالتي طلبت منه التدخل للتدقيق   الجهةاو    املؤسسةمالك  

لفني املحايد  ا  أيهر عن  تتمثل في االفصاح    الرئيسية  ، فمهمتهسهوا ام عمدا  إماالتسجيل املحاسبي    ةالقيام بعملي

  ، كانت  ةمؤسس  ةيأل   بالنسبةللتدقيق الخارجي    البالغة  ة همياأل   نتكموهنا    للمؤسسة،  اإلدارةاعمال مجلس    بشأن

مسبقا   املسطرة باألهدافالى ضمان التقيد  باإلضافة املالية،ل قوائمها يتمث مدى مصداقيةوذلك لالطمئنان على  

 1الداخلية. رقبتها  أنظمة وفعالية ،لهااعم  ةوكفاء

الختامية  والحسابات  )امليزانية  املالية  البيانات  ان  تقرير  الى  اساس ي  بشكل  الخارجي  التدقيق  يهدف 

الوضع الحقيقي ألعمال املؤسسة خالل الفترة املالية املبينة في البيانات املالية ويمثل هذا التدقيق    األخرى( تمثل

 الراي املحايد املستقل.

 املطلب الثالث: املقارنة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. 

بها   يقوم  ومن  املهمة  حيث  من  وذلك  الخارجي  والتدقيق  الداخلي  التدقيق  بين  شاسع  فرق  هناك 

 وصالحياته وأهدافه ... الخ.   

  :االختالفات الرئيسية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي (1

 :2فيما يلي االختالفات الرئيسية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

التدقيق الداخلي هو نشاط تدقيق مستمر يقوم به قسم التدقيق الداخلي في املؤسسة. التدقيق الخارجي   .1

 .الحسابات السنوية للكيان إلبداء الرأي بشأنه  من مستقلةهو فحص وتقييم من قبل هيئة 

 .لكن التدقيق الخارجي إلزامي تقديري، التدقيق الداخلي هو  .2

الداخ .3 التدقيق  تقرير  تقديم  اإلدارة. ومع  يتم  إلى  الخارجي ألصحاب   ذلك،لي  التدقيق  تقرير  يتم تسليم 

 .إلخ والحكومة،املصلحة مثل املساهمين وحاملي السندات والدائنين واملوردين 

 .عملية مستمرة بينما يتم إجراء التدقيق الخارجي على أساس سنوي  التدقيق الداخلي هو  .4

ة الروتينية لألعمال وتقديم االقتراحات للتحسين. على  الهدف من التدقيق الداخلي هو مراجعة األنشط  .5

 لية.املا ة القوائميهدف التدقيق الخارجي إلى تحليل والتحقق من دقة وموثوقي العكس،

 حول فعالية األنشطة التشغيلية للمنظمة .6
ً
تعطي املراجعة الخارجية رأًيا في    ،يقدم التدقيق الداخلي رأيا

 .ة القوائم املاليةالنظرة الحقيقية والعادل

 
قسم علوم  ر یيالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس ةیكلملخص محاضرات في مادة التدقيق املالي واملحاسبي، احمد لعماري، حكيمة مناعي،  1

 . 54صسنة، بدون ، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الثالثة ليسانس، ر یيالتس
2 www.gadget-info.com, Publié le : 2019, consulté le : 24/05/2021 a 17 : 13.  

http://www.gadget-info.com/
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أن  .7 حين  في  نفسها،  اإلدارة  قبل  من  تعيينهم  يتم  حيث  املؤسسة  في  موظفون  هم  الداخليون  املدققون 

 .يتم تعيينهم من قبل أعضاء الشركةحيث الخارجيين ليسوا موظفين، املدققون 

 الخارجي:  والتدقيقلي الفرق بين التدقيق الداخ (2

سنشرح من خالل هذا الجدول الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وسنتطرق فيه الى الهدف وعالقة  

 القائم بعملية التدقيق ونطاقهما والوقت املناسب واملستفيدين: 

 (: يوضح أوجه االختالفات بين التدقيق الداخلي والخارجي. 02الجدول رقم ) 

 التدقيق الخارجي  التدقيق الداخلي  بيان        م    

  إدارية كفايةعلى أ  تحقيق -1 الهدف  1   

وانتاجيه من خالل القضاء على  

االسراف واكتشاف االخطاء  

 . والتالعب في الحسابات

املعلومات   صحة من    التأكد -2

لالسترشاد بها في  لإلدارة  املقدمة 

واتخاذ القرارات  الخطط رسم 

 وتنفيذها. 

صدق  إبداء   مدى  عن  املحايد  الفني  الرأي 

وعدالة التقارير املالية عن فترة محاسبية معينة  

 وتوصيل النتائج الى الفئات املستفيدة منها.

بعملية  القائم  عالقة   2  

 املؤسسة التدقيق ب

خارج   )تابع(. املؤسسةموظف من داخل  من  منهي  معنوي  او  طبيعي  شخص 

 )مستقل(.  املؤسسة

املدقق  اإلدارة تحدد   التدقيق نطاق وحدود  3    عمل    ان كما  ،  نطاق 

الداخلي  املعمل    طبيعة له    سمحتدقق 

ملا   واالختبارات  الفحص  عمليات  بتوسيع 

و  وقت  من  على  إلديه  تساعده  مكانيات 

 .  املؤسسةتدقيق جميع عمليات  

و  العمل  وحدود  نطاق  املوقع    فقايتحدد  للعقد 

  ، السائد  والعرف  ،واملدقق الخارجي  املؤسسةبين  

تنص عليه  ا  وم  ، املتعارف عليها  التدقيق ومعايير  

يكون    ة ملهن  املؤسسةقوانين   ما  التدقيق وغالبا 

تفصيلي   الخارجي  اختالتدقيق  وفقا  ب او  اري 

 . محل التدقيق  املؤسسة   ات وحجم عملي  لطبيعة

طوال   -1 التوقيت املناسب لألداء   4    مستمرة  بصورة  الفحص  يتم 

 السنة املالية  

 املؤسسة اختيارية وفقا لحجم  -2

 يتم الفحص مرة واحدة )نهائية(.  -1

 قد يكون كامل او جزئي. -2

 إلزامية وفقا للقانون السائد.  -3
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 . 18، صمرجع سابق، -الناحية النظرية والعلمية-خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحاسبات املصدر: 

    الفرق بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي: (3

في هر سنتط  فيهذ ق  الخارجي وسنبين  واملدقق  الداخلي  املدقق  بين  الفرق  الى  الجدول  املدقق    ا  استقاللية  درجة 

 ونطاق عمله ومسؤوليته ومن يقوم بتدقيق وتوقيت األداء.  

 (: يوضح أوجه االختالفات بين املدقق الداخلي واملدقق الخارجي. 03الجدول رقم ) 

 املدقق الخارجي  املدقق الداخلي  نوع التدقيق 
 البيان

باستقالل  - درجة االستقالل  الداخلي  فهو    ، جزئييتمتع املدقق 

 يخضع إلدارة املؤسسة. 

الخارجي  - ك ياملدقق  باستقالل  عن  لتمتع    إدارةي 

 املراجعة.  ةعند قيامه بعملي املؤسسة

 . للمساهمين او املالك العامة عية لجمليخضع -

هي التي تقوم بتحديد نطاق    املؤسسة  إدارةان  - نطاق العمل 

مراجعته شامله   وتكون  الداخلي  املدقق  عمل 

   ومستمرة.

وفق  - الخارجي  املدقق  عمل  نطاق  مر  أيتحدد 

عليها  ، التعيين املتعارف  التدقيق  وما    ، ومعايير 

  ق.التدقي  ةعمليل املؤسسة قوانين التنص عليه 

والبرامج  السهر على حسن تنفيذ السياسات  - هدف التدقيق 

التصحيحات  إو  خدم  املناسبةجراء   ةوذلك 

  املؤسسة.  إلدارة

الر إ- حول سالمأبداء  قوائم  التمثيل    صدقو   ةي 

   .للمالك ة خدم املالية

مسؤوال - املسؤولية  يكون  الداخلي    اإلدارة امام    املدقق 

يقدم تقريره عن نتائج الفحص الذي قام    ألنه

 . التي يعمل بها  للمؤسسةالعليا   اإلدارةبه الى 

او  - املالك  امام  مسؤوال  يكون  الخارجي  املدقق 

تقرير  ويقدم  إليهماملساهمين  على    ه  يحتوي  الذي 

التي تم    املاليةقوائم  البخصوص    داملحاي  ييه الفن أر 

   .فحصها

نوعية من يقوم  

 بالتدقيق 

الهيكل  - داخل  موظف  الداخلي  املدقق 

 اإلدارة.  ةويعين بواسط للمؤسسة،التنظيمي 

الخارجي شخص منهي مستقيم من خارج  - املدقق 

 . املالك او املساهمين ة يعين بواسط ة،ؤسسامل

 قراء التقارير املالية.  -1 . املؤسسةإدارة   املستفيدين  5   

 أصحاب املصالح.  -2

 . املؤسسةإدارة   -3
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عملي- توقيت األداء  املدقق  ة  ان  بها  يقوم  التي  الفحص 

 ة. على مدار السن مستمرةالداخلي تكون 

الخارجي    ةعملي- املدقق  بها  يقوم  التي  الفحص 

عاد  ةللمؤسس  املاليةللقوائم    بالنسبة في    ةتكون 

  نهايةفي    ةتكون عاد  للمؤسسة   املالية   ة السن  نهاية

من    متقطعةحيانا تكون على فترات  أو   املالية  ةالسن

 ة. السن

 . 55مرجع سابق، ص احمد لعماري، حكيمة مناعي،املصدر: 

 للتسيير املالي.  ياملبحث الثالث: مدخل مفاهيم

عملية   في  واملتمثلة  املؤسسة  بها  تقوم  يومية  عملية  املالي  التسيير  يعد  االقتصادية  للتطورات  نتيجة 

تزايد   مع  خصوصا  واملتابعة،  املالية  تعقدالتخطيط  قراراتتسيير  الويحتاج  ،  البيئة  الى  هذه   يول  املالي  اتخاذ 

 القرارات يجب توفير املعلومات املالية الخاصة باملؤسسة.

 سنوحد مصطلح التسيير املالي.   ومنهاإلدارة املالية  نفسه    املالي هو التسيير    مصطلح  هو معروف ان  وكما 

  وسنحاول التطرق من خالل هذا املبحث الى نشأة التسيير املالي وتعريفه وأهدافه. 

 املطلب األول: نشأة التسيير املالي. 

 .وتنظيمها ومراقبتهافي تسيير أعمالها   املؤسسةنشأ التسيير املالي منذ زمن بعيد من اجل مساعدة 

كان في الواليات املتحدة األمريكية أول ظهور للتسيير املالي حيث استعملت البنوك واملؤسسات املصرفية 

النسب املالية التي تبين مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها وذلك استنادا إلى الكشوفات املحاسبة من جهة 

وقد تطور التسيير ،  املاليةلدراسة هذه املعلومات  ساهمين في شركات املساهمة أهمية كبيرة  املالى   ومن جهة أخرى  

تطورا كبيرا حيث أصبح يكتس ي أهمية كبيرة ذلك ببحث املؤسسات عن    1929املالي خالل األزمة االقتصادية سنة  

نشر اإلحصائيات   على  تعمل  والصرف  األمن  لجنة  تأسست  وقد  اإلفالس،  من مخاطر  يحميها  مالي سليم  هيكل 

األمريكيةاملتعلقة   املتحدة  الواليات  في  قطاع  لكل  النمطية  املالية  شهد    . 1933  بالنسب  الثانية  العاملية  الحرب 

 1. فرنساالتسيير املالي تطورا ملحوظا وذلك في 

ويمكن القول إن التسيير املالي ظهر كعلم مستقل مع تطور علم إدارة االعمال بعد ان كان جزءا من علم  

وكان بعض شركاتبمالية    سمىتت  االقتصاد،  مع  االولى  بالدرجة  الروتينية  املواضيع  على  ينصب  تركيزه  وكان   ،

مثل    الحدوث،االهتمام بدراسة االسواق املالية ومؤسساتها وكيفية التعامل معها باإلضافة الى املواضيع النادرة  

اجراءات   من  بذلك  يتعلق  وما  الشركات  تنظيم  وإعادة  والتصفية  االندماج  لتطور كو   .ونيةقانعمليات  نتيجة 

بالندرة،  وكذلك ظهور   التي كانت تتصف  بينها للحصول على األموال  ما  في  املنافسة  منظمات االعمال واشتداد 

 
 .14-13، ص 2008نصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  1
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وترشيد   االستثمار  بدائل  تقييم  الى  الحاجة  وظهور  االتمان،  ومنح  االستثمار  في  املتخصصة  املالية  املنظمات 

ضافة الى التدخل الحكومي في شؤون العمل ومنظمات األعمال أخذت القرارات الخاصة باستخدام األموال وباإل 

اإلجرائي، وباإلضافة الى املراحل جانب  الاإلدارة املالية بعدا اخر يتمثل بالجانب التمويلي واالستثماري باإلضافة الى  

املرحلة املقبلة، وهما السابقة فإن مستقبل اإلدارة املالية أصبح يرتبط بتوجهين على درجة كبيرة من األهمية خالل  

 1و االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات. ملتزايد، االدولي النشاط التجاري 

القرن العشرين، فقد كان ينظر اليه كجزء من    ةيابدلم يظهر علم التسيير املالي كعلم منفصل اال مع  

املالية والجوانب اإلجرائية واالدارية املتعلقة بذلك،  علم االقتصاد يهتم اساسا بدراسة ادوات التمويل واملؤسسات  

ولم يكن هناك دور خاص للمعلومات املالية، كما لم تكن هناك قوانين تلزم املنشآت باإلفصاح على تلك املعلومات  

لية،  الخاصة باالندماج واالقتناء والقوانين التي تحكم اصدار األوراق املا  اضيعوان كان هناك بعض االهتمام باملو 

 2وتطور التسيير املالي على فترات: 

مع بدأيه العشرينيات واثناء الثورة الصناعية ظهرت الحاجة للبحث عن مصادر للتمويل واتجه التركيز الى   -

 اهمية توفير السيولة ودراسة املصادر الخارجية لتمويل املشروعات.

م أصبح تركيزه منصبا على دراسة جوانب وخالل فترة الثالثينيات ومع الركود االقتصادي الذي ساد العال  -

 .املؤسسةبقاء الدفاعية من اجل 

في    - ظهر  الذي  التقليدي  باألسلوب  املالي  التسيير  اخذ  والخمسينيات  االربعينيات  فترة  فترات  الوخالل 

نظر املمول او املستثمر الخارجي دون مراعاة   ةمن وجه املؤسسةبدراسة وتحليل السابقة والذي يقتض ي 

 .املؤسسةاتخاذ القرارات داخل  ةيألدراسة 

م  1952املحفظة وتطبيقاتها وارتبط تطور هذه النظرية بماركوتز    ةبنظري  ت اهتمالستينيات    ةاما في فتر   -

 م.1965م وفاما  1964الى ان تم تنقيتها وتطويرها اكتر من قبل ولنتر 

تطورا من نوع اخر تمثل في نموذج تسعير الخيارات الذي ارتبط ببالك شهدت  اما فتره السبعينيات فقط    -

 م. 1973وشولز 

الثالثة فركز التسيير املالي على كيفية التعامل في عالم يتسم والتسعين  تثمانينياالفي  اما   - يات واأللفية 

 باملتغيرات وعدم التأكد وعدم كفاءة سوق راس املال.

مر التسيير املالي في عاملنا املعاصر بمراحل متعددة حتى وصل الى وضعه الحالي، ففي املرحلة االولى كانت 

حصول على األموال الالزمة للمشروع وتوفيرها، وقد نتجت هذه املسؤولية عن  مسؤولية املدير املالي األساسية هي ال

 
 . 20-19، ص2013اإلدارة املالية، الطبعة الثانية، جامعة العلوم وتكنولوجيا، صنعاء،  عبد هللا عبد هللا السنفي، 1
 . 9-7ص، 2017 عبد القادر محمد احمد عبد هللا، خالد بن عبد العزيز السهالوي، اإلدارة املالية، الطبعة الخامسة، مطابع السروات، السعودية، -2
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الظروف االقتصادية التي عايشها العالم كله في فترة الكساد العظيم حيث كان التركيز االساس ي منصب على هيكل  

 1رأس املال باملشروعات. 

ي. املال ر التسيي مفهوماملطلب الثاني:   

:املاليتعريف التسيير -1  

املالي ولذلك سنتطرق الى تعاريف مختلفة من اجل توضيحه بصفة   لتسيير اتعددت املفاهيم والتعاريف  

 جيدة وفهمه بشكل جيد. 

املالية  املهام الرئيسية للوظيفة  ن  اضمالتسيير وهو    تقنيات مراقبةيعتبر التسيير املالي تقنية من   ❖

مجموعة من الطرق    هو و ،  للسياسات املالية املنتهجة من طرف املؤسسةحدد نقاط القوة والضعف  طريق ت  وعن

هو مجموعة من الطرق ، و واندماجها في املحيط  بتأكيد وجودهاالتحليلية والوسائل العملية التي تسمح للمؤسسة  

الحاضر   في  املالية  الحالة  لتقرير  املالية  التسيير  كما تساعد على اخذ قرا  واملستقبل،التي تستعملها اإلدارة  رات 

املؤسسة أيضا  الحسنة واملنفصلة وتطوير فعالية  و هو  املالية ،   بالتدفقات  التنبؤ  قائمة على  تقنية  عبارة عن 

 2العامة.وكذلك توازن الهياكل 

يوفرها  ❖ التي  املعلومات  بناء على  التمويل  التقديرية ومخطط  امليزانية  بإعداد  يقوم  املالي  تسيير 

  .القرار سواء تعلق االمر باختيار االستثمارات وطريقة تمويلها او باالحتياجات االستغالليةنظام املحاسبي، ثم يتخذ  

خالل  من  تصحيحها  ومحاولة  االنحرافات  ملعرفة  واملراقبة  املتابعة  مرحلة  تأتي  املتخذة،  القرارات  تنفيذ  وبعد 

 3التغذية العكسية. 

يعرف على انه املجال من العلوم اإلدارية الذي يهتم بالجوانب املالية للمؤسسة ويسعى الى تحقيق  ❖

 4ملالية باستخدام مجموعه من الطرق واألدوات. اهدافها من خالل تنفيذ وتطبيق مختلف املخططات ا

داخل   ❖ املالية  بجوانب  يهتم  الذي  التسيير  علوم  من  املجال  ذلك  انه  على  املالي  التسيير  يعرف 

املؤسسة ويسعى الى تحقيق وتطبيق مختلف االهداف واملخططات املالية، حيث يستخدم في تحقيق ذلك مجموعة 

لية، مؤشرات التوازن املالي، الجداول ...( التي تساعد املؤسسة على تشخيص  من األدوات واالساليب )النسب املا

الوضعية املالية لها بتاريخ معين، وتحديد نقاط القوة وتدعيمها أكثر او تحديد نقاط الضعف ومعرفة مسبباتها  

 5وكيفية معالجتها مستقبال.

 
 . 15ص، 1986، بيروت  املالية، دار النهضة العربية، ة جميل احمد توفيق، اساسيات اإلدار  -1
سيلة،  النذير بوصالح، مقياس التسيير املالي في املؤسسات الرياضية، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، جامعة محمد بوضياف امل 2

 .7، ص2020
 .7، ص2011لجديد، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، زغيب مليكة، بوشنقير ميلود، التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي ا 3
 .8، ص 2014/2015قاملة، -1945ماي  08سعيدة بورديمة، التسيير املالي، مطبوعة دروس، جامعة 4
كلية العوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عاشور مستوي الثالثة ليسانس، التسيير املالي، محضرات قوادري محمد،  5

 . 6صبدون سنة، بالجلفة، الجزائر، 
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دارة هذه األموال. وهذا مدخل يعتبر التسيير املالي يهتم بالحصول على االموال الالزمة للمشروع وإ ❖

على   الحصول  كيفية  على  فيه  الدراسة  وتتركز  املالية.  لإلدارة  األكاديمية  الدراسة  ساد  الذي  التقليدي  املدخل 

األموال مع مناقشة مصادر هذه األموال والعالقات القانونية واملحاسبية بين املشروع وبين تلك املصادر، بما في  

ا توزيع  إعادة  املالي ذلك  للتسيير  املدخل  هذا  فان  االقتصادية  الناحية  ومن  املصادر.  هذه  بين  واألصول  لدخل 

، وان املؤسسةيفترض ان الطلب على راس املال وقرارات االنفاق التي تسبب هذا الطلب تتحدد في مكان اخر داخل  

 1خليط املصادر املتاحة.  دور السياسة املالية يقتصر على تحديد أفضل طريقة للحصول على هذه األموال من

 واستخدامها  أمثلعلى األموال بشكل    ل التسيير املالي هو عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالحصو  ❖

بشكل   واستمراريتهاأهدافها    وتحقيقعلى مكنتها في السوق    واملحافظةعلى تعظيم ثروتها    املؤسسةفي مشاريع تساعد  

 عن املخاطر التي تحطمها.  وابتعاد أفضل

 

. التسيير املالي ووظائف هدافأاملطلب الثالث:   

إن هدف كل مؤسسة هو تحقيق الربح الالزم للبقاء واالستمرار وتحقيق مردودية الستمارتها والعمل على  

وضع االستراتيجيات املحققة لذلك وتحديد السياسات املوجهة لهذه األخيرة. والتي توزع إلى أهداف عملية وميدانية 

 اإلطار.ي ضمن التسيير املالأهداف وظيفة بكل فترة أو سنة أو نشاط حيث توضع 

 اهداف التسيير املالي: .1

 2:يما يلمن بين األهداف األساسية للتسيير املالي نذكر 

حاجيات املؤسسة من التمويل حيث تقوم بتحديد الوسائل املالية الضرورية لتغطية هذه الحاجات مع  دراسة    -

للحصول  املناسب  الوقت  التي سوف    ذواألخ  ،عليها  مراعاة  األنشطة  بمختلف  االعتبار  عنتبعين  األموال  فق  ليها 

 تنفيذها.زمن و  املحصل عليها

أمامها    - املتوفرة  اإلمكانيات  كل  بدراسة  للمؤسسة  املالية  والوضعية  واملستقبلية  الحالية  الظروف  وفق  تعمل 

م املؤسسة واختيار أحسنها مردودية للحصول على األموال املطلوبة واملقارنة بين مختلف االختيارات املوضوعة أما 

واقلها تكلفة مع مراعاة مختلف طرق التمويل والعوامل املؤثرة على املؤسسة من خالل السوق النقدية والسوق  

 املالية.

وكذا البحث والتطوير  والتوزيع    باإلنتاجاملتعلقة    وخطط املؤسسةتعمل على دراسة الوسائل الالزمة لتنفيذ برامج    -

يتعلق بوسائل اإلنتاج الضرورية كذلك من جهة   ةودراس،  جهةالصناعة من    لتقنياتها اإلمكانيات املقترحة فيما 

 
 .20، مرجع سابق، صجميل احمد توفيق 1
 . 8، صمرجع سابق النذير بوصالح،  2
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املقترحة،  أخرى  املشاريع  بين  املفاضلة  تتم  معايير  ،  حيث  لعدة  سياسية    ةمالية، اجتماعيواختيار أحسنها وفقا 

 ...الخ. بيئية

حيث تمثل القيم املالية  ،  الخزينةاملهام األساسية واملعقدة التي تتكفل بها وظيفة التسيير املالي مهمة تسيير  من    -

 مختلف   ىملتقللمؤسسة  املوجودة تحت تصرف املؤسسة خالل دورة معينة وبالتالي يمكن اعتبار تسيير الخزينة  

 العوامل والجوانب املتعلقة بالوظيفة املالية.

إن متابعة استعمال األموال تمر على قسم املحاسبة بنوعيها العامة والتحليلية حيث تتكفل املحاسبة العامة    -

املحاسبة  أما  الزمن  وتسجيلها حسب  املؤسسة  أرجاء وظائف  مختلف  في  واملالية  املادية  الحركة  تنفيذ  بمتابعة 

األقسام واملصالح وربطها مع املسؤولين عليها   أعباءاملؤهلة. و التحليلية تقوم بمتابعة تكاليف املنتجات والبضائع  

غير  ما هو  لتصحيح  الالزمة  واتخاذ اإلجراءات  اإلنتاجية وفعاليتها  العمليات  كفاءة  يتم رصد  والتي على أساسها 

 املالية.مقبول منها من طرف املسؤولين فيما يعني املراقبة 

 1وتتمثل اهداف التسيير املالي خاصة في:  

 .الكاملة املؤسسة أو تعظيم ثروة تعظيم قيم -

 املحافظة على مستوى االداء املالي.   -

 التحكم في املخاطر املالية.   -

 املحافظة على مستوى اليسر املالي.  -

اهداف يسعون   املؤسسةان القرارات املالية ال يتم اتخاذها من فراغ، وال بد ان يكون ملتخذي القرارات في  

ي االساس اهداف ف  وهي  الى تحقيقها، ولكي يتمكنوا من ذلك البد ان يدركوا االهداف التي يعملون من اجل تحقيقها

ويملكون حق   املؤسسةاالسهم الذين هم اصحاب  التي انشئت من اجل تحقيقها، وبالتالي اهداف حملة    املؤسسة

إدارة    إدارتهاأعضاء  انتخاب   املفترض على  ان  املؤسسةوتعيينهم، وعلى ذلك فان من  املالي  ا  عمل وفق ت  والتسيير 

ان يتخذ    املؤسسةفي  اإلدارة املالية  ملصلحة حملة االسهم وبما يضمن لهم عوائد مجزيه، ولتحقيق ذلك فان على  

أرباح حملة االسهم وزيادة قيمة ثروة    اقراراته زيادة  وتحقيق املسؤولية   املؤسسةلبلوغ ثالثة اهداف رئيسية هي: 

 2االجتماعية للمنظمة.

االخرى    املؤسسةلتتمكن   الوظيفية  االقسام  على  يجب  الثروة  تعظيم  في  املتمثل  هدفها  تحقيق  من 

تحقيق أهدافها كل في مجال تخصصه، فعلى سبيل املثال قد يسعى قسم التسويق الى زيادة املبيعات او الدخول 

االنتاجية ألهدافهم  في اسواق جديدة، وقد يقوم قسم االنتاج بالعمل على زيادة اإلنتاج او تقليل تكاليف العملية  
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في تحقيق هدف   تكون هذه االقسام قد ساهمت  الحال   املؤسسةالوظيفية  الثروة. كذلك  تعظيم  الرئيس ي وهو 

 1معينة تؤدي في نهاية املطاف الى تعظيم ثروة املالك.تحقيق اهداف  بالنسبة للتسيير املالي اذ يجب عليه العمل على  

 وظائف التسيير املالي:  .2

التسيير املالي الى ممارسة مجموعة من الوظائف من اجل تحقيق السيولة والربحية واالبتعاد عن  يسعي  

بمجموعة من املسؤوليات بعضها يؤدي بصفة يومية والبعض االخر ؤسسة  دير املالي في اي مامليقوم  و ،  خاطرامل

 2يتم بشكل عرض ي )غير روتيني(:

 الوظائف الروتينية: . أ

بالتعامل معهم وشراء املواد الخام واملستلزمات اإلنتاجية   املؤسسة هم الذين تقوم    الدائنين:إدارة    -

 ختلفة ويتم الدفع نقدا او من خالل اوراق الدفع. ممنهم ويتم ذلك بشكل تكراري وروتيني حيث يتم الشراء بطرق 

ملخزون يكفي احتياجات  من ضمن االعمال اليومية حيث يجب التأكد من ان ا  الرقابة على املخزون:  -

ل تتعرض  كبيرة حتى ال  زيادة  اإلنتاجية وبدون  والبور أل العملية  والتلف  أال ،  خطار  املالي  املدير  وكذلك يجب على 

 يعرض املخزون للنقص حتى ال يؤدي الى تعطيل العملية اإلنتاجية. 

ية الداخلة والخارجة حتى  من اهم الوظائف اليومية املراقبة النقدية والتدفقات النقد   إدارة النقدية:-

 على الوفاء بالتزاماتها.  املؤسسةللعسر املالي نتيجة عدم قدرة  املؤسسةال يؤدي ذلك الى تعرض 

 الوظائف العرضية:   .ب

املالي: - والتخطيط  الرئيسية  يو   التحليل  االهداف  ووضع  والتنبؤ  املالية  النسب  تحليل  تضمن 

 ل والخارج، باإلضافة الى التخطيط االستثماري.  والتفصيلية الخاصة بحجم التدفق النقدي الداخ

وظائف لتحديد انواع االصول التي يتم استثمارها في املؤسسة ويقصد المن اهم    إعداد هيكل األصول:-

 بها االصول الثابتة واملتداولة.  

التمويلي:- الهيكل  التمويل  إدارة  املالي بتحديد املزيج  املدير  لتمويل استثمارات املؤسسة    ييقوم  الالزم 

 وطويلة االجل.، متوسطة ويتضمن مزيج الخصوم قصيرة

يعتبر مواجهة املشاكل املالية الغير متوقعة من اهم واجبات املدير املالي،    مواجهة الظروف الطارئة:-

في حالة مواجهتها لهذ الغير متوقعة يساعدها على تفادي هذه املخاطر لذلك كما ان تعديل الخطط  ه الظروف 

 يجب ان تكون الخطة مرنة من اجل التعديل فيها. 
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 1وهنالك تقسيم اخر لوظائف التسيير املالي كما يلي:

البد للمدير املالي من التنبؤ بمصادر التدفقات النقدية الداخلية، وامكانية   التنبؤ بالتدفقات النقدية:-

 الوفاء بها. املؤسسةالحصول عليها في الوقت املناسب من اجل مقابلة االلتزامات التي يجب على 

ويتطلب ذلك تحديد مصادر االموال املختلفة، وحجم التمويل املطلوب من كل مصدر،  تدبير األموال:-

 ت الحصول عليها وتكلفته.وتوقي

داخل  - االموال  تدفق  مراقبة   :املؤسسةإدارة  متابعة  على  باستمرار  العمل  املالي  املدير  على  يتعين 

، والعمل على تحريكها لتغطية اي عجز قد يحدث في اي موقع املؤسسةالرصيد النقدي للحسابات داخل وخارج  

 .املؤسسةمن املواقع 

التكاليف:    - على  التي   من الرقابة  التوصيات  تقديم  على  والعمل  التكاليف  مراقبة  املالي  املدير  مهام 

 سب اآللي. اتساعد على ضبط هذه التكاليف خاصة في ظل تطور نظم املعلومات املعتمدة على استخدام برامج الح

ير وعليه فان عملية التسع  املؤسسةتحديد السعر من اهم العوامل التي تؤثر في ربحية  يعتبر    التسعير:-

 يجب ان تكون هدفا مشتركا بين إدارة التسويق واإلدارة املالية.  املؤسسةالخاصة بمنتجات او خدمات  

األرباح تقع مسؤولية تحديد االرباح املتوقعة على عاتق املدير املالي، ويتم التوصل الى    التنبؤ باألرباح:  -

  من خالل التنبؤ باملبيعات والتكاليف والتي يتم الحصول عليها من اقسام التسويق واالنتاج على التوالي. املتوقعة

 ونستطيع تقسيم الوظائف الى ما يلي:

 طة،واملخط   املقدرة  االحتياجات  هةملواج  املناسبةصادر التمويل  وهو البحث عن م  :التمويلوظيفة  *  

 ر املصد  طبيعةبين    ةالئمامل  يعليها ان تراع  ،اليه لتمويل احتياجاتها  أجلاملصدر الذي ست  املالية  اإلدارةتحدد    ما وعند

 ةبفتر   وارتباطهاعلى دفع تلك االلتزامات    ةقدر مع خطر عدم امل  ة تكلفالبين    ةوازناملومن ثم    ،االستخدام  وطبيعة

  ةاليامل ةحالاللهذا املصدر ثم ربطها مع  املتوقعة ةحالال دراسةيجب  املناسبةوعند اختيار انواع التمويل  ة،زمنيال

 2سة خالل فترة زمنية معينة. للمؤس ةتوقعامل

املوجودات    :االستثماروظيفة  * واستخدام  توظيف  وهو   إدارةاي    املؤسسة، في    املتاحةوهو  االصول 

 أكبر حقق منه  تت  املؤسسةاستخدام مالي واقتصادي داخل    ألفضلقد وجهت    املتاحة  املاليةمن ان املوارد    التأكد

 3املمكنة. نافع املفوائد و ال
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واجراء   الحسابيةحيث يتم القيام بالعمليات    املالية،اعداد تقارير  هي    واإلجرائية:  املحاسبية  الوظيفة*

في ضوء  الختاميةحسابات الو  املؤسسةاعمال  نتيجةاظهار   املختلفة بغرضالقيود والترحيل الى حسابات االستاذ 

ساليب  واستخدام األ  الى تحليل البيانات باإلضافةتوزيع االرباح  ةوقائم ،نتائج العمليات ةوقائم  ،املركز املالي ةقائم

التقارير    واإلحصائية  الرياضية الى    الدوريةواعداد  التكاليف   باإلضافة  ،العليا  اإلدارةورفعها  اعداد حسابات  الى 

 1. تحليل املاليالو  املالية املراجعةوعمليات 

بالتعامل    الخاصةوتنفيذ السياسات    ةصياغ  املالية  اإلدارةيتم من خالل    املالية:التعامل مع االسواق  *

 2.والسندات  سهماأل في  واملتاجرةموال  س املال حيث يتم الحصول على األ أسواق النقد ور أمع 
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 :  الخالصة

االقتصا في  الجديدة  املتغيرات  بين   دان  القوية  واملنافسات  امليادين  جميع  شملت  التي  والتطورات 

املتمثلة في تدقيق الحسابات كمهنة ضرورية، والوقوف  و من الضروري اعتماد إدارة جديدة    معها   املؤسسات، اصبح

ري، حيث تم من خالل هذه الدراسة محاولة التعرف بصورة مفصلة علي التدقيق ظ على اهم معالم أساسها الن

الذي يتكفل به محافظ  ا  ،سبي بنوعيهاملحا الداخلي، والتدقيق الخارجي  به املدقق  الذي يقوم  الداخلي  لتدقيق 

تباع سلسلة من الخطوات املنهجية واملتصلة والتي تشكل األساس الذي من خالله يتبلور الراي  أالحسابات، وذلك ب

، املؤسسةالفني املحايد لكليهما حول ما تم تدقيقه، وذلك من اجل تحسين وتحقيق التسيير املالي الذي ترغب فيه  

نتها  احافظة على مكاملو   ة ملالكها  ثرو الوتحقيق  الذي يساعدها في توسيع نشاطها  و   حيث يعتبر املحرك األساس ي لها

   في السوق.



 

 الفصل  

 الثاني 
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في تحقيق اهداف    فعاليةتعتبر   التدقيق    مافكل  االقتصادية  املؤسسةالتدقيق املحاسبي الجوهر  كان 

التدقيق املحاسبي    فعاليةحيث ان    ،والعكس صحيح  أفضل   النتيجة  تكان  ماوجه كل  أكمل املحاسبي مطبقا على  

في   من    املؤسسةاملطبق  تمكينها  في  اساس ي  بشكل  اداء    بكفاءةانشطتها    مواصلةتساهم  وضمان   أفضللتقديم 

والتدقيق املحاسبي له دور   الخارجيفي محيطها    ةالحقيقي لها ويضمن سمعتها الحسن  يبرز الوجه  أحسنمستقبل  

القرارات و إدارة املخاطر، كبير في التسيير املالي للمؤسسة و ذلك عن طريق التدقيق الداخلي الذي يساعد في اتخاذ  

   .اما التدقيق الخارجي فيساعد في كشف الفساد املالي والحد منه ويحقق الفعالية املرغوب فيها

 :وقد تناولنا في هذا الفصل ثالث مباحث وكل مبحث يتضمن ثالث مطالب على النحو التالي 

 املدخل املفاهيمي للفعالية. املبحث األول: 

 مدخل حول املؤسسة االقتصادية. املبحث الثاني: 

 .  ةفعالية التدقيق املحاسبي في التسيير املالي للمؤسسة االقتصاديعالقة ث: املبحث الثال
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. املبحث األول: املدخل املفاهيمي للفعالية  

الكبير   التطور  نتيجة  املنظمات  في حياة  امر هام  الفعالية  أن  البقاء   واملنافسةبما  الشديدة من اجل 

الباحثين    االستمرار،و  تكون فعالة،    واملهتمينفقد سعى عدد من  لكي  املنظمات  تعتمدها  ايجاد نظرية   ولكنالى 

لى كثرة االختالفات حول تحديد مفهومها ما أدى ا  وهذاموضوع الفعالية هو موضوع معقد بتعقد املنظمات نفسها  

 .وقياسهامؤشراتها  وضبط

الفعالية. مفهوم املطلب األول:   

تعريف الفعالية:-1  

إن مفهوم الفعالية يحمل معاٍن كثيرة بالنسبة للباحثين، حيث إن لكل باحث في هذا املجال مصطلحاته 

 .الخاصة بهذا املفهوم

ان الفعالية تعني تحقيق اهداف التنظيم فان لكل تخصص منظوره  اذا كان اغلب الباحثين يتفقون على  

العالقات   انسجام  خالل  من  الفعالية  تحقيق  ترى  اإلنسانية  العالقات  فمدرسة  الفعالية،  لتحقيق  الخاص 

اإلنسانية وتناغم العالقات بين الفرد والجماعة والرؤساء وتحقيق اإلشباعات املختلفة، وركزت االتجاهات التي 

على الجوانب املادية للتنظيم والفيزيقية لتحقيق الفعالية دون اي اعتبار للجوانب النفسية واالجتماعية،   قبلها

وهناك من يرجعها الى ضرورة إحكام أليات الرقابة على سلوك االفراد وسلطة الجماعات داخل التنظيم وهذا ما  

السلو  املدرسة  اما  وكروزييه  وسلزنيك  وارجريس  ميرتون  عند  اإلدراكية نجده  الجوانب  على  ركزت  فقد  كية 

واالنفعالية والعقلية املتحكمة في سلوك الفرد داخل التنظيم، وهناك من يرى تحقيقها من خالل ارتفاع مستوى  

استرجاع كل اشكال الطاقة التنظيمية، بمعنى تحقيق مخرجات محددة بأقل مدخالت ممكنه و هذا ما نجده عند  

 1كاتز وكاهن. 

طي للفعالية مفهوما سياسيا فيركز على رضا املؤسسين، وان التنظيم يكون فعاال ملا يتم  وهناك من يع

املعايير  تتجاوز  او  النتائج  تتوافق  وملا  تنظيما،  او  أفراد  القرار  اصحاب  يضعها  التي  والتوجيهات  القيود  احترام 

 2املحددة حول مختلف االهداف التي رسمتها.

(الفعالية بانها "القدرة على تحقيق االهداف مهما كانت االمكانيات املستخدمة في  khemakhemيعرف ) 

(التي تهدف فقط الى قياس مدى تحقيق االهداف efficienceمعيار" اي )  –ذلك". هذا ما نسميه نحن "الفعالية  

 3بغض النظر عن االمكانيات التي استخدمت في تحقيقها.

 
 . 64، ص2012القاهرة، ، دار الكتاب الحديث، 1ناصر قاسيمى، الصراع داخل املنظمة وفعالية التسيير اإلداري، الطبعة - 1
 Connoly. (C), et deutsch, management des entreprises et motivation desمرجع وموضوع نفسهما نقال عن:  -2
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حيث يعرف الفعالية على  Etzion 1964لت الفعالية التنظيمية تعريف  ولعل من أهم التعريفات التي تناو 

على تحقيق أهدافها، كما فرق بين الكفاءة والفعالية وأشار إلى أن الكفاءة تقاس من خالل   املؤسسةانها قدرة  

 1املخرجات.  واحدة منكمية املوارد املستخدمة إلنتاج وحدة 

"  كما   بأنها  التنظيمية  الفعالية  التنظيم على تحقيق االهداف طويلة وقصيرة املدى والتي  تعرف  قدرة 

تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثير ومصالح الجهات املعنية بالتقييم ومرحلة النمو أو التطور التي يمر بها  

 2التنظيم". 

الـتي يقودهــا حيــث    املدى الذي ينجز به القائد املهـام املوكلـة إليـه مـن خـالل الجماعـةوتعرف أيضا بانها  

فحسب، بل يمتــد إلى إشــباع الحاجــات املشروعة ألفرادها في املدى    ؤسسةصــر األمــر علــى إنجــاز أهــداف املتال يق

 3القريب والبعيد والحاجة املشروعة للمجتمـع املحلـي الـذي تعمـل الجماعـة في إطاره. 

اليها كما كان مرغوب فيها فإذا كانت    والوصول الفعالية هي تحقيق األهداف املسطرة في بداية املشروع  

 صحيح. والعكسمن األهداف املسطرة فهنا نقول انان حققنا فعالية  أكبر األهداف املحققة 

  املطلب الثاني: خصائص الفعالية.

سنوات من التحري والبحوث لكشف كيف يمكن تطبيق    ةيتطلب ذلك عد  الفعالية من اجل تحقيق   

 .خصائص فيها ةولذلك يجب توفر عد النامية، املعرفةهذه 

 4وسيتم عرض ثمان خصائص للفعالية كما حددها كل من: روبارت وترمان وتوم بيترز وهي: 

 اإلنجاز. على  التأكيد -

 . تهما االهتمام بالعمالء وتفهم حاج -

  .موظفين في التصرفلل املمنوحةدرجه االستقالل  -

  .العاملين ةمن خالل مشارك ةنتاجيال ا زيادة -

   .التنظيم والتفاعل معها ألهدافتفهم العاملين  -

  .شابهةاملنظمات املمع  ةوجود عالقات جيد -

  املساعدة.الخدمات  ةبساطه الهيكل التنظيمي وانخفاض تكلف -

 . اع بدللتصرف واال  أكبر  ةحري ةواتاح ،األساسيةعلى االمور  املركزية الرقابة راقتصا -

 
سنوس ي علي، تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،   - 1

 .293، ص2009، سداس ي الثاني، 7الجزائر، العدد
 . 104، ص2000عمان،   نشر والتوزيع، محمد قاسم القريوتي، نظرية المنظمة والتنظيم، دار وائل لل - 2
، 2جامــعة وهـران ، ـوم االجتماعيةلكلية الع، علم النفــس، أطروحة ماجستير، مشروع التغيير وعالقته بتحقيق فعالية التنظيم، بن علي عبد الوهاب - 3

 .52، ص2015
 .40-39، ص 2013الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار 1بلقاسم سالطنية واخرون، الفعالية التنظيمية في املؤسسة، الطبعة - 4
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 1: ثالث هي ةوعليه يمكن اجمال هذه الخصائص في جوانب رئيسي 

 .ميماالتص ةوجود متطورةتكنولوجيا   •

 ة كفأة.موارد بشري  •

 .نتاج ومستوى وجودتهإل ا كمية •

نظرا لتعدد الخصائص تبعا    ة،عناصر سابقالفي    الفعاليةهذا وال يمكننا ان نحصر مختلف خصائص  

ولكن هذا ال يمنعنا من    ،والهدف منها  دراسةكل    طبيعةمع    عالقةفي    ،ث التي تناولت املوضوعابحأل دراسات والل

 2ة:وفق ظهورها في بعض الدراسات السابق أساسية،في نقاط  الفعاليةخصائص   أبرز ذكر 

o للوصول اليه ةتوجيهات الالزمالتوفر و  ،ونر االفراد واملدي هيعرف ،وجود هدف محدد ومتفق عليه. 

o  اعضاء    ضرورة لجميع  واالنسجام  مستوياتهم  املؤسسةالتوفيق  اهدافهم    ،بمختلف   الخاصةبين 

 . العامةواالهداف 

o مفهوم    يدكوتأوحسن توجيه طاقاتهم والتعرف على دوافعهم    ،د افر لل   اإليجابيةتوفر االتجاهات    ضرورة

 . لتزامالاو  وضعيةال

o التحسين فرص  الى  وتشجيع    ،التطلع  الجديد  عن  االكتشاف    ،واالبتكار  املبادرةوالبحث  روح  وانتشار 

 . للمشكالت التقليدية وتطبيق الحلول غير 

o   ة.ممكن ةتكلف  بأقل املسطرةر قدر من االهداف بكأالسعي الى تحقيق 

o    في   التنظيميةواحداث التكامل واالنسجام بين مختلف االقسام والوحدات    ةيالتنظيم  ةعمليالتبسيط

 .املؤسسةهداف أها لتحقيق يسع

o  فلسف داخل    ةتبني  العمل  الى  تعاوني  الجماعةالنظر  اتخاذ    الجماعية  املشاركةيتضمن    ،بمفهوم  في 

 .عضائهاأالقرارات من جانب 

o    شكال مسببات  أ التخلص من جميع    ةمع محاول  ،نظيمفراد التأبداع لدى جميع  واإل   املبادرةتشجيع روح

 .املؤسسةهداف أمن اجل توحيد الجهود لتحقيق  ،الصراع 

o   عضائهاأ وأهدافها من جميع ،واستراتيجياتها املؤسسة ةلرسال ةواضح رؤيةوجود . 

o   سباب  والضعف وتحليل األ   القوةتعرف على جميع نواحي  الو   ،افرادها  اءوأد  املؤسسة  ألداءالتقويم الدوري

 . املناسبةوتطبيق االجراءات 

 

 
 .62-61مرجع سابق، ص   الوهاب،بن علي عبد  - 1
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 1وهناك خاصيتان للفعالية نسبية وتراكمية:  

مـا بصورة مطلقة، حيث إن املعلومات    مؤسسةإذ ال يمكن إصدار حكم على فعاليـة  :  ة الفعالية خاصية نسبي*

هـي معلومات تم التوصل إليها عن طريق عقد املقارنة أو املفارقة بين    ةلصـانع القـرار أو متخـذعامل  التي يوفرها ال

 بالزمان واملكان حينئٍذ. ولذلك فـإن مفهـوم امل  وضعين أو أكثر، كما أن 
ً
  ؤسسة تفسير تلك املعلومات يكون محكوما

يـتم تقـويم فعالية     املؤسسة الفعالة يختلف باختالف موقعها وأهدافها واملستفيدين من خدماتها والوقت الذي 

 . فيه

فهي ظاهرة مستمرة على مدى الزمن ومن ثم فـإن لهـا صـفة تراكمية وقدرة إشعاعية  الفعالية خاصية تراكمية:  *

 . تؤثر بدورها على خصائص التنظيم

املؤسسة الفاعلة هي التي تأخذ في حسابها حاجات األفراد تماما كما تعنى بحاجات وما يمكن قوله إن  

أنه البد من مراعاة كافة الجوانب  النوعين من الحاجات نفس األهمية واألولوية الواجبة، بمعنى  التنظيم وتولي 

 2وة.التنظيمية والفنية واإلنسانية والبيئية إذا ما أرادت املؤسسة تحقيق الفعالية املرج

 العوامل املؤثرة في الفعالية.  الثالث:املطلب 

ان موضوع الفعالية هو موضوع أساس ي يتوقف عليه نمو وتطور املنشأة او زوالها وهناك عدة عوامل  

 تؤثر عليها سوف نتطرق لها.

 اهم العوامل املؤثرة في الفعالية: -1

 3التالي:هناك من يرى أن العوامل املؤثرة في الفعالية التنظيمية يمكن إيجازها على النحو 

وتشمل العوامل املتعلقة باألدوات واملعدات املستخدمة في اإلنتاج باإلضافة إلى أساليب   فنية:عوامل  +

 . اإلنتاج وأماكن العمل

بأداء األفراد    عوامل  + الرسمي والغير رسمي، والقيادة والعوامل  :  للعملمتعلقة  التنظيم  في  وتتمثل 

 .والسالمة في العمل وغيرهااملؤثرة في حاجات األفراد النفسية والظروف الطبيعية كاإلضاءة 

أثبتت عدة دراسات أن هناك ارتباطا قويا وعالقة وثيقة بين البناء  :  التنظيميعوامل مرتبطة بالبناء  +

التنظيمي للمؤسسة وفعاليتها، وكانت أبرز النتائج التي توصل إليها في هذا املجال هي تحديد أثر األنواع املختلفة من 

 
، أطروحة ماجستير، قسم أصول التربية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية غزة، ةماهر صالح بنات، الفعالية التنظيمية للجمعات الفلسطيني - 1

 . 82-81، ص 2002فلسطين، 
 .199، ص 2009سالم محمد، نظرية التنظيم، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان،  - 2
ة  ، البيئة املدرسية وانعكاساتها على الفعالية التنظيمية، أطروحة ماجستير، قسم علم اجتماع، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعزبيدة منير  - 3

 .63-61ص  ،2008الجزائر، الجزائر، 



فعالية التدقيق املحاسبي في التسيير املالي للمؤسسة االقتصادية.  الفصل الثاني:  

 

38 
 

.ـ شبكة االتصال الكاملة باعتبارها  للرئيس…ال املركزية، شبكة االتصال بمساعدين  شبكات االتصالـ  شبكة االتص

 .شكال من أشكال البناء التنظيمي

وبشكل كمي   للمؤسسةحيث يعتبر تحديد األهداف العملية    :األهدافعوامل متعلقة بعملية تحديد  +

وبناء على ذلك تظهر أهمية العالقة الوثيقة واملتبادلة بين كل    ،املؤسسةونوعي يوفر مؤشرا هاما لقياس فعالية  

 .من األهداف من جهة وبين الفعالية من جهة أخرى 

افر املوارد  + فتوافر األفراد باألعداد والتأهيل املطلوب يعد من العوامل    البشرية:عوامل مرتبطة بتو

تخدام العنصر البشري املتوافر لها يؤثر تأثيرا كبيرا على  ... كما أن سوء اساملؤسسةالتي تؤثر تأثيرا كبيرا في فعالية  

 .فعاليتها أيضا

افر  + على تحقق    املؤسسةفي عصرنا هذا تؤثر اإلمكانيات املالية تأثيرا كبيرا على قدرة    املالية:املوارد  تو

القومي،  األهداف املوضوعة لها، بل أن أهم مؤشرات مستوى التعليم بشكل مباشر هو مدى نصيبه من الدخل  

 .أما سوء استخدام املوارد عند توافرها فيؤثر بشكل مباشر كذلك على الفعالية

التنظيمي:+ الرضا   املناخ  على  الجماعة،  مستوي  على  أو  الفردية  بالصورة  املوجود،  بكيانه  يحتوي 

 . ر في الفعالية التنظيميةؤثالوظيفي، أداء العاملين، االلتزام باألهداف التنظيمية وغيرها، وهذه العناصر ت

تستخدمها  طبيعة  + التي  التنظيمية،    :املؤسسةالتكنولوجيا  الفعالية  على  التكنولوجيا  تؤثر 

تكون  بحيث  والجمود  واإلجراءات  القواعد  على  باالعتماد  يتسم  مناخ  إيجاد  على  تعمل  الروتينية  فالتكنولوجيا 

عوامل الثقة واالبتكار في أقل مستوياتها، أما التكنولوجيا الديناميكية فإنها تؤدي إلى ظهور مناخ يتسم باالتصاالت 

 .حة وبالثقة واالبتكار وتحمل املسؤوليات الشخصية في إنجاز العملاملفتو 

وتصرفات  + التنظيمية    اإلدارة: سياسة  الفعالية  على  تأثير  يستخدم للمؤسسةلها  الذي  فاملدير   ،

في اتصاله مع املرؤوسين ويسمح لهم بقدر معقول من االستقالل بطبيعة الحال، فإن ذلك  أساليب إرجاع األثر

 .عالية في إيجاد مناخ يشجع اإلنجاز وتحمل املسؤولية يسهم بدرجة

الخارجية  + البيئة  تمر    :للمؤسسةتأثير  تضطر    املؤسسةفعندما  أنها  لدرجة  وحرجة  طارئة  بظروف 

لالستغناء عن عدد من العاملين أو حتى تفكر في هذا االحتمال فإن بقية العاملين يرون أن املناخ السائد يحمل 

 ر. عنه عناصر االستقرار والتحفيز الالزم لتحمل املخاطصفات التهديد وتغب 

ثـير في تحديـد الفعاليـة التنظيميـة لـيس علـى سـبيل الحصـر تأ يمكن أن نقدم مجموعة العوامل التي لهـا

 1:فيمـا يلي

 .املعتمدة في املؤسسة لعمااأل درجة التخصص وتقسيم   •
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 .املال أو كثيفة العمالةأساليب تكنولوجيا اإلنتاج كثيفة رأس   •

 .التي تضبط السلوك التنظيمي واإلجراءاتللوائح با درجة االلتزام •

 .واألفقيالتنسيق على املستويين الرأس ي  •

 .تؤدي إلى عدم وجود مراكز قرار متعددة والتيوحدة السلطة اآلمرة  •

 . ت التنظيميةياتفويض السلطة بشكل متوازن بين مختلف املستو  •

حســب الحاجــة التنظيميــة دون إفــراط أو تفــريط فاملركزيــة تفيد في كل ما هو   والالمركزيــةاعتمــاد املركزيــة   •

 .مفيدة في كل ما هو روتيني والالمركزيةاستراتيجي 

أثناء نظـام الضـبط الـذاتي للمؤسسـة في معالجـة أخطاءها    وطبيعـة  فلسـفة التعامـل مـع البنيـة الخارجيـة •

 .التفاعل مع البنية الخارجي

 ة. للتغيرات التي تحدث على مستوى البيئ واالستجابةالقدرة على التكيف   •

 .وعقابنظم الرقابة واملتابعة املعتمد في شكل جزاء   •

 . شــبكات االتصــال املتكاملــة كممــر لتــدفق املعلومــات الضــرورية ملختلــف القــرارات املتخذة  •

 .املؤسسة بها لى تعبئة املوارد ودرجة الحرفية التي تتميز القدرة ع •

 . ةاملبحث الثاني: مدخل حول املؤسسة االقتصادي 

وهذا   ،في كتابات واعمال االقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم  براحيزا معت  االقتصادية  املؤسسةلقد شغلت  

النوا للمجتمع  األساسية  ةباعتبارها  االقتصادي  النشاط  كان    املؤسسةووصول    ،في  الحالي   ةلعد  نتيجةلشكلها 

 ة. االقتصادي ملؤسساتمع تطورات شهادتها ا متوازيةتغيرات 

 املؤسسة االقتصادية.  مفهوماملطلب األول: 

سوف ل،  تعاريف في مختلف االوقات وحسب االتجاهات واملداخ  ةعد  االقتصادي  املؤسسةلقد قدمت  

 . نتطرق لبعض منها في هذا املطلب

 تعريف املؤسسة االقتصادية: -1

-نوع السلع  -  التي تخص: و تقوم املؤسسة بدور هام في االقتصاد اذ انها تمثل مركز قرارات اقتصادية  

ختيارات االقتصادية بمعنى االختيارات ال وتتمثل هذه القرارات في االتوزيع ... الخ.  -االتصال  -االسعار  -كمية السلع  

على   مبنية  تكون  القرار  قوة  ان  الحال  بطبيعة  للهداف،  فعالية  بأكثر  للوصول  املحددة  الوسائل  استعمال  في 

 1االستقاللية )اي استقاللية اصحاب االموال ألخذ وتطبيق القرارات(. 
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ة اقتصادية تتجمع فيها املوارد البشرية املادية واملالية الالزمة لإلنتاج بانها وحد  املؤسسة  يمكن ان تعرفو 

املكاني والزماني  الحيز  نتيجة مالئمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف    االقتصادي بغرض تحقيق 

 1الذي توجد فيه وتبعا لحجم ونوع النشاط. 

انتاج سلع   وهي بهدف  وتنظم  وتسير  تستخدم  التي  واملالية  واملادية  البشرية  االنتاج  عناصر  مجموعة 

املوازنات   كتسيير  مختلفة  وسائل  بواسطة  التسيير  مراقبة  تضمنها  فعالة  بكيفية  وهذا  للبيع،  موجهة  وخدمات 

 2وتقنية املحاسبة التحليلية.

مست واجتماعية  اقتصادية  كمنظمة  املؤسسة  تركيب  وتعرف  حول  القرارات  فيها  تؤخذ  ما  نوعا  قلة 

هي   "الزمني".  النطاق  في  االهداف  قيمة مضافة حسب  بغية خلق  واإلعالمية  واملادية  املالية،  البشرية،  الوسائل 

 3من الناحية التقنية والبشرية.  ةوملقاييس محدد مجموعة منظمة ومهيكلة تخضع ملنطق دقيق

طار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل اإلنتاج او تبادل إفي    هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا

سلع او خدمات مع اعوان اقتصاديين اخرين، بغرض تحقيق نتيجة مالئمة وهذا بين شروط اقتصادية تختلف  

 4باختالف الحيز املكاني والزماني الذي يوجد فيه هذا التنظيم، وتبعا لحجم نوع نشاطه.

، تقدم خدمات او سلع وذلك بتقسيم االعمال بين  وماديةهي وحدة اقتصادية تحتوي على موارد بشرية 

 افرادها وذلك من اجل تحقيق أهدافها املتمثلة في األرباح املالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .10، ص 2000، دار املحمدية العامة، الجزائر،  1إسماعيل عربابي، اقتصاد املؤسسة، الطبعة - 1
 . 15، ص 1998عبد الكريم، املحاسبة التحليلية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  يعقوببو  -2
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 . 7ص
قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر   ر،یيالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس ةیكلاملؤسسة، صولح سماح، محاضرات في تسيير  - 4
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 املطلب الثاني: خصائص ووظائف املؤسسة االقتصادية. 

توفر فيها هذه  لذلك البد من تسيير عملها تساعدها في  للمؤسسة االقتصادية عدة خصائص ووظائف  

  وظائفها.  وتتبعالخصائص 

 خصائص املؤسسة االقتصادية: .1

 يمكن توضيح خصائص املؤسسة االقتصادية في الشكل املوالي:

 (: خصائص املؤسسة االقتصادية. 1) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 26، ص2000 عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد وتسيير مؤسسة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،املصدر: 

 1هي:  من الخصائص ةبمجموع  ةاالقتصادي املؤسسةتتصف 

   .من حيث استهالكها لحقوق وصالحيات او من حيث واجباتها وحقوقها ةمستقل  ةشخصيه قانوني املؤسسة  -

. جلهاأالتي وجدت من  الوظيفةداء أعلى االنتاج او  القدرة -  

  ةكافي ةعامليد و  ة مواتيةعلى البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسي ةقادر  املؤسسةان تكون  -

.املتغيرةظروف العلى تكييف نفسها مع  درةاوق  

 
 .26-25، ص2007، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 4عمر صخري، اقتصاد املؤسسة، الطبعة  - 1

 المؤسسة االقتصادية     

مركز القرارات  

 االقتصادية 

خلية  

 اجتماعية 

وحدة  

لتوزيع  

 الدخل 

وحدة  

 اقتصادية
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تسعى الى   ة تضع اهداف معين ؤسسةمفكل  ،ساليب العملأوالبرامج و  والسياسة للهدافالتحديد الواضح   -

الخ. ...تحقيق رقم اعمال معين لإلنتاج ةوبالنسب ة،واهداف نوعي ةاهداف كمي :تحقيقها  

دات واما عن طريق االيرادات  ويكون ذلك اما عن طريق االعتما ،لكي تستمر عملياتها املاليةضمان املوارد   -

.جمع بين هذه العناصر كلها او بعضها حسب الظروفالاو عن طريق القروض او  ،الكلية  

فاذا   ،منعزلةال توجد   فاملؤسسة ،البيئةالتي وجدت فيها وتستجيب لهذه  املؤسسة مواتية للبيئة البد ان تكون   -

يمكن ان   افإنه ةكانت معاكس إذاالظروف اما  أحسنتستطيع اداء مهماتها في  فإنها مواتية البيئةكانت الظروف 

أهدافها. د س وتف املرجوةتها اقل عملير تع  

دخل الالى مساهمتها في االنتاج والنمو  ضافةفباإل في املجتمع االقتصادي  ةاساسي ةوحده اقتصادي املؤسسة  -

. الوطني فهي مصدر رزق كثير من االفراد  

 .ضعف مبرر وجودها او تضاءلت كفاءتها إذا املؤسسةزوال  ةفكر  بالضرورة ةؤسساملشمل اصطالح يجب ان ي  -

 : وظائف املؤسسة االقتصادية .2

 :وفق الشكل التالي املؤسسةوظائف وهو اب التسيير قسم فايول 

 (: وظائف املؤسسة االقتصادية: 02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.tassilialgerie.com, Publié le : 02-04-2013 à 17 : 34, consulté le : 20 mai 2021 à 16 : 39. 
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الوظيفة في املؤسسة تعرف على انها مجموعة متجانسة ومتكاملة تؤدي دورا معينا ومنفصال الى حد ما 

 1: م يليتتمثل وظائف املؤسسة فيو عن باقي االدوار في املؤسسة، 

 وظيفة اإلنتاج:  .1

اد اشياء  تعرف هذه الوظيفة بانها النشاط املنظم واملوجه عمدا الستخدام املوارد املتاحة وتوجيهها إليج 

 نافعة تشجع حاجات االنسان املعاصر.

 وظيفة التموين: .2

تعرف وظيفة التموين بانها العمل على توفير مختلف عناصر املخزون املحصل عليها خارج املؤسسة   

 بكميات وتكاليف ونوعيات مناسبة طبقا لبرامج وخطط مؤسسة.

 وظيفة التسويق:  .3

العمليات   تلك  انها  على  تعرف  فهي  مشروع،  اي  نجاح  في  هاما  دورا  التسويق  وظيفة  تلعب 

املخصصة التي تتم اثناء التسويق السلع والخدمات والتي تشمل هذه الوظيفة في تخطيط السلع، شراء،  

 البيع، النقل، التخزين، تمويل السوق، ادارة مخاطر التسويق والبحوث تسويق. 

 : الوظيفة املالية .4

في مصادرها املمكنة   البحث على االموال  في مجموعها الى  التي ستسعى  املهام والعمليات  هي مجموعة 

بالنسبة للمؤسسة وفي إطار محيطها املالي كما تعتبر النشاط املالي واالداري الذي يتولى سير النفقات الخارجية 

 البحث عن رؤوس االموال وتسيرها. والداخلية من والى املؤسسة ويتضمن استقاللها الجيد، كما تتولى

 وظيفة املوارد البشرية:  .5

وتعرف هذه الوظيفة على انها عملية االتمام بكل ما يتعلق باملوارد البشرية التي تحتاجها اي مؤسسة  

لتحقيق اهدافها وهذا يشمل اقتناء هذه املوارد على استخدامها والحفاظ عليها وتوجيهها لتحقيق اهداف املؤسسة 

 رها. وتطوي
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 املطلب الثالث: اهداف املؤسسة االقتصادية.  

أصحاب   اختالف  حسب  وتتعدد  تختلف  اهداف،  عدة  تحقيق  الى  االقتصادية  املؤسسات  تسعى 

 املؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها.

 اهداف املؤسسة:-1

 1فما يلي:  ةيمكن تلخيص اهداف املؤسسة االقتصادي

 األهداف االقتصادية:  +

 تحقيق الربح او تحقيق الشباع. -

 تحقيق متطلبات املجتمع.-

 عقلنة اإلنتاج.-

 االهداف االجتماعية: +

 ضمان مستوى مقبول من األجور. -

 تحسين مستوى معيشة العمال.-

 إقامة أنماط استهالكية معينة.-

 الدعوة الى تنظيم وتماسك العمال.-

 عمال.توفير تأمينات ومرافق لل-

 األهداف الثقافية والرياضية: +

 .وثقافيةتوفير وسائل ترفيهية -

 تدريب العمال املبتدئين.-

 تخصيص أوقات للرياضة.-

 األهداف التكنولوجية: +

 البحث والتنمية. -

 املساندة.-

 2عتبر اساس ي منها فيما يلي:ييمكن ايجاز بعض أهداف املؤسسة االقتصادي او ما 

 تحقيق الربح: +

الربح هو الفائض الذي يمكن الحصول عليه بعد اقتطاع كافة التكاليف والضرائب من العائد الناجم 

 عن بيع السلع. 

 
1 -www.tadwiina.com, Publié le: 05-03-2020, consulté le :20-05-2021 à 22 :59. 

 . 14-13 خليل الرفاعي، بسمة عوملي، مرجع سابق، ص -2
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 تحقيق متطلبات املجتمع: +

انتاجها  يكون  ان  البد  أرباح  وتحقيق  واملعنوي  املادي  إنتاجها  وتصريف  بيع  املؤسسة  تستطيع  لكي 

 يتعامل معه سواء كان محليا او وطنيا.مطلوبا، اي يعطي متطلبات املجتمع الذي 

 اإلنتاج:  عقلنة+

بواسطة التخطيط الجيد والدقيق والتوزيع واالستعمال الرشيد لعوامل االنتاج ترتفع انتاجية املؤسسة  

 وتتفادى الوقوع في املشاكل االقتصادي واملالية لها وللمجتمع من جهة أخرى. 

 ضمان حصة املؤسسة في السوق:+

هداف التسويقية للمؤسسة عليها ان تسعى في الوقت ذاته الى زيادة نصيبها من السوق عند تحقيق اال 

 والتوسع فيه. 

 النمو واالستمرارية:+

حيث ان النمو في رقم االعمال يتناسب طردا مع نمو املؤسسة واستمرارها فكلما ارتفع رقم املبيعات كلما  

 توسيع في النشاط وهذا ما يضمن استمراريتها. الشجع املؤسسة على 

 املرونة:+

ة  تنقسم املرونة الى مرونة داخلية ومرونة خارجية حيث تسعى االولى الى تحقيق الثانية من خالل جمل

 .من الوسائل منها التوزيع واالستثمار في املوارد غير املستعملة

الى االن عبر ويمكن شرح بعض األهداف األساسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،   منذ االستقالل 

 1: الطويل دىاملتوسط وامل ىعلى املد لإلنتاج  الوطنية السياسةتهدف  الوطنية التنميةمخططات 

o  االقتصادياستقالل . 

o انتاج سلع معتدلة الثمن. 

o  تلبيه الحاجات املستهلكين املحليين . 

o  رفع مستوى املعيشة ألفراد املجتمع . 

o  تحقيق عائد مناسب على راس املال املستثمر او تحقيق معدل من الربح . 

o )امتصاص فائض في العمالة )الهدف هو تشغيل الكامل. 

 
 .31عمر صخري، مرجع سابق، ص -1
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o  التكامل االقتصادي على املستوى الوطني . 

o   النهائية عن حاجات املنتوجات  في  الفائض  من  الصادرات  وتشجيع  األولية  املواد  من  الصادرات  تقليل 

 . املحلية

o  الحد من الواردات وخاصه السلع الكمالية . 

 .  ةالتدقيق املحاسبي في التسيير املالي للمؤسسة االقتصادي فعاليةعالقة  الثالث:املبحث 

خطاء  تحقيق اهداف املؤسسة على املدى الطويل من خالل كشف اال على  يعمل التدقيق املحاسبي دائما  

القوائم املالية    فياملزيد من الثقة    ييعط   وهو امر  ،فني محايد  والفساد وتقديم نصائح وحلول من خالل إبداء رأي

التقدم السريع في أدائها مقابل   مع امكانية  املؤسسةالتسيير املالي ومن ثمة فعالية  دي الى تحقيق فعالية  مما يؤ 

 منافسيها، هذا ما سنتطرق إليه من خالل هذا البحث. 

 املطلب األول: دور التدقيق املحاسبي في اكتشاف الفساد املالي. 

والحد منه، وذلك بتباع سلسلة من   باملؤسسة  الفساد املاليللتدقيق املحاسبي دورا كبيرا في اكتشاف  

 الخطوات والنصوص القانونية، ومعاقبة كل من قام به.

 الفساد املالي:  .1

 تعريف الفساد:1-1

o  ،ملصطلح الفساد معاني كثيرة وهو موجود في كافة القطاعات العمومية منها والخاصة

سيطرة او قوة احتكار او صاحب القرار، وتكون هناك حرية وهو موجود في اي تنظيم يكون فيه للشخص  

 1في تحديد األفراد الذين يستلمون هذه الخدمة او تمرير القرار لفئة دون أخرى. 

o   فقد عرف الفساد املالي بأنه مجمل االنحرافات املالية ومخالفة القواعد واالحكام املالية

التي تؤدي بالنتيجة الى املساس باملال العام سواء تمت  و   ،التي تنظم سير العمل االداري واملالي في الدولة 

 2عن طريق الفعل او االمتناع. 

o   الفساد املالي يتمثل في مجال االنحرافات املالية ومخالفة القواعد واالحكام املالية التي

ا باألجهزة  الخاصة  التعليمات  ومخالفة  ومؤسساتها،  الدولة  في  واملالي  االداري  العمل  سير  لرقابة تنظم 

 
وتحديات الفساد املالي في املؤسسة، حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املالي واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  عمر شريف، التدقيق - 1

 . 4، ص 2012، ماي، 07-06، -بسكرة -وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر
، أطروحة ماجيستر، قسم املحاسبة والتمويل، كلية األعمال، اسعد جاسم خضير الكروي، دور الرقابة الداخلية في تشخيص حاالت الفساد املالي- 2

 .30، ص 2015جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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 والهيئات املالية كالجهاز املركزي للرقابة املالية املتخصص بفحص ومراقبة الحسابات وأموال الحكومة  

 1واملؤسسات، كما يمكن القول ان الفساد اإلداري يسبق الفساد املالي وهو يتمثل نتيجة حتمية له.

o   ألغراض شخصية، الفساد هو كل استغالل للسلطة من خالل منع حق او اقرار باطل

وينشأ في اغلب االحيان من إخفاء وتزوير املعلومات والبيانات، وهو سوء استخدام املنصب العام لتحقيق  

 مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته، مثل التالعب بالسجالت املحاسبية.

 أنواع الفساد: 1-2

 2يمكننا تقسيم أنواع الفساد على النحو التالي: 

 الحجم: من حيث 1-2-1

ويعرف بفساد الدرجات الوظيفية الدنيا وهو ذلك الفساد الذي يمارس من طرف فرد واحد    الفساد الصغير:  -

 دون تنسيق مع االخرين لدى نرى ان هذا النوع من الفساد ينتشر بين صغار املوظفين.

الكبير:  - والذي    الفساد  املوظفين،  من  العليا  الوظيفية  الدرجات  الفساد  هذا  املسؤولين  ويعرف  كبار  به  يقوم 

واملوظفين لتحقيق مصالح مادية او اجتماعية كبيرة، وهذا النوع هو االهم واالشمل واألخطر لتكليفه مبالغ ضخمة  

 للدولة. 

 من حيث االنتشار: 1-2-2

لذي  وهو ذلك الفساد العابر لحدود الدولة وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها بمصطلح العوملة ا  الفساد الدولي:  -

 يفتح الحدود واملعابر بين البلدان تحت مظلة ونظام االقتصاد الحر. 

 وهو ذلك الفساد الذي ينتشر داخل البالد الواحد.  الفساد املحلي:-

 ويمكنا أيضا تقسيم أنواع الفساد كما يلي:   

ويشمل فساد الزعماء، وفساد التشريع والتنفيذ والقضاء وفساد االحزاب السياسية وقضايا   الفساد السياس ي:-

التمويل ويشير الى مخالفات القواعد واالحكام التي تنظم عمل النسق السياس ي )املؤسسة السياسية( في الدولة  

صموئيل   يؤكده  ما  الذيوهذا  مدى  هنتغتزن  لقياس  الوسيلة  هو  السياس ي  فساد  ان  املؤسساتية    يرى  غياب 

 3السياسية الفعالة رابطا بذلك التنمية السياسية بالفساد. 

 
االجتماعية،  ميلود تومي، محمد ملين علون، التدقيق الداخلي كألية للحد من الفساد اإلداري واملالي في املؤسسة االقتصادية، مجلة الدراسات والبحوث - 1

 .211، ص 2016، ديسمبر، 20الوادي، الجزائر، العدد -لخضرجامعة الشهيد حمة 
 . 5-4مرجع سابق، ص شريف،عمر - 2
 .     23-22، ص2011هشام الشمري، ايثار الفتلي، الفساد اإلداري واملالي واثاره االقتصادية واالجتماعية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  -3
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هو سوء استخدام الوظيفة او املنصب عموما لتحقيق منفعة خاصة، حيث يشمل هذا    الفساد االقتصادي: -

املصطلح كل من الوظيفة العمومية والتي ال تطلق اال على العاملين في قطاع العام كما يشمل ايضا الوظيفة في 

ص لبعد االول عن القطاع الخاص اي ان املوظف في القطاع العام أكثر عرضة للفساد من املوظف في القطاع الخا

الرقابة بخالف الثاني فهو أكثر تعرضا للرقابة واملسائلة إما من قبل املدير املسؤول عنه مباشرة او من قبل املالك 

 1او مجلس اإلدارة وبالتالي هو اقل فساد من األول.

لتي تنظم سير العمل االداري  ا  املاليةالقواعد واالحكام    ةومخالف  املاليةاالنحرافات    لويتمثل بمجم  :الفساد املالي  -

مظاهر الفساد   ةكون مالحظ تو   املالية،  ابةالرق  باألجهزة  الخاصةالتعليمات    ةومؤسساتها ومخالف  الدولةواملالي في  

 2الوظيفية.في التعينات  واملحسوبية األراض ي، صيصوالتهرب الضريبي وتخ ،املالي في الرشاوي واالختالس

التي سرقوها   باألموالاذ انهم يتمتعون    ،التي يقوم بها كبار املسؤولين  األخالقيةهي الفضائح    :الفساد االجتماعي  -

 3املحرمة.من الشعب ويستخدمونها في املجاالت  ةغير شرعي ةاو التي تم الحصول عليها بطريق

العمل في الحضور واالنصراف    الفساد اإلداري:- في عدم احترام اوقات ومواعيد  الفساد االداري  تتمثل مظاهر 

وان مظاهر الفساد االداري متعددة ومتداخلة، غالبا ما    ،وتمضية الوقت في قراءات الصحف واستقبال الزوار

 4على انشاء بعض املظاهر األخرى. ا يكون انتشار أحدها سببا مساعد

األخال  - الشخص ي    قي:الفساد  املوظف  بسلوك  املتعلقة  والسلوكية  األخالقية  االنحرافات  بمجمل  واملتمثل 

وتصرفاته كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في اماكن العمل او ان يجمع بين الوظيفة واعمال اخرى خارجية دون اذن  

ن يمارس املحسوبية دون ادارته او ان يستغل السلطة لتحقيق مأرب شخصية له على حساب املصلحة العامة او ا

 5النظر الى اعتبارات الكفاءة والجدارة. 

 

 

 

 

 
 .93، ص2006، 4صادي األسباب واملعالجات، مجلة ملتقي، بغداد، العدد محمد كريم عبد هللا، الفساد االقت 1
 .114، ص2012شريف احمد الطباخ، أثر الفساد الحكومي في انتشار الجريمة، دار الفكر الجامعي، مصر،  2
، ي كلية الحدباء الجامعةف مركز الدراسات املستقبلية غازي عثمان محمد، قياس وتحليل تكلفة الفساد اإلداري واملالي، مجلة البحوث املستقبلية،  -3

 .56، ص2008، 22العراق، العدد

        
 .23، ص 2011بالل خلف السكارنة، الفساد اإلداري، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، األردن،  4
،  النزاهة ةنادية شاكر حسين، املخالفات املحاسبية وأثرها في تفش ي ظاهرة الفساد املالي واإلداري، مجلة النزهة والشفافية للبحوث والدراسات، هيئ 5

 . 91، ص 2013، 6العراق، العدد 
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 سنوضح من خالل هذا الشكل أنواع الفساد ومحتوياته. 

 : أنواع الفساد. (03رقم ) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييم دور املدقق الخارجي الحكومي في الحد من حاالت الفساد املالي واإلداري في  عدنان مصطفى حمود،  املصدر:

 . 71ص  ،2017العليا، جامعة النيلين،  تماجستير، علوم املحاسبة، كلية الدراسا رسالةالوحدات الحكومية، 

 أنواع الفساد 

الفساد  

 السياس ي

الفساد  

 اإلداري  

الفساد  

 املالي 

الفساد  

ياالقتصاد   

الفساد  

 االجتماعي 

الفساد  

 األخالقي 

 

*فساد  

 التشريع.

*فساد  

 التنفيذ. 

*فساد  

 األحزاب. 

*فساد  

 القضاء. 

*فساد  

األجهزة  

 األمنية.

 *الوساطة. 

*قبول  

 الهدايا.

*سوء  

معاملة  

 *الرشوة.  العاملين.

*التهرب  

 الضريبي.

*التهرب  

 الجمركي. 

*فساد  

المسؤولين  

 أخالقيا. 

 *الفضائح. 

*استغالل  

الطبقات  

 الفقيرة.

*االنحرافات  

السلوكية  

واألخالقية  

 للموظف. 

 *المحسوبية. 

*قروض  

المجاملة  

لرجال  

 االعمال. 
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 : املالي أسباب الفساد1-3

 1فيما يلي:هناك العديد من األسباب ينتج الفساد املالي منها تتمثل 

 الفرد:  بإرادة متعلقة ةذاتي سباب*أ

 الديني.  والوازع الثقافي الوعي قله -

 املجتمع.  ألفراد االخالقي املستوى  ضعف  -

 بالحاجة.  والشعور  واألمية والجهل الفقر -

 العام. مال على والحرص واالخالص للوطن باالنتماء واالحساس باملسؤولية الشعور  عدم -

 خارجية عن إرادة الفرد:* أسباب 

 السلطات. وفساد والقانون  الدولة سيادة ضعف -

 محددين.  ألشخاص واملسؤوليات السلطة احتكار -

التي قد تساعد   العديد من األسباب  يمكن    علىوهنالك  والتي  الشركات  في  املالي  الفساد  تفش ي ظاهرة 

   تقسيمها الى:

 2  أسباب خارجية: •

في    أسباب سياسية:- املدني وضعف  املجتمع  الديمقراطي ضمن مؤسسات  والنظام  الحريات  غياب  بها  ويقصد 

 االعالم والرقابة. 

اقتصادية:- واملكافآت    أسباب  الحوافز  وضعف  النامية  الدول  في  الفرد  لدخل  املتدني  املستوى  في  تتجسد 

الوظيفية، االمر الذي يؤدي الى تدني املستوى املعيش ي للغلبية املوظفين، وهذا بالطبع يؤدي بهم الى التفكير في  

 وسائل جديدة لكسب املال والتي أسهلها استغالل الوظيفة واملنصب. 

 : أسباب داخلية •

بسبب ضعف القوانين والنصوص التشريعية في ردع جريمة الفساد االداري واملالي لفساد بعض    أسباب قانونية: -

 3السياسيين، الذي ينجز عنه عدم خوف املوظفين من العقوبات التي ممكن ان تطبق عليهم. 

 
 . 31اسعد جاسم خضير الكروي، مرجع سابق، ص  -1
 . 212سابق، صمرجع   ميلود تومي، محمد ملين علون، - 2
 نفسهما.  وموضوعمرجع  - 3
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وتنظيمية:أ- إدارية  و   سباب  بها  العمل  عدم  او  وتعددها  التشريعات  وغموض  املعقدة  اجراءات  في  كذا  وتتمثل 

 1انعدام الكفاءات الجيدة في مثل هذه املنظمات الخاصة. 

 مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من الفساد املالي:   .1

مستمرة    التدقيقأصبح   حماية  يضمن  فهو  املؤسسة،  مصالح  على  الساهرة  العين  بمثابة  الداخلي 

 ألموالها، وتظهر اوجه مساهمته في الحد من الفساد املالي في:

 تفعيل دور التدقيق الداخلي الكتشاف الغش واالحتيال:2-1

نظرا ألهمية مخاطر الفساد الذي تتعرض له املؤسسة، ويتسبب لها بخسائر كبيرة تضيع أموالها، 

استلزم وجود تطبيق داخلي يمكنها من اكتشافه، كما يجب على املدقق الداخلي خالل عملية البحث عن دليل  

 2ملالي مراعاة ما يلي:  حدوث االحتيال او الفساد ا

 البحث عن اقوى األدلة املحتملة.-

 تحرير دون تأخير، حيث انه من املمكن ان يتم تدمير او ضياع ونسيان الدليل. -

 فاتيح واألدلة الصغيرة. املعدم تجاهل  -

 البحث عن الحقائق التي تؤدي الى تأكيد او تنفيذ االشتباه. -

 الغش والفساد.التركيز على أضعف النقاط في  -

 توضيح وتلخيص الدليل الذي يشير الى احتمال ارتكاب االحتيال والفساد. -

 توضيح السيناريو املحتمل للغش والفساد. -

تلخيص وتفسير نظم املحاسبة والرقابة املتصلة، واالوراق التابعة ذات العالقة بالصفقة، واالنحرافات عن   -

 نظم. 

 املستخدمة في تغطيه االحتيال والفساد.تفسير االنماط  -

 توضيح املدى املحتمل لالحتيال والغش والفساد.  -

 األخذ في االعتبار احتمال التواطؤ.   -

 

 
 . 5عمر شريف، مرجع سابق، ص   -1
 بة العلياإدارة التدريب والمنظمات الدولية، دليل األسوساي الرقابي حول االحتيال والفساد، ترجمة قسم الترجمة، المنظمة اآلسيوية لهيئات الرقا - 2

(ASOSAI) ،51-50 الكويت، دون سنة، ص، الطبعة الثالثة، ديوان المحاسبة . 
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 تحقيق أكبر قدر مالئم من االستقاللية للمدقق الداخلي: 2-2

من   الداخلي،  التدقيق  مهنة  نجاح  ركائز  اهم  أحد  الداخلي  املدقق  استقالل  موضوع  اجل  يمثل 

 1الفساد املالي، لذلك وجب عليهم القيام ب: ةمواجهة ظاهر 

عدم االشتراك في اي نشاط او عالقة تضر او يعتقد انها سوف تضر بالتقييم الحيادي الذي سوف يقوم -

 بأعداده، وتتضمن هذه املشاركة األنشطة والعالقات التي قد تتعارض مع مصالح املؤسسة.

 يضر او يعتقد انه سيضر بالحكم الذي سوف يصدرونه. ال يقبلون اي ش يء قد  -

افشاء جميع الحقائق املادية املعروفة لهم والتي ان لم يتم افشاؤها فان ذلك قد يؤدي الى إفساد التقارير   -

 الخاصة باألنشطة التي يتم تدقيقها.

ل  - الى  الداخلي  املدقق  تبعية  وضرورة  باملؤسسة  تنفيذية  اعمال  في  االشتراك  ادراج  عدم  مع  التدقيق  جنة 

 كافية إلدارة التدقيق الداخلي وتغيير اسلوب تعيين وعزل وتحديد مكافأة املدقق.  ةاعتمادات مالي

 تفعيل دور لجان التدقيق: 2-3

هناك مجموعة من العوامل من شأنها العمل على تحسين فعالية لجان التدقيق باعتبارها أحد اركان الهامة 

في مواجهة  واملؤثرة على كفاءة تطب الداخلي  التدقيق  مهنة  ثم كفاءة  املؤسسات، ومن  الرقابة على  نظام  يق 

 2اسباب الفساد املالي، ومن اهم هذه العوامل نذكر:

قيام مجلس اإلدارة بتحويل او تفويض السلطات الكافية لجان التدقيق، لكي تتمكن من مباشرة مسؤوليتها -

 بالكفاءة مرجوة.

التدقيق باإلشراف الفعال على النظم املالية واملحاسبة للمؤسسة، وكذلك على سالمة تنفيذ نظام قيام لجان  -

 الرقابة على املؤسسات.

 قيام لجان التدقيق بتقويم درجة استقاللية إدارة التدقيق الداخلي، واستقالل املدقق الخارجي. -

 الداخلي والدقيق الخارجي. قيام لجان التدقيق بدور التنسيق بين املدقق  -

 تشكيل لجان التدقيق من املديرين غير التنفيذيين للمؤسسة. -

وجود دستور موثوق لتلك اللجان يوضح واجباتها، وحدود مسؤولياتها واختصاصاتها، على ان يتم العمل على   -

 نة املحاسبة والتدقيق. تطويره كل فتره زمنية لكي يتواكب مع املتغيرات واملستجدات املحيطة باملؤسسة وبمه

 
االرتقاء بحياد املراجع الداخلي، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين الشمس، مصر، العدد   ر جرجس عبده جرجس، إطار مقترح املعايي - 1

 . 435-432، ص 2000األول، يناير، 
 .219-218ميلود تومي، محمد ملين علون، مرجع سابق، ص  - 2
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لتعيين مدقق الحسابات الخارجي، وكذلك  - التدقيق قبل بداية كل عام، بتدقيق خطط اإلدارة  قيام لجان 

 خطط االستعانة بخدماته االستشارية واإلدارية. 

 ية العام.قيام لجان التدقيق بالتأكد من قيام املدقق الداخلي بتدقيق كافة التقارير املالية املعدة خالل وفي نها-

بميثاق  - والخارجي  الداخلي  املدقق  من  وكل  االداري  الجهاز  افراد  التزام  مدى  بمراقبة  التدقيق  لجان  قيام 

 اخالقيات املؤسسة. 

واالستقالل   - نزاهة  على  الحفاظ  يمكن  لكي  املستطاع  بقدر  اللجان  تلك  عضوية  فترات  تقليل  على  العمل 

 أعضائها، وتجديد الخبرات. 

تدقيق بإصدار تقرير يوضح طبيعة مسؤوليتها ونشاطها وانجازاتها، وان يوفق بالتقرير السنوي  قيام لجان ال -

 للمؤسسة املوجه الى املساهمين.

 مساهمة التدقيق الخارجي في الحد من الفساد املالي:  .2

التي شملها تقريره إال إذا   ةیإلزام قانوني على املدقق للقيام بإجراءات جديدة على القوائم املال  وجدیال  

بأن تلك القوائم قد تأثرت بأخطاء وغش جوهرية، ولو أنه علم بها قبل إصدار تقريره  هیوصلت معلومات أكيدة إل

 1: ليیبما  امیعلى تلك القوائم. وفي هذه الحالة يجب على املدقق الق هیبدیألثرت على نوع الرأي الذي سوف 

 . ةیاملادي للخطأ والغش على القوائم املال تحريف بال تأثریبإبالغ كل من  ما یمن إدارة املنشأة الق طلبی-

 مع األخطاء والغش املوجودة. تالءمیبأسرع وقت مع تعديل تقريره بما  ةیبتعديل القوائم املال امیضرورة الق-

 املنشأة باإلفصاح املطلوب.  امیضرورية للتأكد من ق راهای على مدقق الحسابات اتخاذ اإلجراءات التي -

ولكن يجب عليه   ان املدقق الخارجي غير مسؤول عن منع االخطاء والغش والتصرفات الغيـر قانونيـة

الداخلي وتحديد االجراءات الالزمة    بذل العناية املهنية املالئمة والذي يتطلب منه دراسة وتقويم نظام التدقيق

توقع املدقق وجود تحريف مادي في    إذاإجراءات تدقيقية اضافية    يتضـمن وتوقيتها وعمل برنـامج تـدقيقي شـامل  

 والقوائم املالية وعلى املدقق عند التخطيط إلجراءات التدقيق وتنفيذها وعند تقييم النتائج   الـدفاتر والسـجالت

االخطاء والغش والتصرفات عن     واالبالغ عنها ان يأخذ في االعتبار مخاطر وجود تحريف مادي في القوائم املالية نـاتج

 2: الغير قانونية ومنها

.ونزاهتهاتساؤالت حول استقامة وكفاءة ادارة املنشاة -  

 
لقوائم  عراب سارة، زيدان محمد، مسؤولية املراجع الخارجي اتجاه اكتشاف وتقييم الغش واألخطاء الجوهرية للحد من تأثير مخاطرها على مصداقية ا - 1

 .495، ص 2018مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية، جامعة الشلف، الجزائر، العدد التاسع، جوان،  املالية،
 . 46، مرجع سابق، صمودعدنان مصطفى ح -2
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.التحريفات املادية الناتجة عن االخطاء والتصرفات الغير القانونية  - 

 اإلدارة. حاالت االحتيال والغش املتورطة فيها -

ومحافظ  يتحمل   املحاسب  املعتمد  الحسابات  الخبير  التأديبية  واملحاسب  اللجنة  املسؤولية  امام 

التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة او تقصير تقني او أخالقي في  

 1العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها فيما يلي:القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم، وتتمثل 

 اإلنذار.    -

 التوبيخ. -

 أشهر. 6التوقيف مؤقت -

 من الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات.  شطب-

 املطلب الثاني: دور التدقيق الداخلي في تحسين التسيير املالي. 

تضمن املؤسسة فعالية التسيير املالي البد من الحرص على تحقيق فعالية األداء املالي وذلك من خالل  لكي  

 يق الداخلي. املوارد املتاحة بكفاءة وفعالية، وهذا ما يتكفل به التدقاستخدام 

 دور التدقيق في تحقيق فعالية األداء املالي.-1

وسياسات وقواعد وضوابط يوفر    كإجراءات  الرقابةدور التدقيق الداخلي في اختبار مدى االلتزام بنظام  

وقد تفوق اهميته   األهمية ةومتطلباته يعتبر امرا في غاي الرقابةبنظام  مااللتزاحيث ان   لإلدارة امةوه ةملححاجة 

ويمكن لنا ان نقدر العناء الذي   ،التدقيق الداخلي في هذا االمر  ةومن هناك نتبع اهمي  للرقابة الداخليةوجود نظام  

لك خصوصا  بذ  املتعلقةواجراء االختبارات    مااللتزاقيق مدى  دالعليا فيما لو قامت هي بانشغال بت  اإلدارةتتحمله  

 2ة.على القيام بذلك لعوامل عديد يخارجال املدقق  ةتذكرنا عدم قدر  إذا

التدقيق الداخلي بتقييم االداء املالي في املؤسسة، من خالل وجود نظام رقابة داخلي    ةتتضح لنا عالق

نفسها مدخالت التحليل   تعتبر   يوالتللحسابات وللنظام املحاسبي    ةودقيق  ة فعال وجيد فانه يضمن مخرجات سليم

 3املالي. فوجود نظام رقابي فعال يضمن وجود مؤشرات مالية صحيح ودقيقة.

 
، الجزائر، املؤرخ في 42، العدد الجريدة الرسميةيتعلق بمهن الخبير املحاسبي ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد،  01-10، القانون رقم 63املادة  - 1

 .10، ص 2010يونيو 29
املالي و اإلداري، أطروحة ماجستير، علوم املحاسبة والتمويل، كلية التجارة،  يوسف سعيد يوسف املدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء  -2

 .112، ص2007، -غزة -الجامعة اإلسالمية 
،  -بسكرة -مجنح عتيقة، دور التدقيق الداخلي في تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية، أطروحة ماجستير، علوم التسيير، جامعة محمد خيضر  - 3

 .83، ص 2006
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 وهذا ما سنوضحه في الشكل التالي: 

 (: عالقة التدقيق الداخلي باألداء املالي. 04الشكل رقم ) 

 

 

 

 

  

ماجستير،   مجنحاملصدر:   للمؤسسة االقتصادية، أطروحة  املالي  األداء  تقييم  في  الداخلي  التدقيق  عتيقة، دور 

 .83، ص  2006، -بسكرة-علوم التسيير، جامعة محمد خيضر 

 1: وذلك من خالل املاليةالقوائم  ةيساهم التدقيق الداخلي في تحسين جود

وبالتالي    ةاو غير معتمد  ةمن اخطاء معتمد  سجالتالدفاتر  الفي    ما قد يوجديساهم التدقيق الداخلي في اكتشاف    -

 األخطاء.من  ةخالي ةالحصول على قوائم مالي

. يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرار  ماليةلحصول على قوائم ايساهم في تدقيق املعلومات وبالتالي  -  

. ؤسسةاملفي  املستخدمةاملعلومات والبيانات  ة تحقق من صحاليعمل على  -  

ان  و خصوصا    ورئيسياالتالعب واالحتيال ويعتبر هذا دورا هاما    ياتمن عمل  املؤسسة  ةحماي  على يعمل التدقيق    -

نظرا لعدم تواجده    املاليةاملدقق الخارجي املستقل ال يستطيع اكتشاف جميع حاالت الغش والتالعب في القوائم  

دائم العينات    املؤسسةفي    ةبصوره  على  الكامل  صائيةاإلحواعتماده  الفحص  من  املدقق    أصبحوبالتالي    ،بدال 

هو    وانه ليس هناك من  ،باألصول يعمل بها من العمليات التالعب    التي  املؤسسةالداخلي هو من يستطيع ان يحمي  

 ة.خارجيال او   ةداخليال طرافل ل ةمنه على ذلك وبالتالي الحصول على معلومات ذات مصداقي أقدر

تحقيق اهدافها والتي من بينها   دىم ،املؤسسةفي  الداخلية الرقابةنظام  ةيعمل على فحص وتقييم مدى سالم -

.املؤسسةالنظام املحاسبي في  جهاتينالتي   املحاسبيةاملعلومات  ةدق  

 

 

 
حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبية، أطروحة ماجستير، محاسبة وجباية، العلوم التجارية، كلية العلوم  تزالس ي رياض، إسهاما- 1

 .  44، ص  2012، -ورقلة-االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

مخرجات محاسبية   نظام رقابي فعال 

 سليمة ودقيقة 

تقارير ومؤشرات  

 مالية سليمة ودقيقة 
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 دور التدقيق الداخلي في اتخاذ القرارات: -2

عملي  اي  ةتعتبر  في  القرار  ذلك الن   إلدارتها،  املحورية  ةوظيفال  ةبمثاب  ةاقتصادي  ةمؤسس  ةاتخاذ 

دارتها على إ  ةبقدر   اصبح مرهونا والى حد كبير   االقتصاديةومن ثم نجاحها في تحقيق اهدافها    املؤسسةمصير  

 على اكبر عائد ممكن    للمؤسسةيحقق    امثال   ااستخدام  املتاحة  هاتضمن استخدام موارد  ةاتخاذ قرارات رشيد

نشاطها   ستثمرةاملاالموال   في  ألهمية  ونظرا    ،في  الداخلي  وظيف   األخيرة  اآلونةالتدقيق  يشكل  اصبح    ة الذي 

معامالتها،   وتعقد  ،وذلك بسبب اتساع حجم املؤسسات وتعدد منتجاتها   املؤسسة،في    األنشطة  ةلكاف  ةتقييمي

فيلعب التدقيق الداخلي هنا    ،يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات   وموثوقة  ةالى معلومات دقيق  ةوالحاج

القرار الرشيد الذي من شانه مساعد اتخاذ  في  القرار  ةوتحسين عملي  ة دورا هاما  في    ةوكذا املساعد  ،اتخاذ 

اخلي أداة التدقيق الد  وبالتالي يصبح  .في اتخاذ القرار سلبا  املؤثرةعوامل  القل التكيف مع  التغلب او على األ

 1رقابية هامة تساعد اإلدارة العليا على مواجهة الظروف املختلفة التي تمر بها. 

 2يساهم التدقيق الداخلي في عملية اخذ القرار عبر خطوات، سوف نتطرق اليها مع الشرح: 

 املشكلة.  دتحدي 2-1

هناك دور للتدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار على جميع املستويات، وهذا من خالل املساعدة في  

تدقيق  الاكتشاف املشاكل املحيطة واملتواجدة في املؤسسة حتى يتسنى لها مواجهتها قبل التفاجئ بها، بمعني ان  

مهما كان نوعها ومن اي جهة كانت من الخارج    الداخلي يساعد املؤسسة في تحديد االخطار التي من املمكن مواجهتها

 او الداخل، كما انها تحدد طريقة التصرف مع كل خطر حسب نوعه.

 إيجاد البدائل. 2-2

  متفاوتة   اتبدرج  ةالئماملو   ،ملتخذ القرار   املتاحةالوسائل واالمكانيات    ةتعد الحلول او البدائل مجموع

التمحيص والتحصيل   نتيجة من فراغ وانما هي    تأتيالحلول او البدائل ال    هوهذ  ،محل القرار  ةشكلاملفيما بينها لحل  

ذلك التدقيق الداخلي  ب يضمن  ف  ، او غير رسمي  يوالتحليل للمعلومات سواء جاءت تلك املعلومات عن طريق رسم

بدائل  ال  حديدفت،  املعلومات  ةدقيق الداخلي وانظمالتعمل    طبيعة وهذا من خالل    ،التوريد السليم لهذه املعلومات 

دون    ةمكنامل يكون  ان  يمكن  ل  ةشامل  دراسةال  مستمر  )املشكلة(جديدال  ةحاللوتشخيص  الوسائل   ة  هي  وما 

ايجاد مجموع  ةومساهم  املؤسسة،داخل    املشكلةلحل هذه    املتاحةاالمكانيات  و  في  الداخلي  البدائل   ةالتدقيق 

 املشكلة. في التقرير النهائي بعد تحديد  ةقدماملقتراحات الكون في شكل ات

 
ل عملية اتخاذ القرارات لهيئات الدعم، مجلة اقتصاديات االعمال والتجارة، جامعة باتنة، الجزائر، العدد  حكيمة مناعي، دور التدقيق الداخلي في تفعي-1

 .156، ص 2019، مارس، 04، املجلد 01
ية املفتوحة في العربية املفتوحة، االكاديمية العرب ةاحمد نقاز، مقدم عبيرات، املراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار، مجلة األكاديمي -2

 . 81-77، ص 2007، 02الدنمارك، الدنمارك، العدد 
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 البدائل.   وتقويمتقييم   2-3

ان تقييم وتقويم البدائل تعد من اهم املراحل التي يجب اعطاؤها أهمية كبرى قبل صنع اي قرار، ذلك  

ابعاد الن تقييم البدائل ثم تقويمها هو الذي سيحدد ما إذا كان سينجح ام ال في املستقبل، بمعنى انه يتم تحديد  

كل بديل )سلبياته وإيجابياته( في حل ذلك املشكل، كي يتسنى اختيار البديل املناسب والذي سيعطي أفضل النتائج 

 غير سليمة.العواقب البأقل 

 اختيار البديل او الحل األفضل. 2-4

  ت االقناعاوهذا من خالل  األفضل. اختيار البديل  ةيزيد دور التدقيق الداخلي في عملي الخطوةفي هذه 

 ةادعوان متخذ القرار في ال  ،تم دراسته من جميع النواحي  ألنهعلى اختيار البديل املقترح في التقرير هذا    املستمرة

 . حل وأفضل ةموضوعي أكثر ر املدقق الداخلي حول البديل الذي يكون شييست

 تنفيذ القرار.  2-5

االفضل من بين البدائل التي تم تقيمها، يصل الى مرحلة التنفيذ، وهو  بعد ان حدد متخذ القرار البديل  

وصول القرار الى من سيقوم بتنفيذه على ارض الواقع، ولنجاح عملية تنفيذ القرار البد من توفر بعض الشروط  

 في قرار املتخذ وهي: 

حماسا   - القرار  يلقى  اي  املوجودة  باإلمكانيات  للتنفيذ  قابال  القرار  يكون  يقومون    ان  الذين  قبل  من  ومساندة 

ان يكون القرار واضح االهداف التي يسعى الى تحقيقها، ان يرفع القرار من معنويات العاملين على تنفيذه و بتنفيذه  

 ومن لهم عالقة به.

القرار قد تكون أكثر املهمات استهالكا للوقت، وذلك يعود اساسا الى اثار ونتائج التنفيذ على  -  ان خطوة تنفيذ 

 املؤسسة وعليه فان القرار املحكم لن يكون ذا أهمية وجدوى ما لم يتضمن في طياته كيفية تنفيذه من األساس.

 دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر:-3

يلعب التدقيق الداخلي دورا اساسيا في عملية تقييم املخاطر من خالل تحليل وتقييم الطرق املستخدمة في تقدير  

بان  حجم املخاطر و  تأكيد معقول لإلدارة  لتقديم  التقييم والتأكد من صحته  احتمال حدوثها، واعادة احتساب 

التعامل مع املخاطر يتم بالشكل الصحيح. وهنا تأتي املرحلة األخيرة وهي كيفية   هالتقييم الذي سيتم على اساس

استجابة اإلدارة للمخاطر والتعامل معها، حيث من املمكن ان تتخذ اإلدارة قرارات مختلفة للتعامل مع املخاطر  

في هذه املرحلة دورا هاما   او تجنب الخطر. ذلك باالستناد الى درجة احتمال حدوثه، ودرجة تأثيره، ويلعب التدقيق

الخيار، ويقوم  تكلفة هذا  مع  وباملقارنة  املخاطر،  ملعالجة  االنسب  الخيار  لإلدارة حول  النصح  تقديم  من خالل 

التدقيق الداخلي باختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية ودوره في تحقيق او التخلص من املخاطر املحتملة، من  

بيوم لعملية ادارة املخاطر ومدى تنفيذها بما يتفق مع خطط واستراتيجيات واالهداف. خالل املراقبة املستمرة يوم  
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ويقوم ايضا بتحليل وتقييم املخاطر التي تحققت فعال ومدى فعالية الخيار الذي اتبع للتعامل معها ومن املهام  

تبع في توصيل املعلومات املالئمة الرئيسية ايضا لنشاط التدقيق الداخلي التأكد من فعالية وكفاءة نظام التقارير امل

 1والكافية حول عملية ادارة املخاطر وفي الوقت املناسب الى مجلس اإلدارة. 

الداخلي رقم   إدارةيلعب املدقق الداخلي دورا هام في تفعيل    :املخاطر وهذا ما جاء به معيار التدقيق 

 .في تحسينها  ةساهماملاملخاطر و   إدارة  فعاليةم  الداخلي تقيي  دقيقانه يجب على نشاط الت  "املخاطر  "إدارة  2120

اصدار حكم او قرار ناتج   ة لأام ال فهي تعتبر مس  ةفعال  دارةاإل كانت عمليات    إذاتحديد ما    مسألة الى    بالنسبةاما  

 2: بين يتقييم الذي قام به املدقق الداخلي الذي العن 

 . مخاطر بأقلمما يؤدي الى تحقيقها  ،بها ةخاصال ةرسالال تتوافق مع ةاملؤسس هدافان ا-

الضرر التي ممكن ان   ةوتقييم نسب   املؤسسةالتي تهدد    املرتفعةالى تحديد جميع املخاطر  يسعى املدقق الداخلي    -

 للمؤسسة.تسببها 

بها املدقق مع    ةكيفيال  - يتعامل  بين املخاطر    ،خاطراملالتي  بما يحقق االنسجام  انتقائها بشكل مالئم  يتم  حيث 

 ر.لقبول هذه املخاط املؤسسة دادومدى استع

في الوقت املناسب  اإلدارةغ عنها ملجلس بال اال خاطر يتم تحديدها وتحليلها و املمع  ةان كل املعلومات التي لها عالق -

 . على عاتقهم ةحتى يتسنى لهم االطالع باملسؤوليات املناط

عملي  الطريقة-  حدوث  احتمال  لتقييم  املدقق  معها  يتعامل  والغش    اتالتي    ة دار إ  وكيفية  والسرقةاالحتيال 

 .بها  املتعلقةللمخاطر  املؤسسة

وظيفية   وادوار  عامة،  جوهرية  ادوار  الى  املخاطر  إدارة  في  الداخلي  التدقيق  ادوار  تقسيم  نستطيع 

 3كالتالي:

 األدوار الجوهرية والعامة:  -

 . اعطاء تأكيدات على عمليات إدارة املخاطر -

 .اعطاء تأكيدات بأنها قومت بدقة وبشكل صحيح -

 . تدقيق عملياتها الرئيسية -

 
 .  83، ص 2012شادي صالح البرجيمي، دور املراجعة الداخلية في إدارة املخاطر، أطروحة ماجستير، علوم املحاسبة، جامعة دمشق، سوريا،  - 1
لة معهد  جهشام زروقي، عبد الحميد حسياني، دور املمارسات الحديثة للتدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر على ضوء معايير التدقيق الدولية، م - 2

 . 183، ص 2020، 23، املجلد02، العددةالعلوم االقتصادي
، 01، املجلد 04بن لدغم محمد واخرون، دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر باملؤسسة، مجلة املؤشر للدراسات االقتصادية، الجزائر، العدد- 3

 .37، ص 2017نوفمبر، 
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 تقويم رفع التقارير باملخاطر العالية الدرجة. -

، تنسيق  املساعدة في تحديد وتقويم إدارة املخاطر، تدريب اإلدارة في االستجابة لها  االدوار الوظيفية والخاصة:   -

عملياتها، تجميع التقارير املختلفة عن املخاطر وتوحيدها، الحفاظ على إطار عملية إدارة املخاطر والعمل على  

 تطويره، تأييد ودعم القائمين على إدارة املخاطر، تطوير استراتيجية إدارة املخاطر وعرضها على مجلس اإلدارة. 

 التسيير املالي.  املطلب الثالث: دور التدقيق الخارجي في تحسين

املؤسسات   يراق  وتنوعهابانتشار  من  الى  الحاجة  على   املؤسسةحسابات    بدعت  حاصلون  هم  ممن 

 املالية للمؤسسة فكان ذلك دور التدقيق الخارجي.  القوائم وتدقيق والعمليالتأهيل العلمي 

كونه يهتم ببيان االنحرافات املالية او    ،يعتبر التدقيق الخارجي بمثابة جرس االنذار املبكر للمؤسسات

اإلدارية، وذلك من خالل تطبيق قواعد العناية املهنية بكل إتقان وموضوعية، وتدقيق حسابات املؤسسة وتدقيق 

انظمتها املالية واإلدارية والتحقق من موجوداتها، فهذا سوف يؤدي ال محالة الى كشف مواطن الضعف والخلل في  

في املؤسسة  انتشاره، وهذا    إدارة  ملعالجته قبل  املثلى  الطرق  والقيام بوضع  املناسب  انما  الوقت  بتطبيق   هيبين 

 1التدقيق الخارجي سوف يكون هناك مزيدا من الرقابة ومزيدا من الحد في الغش والتزوير. 

 : مسؤولية املدقق الخارجي في تحقيق فعالية املؤسسة -1

إعطاء الضمان والطمأنينة ملستخدمي البيانات وقوائم املالية، يتمثل النهج التقليدي للتدقيق في  

وهذا من خالل قيام املدقق الخارجي بالتأكد من مدى التزام إدارة املؤسسة باإلفصاح املحاسبي في القوائم  

لتقويم    املالية. فهذه األخيرة تعتبر الوسيلة الرئيسية إلبالغ املستخدمين الخارجيين باملعلومات املالية األساسية

أداء مؤسسة معنية، واتخاذ القرارات املتعلقة بها. وينطوي تقويم اداء املؤسسة من قبل مستخدمي القوائم 

 2املالية على ثالثة مقارنات اساسية كاآلتي:

 اء املؤسسات املماثلة.دمقارنة اداء املؤسسة في الفترة الجارية بأ -

 فترة املحاسبية الجارية بأدائها في الفترة او الفترات السابقة. لمقارنة اداء املؤسسة  -

مقارنه اداء املؤسسة بالنسبة الى حجم وطبيعة املوارد االقتصادية املتاحة لها، واالحداث والظروف التي تؤثر    -

 عليها.

 
رجية في إرسال حوكمة الشركات، امللتقي الوطني الثامن حول مهنة التدقيق في الجزائر، كلية العلوم  شوقي جابري، فريد خميلي، دور املراجعة الخا-1

 .15، ص2010، أكتوبر، 12-11سكيكدة، 1955اوت  20االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 
 تية موارد املنشأة، ملتقى دور املحاسبين ومراقبي الحاسبااحمد محمد زينل خوري، دور املحاسبين ومراقبي الحسابات في اتخاذ القرارات اإلدارية وتنم - 2

 . 39، ص2006في اتخاذ القرارات اإلدارية وتنمية املوارد، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، مصر، 
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الخارجي   املدقق  ينتظرون من  التدقيق أصبحوا  ان طالبي خدمة  وللتأكيد فإن نالحظ  أكثر من ذلك، 

تم منهجيات حديثة  بتطوير  الكبرى  التدقيق  مكاتب  قيام  استدعى  الخدمة  طالبي  متطلبات  خاللها من    تحقيق 

توسيع نطاق هدف عملية تدقيق الحسابات ومخرجاتها ودور املدقق وطبيعة اجراءات عمله، وبشكل عام تشمل  

 1جراءات التالية: اهداف النهج الحديث لتدقيق الحسابات على اال 

تحليل استراتيجيات املؤسسة محل التدقيق وفهم طبيعة البيئة التي تعمل بها والصناعة التي تنتمي اليها وتقييم -

 قدرتها على تحقيق االهداف االستراتيجية.

باالستراتيجيات واالهداف تحليل االنشطة األساسية محل التدقيق وتقييم مدى ارتباط وانسجام هذه األنشطة  -

 املحددة. 

 تقييم املخاطر التي تتعرض اليها املؤسسة محل التدقيق وردود فعل اإلدارة تجاهها.-

قياس النشاط التجاري للمؤسسة محل التدقيق والحصول على أدلة اضافية لتكوين رأي حول مصداقية القوائم    -

التحليل واملقارنة مع بيانات املؤسسات األخرى التي تمارس   املالية وتقييم قدرة املؤسسة على االستمرار في ضوء

 نفس النشاط.

ايجاد وتقديم حلول مالئمة للمشاكل ومواطن الضعف التي تم تحديدها وحصرها خالل مراحل األربعة السابقة   -

 األداء املستقبلي للمؤسسة. فعاليةبهدف تطوير نوعية و 

تدقيق الحسابات في ثوبه الجديد باعتبارها   ةءات عمليجراإالتعرف على تفاصيل    صعوبةوبالرغم من  

بهذا الخصوص   واملتعلقة  املحدودةصدارات  اال دراسات و الان    اال  ،بكل مكتب منهي  الخاصة  السريةمن املعلومات  

  اساس ي، امج تطبيق  نتقتصر على تقييم النظم واملخاطر وتنفيذ بر   ةقيق الحسابات لم يعد عمليدتشير الى ان ت

يه النهائي أبهدف تدعيم ر   التقليديةثبات من مصادرها  اإل  ةدلأق ينصب على جمع  قساس ي للمدتركيز األ الولم يعد  

حص  التخطيط واستخدام العينات في تنفيذ اجراءات الف  ة لعملي  التقليدية  العملية، و لم تعد األساسيات  عن  

التدقيق االن اصبح يعتمد بشكل  ف  ،التي كانت عليه في السابق  األهمية  ةتشكل نفس درج  ةتفصيليالواالختبارات  

 ، باملنافسين  ةالتي تعتمدها مقارن  األساسية  األنشطة  ةومالئم  اإلدارةاالستراتيجيات وفكر    فعاليةكبير على تقييم  

 2املحاسبية.والقوائم الى تقييم النظم واملخاطر وفحص السجالت  باإلضافة

 مدقق الحسابات الخارجي حول القوائم املالية:  ةمسؤولي-2

 وهي ثالثة قوائم نذكرها كالتالي:  ،تدقيق في القوائم املاليةاليقوم التدقيق الخارجي ب

 
،  16، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد ةفي شكلها الحديث، مجلة العلوم اإلنساني تخالد الخطيب، القيمة املضافة ملراجعة الحاسبا -  1

 . 15، ص2009مارس، 
 .17-16نفس املرجع، ص  - 2
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-امليزانية: تعرف كذلك بامليزانية العامة، و هي مر آة عاكسة للوضع املالي للمؤسسة، 1 توفر امليزانية معلومات 

ما لديها من ممتلكات او موجودات وما  األخيرةتبين لهذه ف ،للمنشاةاملركز املالي  ةاو قو  ةانتم دىعن م مفيدة
 عليها من التزامات سواء من قبل املال ك او اتجاه الغير . 2

 ةسنة معين غالبا ما تكون فتر  ةزمني ةعلى فتر  االقتصادية ةوحدالاو  املنشاةيصف عمليات  :يجةنتجدول ال-

وفي   ،تكاليف يتم االعتراف بها عند حدوث املبيعات وليس عند تحصيل النقد عند الزبائناليرادات و ال ا ة،مالي

 األنشطةالعمليات او  نتيجةاي  ،املنشاة ارةدإاعمال  جةنتيتبين  ،الدخل ةنه يسمى كذلك بقائمإتعريف اخر ف

ن  تيينوحقوق املساهمين بين ميزا الخصومعلى االصول و  طرأتكل التغيرات التي  في تفسير بعض وليس التشغيلية
 متتاليتين )ميزانية اول املدة واخرها(، و يبنى تعريف جدول النتيجة على اساس مفهوم االستحقاق للرباح.3

حدد  يوالتي  .املؤسسةلشرح االختالفات في  والنهائية الكاملة التوليفةمن  ةوهو حال :جدول تدفقات الخزينة-

خالل  النقديةالتي تؤثر على التدفقات  (النقدية اتاملتخصص)او املصروفات  (السيولةدر امص)مقبوضات 

،  املحاسبية ةخالل فتر  النقديةواملدفوعات  للمؤسسة النقديةكما يوفر معلومات حول املقبوضات  ة،فتر ال

او  ةسواء كانت تشغيلي املختلفة للغراضالداخلة والخارجة  النقديةالى اظهار التدفقات  القائمة وتهدف تلك
 استثمارية او تمويلية.4

اهم االعمال التي يقوم بها املدقق الخارجي، وذلك من خالل الفحص   أحديعد التدقيق في القوائم املالية  

كانت هناك تعديالت مهمة يتعين ادخالها على القوائم املالية    إذاوالتدقيق في قوائم املالية للمؤسسة لتحديد ما  

 5لكي تتفق مع معايير املحاسبة املتعارف عليها. 

والتقارير   القوائم  األداة  باعتبارها    الخارجية  بالبيئة  ملؤسسة  الرئيسيةاالتصال    ةوسيل  املاليةتعتبر 

البيانات  لإلفصاح  الرئيسة ي  ،املحاسبي ملختلف  ما  اهمها  بتلبيومن  في   ةتعلق  واملتعاملين  املال  احتياجات سوق 

 6املالية.االوراق 

 

 
الدولية واملؤسسات  خديجة لدرع، ليلى عبد الرحيم، قائمة املركز املالي في ضل النظام املحاسبي املالي الجديد، ملتقي وطني في معايير املحاسبة - 1

، ماي،  26-25والتجارية وعلوم التسيير، املركز الجامعي سوق اهراس، يومي  ةاالقتصادية الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيق، معهد العلوم االقتصادي

 .5ص، 2010
 .196، ص2007محمد مطر، مبادئ املحاسبة املالية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، عمان، - 2
 .11، ص2006هندي، اإلدارة املالية مدخل تحليلي معاصر، الطبعة الخامسة، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  ممنير إبراهي- 3
 . 56نفس املرجع، ص - 4
 .9، ص2007، الدار الجامعية، مصر، ى، الطبعة األول1ج املحاسبيالقياس واالفصاح ي، عبدالوهاب نصر عل   -5
الدولية،   علي عبد القادر ذنيبات، دراسة تحليلية ناقدة ملدى انسجام واجبات ومسؤوليات مدققي الحسابات في القوانين األردنية مع معايير التدقيق - 6

 .27، ص2004، 01، العددعمادة البحث العلمي، جامعة األردنمجلة الدراسات العلوم اإلدارية، 
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 1بعدة مهام نذكر منها: عند تدقيق القوائم املالية الخارجي املدققيقوم 

* على املدقق تقييم ما إذا كانت البيانات املبنية عليها التقارير املالية دقيقة وكاملة ومالئمة، وان تكون متفقة مع 

 النظام املحاسبي.

 * على املدقق الحصول على األدلة من مصادر خارج املؤسسة.

 2* يجب على املدقق عند تقييم نتائج اجراءات التدقيق للقوائم املالية ان يراعي ما يلي:

التق  - نهاية  في  يقرر  التدقر ان  أدلة  مع  متفقة  القوائم  كانت هذه  إذا  ما  النشاط،  املبني على معلوماته عن  يق ير 

 االخرى التي حصل عليها اثناء التدقيق. 

عندما يوجد اختالف عند تقدير ملبلغ ما واملبلغ املشمول في البيانات املالية، فان املدقق سوف يحدد ما إذا كان   -

 هذا الفرق يتطلب التعديل او يعتبر مقبوال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مسؤولية املدقق الخارجي بشأن عدالة ومعقولية التقديرات املحاسبية، أطروحة ماجستير، علوم املحاسبة والتمويل، كلية سامي يوسف حجو، مدى - 1

 . 28، ص2012، -غرة -التجارة، الجامعة اإلسالمية 
 . 29نفس املرجع، ص - 2



فعالية التدقيق املحاسبي في التسيير املالي للمؤسسة االقتصادية.  الفصل الثاني:  

 

63 
 

 :خالصة

التحديات التي تواجه املسؤولين في املؤسسة، ويعتبر التسيير  عتبر التسيير املالي في املؤسسة من بين أكبر  ي

ومن    ،الفعال وصول املؤسسة الى ما تصبوا اليه من خالل االهداف التي حققتها والتي كانت قد سطرتها من قبل

في  يتمثل  الجهاز  والبينات وهذا  املعلومات  توفير  يعمل على  يتطلب ذلك جهاز رقابي  الفعالية  اجل تحقيق هذه 

 التدقيق املحاسبي. 

عمل املدققين الداخلي   وذلك من خالل  في املؤسسة االقتصادية  اجوهري  ادور التدقيق املحاسبي    يلعب

الوضع املالي   وصدق  ةيما إذا كانت تعبر عن مدى عدالف  ائم املاليةابداء رأي محايد حول القو   املتمثل فيوالخارجي  

جملة من كشف الغش والفساد وتصحيح االخطاء وتقديم   باإلضافة إلى  ، للمؤسسة ودقة الحسابات الختامية لها

  ضمان  ومن ثمة تحسين تسيرها املالي على رفع أدائها املالي و ساعد املؤسسة ي ذلكبدائل، كل الحلول و النصائح و  ال

 بقائها واستمرارها.

 

 

 

 

 



 

 الفصل  

 الثالث 



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء تنس. 
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في اضاف    الداخلي والخارجي مهم جدا  بيانات وكشوفات    ةمصداقي  ةيعتبر دور املدقق    املؤسسة على 

 .املالية تهالوضعي ةحقيقي ةحيث يعطي صور  االقتصادية

املوضوع    النظرية  الدراسةبعد    سن  املتمثلةلهذا  السابقين  الفصلين  الفصل    قومفي  هذا  سقاط  بإفي 

الواقع ارض  على  النظري  مؤسس  ،الجانب  اختيار  تم   الدراسةهذه    ألجراءكميدان    " نستميناء  "ميناء    ةحيث 

ابراز  لمحاو  في    املتعلقةجوانب  الين  املتمثل  املالي    فعاليةباملوضوع  التسيير  في  املحاسبي    املؤسسة التدقيق 

 . االقتصادية 

واملتمثلة    ةؤسساملالتدقيق املحاسبي في    فعالية  ةعرفمل  الدراسةفي    املعتمدةالوثائق  ب  باملطالبةحيث قمنا  

الداخلي   املدقق  املهمة وتقرير  التوصيات    وتقريرفي رسالة  املهام    وأيضامتابعة  املدقق جدول  مهام  الذي يقسم 

حساب النتائج لكن لم   وجدول أيضا على القوائم املالية امليزانية    وتحصلناالباخرة    وفتورةالداخلي خالل السنة  

 هما كاالتي:  من هنا قسمنا هذا الفصل الى مبحثينو  تتوفر لنا قائمة جدول تدفق الخزينة نظرا لعامل السرية،

 املبحث األول: ملحة عن مؤسسة ميناء تنس.

 املالي ملؤسسة ميناء تنس.املبحث الثاني: دور التدقيق املحاسبي في التسيير 
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 املبحث األول: ملحة عن مؤسسة ميناء تنس.

يوجد بها ميناء    ،حيث تتوفر على ساحل ال باس به  الجزائرية  الساحليةاملدن    أبرز   تنس من  ةتعد مدين

دور  يعو   والتجارية  االقتصادية  الناحيةمن    اهام  ايلعب  للوهذا  الجيد    ةسياسد  التدقيق  مع  ادارتها  تتبعها  التي 

 ألعمالها.

 املطلب األول: تقديم مؤسسة ميناء التنس.

 الجغرافي.في هذا املطلب سنحاول إعطاء ملحة عن مراحل إنشاء ميناء تنس وموقعه  

 نشأة مؤسسة ميناء تنس: -1 

تعرف  تنس  مدينة  حباسم   كانت  تكارتينا  مرفئي  قطب  تشكل  كانت  جغرافيا اري  جيث  موقعا  يحتل 

حيث مرت عملية بناء امليناء بخطوات تاريخية مختلفة إذ قررت    ،استراتيجيا بالنسبة للسفن الفينيقية والرومانية

 ، والذي تضمن بناؤه هدفين:1841البحرية الفرنسية بناء ميناء تنس سنة 

 .هدف بحري لترقية املبادالت التجارية بين فرنسا ومستعمراتها-

 الصيد البحري.  تطوير  -

رقم امليناء  وإدارة شؤون  لتسيير  الرئاس ي  املرسوم  في جويلية  85/187 بموجب  إنشاء    1985املؤرخ  تم 

مؤسسة ميناء تنس، بعد هيكلتها من مؤسسة اشتراكية )بحيث كانت مؤسسة ميناء مستغانم مكلفة بتسيير ميناء 

 دج.  1500000000,00رأس مال قدره  ببعقد موثق و  1989م وذلك في مارس تنس( إلى مؤسسة مستقلة ذات أسه

برأس    SOGEPORTSؤسسة تحت حيازة شركة تسيير مساهمات الدولة للموانئ  املوأصبحت بعد ذلك  

أصبح لها دور رئيس ي في تقديم الخدمات مقابل الحصول على أرباح، فهي تتسم و  ؛دج1200000000,00مال قدره 

مؤسسة خدماتية   وتعد  التجاري  الخدماتيبالطابع  نشاطها  في  الذي    بحكم  املشاركة  هدفها  عليها،  ترقية يغلب 

التبادالت الصادرات  وتطوير  وتسيير  جويلية    ؛التجارية  في  أصبحت  قدره   2014لذلك  برأسمال  مؤسسة 

 .2016ي شهر فيفري ف ISO دج، وصدق عليها في مواصفات 500.000.000,0

النقل وهذا في إطار إعادة تنظيم وهيكلة القطاع العمومي  جمعات عمومية تابعة لقطاع  م  04تم تنصيب  

لسنة   العمومية  السلطات  قبل  من  املقرر  م2014البحري  حيازة  تحت  تنس  ميناء  مؤسسة  فأصبحت  مع ج، 

 ئي.ناياملالخدمات 

 :تنسمؤسسة ميناء  تعريف-2

هي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تابعة لوزارة األشغال العمومية والنقل، تم إنجازها ما بين  

لتصدير   ت، وقد استعمل1841سنة    هادوذلك بعد موافقة اللجنة البحرية الفرنسية على تشي  1868/1907سنتي  

البناء واملنتجات املصنعة، كما في الشؤون    تاستخدم  املنتجات الفالحية واملنجمية واستيراد مواد  آنذاك  أيضا 

املشاريع  تنفيذ  بعد  امليناء السيما  أهمية  االستقالل ظهرت  بعد  البحري،  الصيد  نشاط  ممارسة  مع  العسكرية، 

 الوسط.  التنموية للبالد خاصة في واليات 
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افية والسياحية: 2-1    الوضعية الجغر

تنس ميناء  بعد    يقع  و  220على  البالد  عاصمة  غرب  و  170كلم  مستغانم،  شرق  شمال    50كلم  كلم 

من واليات  كبيرة تتكون    طقانمليعتبر ميناء  الشلف، والذي يعتبر منطقة عبور بين الجزائر العاصمة ووهران، كما  

وواليات وسط وجنوب " تيارت تيسمسيلت،  غرب، وسط البالد "الشلف، عين الدفلى، الجلفة، البليدة، األغواط،

 د. البال 

الوضعية املالحية بالقمر الصناعي للميناء: 2-2  

يقع بالقرب من رأس تنس الذي يعتبر من أهم الخطوط املالحية في البحر األبيض املتوسط مما يزيد   

 أهمية االستراتيجية.  من

"° غربا36.31.24° شرقا"، "1.19.46"  -   

.الرابط بين الجزائر "تنس" وهران على الساحل 11ساحليا: الطريق الوطني رقم  -   

. الرابط بين تنس والشلف  19جنوبا: الطريق الوطني رقم  -  

 املطلب الثاني: مهام وأهداف مؤسسة ميناء تنس

القتصادي للبالد،  امؤسسة ميناء تنس عبارة عن مؤسسة ذات طابع خدماتي، تساهم في تطوير النشاط 

  املسطرة.وكذلك نشاطات أخرى مختلفة تكون ضمن األهداف 

تتمثل في:  مهام ونشاطات مؤسسة ميناء تنس:-1  

. تطوير البرنامج االقتصادي بضمان التبادالت التجارية--  

. تسيير وتطوير امليناء حسب التطورات الطارئة-   

.ضمان شحن وتفريغ السلع وتموين السفن-  

.تنظيم حركة السفن داخل امليناء -  

. القيام بالدراسات واألبحاث التي تستهدف التطور املنسجم للخدمات -  

. ت عادلة للخدماتمحاولة القضاء على الفوارق في مجال الخدمات التجارية بتنفيذ سياسة توزيع خدما -   

    .إقامة تأمين شامل بين جميع الشركات األخرى للميناء لغرض دراسة وتحديد ووضع كيفيات توزيع الخدمات - 

        مسايرة التطورات والتحوالت االقتصادية والتكنولوجية. -
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في:: تتمثل مؤسسة ميناء تنس أهداف-2     

   .تنمية النشاطات وترقية األهداف - 

. تحقيق أقص ى األرباح املمكنة لتجنب الوقوع في الخسائر -  

. توسيع خدمات امليناء وسعته البحرية-  

  .املشاركة في ترقية التبادل الخارجي التجاري  - 

. محاولة تخفيض التكاليف ورفع املردودية  -  

دمات التجارية بتنفيذ سياسة تجارية ثقافية محدودة وهادفة إلى  املساهمة في القضاء على الفوارق في مجال الخ -

 توزيع الخدمات. 

   املطلب الثالث: تحليل الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء تنس

الداخلية   الوظائف  نشاط  على  وكذا  وانتقالها،  املعلومات  انتقاء  سهولة  على  التنظيمي  الهيكل  يساعد 

 بينهما.للمؤسسة والعالقة املوجودة 

 : كاآلتي( مديريات 06تتكون مؤسسة ميناء تنس من ستة ) 

العامة:+ الهرمية  املديرية  السلطة  له  والذي  العام  املدير  الرئيس  عليها  يشرف  والقرارات  الروابط  مقر  على    هي 

 مختلف املديريات واملستخدمين في املؤسسة؛ 

البشرية:+ املوارد  تكوين   مديرية  البشرية،  املوارد  بتسيير  مكلفة  البشرية،  املوارد  مدير  مسؤولية  تحت 

 املستخدمين، الشؤون االجتماعية، الوسائل العامة، وخلية منازعات العمل؛ 

 تقوم بالرقابة املالية واملحاسبية ملختلف نشاطات املؤسسة؛  مديرية املالية واملحاسبة:+

سيير وتنظيم مختلف عمليات الشحن والتفريغ، فوترة الخدمات املقدمة  تختص بمراقبة وتمديرية االستغالل: +

 واحصاء كل املعلومات الدورية املتعلقة باملردودية وارتفاعها؛ 

تشرف على حركة السفن داخل الحدود اإلقليمية للميناء، كما تحرص على تسيير األمن  مديرية قيادة امليناء:  +

 الداخلي للميناء؛

وظيفتها صيانة جميع املعدات واألجهزة الخاصة بامليناء كالرافعات والشاحنات، باإلضافة إلى    املديرية التقنية:+

األرصفة واألحواض، تحديد وتطوير املمتلكات املنقولة وغير املنقولة للمؤسسة، كما تقوم أيضا بتسيير املخزون  

 . وتموين مختلف املديريات باملعدات الضرورية للعمل
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الثاني: دور التدقيق املحاسبي في التسيير املالي. املبحث   

يقوم بتدقيق القوائم   وكيف سوف نتطرق من خالل هذا املبحث الى دور املدقق في مؤسسة ميناء تنس  

 ه، وكيف تساعد تقريره في التسيير املالي.املالية ملؤسسة ميناء تنس وكيف يقدم تقرير 

 املطلب األول: تنفيذ مهمة التدقيق. 

ميناء تنس مع ذكر اهم    ةاملطلب سنتطرق الى كيفية القيام بعملية التدقيق على مستوي مؤسس في هذا

استنادا الى املعلومات املقدمة من طرف مصلحة   ،إتمام عملهم  وكيفيةاملدققين في املؤسسة    ومؤهالتخصائص  

 نقدم:  تنسالتدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء 

 ومؤهالت املدققين في مؤسسة ميناء تنس:  خصائص-1

على   متحصلتين  وهما  والفحص  واملراقبة  التدقيق  مهمة  على  تشرفان  مدققتين  على  املؤسسة  تتوفر 

محاسبة تم وضعهما على راس خلية التدقيق بعد اخضعهما للتكوين في  شهادة في العلوم االقتصادية تخصص  

 ضافة إلى هذه املؤهالت العلمية فكلتاهما تتميز وتتصف بما يلي:اإل أشهر ب  09مجال التدقيق ملدة 

املميزة:  1-1 الشخصية  النظر    الصفات  ووجهات  األفكار  تقبل  على  القدرة  االستقامة،  الصراحة،  الصدق، 

اللب األعمال  البديلة،  إنجاز  على  والتركيز  املثابرة  املختلفة،  املواقف  مع  التعامل  على  القدرة  املالحظة،  قوة  اقة، 

 املستهدفة، القدرة على االعتماد على النفس عند التعامل بفعالية مع اآلخرين.

تكون هذه الخبرة  ومقصود بها الخبرة التي تؤدي لتطوير املعرفة واملهارات للشخص، ويجب أن    الخبرة العملية:  1-2

قدرة املفي وظيفة فنية أو إدارية أو عمل احترافي وذلك الذي يزيد املدقق قدرة الحكم على األشياء وحل املشكالت و 

على االتصال بأشخاص محترفين آخرين أو إداريين أو نظراء أو زبائن او جهات معنية أخرى، ويجب أن يكون جزء  

 دارة.اإل من هذه الخبرة في مجال 

بالشكل يجب على كل من يرغب في العمل مدققا أن يكمل تدريبه عن عملية التدقيق  التدريب على التدقيق:1-3 

ويمكن أن تقوم أي منشأة بتدريب منسوبيها بنفسها بمعرفة خبرائها أو   ،يمكنه من تطوير معرفته ومهاراتهالذي  

 إسناد مهمة التدريب لجهة خارجية أخرى. 

يجب على كل من يرغب في العمل مدققا أن يكتسب خبرة في مجال التدقيق بإشراف   التدقيق: الخبرة في مجال    1-4 

 لديه خبرة عالية واقدمية في مجال التدقيق. تكون وتوجيه أحد املدققين 

 التدقيق داخل مؤسسة ميناء تنس: -2

لداخلي من خالل عملية ، تتضح مهمة املدقق ا2012ظهر التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء تنس منذ بداية سنة  

من   مجموعة  بتطبيق  وذلك  للمؤسسة،  التابعة  اإلدارية  املستويات  مختلف  في  بها  يقوم  التي  والتقدم  الفحص 

 املعايير الدولية والتعليمات التي تصدر من طرف اإلدارة العامة بداية كل سنة.
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وهو عبارة عن برنامج للمهام التي التدقيق  توقيت سنوي للخلية    ،كل سنةفيعد املدقق الداخلي في بداية  

إلى أربعة فصول، يتم تسجيل املهام املوجودة في البرنامج في   ذا البرنامجيوكلها املدير العام إليه، عادة يتم تقسيم ه

التدق العام أن يوجه مهمة تدقيق مفاجئة لم تدرج ضمن برنامج  للمدير  بها، كما يمكن   وذلك  يقجدول خاص 

بمهمة تدقيق مفاجئة على مستوى    ماملدقق ايضا القيا  ها أنشطة املؤسسة، وبإمكانب  ير تسحسب الظروف التي  

دقيق الداخلي وتم املوافقة عليها من طرف  تخزينة املؤسسة فقط، وعند االنتهاء من املهمات التي سطرتها خلية ال

على التقرير    ل مهمة وكلت إلى املدقق الداخلي، يحتوي رئيس املدير العام للمؤسسة، يتم إعداد تقرير خاص بك

مجموعة من االقتراحات والتوصيات  التي تساهم في  بلمصلحة املدققة، مرفوق لحظات املناسبة  مجموعة من املال 

 اتخاذ قرار سليم وفعال داخل املؤسسة.

نشاطاتها   ومختلف  املؤسسة  مصالح  على  بالتدقيق  املدقق  التدقيق    ويقوميقوم  وإجراء  األمور  بترتيب 

بضغوطات شعورهم  دون  سلسة  بطريقة  نشاطاتهم  مزاولة  من  املصلحة  عمال  تمكين  أجل  من    ويقوم   ،وذلك 

وعند مالحظة أي ش يء غير عادي داخل املصلحة أو خارج نطاقها فيتم وضع   ،بإجراء التدقيق املفاجئ  ون املوظف

لعم النهائي  التقرير  في  املسجلة  التدقيق  املالحظات  تامة    ويسلملية  في سرية  العام  املدير  إلى  يتخذ    وهو مباشرة 

 .املناسبةاإلجراءات 

 إجراءات التدقيق الداخلي بمؤسسة ميناء تنس: -3

يتبع املدقق الداخلي ملؤسسة ميناء تنس عدة إجراءات لتقييم وفحص العمليات واألنشطة، تستند هذه 

 بقها املؤسسة.اإلجراءات ملجموعة من املعايير التي تط 

 عند التطبيق امليداني داخل املؤسسة محل الدراسة، أتبع املدقق اإلجراءات األتية:  

ة، لمؤسسلاملدير العام  لرئيس  ا  مهمة التدقيق بواسطة أمر مهمة موقع من طرف  نفيذتيتم  انطالق املهمة:  3-1

وأمر املهمة    ،اإلدارة العليا من أجل هياكل معينة داخل املؤسسة  وتعليمات  سابقا،املعتمدة    تدقيقال  خطةتطبيقا ل

التدقيق، ويحدد هدف ومدة التدقيق، وهو   نة بمهمةأو املدققين ومسؤولي الهياكل املعي  دققامل  من طرف   عيني

 .ه للعمل والتعاون بين املدقق ومسؤولي املصلحة املعنية بالتدقيقجأيضا مو 

فيقوم   ؛للتعرف على ميدان التدقيق  راسةاملهمة، يتعهد املدقق الداخلي بإجراء دعند استالم أمر  اإلعداد:  3-2

لي، لجمع كل األدلة والوثائق  داخاملدقق الداخلي باالتصال بالهيكل املراد تدقيقه عن طريق أمر مهمة التدقيق ال

 على النحو التالي:  ويكون ، م في ميدان التدقيق يقيتالالزمة إلعداد أعمال التحقق وال
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 بمهمة التدقيق الداخلي.  مر أل  جنموذ(: 05الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. 01امللحق رقم )املصدر:   

و اإلنجاز:    3-3 الالزمة  بالتحقيقات  للقيام  املدقق  األ ال يتحرك  عن  تحليلها  كشف  ذلك  بعد  يتم    وتحديدخطاء، 

التوصيات لتصحيحها،  وتقييمأسبابها   اثبات أي خلل موجود ومعروف لدى الجهات   النتائج قبل تقديم  ويجب 

 .الخاضعة لتدقيق للتحقق من صحته

 امر بمهمة التدقيق الداخلي 

...../ ي: .../..  شهر/السنة/رقم.                                                                                                          تنس ف/عش/م.   

...املديرية  : موجه إلى  

مهمة التدقيق الداخلي. املوضوع:   

سنة ...ت تدرج مهمة التدقيق هذه في نطاق التدقيق األعلى للحسابا  

: التالية التاملجتتعلق باس تتعلق هذه املهمة بتدقيق الحسابات التي   

ءات. تطبيق اإلجرا*   

   .تنظيم العمل  تحليل*  

. الداخلية أو الخارجية()ديد الصعوبات واملشكالت املطروحة تح *   

. االت التحليل مج تحديد*    

.ياتتوص تحرير التقرير ومتابعة ال *    

.باملساعدة والعناية الالزمين الستعمال مهمة التحقيق  ققيتعين على رئيس الهيكل اإلدارة تزويد املدوعلى هذا النحو،   

. ة التقرير الخاص بعملية التدقيقغا ي ص عايير املسؤول عن هذه املهمة يجب أن يحترم م دققامل    

ندات، ومراقبة األنشطة واألوضاع الي  سيتم إجراء التدقيق من خالل جمع األدلة بواسطة املقابالت، وفحص الوثائق واملست 

يقه.ق تد تمال الذي  جامل  

 املدقق الداخلي: ....                                                                                           الرئيس املدير العام 

...مصلحة  املصلحة، موضوع التدقيق:   

إلى.. من.. التدقيق:تاريخ    
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التقرير  3-4 التدقيق    :صياغة  مهام  من  مهمة  أي  إعداده يتإن  تم  مكتوب،  تقرير  من خالل  عليها  املصادقة  م 

   :، ويجب أن يتضمن محتوى التقريريلخقبل املدقق الدا وتوقيعه من قبل املدقق، موجه إلى املدير العام من 

.الهمة( ببيان)فيما يتعلق  ضالغر *  

 *األهداف. 

   .فترة التدقيق الشاملة*

. ونطاق التدقيق  *طبيعة  

 * النتائج والتوصيات. 

:وفيما يتعلق بشكل التقرير سنوضحه من خالل النموذج التالي  

املدقق الداخلي.تقرير ل (: نموذج06الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تنس في: ../ ../ ....         الشهر/العام/الرقم.                                                                                                           / د ش/ت.   

 الى السيد الرئيس املدير العام 

 ملؤسسة ميناء تنس 

...، مصلحة ...املدقق الداخلي على مستوى املديرية  تقرير املوضوع:   

 سيدي الرئيس املدير العام

... تمت تحت عنايتنا. قيق داخلي على مستوى مصلحة د برنامج التدقيق، مهمة ت  تنفيذ  خالل  

:أمثل والذي يتعلق بالنقاط التالية دقيق هذه املهمة بت   ميزتت   

تطبيق اإلجراءات. *  

. التحقق من أساليب العمل *  

. االت التحسنمج تحديد *   

واملشاكل.تحديد الصعوبات  *   

:التشخيص  

....من قبل اإلدارة العامة واملديرية  ر املؤطة وفق البرنامج سن بالقسم بأداء مهامهم بسال ظفي: يقوم املو ظفينأداء املو  -  

فائق االحترام.تفضلوا، السيد املدير العام، بقبول   
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(. 02امللحق رقم )املصدر:   

ت الصلة ذا بها للتحسينات املوص ياملهمة واإلجراءات  نتائجيجب أن تمثل التدوين الذي تحدده الشركة: 3-5

.ركة شال ددهستح ذيوين الدي للتداخلبنشر تقرير املدقق ال  

ققي  التوصيات الصادرة عن مد لتنفيذطة عمل خوضع ب مطالبةة ققالهياكل املد متابعة التوصيات:3-6

. الحسابات  

. عالملل عمل هذه إلى إدارة التدقيق الم إرسال خطة يت-  

: هياملعلومات األساسية التي يجب وضعها في هذه الوثائق  -  

(.الهمة وعنوانرقم وتاريخ ) تحديد التقرير *  

لتنفيذ كل توصية. ة أو التي يتعين اتخاذها خذطبيعة اإلجراءات املت *  

لتأكد من متابعة التوصيات.للتسلسل الهرمي للمدقق لروك تاألمر م *  

 وفيما يتعلق بشكل التقرير سنوضحه من خالل النموذج التالي:

تقرير املدير العام حول متابعة التوصيات. ل (: نموذج07الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. (03امللحق رقم )املصدر:   

..... / شهر/العام/الرقم                                                                                               تنس في: ../.. /دش/ت.   

 

 الى  

 السيد الرئيس التنفيذي للعمليات

. متابعة التوصيات املوضوع:  

عقب مهمة التدقيق التي تم القيام بها على مستوى إدارة الفواتير، يشرفني أن أطلب منكم التفضل                   

. التدقيقبتولي مسؤولية التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته وحدة    

 

 مع أطيب التحيات 
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 املطلب الثاني: تدقيق الفوترة.

املدقق الداخلي داخل املؤسسة ميناء تنس بتدقيق كل مصالحها من ضمنهم مصلحة الفوترة الذي يقوم  

من نفس الشهر واملرة الثانية من    29أفريل الى    1يدققها مرتين في السنة وذلك وفقا لجدول املهام، املرة األولى من  

 (. 04اكتوبر وهذا حسب امللحق رقم ) 31الى  1

 تورة:ااعداد الف -1

والبضائع يستند   بالعمال  خاص  وآخر  بالباخرة  خاص  ملف  هما  ملفين  على  عمله  في  الفاتورة  مسير 

قيادة امليناء    اعدادها من طرف  ميتحيث    ،والسلعة كما يحتاج إلى دفتر ألخذ املعلومات الخاصة بالسلعة وأسعارها

هتمام بالسلعة املوجودة على ظهر الباحرة حيث أن كل ملف اال   فتتولى بجمع ملف الباخرة أما مديرية االستغالل  

 إلى مصلحة الفوترة. ارسالهايحتوي على مجموعة من الوثائق يتم 

املحاسبة  الى مصلحة  نسختين  تقدم  كما  بنسخة،  وتحتفظ  الزبون  الى  نسخة  الفوترة  تقدم مصلحة 

 لها محاسبيا.يلتسج

فقة عليها من الجهات املختصة ان الطلب عليها ليتم املو حيث أن كل هذه الوثائق تكون معتمدة بعد اعال 

 : وعلى أساسها يتم انجاز الفاتورة

 ملف الباخرة:1-1

 قيادة امليناء حيث يحتوي على الوثائق التالية:  بأعدادهتقوم 

 وثيقة القطر أو جر السفينة. -

 .عدد ايام الرسو في امليناء-

 الباخرة. عدد العمال القائمين على تنظيف -

 مدة حراسة الباخرة ليال ونهارا. -

 طلبية املياه الصالحة للشرب.-

 عملية الحل والربط.  -

 تحسب على السفينة.ها كل هذه الطلبيات تكاليف
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 تورة: اكيفية اعداد الف1-1-1

مختلف ب  تمويلهام  ويتهي كل العمليات التي تخص التحكم في الباخرة والتزاماتها بالقانون البحري الدولي  

يف وغيره من الخادمات من  في الرصالخدمات داخل حوض امليناء او خارجه وتتمثل في توجيه الباخرة والرسو  

 .طرف املؤسسة ومصلحة قيادة امليناء

 (":  06) كما يلي اعتماد على كراس التسعيرة "امللحق رقم "(05م )امللحق رق " تورة ااعداد الفيتم 

 التوجيه:  عملية * 

 سعر الصرف.  Xعدد مرات العملية  Xسعر الوحدة بالدوالر  Xالحجم =  والخروجتوجيه الدخول -

 االرتفاع.    Xالعرض  Xالطول الحجم = -

  سعر الصرف. Xعدد مرات العملية  Xبالدوالر  الوحدة  Xسعر   Xالحجم عملية إرساء السفينة = -

 : والحل*عملية الربط 

 عدد مرات العملية. Xسعر الوحدة بالدوالر  Xالحجم الربط والحل = -

 *عملية املرساة االلتحام املصداة "الحديد الذي تربط فيه الحبال": 

 .عدد املرساة Xسعر الوحدة بالدوالر  Xرصيف الأيام البقاء في مرساة االلتحام = -

 *عملية مرساة القطر:  

   عدد مرات العملية. Xالوحدة بالدوالر  سعر Xالساعات  عدد خارج =  والىعملية جر الباخرة الى الداخل  -

 ب امليناء: ا*عملية رسو الباخرة في رح

   سعر الصرف. Xالحمولة الخام  Xسعر الوحدة بالدوالر  Xعدد أيام االرساء رسو الباخرة في رحاب امليناء = -

 +مالحظة:  

البحرية   - لقانون  التابعة  الدولية  التسعيرة  كلها محسوبة وفق  امليناء  قيادة  املقدمة من طرف  العمليات 

 بالدوالر األمريكي. 

 سعر الصرف يأتي من البنك الخارجي الجزائري لتحديد سعر الصرف األمريكي لكل يوم. -

 : ملف السلعة والعمال 1-2

الى مصلحة الفوترة   ترسلهاهو ملف تقوم بأعداده مصلحة االستغالل انطالقا من جمع بعض الوثائق  

 وهذه الوثائق متمثلة في:
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 .تنزيل السلعةعدد عمال -

 .مساحة لتصريف السلعة كراءوثيقة -

 .لتحميل البضاعةوثيقة شاحنات النقل  -

 . وثيقة الشحن والتفريغ-

 . وثيقة كراء الرافعات -

 . وثيقة التوقف واالنتظار -

 تورة: اكيفية اعداد الف1-2-1

املستعملة في عملية الشحن والتفريغ أي   واملعداتالبشرية  التي تخص الوسائل  وهي عبارة عن العمليات  

 االستغالل.  ومصلحةالتكاليف اإلضافية التي يتحملها صاحب السلعة والتي يتم تموينها من طرف املؤسسة  

 (":06على كراس التسعيرة "امللحق رقم )  ا(" كما يلي اعتماد07"امللحق رقم )تورة ااعداد الفيتم 

 عدد مرات العملية.  Xسعر الوحدة  Xعدد العمال   =رئيس العمل -

 عدد مرات العملية.  Xسعر الوحدة   Xعدد العمال = سلسلة البشرية -

 عدد مرات العملية. Xسعر الوحدة  Xعدد العمال  = الفرق املستعملة ليال -

 عدد مرات العملية.   Xسعر الوحدة  Xعدد العمال  للوضع =  نعمال إضافيي-

 عدد مرات العملية.  Xسعر الوحدة  Xعدد الرؤساء  الفريق =رئيس  -

 عدد مرات العملية.  Xسعر الوحدة   Xعدد السائقين  السائقين للمعدات =-

 سعر الوحدة. Xعدد السائقين سائقو رافعة االثقال = -

 سعر الوحدة. Xساعات التوقف  أوقات التوقف =-

 سعر الوحدة. Xساعات التحويل = التحويل في وقت متأخر -

 +مالحظة:  

وأيضا أوقات الغذاء او عطل ما في    يتحمل صاحب السلعة أعباء الوقت من اجل اإلجراءات الجمركية -

 املعدات وتضاف الى فتورته.

وكذا الرصيف وبعض   وداخلهكما تقدم املؤسسة خدمات أخرى واملتمثلة في كراء معدات خارج امليناء   -

   لزبائن داخل امليناء.لاملكاتب 
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 إجراءات التدقيق على نشاط الفوترة بمؤسسة ميناء تنس: -2

التدقيق      عملية  تبعا  تتم  باملؤسسة  الفوترة  نشاط  ومعلى  عليها    عايير ملخطط    ووفقا متفق 

كل سنة  بداية  العامة  اإلدارة  من طرف  تعد  التي  من  لوتبعا    ،للتعليمات  كل  تقوم  والتعليمات  املخطط  هذا 

القائمتين للوائح    املوظفتين  وفقا  بمهمتهما  التدقيق  خلية  في  و على  املوضوعة  واملعايير  القانونية  النصوص 

يق على نشاط الفوترة باملؤسسة بطريقة دائمة ومستمرة  تكون عملية التدق،  البرنامج املسطر بداية كل سنة

يتم معالجته وتصحيحه   ءإن وجد خطاو له أي عند االنتهاء من انحاز فاتورة ما يتم تدقيقها مباشرة     ومالزمة

 مبين: فبعد تدقيق الفواتير شكال ومضمونا من قبل املوظفين كما هو  ،في الحين

 تدقيق الفواتير شكال ومضمونا.  -

نشاط تقوم به هو    ل ا بعد مرورها بالهياكل املالية ليكون أو يهيبدأ عمل مصلحة املحاسبة بوصول الوثائق إل  -

 تهايفحص املحاسب أو املدقق الفواتير وذلك للتأكد من وجودها وتواجد ملحقا  ، املراقبة والفحص على مراحل

 : ت عليها الفاتورة وهيومعلومات أعد وله الحق في فحص جميع الوثائق التي كانت هي معطيات

 النسخة األصلية للفاتورة.  -

 . (نسبة وصول السلعة أو انحاز الخدمة )وثيقةوثيقة تتبع الفاتورة  -

   .وصل االستالم - 

 تاريخ ورقم الطلبية.   لىاحتواء الفاتورة ع -

 ائي للمشروع.نهمحضر استالم مؤقت أو  -

 الطلبية. مراقبة توافق مبلغ الفاتورة مع -

 *يتم تدقيق الفاتورة من حيث الشكل كاالتي: 

 .ؤرخةأن تكون الفاتورة مرقمة وم -

 ل تجاري أو رقم الحساب البنكي.  سجوجود رقم  -

 . موضوع الفاتورة -

 املبلغ باألرقام والحرف.  - 

 بائي.رقم التسلسل الج - 

 . وجود ختم وإمضاء املورد  -
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 من حيث املضمون:*يتم تدقيق الفاتورة   

 :يما يلوأهم مرحلة تدقيق على الفاتورة وهي مراقبة  ءوهو أهم جز 

 .مراقبة نسخ الفاتورة -

 ة الكمية والسعر. قبمرا -

 . ة صحة الحساباتقبمرا -

 .حتوي على مبلغها تم يخالفاتورة يجب أن تحمل على ظهرها  -

 .إمضاء رئيس املركز - 

 بالصرف إضافتا إلى إمضاء صاحب السلعة أو الخدمة بعد التأكد من صحة وختمإمضاء  - 

 سجل على أنهاتاملحاسب املكلف بتسجيل العملية و الفاتورة ومراقبتها شكال ومضمونا يقوم 

 . فاتورة مورد

 بالتسجيلحاسب املكلف وم امليق شكال ومضمونا  ومراقبتهابعد التأكد من صحة الفاتورة  - 

والقيمة   ية تشمل أيضا التأكد من صحة التسجيالت املحاسبية واملبالغباسحواملراقبة امل  ،املحاسبي للعملية

 املضافة وتهدف هذه املراقبة على العموم لتصحيح األخطاء. 

ومالحظة وتدقيق أرقامها وتاريخها  بوضع سجل الفواتير ومقارنته مع الفواتير  ين  تتقوم املوظف  كذلك

كيفية انجاز الفاتورة النهائية لخدمة ما أو سلعة وكيفية حساب العمليات املطبقة في انجازها وهل السعر و 

به   معمول  عليه  املنصوص  تاريخ    وكذلكالوحدوي  اليومي وكذلك  الصرف  تسجيلها  انجسعر  تم  ازها وهل 

 .ف الدفاتر املحاسبيةمحاسبيا في اليومية ودفتر األستاذ ومختل

ومن أهم حقوق املدققين أن لهم الحق في طلب أي وثيقة أو مستند متعلق بالعمليات الحسابية 

االنتهاء    وبعد  ومستقليتميز به التدقيق واحد اهم خواصه هو إبداء رأي محايد    وملاحيث في الحاالت العادية  

 واملستقلاملحايد  ا  فيه رأيهمدي  تبالذي  إعداد التقرير النهائي  املوظفين بقوم  تالفواتير  من عملية التدقيق على  

الفوترة داخل   التدقيق وتصف فيه كيف هو نشاط  النقائص    وتضعاملؤسسة  عن عملية  املسجلة مع  فيه 

 سرية.  وبطريقةى املدير العام يسلم مباشرة إل والتقريروضع التعليمات التي يجب إتباعها 

 مالحظة: 

في بعض األحيان تتم عملية التدقيق بطريقة استثنائية أو مفاجئة وهذا بعد أمر من املدير العام  

ساعة قبل إجراء   48، ويتم بتبليغ رئيس املصلحة الخاضعة لعملية التدقيق  مفاجئعلى وثيقة تدقيق    وتوقيعه



 الفصل الثالث: دراسة ميدانية بمؤسسة ميناء تنس. 

 

79 
 

عمال    تمكين  لجعملية التدقيق على مصلحته و نشاطه و يتم ترتيب األمور و إجراء عملية التدقيق وذلك من ا

تقوم   و  بضغوطات  دون شعورهم  بطريقة سلسة  نشاطهم  مزاولة  من  التدقيق  إب  املوظفتيناملصلحة  جراء 

فاجئ و عند مالحظة أي ش يء غير عادي داخل املصلحة أو خارج نطاقه فيتم وضع املالحظات املسجلة في امل

 اإلجراءات املناسبة. تخذالتقرير النهائي لعملية التدقيق و يسلم مباشرة إلى املدير العام في سرية تامة و هو ي

رار داخل املنظومة االقتصادية وفي األخير عملية التدقيق تمكن املؤسسة من تطوير نفسها واالستم

 في املستقبل.  فاديهاوذلك من خالل اكتشاف األخطاء ومعالجتها في الوقت املناسب وت

 تدقيق القوائم املالية. املطلب الثاني: 

 "،محافظ الحسابات"ويقوم به املدقق الخارجي    ،جدا   ةكبير   ةله اهمي  املاليةان التدقيق على القوائم   

وتلقي    املؤسسة،االحداث التي تم تسجيلها في    ةبيانات لكافالتمثل    املاليةمن القوائم    ةاهم قائموهي    امليزانيةدقق  وي

  ة معرف  هامكن ملستخدميتجدول حساب النتائج    ةاما قائم  لها،  كما انها تظهر الوضع الحالي  ،تاريخ املاليالالضوء على  

 .لم تتوفر لنا معلومات عنه  الخزينةفقات لجدول تد بالنسبة األداء املالي للمؤسسة، اما

 امليزانية: -1

الخصوم، على اعتبار    وجانبهذه القائمة تتساوى من حيث القيمة النقدية في الجانبين، جانب األصول  

 سواء لصاحب املؤسسة او االخرين.  ا ان موجودات املؤسسة البد ان تساوي التزاماته

 :2019لسنة  -جانب األصول -امليزانية املالية من خالل هذا الجدول سنعرض 

 . 2019سنة  - جانب األصول -(: عرض امليزانية املالية 04الجدول رقم ) 

 ( 1-مبلغ صافي )س مبلغ صافي اهتالكات او مؤونات املبلغ الخام  التعيين

     أصول غير متداولة 

     فرق االكتساب

 487350.42 137500.00 5034901.71 5172401.71 موجودات غير ملموسة 

 1945156379.36 1762303663.94 1259595507.23 3021899171.17 موجودات ملموسة

     اراض ي

 154914128.76 136093086.03 155422618.46 291515704.49 مباني 

 1790242250.60 1626210577.91 1104172888.77 2730383466.68 موجودات ملموسة اخرى 
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     أصول خاضعة االمتياز

 147221895.34 394144407.04  394144407.04 استثمارات قيد االنجاز 

 750000000.00 750000000.00  750000000.00 استثمارات مالية

     استثمارات في شركات اخرى 

     مساهمات ومستحقات أخرى 

 750000000.00 750000000.00  750000000.00 أوراق مالية مستثمرة اخرى 

     قروض وموجودات مالية غير متداولة  

 68047801.11 75262732.31  75262732.31 ضرائب مؤجلة أصول 

   2910913426.23 2981848303.29 1264630408.94 4246478712.23 مجموع أصول غير متداولة  

              أصول متداولة

 129297945.65 127164859.51  127164859.51 ومعلقات مخزونات 

     مستحقات واعمال ذات الصلة

 73173422.59 37246411.93 36256769.94 73503181.87 زبائن

 2412846.07 6964153.17  6964153.17 مدينون اخرون 

 22296858.59 23269873.54    23269873.54 الضرائب ومشابهها

     واعمال مشابهة اخرى مستحقات 

     سيولة ومشابهها 

 150000000.00    استثمارات واصول مالية متداولة اخرى 

 214399010.06 131482250.11  131482250.11  جاهزةقيم 

 591580082.96 326127548.26 36256769.94 362384318.20 مجموع أصول متداولة

 3502493509.19 3307975851.55 1300887178.88 4608863030.43 العاممجموع 

 (. 08)رقم امللحق املصدر: 
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 : 2019لسنة  -خصومجانب ال-من خالل هذا الجدول سنعرض امليزانية املالية 

 .2019سنة  -لخصومجانب ا-امليزانية املالية (: عرض 05الجدول رقم ) 

   ةاملاضيالسنة  السنة الحالية  ن     يالتعي

   موارد مالية

 500000000.00 500000000.00 راس املال املصدر

   رأس مال غير مبرر

 1486924739.63 1486924739.63 عالوات واحتياطات

   فرق إعادة التقويم

   فرق التكافؤ

 - 92548110.48 - 296153225.90 نتيجة الصافية

 - 37569122.61 - 182123783.49 ى موارد مالية خاصة اخر 

   حصة الشركة املوحدة 

   حصة األقليات 

 1856807506.54 1508647730.24 مجموع املوارد املالية

   خصوم غير متداولة

 976899566.86 1220874453.46 قروض وديون مالية 

 5638211.15 5638211.15 ضرائب 

   ديون غير متداولة اخرى 

 270937812.91 292357602.04 ومنتجات مسبقة التسجيلمؤونات 

 1253475590.92 1518870266.65 مجموع الخصوم الغير متداولة

   خصوم متداولة  
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 225926704.33 48769620.89 ملحقة  تموردون وحاسبا

 41835686.82 35623851.57 ضرائب 

 121362793.45 190330206.55 ديون أخرى  

 3085227.13 5734175.65 قيم جاهزة

 392210411.73 280457854.66 مجموع الخصوم املتداولة 

 3502493509.19 3307975851.55 مجموع العام 

 (. 09امللحق رقم )املصدر: 

 جدول حسابات النتائج:  -2

االعتبار تاريخ هذه القائمة تلخص األعباء والنواتج املنجزة من طرف الوحدة خالل الدورة وال يؤخذ بعين  

 الصافية للدورة مميزا بين الربح والخسارة.  التحصيل او الدفع ويبين النتيجة

 : 2019-2018جدول حساب النتائج لسنة  ةخالل هذا الجدول سنقوم بعرض قائم ومن

 .2019-2018(: عرض جدول حساب النتائج لسنة 06) الجدول رقم 

 2018 2019 تعين الحساب  

 592451039.57 448709996.34 رقم االعمال 

   تغيير املخزون منتجات نهائية

 8819117.00 2629163.55 منتج مستثمر 

   اعانات االستغالل 

 601270156.57 451339159.89 اإلنتاج السنوي -1

 - 41307593.88 - 22802341.62 مشتريات مستهلكة

 - 66240130.17 - 52270649.58 أخرى خدمات خارجية واستهالكات 

 - 107547724.05 - 75072991.20 االستهالك السنوي -2

 493722432.52 376266168.69 ( 1-2ل )قيمة مضافة لالستغال-3
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 - 398599630.58 - 400148866.62 مصاريف املستخدمين

 - 12205088.54 - 14209623.14 ضرائب ورسوم ودفعات مشابهة

 - 82917713.40 - 38092321.07 الفائض الخام لالستغالل -4

 28357804.15 25974084.88 منتجات تشغيلية اخرى 

 - 2986004.60 - 5019326.76 أخرى تكاليف تشغيلية 

 - 216997553.29 - 287852214.82 مؤونة االهتالكات واالحتياطات

 2108766.24 2220160.03 مؤونات مسترجعة 

 - 106599274.10 - 302769617.74 نتيجة تشغيلية -5

 36594178.09 35102471.25 منتجات مالية

 - 26588847.16 - 35686010.61 مصاريف مالية

 10005330.93 - 583539.36 نتيجة مالية -6

 - 96593943.17 - 303353157.10 (5+6نتيجة عادية قبل الضريبة ) -7

 - 15000.00 - 15000.00 نتائج عاديةضرائب مستحقة على 

 4060832.69 7214931.20 ضرائب مؤجلة على النتائج العادية

 668330905.05 541635876.05 مجموع منتجات النشاطات العادية

 - 760879015.53 - 810789101.95 مجموع مصاريف النشطات العادية

 - 92548110.48 - 296153225.90 نتيجة صافية للنشطات العادية-8

   عنصر غير عادية )منتجات( 

   عناصر غير عادية )مصاريف(

   النتيجة الغير عادية -9

 - 92548110.48 - 296153225.90 نتيجة صافية للسنة -10

   حصة النتائج الصافية للمؤسسات
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النتيجة الصافية للمجموعة  -11

 املوحدة

  

   حصة األقليات

   املجموعة حصة 

 (. 10امللحق رقم )املصدر: 

 تدقيق القوائم املالية: إجراءات   -3

  املحاسبية   البيانات  فحص  هو   بمهمته  قيامه  خالل  من  الحسابات  ملحافظ  الرئيس ي  الهدف  ان  باعتبار

  بتقديم  يقوم  وشرعيتها،  مصداقيتها  حول   املحايد  الفني  رايه   ابداء  على  تساعده  التي  واألدلة  باملؤسسة  الخاصة

 .الفعالية تحقيق في املساعدة والبدائل والنصائح اليها  توصل التي نتائجال كافة فيه يبلور  ملهماته النهائي التقرير

 :الحساباتتقرير محافظ  3-1

رائيه الفني املحايد وكشف األخطاء وإعطاء الحلول والبدائل  ت من خالل تقريره في ابداء  يقوم محافظ الحسابا

   ومن خالل النموذج التالي سنوضح كيف يكون التقرير: 

 .  الحساباتتقرير مدقق  نموذج(: 08الشكل رقم ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2020الجزائر في   

          السيد الرئيس

     السادة أعضاء الجمعية العامة ملؤسسة ميناء تنس 

31/12/2019تقرير العام حول القوائم املالية ملؤسسة ميناء تنس لسنة املالية املقفلة في املوضوع:   

: السيد الرئيس    

تنفيذا ملهمة محافظ الحسابات املوكلة إلينا من طرف مؤسسة ميناء تنس، يشرفنا أن نقدم لكم أدناه تقريرنا لي نهاية السنة   

حول تدقيق الحسابات السنوية ملؤسستكم.  2019ديسمبر  31املالية   

هذه املسؤولية: التصميم، ومتابعة  الحسابات السنوية ملؤسسة ميناء تنس تم إغالقها تحت مسؤولية نصائح اإلدارة، تشمل 

الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للحسابات السنوية التي ال تحتوي على أي تغيير جوهري، سواء كانت نتيجة  

روف. االحتيال أو األخطاء، اختيار وتطبيق قواعد التقييم املناسبة، وكذلك تحديد التغيرات املحاسبية املعقولة في ظل الظ  

لذلك على رئيس مجلس اإلدارة إنشاء تقرير وتقديمه إلى املجلس العتماده، ويتضمن بيانا بإجراءات الرقابة الداخلية وإدارة  

 املخاطر املطبقة داخل الشركة وإعطاء املعلومات األخرى التي يتطلبها قانون التجارة.  

 ينبغي علينا:
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(. 11)امللحق رقم املصدر:   

عن كل ما يتعلق باألوراق    الفني املحايد  ورقة يبدي فيها رأيه  47على    الحساباتيحتوي تقرير محافظ   

املالية ويقدم الحلول واالقتراحات من اجل تحسين التسيير املالي في املؤسسة وتحقيق الفعالية املرغوب فيها لكن 

 ق. لم يتوفر لنا كل التقرير اال بعض الصفحات لسرية الوثائ

 

 

. على أساس تدقيقنا إلبداء الرأي حول هذه الحسابات -  

إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة    بشأنلس اإلدارة جباملالحظات التي تسميها املعلومات الواردة في تقرير رئيس م لنبلغكم-

. بإعداد ومعالجة املعلومات املحاسبية واملالية  

املال   الدخل وجدول التدفقات النقدية وبيان التغيرات في رأسهذه الحسابات املكونة من امليزانية العمومية وبيان  

. وامللحق مرفقة هذا التقرير  

:الرأي حول الحسابات السنوية-2   

التكوينات للحصول    ر نتيجةعموما، تتطلب هذه املعاييولة بوفقا ملعايير مراجعة الحسابات وأساليبها املق مراجعتهاوقد أجريت   

. على ضمان معقول بأن الحسابات ال تشمل تغيرا كبيرا  

العينات واستخدام   ات بمراجعتها عن طريق اخذ واشتمل عملنا من تقدير البيانات واالفتراضات التي تستند إليها هذه التقدير 

حسابات التي تقوم بها شركتكم للتحقق م ان اإلشارات  السنوية وال   دية للبيانات في الحساباتؤ رى، واألدلة امل خطرق االختيار األ 

 والبيانات املالية توفر املعلومات املناسبة. 

. املعبر عنه للرأي ةنا وأن املراجعات التي تم إجراءها معقوليأر عتقد أن العناصر التي جمعناها كافية ومناسبة إلثبات نو   

-  29في  01-10في قــــــــــــانون  25و 23و من القانون التجاري   مكرر  715املوادفي  ة يا القضايا الكافض أي  ريرتناول محتوى هذا التق 

املحاسب املعتمد في البيان أعاله. تم إيقاف امليزانية العمومية    ،ي، محافظ الحساباتبحاساملتعلقة بمهن الخبير امل 60-2010

دج.  53307975851.5 ي اإلجمالي املقدر ب:فاص املرفقة على ال  

دج. 296153225.90 ة بخسارة قدرها:بالصافية للضري  والنتيجة  

ص جميع املالحظات التي تم إجراءها أثناء عمليات الفحبتم ابالغ املديرين املعنيين بشكل منهجي -  

ضرورية. ري تحقيقاتنا واضحة وفق لقواعد استخدام املالحقات التي تعتبر جت-   
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 خالصة:

 اليه  تطبيق ما توصلنا  منها   الهدف  كان  والتي  تنس،  ميناء  مؤسسة  في  ميدانية  راسة بد    قيامنا   خالل  من  

الفواتير،   املالية  القوائم  من  عينة  على  العمل  هذا  انجاز  في  اعتمدنا  وقد  النظري،  الجانب  خالل  من من   وعينة 

  سالمة  من   التحقق  في  اساس ي  دور   الحسابات  لتدقيق  ان  فتبين   الحسابات،  وتقرير محافظ  الداخلي،  املدقق  وتقرير

  تلقائية،  بصفه  الختامية  املالية  القوائم  خلل في  الى  حتما  يؤدي   النظام  في  خلل  والفواتير فأي  القوائم   هذه  وصحة

 ماليه  قوائم   ليقدم  املؤسسة،  طرف  من  بها  املصرح  املعلومات  تقييم  خالل  من  الخلل  اكتشاف  يمكنه  فاملدقق   لذلك

التسيير املالي  تحقيق كفاءة   ذلك يساعد في  للمؤسسة، ف  املالية  الوضعية  بصدق  وتمثل   وشفافية  موثوقية  ذات

 .من طرف املؤسسة تحقيق الفعالية املرغوب فيها بالتاليو 
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ق اهدافها في يتحق  على  وقدرتها  استمراريتهافي الوقت الراهن وضمان  اقتصادية    ةان نجاح اي مؤسس

 ؛املحاسبي  التدقيقنهج جديد أساسه  مهما كان نوعها تبني  يها  اوجب عل  ،ظل التطورات التي شملت جميع امليادين

  ة معرف  حاولنافلقد    االقتصادية،  للمؤسسة التدقيق املحاسبي في التسيير املالي    فعاليةومن خالل تناولنا ملوضوع  

والدور الذي يلعبه املدقق الخارجي والداخلي    االقتصادية،  املؤسسة  فعاليةاملحاسبي وكيف يحقق    التدقيق  أهمية

باالعتماد    اتفي اتخاذ القرار   ة املؤسسة ومساعد  ،واعطاء حلول   رأيهماوابداء    املؤسسة  ألصول من خالل تدقيقهما 

  يمكن، وذلك من اجل بلوغ األهداف املسطرة و تحقيق فعالية التسيير املالي الذي  التقرير املقدم من طرفهما  على

 تحسين أدائها املالي.من  املؤسسة

،  تنس ميناء    ةمؤسسب  ميدانية أجريت  أعدت على أساس دراسةفقد  التطبيقية    الدراسةيخص    فيمااما   

بغرض علىا  وذلك  املتعلقة  . لحصول  املعلومات  التوجيهات    باملهام  كل  على  والحصول  املدقق  بها  يقوم  التي 

 . في املؤسسة ميدان الدراسة فعاليةالتدقيق القوائم املالية وتحقيق  املرتبطة بإجراءات عمليةواملعلومات 

 نتائج اختبــــار الفرضيـــــــات -1

في بداية    ةجوانب املوضوع، توصلنا الى نتائج تتعلق بالفرضيات املوضوعمختلف  بعد عرض وتحليل  

 الدراسة: 

 األولى: الفرضية +

القرار  ياملحاسب  التدقيق  اتخاذ  في  املالية، ويساعد  القوائم  التأكد من صحة وسالمة  في  ، وهذه يفيد 

تدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار على جميع املستويات، وهذا من  الدور    بناء على وذلك  ،  الفرضية صحيحة

 حدوثها.قبل  معالجتهااملؤسسة حتى يتسنى لها  التي تواجهخالل املساعدة في اكتشاف املشاكل 

 الثانية: الفرضية +

اعطاء مصداقيال  في  كبير  له دور  الخارجي  أيضا هذه االقتصادية  باملؤسسة   املاليةللقوائم    ةتدقيق   ،

باعتماد  الفرضية صحيحة وذلك  )على  ،  رقم  الحسابات08الشكل  مدقق  تقرير  نموذج  عن  ،  (:  فيه  يعبر  الذي 

 . ةمصداقية القوائم املالي

 الثالثة: الفرضية +

  ، ل دراستناوهذا ما توصلنا اليه من خال   ،القوائم املالية املدققة تؤدي الى تحقيق فعالية في التسيير املالي

يتمثل النهج التقليدي للتدقيق في إعطاء الضمان والطمأنينة ملستخدمي البيانات    إذ  ،اذن هذه الفرضية صحيحة

قوائم املالية، وهذا من خالل قيام املدقق الخارجي بالتأكد من مدى التزام إدارة املؤسسة باإلفصاح املحاسبي  الو 

 ، وهذا ما يؤدي الى تحقيق فعالية التسيير املالي داخل املؤسسة. اليةفي القوائم امل
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 نـــــتائـــــج الـــــــدراســــة -2

 :التالية لى النتائجتمكنا من الوصول إكل بحث علمي العديد من النتائج، ومن خالل دراستنا  عن ينبثق

ـــةنتـ2-1  ـــائج الدراســــة النظريـ

 :يلي فيمايمكن اجمالها  النظرية للدراسة النتائج

 صحة ي حول  أمن اجل ابداء ر   املؤسسةيقوم به شخص من داخل    مييعن نشاط تقي  ةالتدقيق الداخلي عبار   -

 األخطاء.حدود  تقليلو  املحاسبيةسجالت الالدفاتر و  ةوسالم

  من   التأكدمن    ةوفر درجي  ألنهسابات  تدقيق الح  ةان االعتماد على نظام التدقيق الخارجي له دور كبير في عملي  -

م  كأساس  تأخذوالتي    املحاسبية،بيانات  الواكتمال    صحة القوائم   فعالية   دىللحكم على  التي ستظهرها  النتائج 

 املحاسبية.

 ة. كما يمكن ان تكون سلبي ةيمكن ان تكون ايجابي االقتصادية املؤسسةالتدقيق املحاسبي على  فعالية-

 أهدافها.لتحقيق ويلعب دورا هاما  املؤسسةفي  األساسية ةركيز الالتدقيق املحاسبي يعتبر  -

 ة:ــدانيـــة امليـائج الدراســــــنت2-2

  من النتائج   ةتوصلنا الى مجموع   هاخالل  نميناء تنس فم  ةميدانيا على مؤسس  الدراسةتم اسقاط هذه  

 : يمكن حصرها في والتي

 . على التدقيق الداخلي والخارجي  ميناء تنس مؤسسةتعتمد  -

الفني   يهأر فيه    مفصل يعطيوتقديم تقرير    ،موضوع التدقيق   املؤسسةحسابات    حصبف  يقوم املدقق الخارجي  -

 . يقدم النصائح في حدود مراقبته كما املحايد،

مؤسس  - في  الداخلي  التدقيق  يتعلق  ب  تنس ميناء    ة يتميز  ما  كل  في  واالنضباط  املنظم  التدقيق بوظيفالعمل  ة 

 الداخلي. 

 ينعكس التدقيق املحاسبي في مؤسسة ميناء تنس باإليجاب على التسيير املالي فيها بما يمكنها من تحقيق الفعالية.   -

ــاقت-3  ول ــــــــــل ــــــحراح ـــــــــ

  كان بإمكاننا وضع جملة من االقتراحات واملتمثلة في:  السابقةبناء على النتائج 

التي تصدر عن    التماش ي  ضرورة  -   وضرورة تكييف   الدولية  املحاسبيةمعايير  مجلس  مع التطورات واملستجدات 

 . هاتبعا لالنظام املحاسبي 
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الداخليين في اداء مهامهم بهدف الوصول    املدققين  ةمساعد   بإمكانها التي    املختلفةواالدوات    املاديةتوفير املوارد    -

 أحسن.الى نتائج 

بان  إ  - املوظفين واملدراء  و قناع  املدققين  تقارير  قدراتهم بشكل  يداخليال مالحظات  لتطوير  في   أفضلن تستخدم 

 .وليس محاسبتهم على ادائهم املاض ي ،العمل ةاملستقبل وللرفع من كفاء

من عدم    والتأكدعن طريق فحص العمليات    ةموضوعي  ةخارجي بصفتحديد االخطاء من قبل املدقق ال  يكون   -

 . لكشف هذا التالعب الكافية األدلة  بإظهاروفي حال وجود تزوير عليه  ،وجود اي تالعب او تزوير

 واالقتصادية.  التكنولوجيةتطورات المع  تأقلمالتدقيق املحاسبي ت ةعملي علج-

 لمؤسسة.ل في تحسين جودة القوائم املاليةالتدقيق املحاسبي  ةاستغالل عملي -

 افـــــاق البحــــث: -5

وذلك   االقتصادية،  للمؤسسةالتسيير املالي    ي فيتدقيق املحاسبال  فعاليةموضوع    الدراسةتعالج هذه  

وفي االخير يمكن اعتبار هذه   ،وتحقيق فعاليتها  هداف املسطرة للمؤسسةاال في تحقيق    بالتركيز على دور التدقيق

نقترح املواضيع   إذا  ،تسيير املالياللدراسات وبحوث اخرى سواء في مجال التدقيق املحاسبي او مجال    بداية  الدراسة

 التالية: 

 في ظل بيئة التجارة االلكترونية.  عملية التدقيق املحاسبيجودة  -

 املالية.  القوائمجودة  على التدقيق االلكتروني أثر -
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الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،  سنوس ي علي، تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات في   -8

 . 2009، سداس ي الثاني، 7جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، العدد

شوقي جابري، فريد خميلي، دور املراجعة الخارجية في إرسال حوكمة الشركات، امللتقي الوطني الثامن حول   -9

،  12-11سكيكدة، 1955اوت  20تسيير، جامعة مهنة التدقيق في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ال

 .2010أكتوبر، 

عراب سارة، زيدان محمد، مسؤولية املراجع الخارجي اتجاه اكتشاف وتقييم الغش واألخطاء الجوهرية للحد   -10

املالية، القوائم  مصداقية  على  مخاطرها  تأثير  جامعة   من  واإلدارية،  واملحاسبية  املالية  الدراسات  مجلة 

 .2018ئر، العدد التاسع، جوان، الشلف، الجزا

في   -11 الحسابات  مدققي  ومسؤوليات  واجبات  انسجام  ملدى  ناقدة  تحليلية  دراسة  ذنيبات،  القادر  عبد  علي 

عمادة البحث العلمي، جامعة  القوانين األردنية مع معايير التدقيق الدولية، مجلة الدراسات العلوم اإلدارية،  

 .2004، 01، العدداألردن

ا -12 املالي  عمر شريف،  من الفساد  في املؤسسة، حوكمة الشركات كألية للحد  املالي  لتدقيق وتحديات الفساد 

، ماي، 07-06،  -بسكرة-واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

2012 . 

مركز الدراسات ستقبلية،  غازي عثمان محمد، قياس وتحليل تكلفة الفساد اإلداري واملالي، مجلة البحوث امل -13

 .2008، 22، العراق، العددي كلية الحدباء الجامعةفاملستقبلية 

 . 2006، 4محمد كريم عبد هللا، الفساد االقتصادي األسباب واملعالجات، مجلة ملتقي، بغداد، العدد  -14

ف -15 واملالي  اإلداري  الفساد  من  للحد  كألية  الداخلي  التدقيق  علون،  ملين  محمد  تومي،  املؤسسة  ميلود  ي 

الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر العدد  -االقتصادية، مجلة  الوادي، الجزائر، 

 . 2016، ديسمبر، 20
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النزهة  -16 مجلة  واإلداري،  املالي  الفساد  ظاهرة  تفش ي  في  وأثرها  املحاسبية  املخالفات  حسين،  شاكر  نادية 

 . 2013، 6لعراق، العدد ، ا النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، هيئة

هشام زروقي، عبد الحميد حسياني، دور املمارسات الحديثة للتدقيق الداخلي في تفعيل إدارة املخاطر على  -17

 .2020، 23، املجلد02، العددةضوء معايير التدقيق الدولية، مجلة معهد العلوم االقتصادي

 مطبوعات جامعية ومحاضرات

الصمد،   -1 عبد  الثالثة  محاضرات  ا.ن.  السنة  محاسبي،  تدقيق  الداخلية،  واملراقبة  التدقيق  مقياس 

 .ليسانس

ملخص   -2 مناعي،  حكيمة  لعماري،  كلمحاضرات  احمد  واملحاسبي،  املالي  التدقيق  مادة  العلوم    ةیفي 

التس وعلوم  والتجارية  التس  ر یياالقتصادية  علوم  الثالثة   ر،یيقسم  السنة  باتنة،  الحاج لخضر  جامعة 

 . ليسانس، بدون سنة

مقدمة لطلبة املحاسبة والتدقيق، كلية    مطبوعة-نظريةدروس  -بوحفص رواني، التدقيق املالي واملحاسبي   -3

 . 2018العلوم اقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة غرداية، 

 .2014/2015قاملة، -1945ماي   08معة دروس، جامطبوعة بورديمة، التسيير املالي،  سعيدة -4

قسم   ر،یيالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس  ةیفي تسيير املؤسسة، كلمحاضرات  سماح،    صولح -5

 . العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الثالثة ليسانس

العومضرات  امحمحمد،    قوادري  -6 كلية  ليسانس،  الثالثة  مستوي  املالي،  والعلوم   التسيير  االقتصادية 

 ة. التجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، بدون سن

التسيير املالي في املؤسسات الرياضية، معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية مقياس  بوصالح،    النذير -7

 .2020والرياضية، جامعة محمد بوضياف املسيلة، 

 نصوص قانونية 

رقم  ،  63املادة   -1 املعتمد،   01-10القانون  واملحاسب  الحسابات  ومحافظ  املحاسبي  الخبير  بمهن  يتعلق 

 .2010يونيو  29، الجزائر، املؤرخ في 42الجريدة الرسمية، العدد 

 اخـــــرى  ـقوثــــائـ

 إدارة التدريب واملنظمات الدولية، دليل األسوساي الرقابي حول االحتيال والفساد، ترجمة قسم الترجمة،  -8

 .، الطبعة الثالثة، ديوان املحاسبة، الكويت، دون سنة(ASOSAI) املنظمة اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا
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اقع الكترونية  مو

1- www.gadget-info.com 

2- www.tadwiina.com 

3- www.tassilialgerie.com 

http://www.gadget-info.com/
http://www.tadwiina.com/
http://www.tassilialgerie.com/
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