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الحمد هلل الذي بنعمتو تمت الصالحات كما ينبغي نحمده و نشكره كثيرا على توفيقو لنا       
 إلتمام ىذا العمل المتواضع .

د العون و ساعدني من قريب أو بعيد في  نتوجو بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لنا ي
إنجاز ىذه المذكرة ، ثم نتقدم بالشكر الجزيل أو الخاص إلى األستاذة المشرفة " قبايلي حورية" 

 على دعميا و مساندتيا لي من خالل توجيياتيا و نصائحيا القيمة .

تدقيق  كما ال يفوتني بتقدم بالشكر و العرف ان إلى مساعد المدير العام المكلف بال
الداخلي "بربار بن عيسى " على الدعم و المساعدة التي قدميا لي و تواضع معي من أجل إجراء  

 الدراسة الميدانية.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس مصلحة المنازعات و الشؤون الق انونية و رئيسة مكتب  
الدعم  رة على المساندة و الممارسات التجارية " مخلوف مريم" على مستوى مقر عملي بمديرية التجا

 التميز والنجاح و إلى كل عمال مديرية التجارة مستغانم. في مسار عملي إلى

و بالشكر العميق لكل من ساىم من قريب أو من بعيد في إتمام ىذا العمل المتواضع  
 أشكر كل ىؤالء و جزاىم اهلل عني كل خير.

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 اهلل.  إلى روح والدي الطاىرة رحمو 

إلى من يشتيي اللسان إلى نطقيا و ترف العين من وحشتيا إلى من تخشع األحاسيس لذكرىا و  
يرتجف كبدي عند ابتعادي عنيا إلى من يحن الق لب إلى تقبيليا و تشتاق األذن لسماع دعواتيا  

 الغالية و سيرت على تعليمي و إدخال السعادة و السرور إلى ق لبي "أمي الغالية".

رحم أمي إخوتي    يم روحي و حياتي  و مصدر سعادتي و محزن ذكرياتي إلى من ق اسمونإلى بلس
 األعزاء : " العيد ، فضيلة ،محمد،سميرة،نادية،مناد، حورية."

إلى من علمني الثقة في النفس  وىو منبع األمان و سندي في حياتي " الزوج الكريم" و إلى  
 عائلتو الكريمة.

ئلة و مدخل البيجة و السرور البراعم :" نيى، زكريا ،إبراىيم  إلى الضيوف الجديد في العا
 الخليل،أسماء" حفظيم اهلل و رعاىم.

إلى من أشعر بجانبيم بسعادة كبيرة و راحة عظيمة و كانت عالقتي بيم مبنية على الحب و  
 ."زة، لويالصراحة المتبادلة :" أمينة ، نزيية ، سمية ، لويزة، حليمة،ف اطمة، صافية ، ابتسام

 إلى جميع طلبة الماستر تخصص التدقيق المحاسبي و مراقبة التسيير.

 "إلى كل ىؤالء أىدي ىذا العمل المتواضع" 
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حيث  إف التطور الذي شهده العادل على مر العصور على مستوى حجم النشاطات اؼبؤسسات االقتصادية،      
انتقلت من كوهنا مؤسسات صغَتة ذات معامبلت بسيطة إذل مؤسسات ضخمة ذات عمليات متشعبة كبَتة 

والغاية أكثر بالعمل اغبجم، وفبا ال شك فيو فإف ىذه التطورات قد أسهمت إذل حد كبَت يف تركيز االىتماـ 
فأصبح من الضروري على اؼبؤسسة ربسُت وتطوير  احملاسيب مع ضرورة اللجوء إذل عمليات اؼبراقبة والتدقيق،

وترشيد أدائها أمرا ملحا إلهباد أنظمة رقابية وإدارية قوية ومتطورة، سبكنها من احملافظة على وجودىا وتساعدىا 
 ردىا اؼبتاحة، فبا يكسبها ميزة تنافسية سبكنها من فرض نفسها يف السوؽ.على االستخداـ االقتصادي الكفء ؼبوا

ومن ىذا اؼبنظور تبدو اغباجة إذل مهمة التدقيق حتمية ال غٌت عنها يف تزويد ـبتلف األطراؼ سواء كانت      
ومتزايد لدى  داخلية أو خارجية دبعلومات دقيقة وموثوقة وذات مصداقية ، فالتدقيق أصبح وبضر باىتماـ كبَت 

أثر على ازباذ القرارات من قبل األطراؼ اؼبختلفة اؼبستخدمة  ؼبا لو كافة األوساط اؼبالية واالقتصادية والقانونية،
للقوائم اؼبالية، وتربز أنبية التدقيق يف كونو وسيلة اتصاؿ ؼبا يوفره من معلومات للعديد من اعبهات ووسيلة للرقابة 

فمهاـ التدقيق احملاسيب   خطاء وتقييمو لؤلداء ومسانبتو يف ربسيو وتطويره باستمرار،،وىذا من خبلؿ اكتشافو لؤل
حاليا زبتلف عما كانت عليو يف السابق، حيث قبد أف دور اؼبدقق ال يقتصر يف إبداء رأيو حوؿ القوائم اؼبالية اليت 

ؤسسة كبو ازباذ القرارات اؼبناسبة مت إعدادىا من طرؼ إدارة اؼبؤسسة فقط، بل يتعدى ذلك إذل ترشيد إدارة اؼب
 والصحيحة، و ىذا من خبلؿ اػبدمات اؼبختلفة واؼبتنوعة اليت يبنحها للمؤسسة اليت يتوذل تدقيق حساباهتا.

 بناءا على ما سبق يبكن طرح اإلشكالية التالية :      

 كيف يساىم التدقيق المحاسبي في ترشيد األداء المؤسساتي ؟

 اإلشكالية السابقة ؾبموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي:يندرج ضمن         

 ما اؼبقصود بالتدقيق احملاسيب وما ىي أنواعو واؼبعايَت اؼبعتمد عليها ؟ 
 ما ىو ؿبتوى نظاـ الرقابة الداخلية وما ىي اإلجراءات اؼبتخذة يف تقييم ىذا النظاـ؟ 
 سة؟كيف تساىم نتائج التدقيق احملاسيب يف تقييم أداء اؼبؤس 
 ما دور التدقيق احملاسيب يف ترشيد أداء مؤسسة ميناء مستغازل؟ 
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  فرضيات :ال
 لئلجابة عن التساؤالت اؼبطروحة مت وضع الفرضيات التالية:   
  يتمثل التدقيق احملاسيب يف أنو الفحص االنتقادي ؼبعلومات اؼبؤسسة اليت يتم تنفيذىا من طرؼ

 .شخص مهٍت مستقل
 الداخلية من عدة مكونات اليت تساعده يف تقييم اؼبؤسسة. يتكوف نظاـ الرقابة 
 .نظاـ الرقابة الداخلية ىو أداة فعالة للتقييم 
  يساىم تقرير مدقق الداخلي بإعطاء نصائح تصحيحية ؼبتخذي القرار وكذلك تصحيح مسار

 وأداء مؤسسة ميناء مستغازل وقباحها.
 أىداف الدراسة:

 ة الداخلية كونو وبافظ على فبتلكاهتا ووبدد نقاط القوة              اعتماد اؼبؤسسة على نظاـ الرقاب
 والضعف ويبكنها من ازباذ القرارات من أجل بقاءىا واستمرارىا.

   التدقيق الداخلي وىو إال امتداد لنظاـ الرقابة الداخلية الذي يهدؼ إلعطاء التوصيات البلزمة
 األمر ذلك.واػباصة بتحسُت ىذا النظاـ وتطويره إذا لـز 

 .إبراز أنبية التدقيق احملاسيب الداخلي باؼبؤسسة باعتباره أداة ىامة وفعالة 
 .ؿباولة إظهار دور التدقيق احملاسيب الداخلي ومدى مسانبتو يف ترشيد أداء اؼبؤسسة 

 أىمية الدراسة:

 يبكن االستغناء عنها،تكمن أنبية اؼبوضوع اؼبختار يف أف التدقيق احملاسيب الداخلي أداة إدارية فعالة ال 
حيث تسعى اؼبؤسسة إذل ربسُت وترشيد أدائها من خبلؿ عملية التدقيق احملاسيب للمحافظة على 
أصوؽبا، و ضماف االستمرارية، كما ربقق ؽبا ميزة تنافسية بُت منافسيها، و مدى مسانبة التدقيق احملاسيب 

 يف ربقيق فعالية أداء اؼبؤسسة.
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 ضوع :اختيار المو  مبررات
 . اىتمامات اعبمعيات اؼبهنية والعلمية بالتدقيق 
 على مدى مسانبة التدقيق احملاسيب الداخلي يف ترشيد أداء اؼبؤسسة وخصوص بعد  االطبلع

 تطور حجم اؼبؤسسات.
 .سباشي اؼبوضوع مع طبيعة زبصص الطالبة وميوالتو الشخصية 
 يع.اؼبسانبة يف إثراء اؼبكتبة اعبزائرية دبثل ىذه اؼبواض 

 حدود الدراسة:
 يتم ربديد إطار الدراسة يف العناصر اآلتية :          
 سيتم الًتكيز على أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتدقيق ونظاـ الرقابة الداخلية، تقييم حدود الموضوعية :

 كما سنحاوؿ التوصل إذل إبراز دور التدقيق احملاسيب يف ترشيد أداء اؼبؤسسة. األداء،
 يبكن حصر اغبدود الزمنية للبحث من جانبُت اعبانب النظري والذي نلتمسو من ة : حدود الزمني

 2012خبلؿ تطور أىداؼ التدقيق، أما اعبانب التطبيقي عندما سنتطرؽ إذل تقييم أداء مارل من 
 .2013إذل 
 :سيتم إسقاط الدراسة على إحدى اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية واؼبتمثلة يف  حدود المكانية

 مؤسسة ميناء مستغازل.
 المنهج المتبع :

سيتم االعتماد يف دراستنا ىذه على منهج متنوع، و ىذا ؼبا يشًتطو اؼبوضوع حيث سنستعمل اؼبنهج      
 األداء، الوصفي لعرض اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالتدقيق، أىدافو، معايَته ،نظاـ الرقابة الداخلية، التدقيق الداخلي،

وسنستخدـ كذلك اؼبنهج التحليلي لتحليل معطيات اؼبؤسسة أين قمنا بالًتبص  ،تقييم األداء ... اخل
 إلقباز الدراسة التطبيقية.

 

 

 



 مقدمة عامة  

 د 
 

 الدراسات السابقة:
  بن زازة منصورية ، دور التدقيق الداخلي يف دعم و تفعيل القرار يف اؼبؤسسة االقتصادية ،مذكرة

-2011غبميد بن باديس مستغازل مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباسًت ، جامعة عبد ا
2012. 

أىم ما توصلت إليو الباحثة يف ىذه الدراسة أف التدقيق الداخلي يكتسي أنبية بالغة يف اؼبؤسسة 
االقتصادية باعتباره وسيلة وقائية و نظاـ معلومايت يساىم يف ازباذ ـبتلف القرارات ، وذلك من 

دقق، كما أظهرت دور التدقيق الداخلي و أثاره خبلؿ عمليات التدقيق الداخلي اليت يقـو هبا اؼب
 على سلوؾ مستخدمي اؼبعلومات يف ازباذ قراراهتم.

 ،تأثَت التدقيق احملاسيب يف ترشيد القرارات داخل اؼبؤسسة االقتصادية ،مذكرة  ؿبي الدين خبتة
-2011مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة اؼباسًت ،جامعة عبد اغبميد ابن باديس مستغازل 

2012.  
توصل الباحث إذل العبلقة العملية بُت التدقيق احملاسيب وعملية ازباذ وترشيد القرارات من خبلؿ 

دور التدقيق احملاسيب يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة االقتصادية واػبدمات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدقق  
ي يف ؾباؿ توضيح مدى أنبية التدقيق احملاسيب و إثراء العمل إذل ىدفت ىذه الدراسة ،كما

 التسيَت و االقتصاد ككل. اإلدارة 

 تقسيمات البحث:

لقد قسمنا موضوعنا ىذا يف ثبلثة فصوؿ تعرضنا يف الفصل األوؿ إذل اإلطار النظري للتدقيق والرقابة 
 الداخلية، حيث مت تقدصل ؾبموعة مفاىيم حوؿ التدقيق الداخلي و نظاـ الرقابة الداخلية، التدقيق احملاسيب.

لفصل الثاشل تطرقنا فيو إذل دور التدقيق احملاسيب يف ترشيد األداء اؼبؤسسايت، حيث تطرقنا من خبللو أما ا
إذل عموميات حوؿ األداء و تقييم األداء و من مت التدقيق احملاسيب للقوائم اؼبالية، و أخَتا مسانبة التدقيق 

 احملاسيب يف ترش أداء اؼبؤسسة.

سة حالة مؤسسة ميناء مستغازل مت البدء بالتعرض إذل تقدصل مؤسسة ميناء أما الفصل الثالث خصصناه لدرا
مستغازل و من مت انتقلنا إذل تقييم التدقيق الداخلي على مستوى مؤسسة ميناء ،يف األخَت إذل تقرير اؼبدقق 

 الداخلي و أثره على الوضعية اؼبالية ؼبؤسسة ميناء مستغازل.



 مقدمة عامة  

 ه 
 

 صعوبات البحث :

 لقة باؼبوضوع على مستوى اؼبكتبات اعبامعية خاصة فيما يتعلق معايَت التدقيق قلة اؼبراجع اؼبتع
 الدولية. 

  قلة الدارسات السابقة اؼبشاهبة للموضوع واليت لو توفرت لكانت دبثابة انطبلقة مفيدة ؼبوضوع
 البحث.

 لدوؿ الشقيقة.قلة اؼبراجع اعبزائرية فيما ىبص التدقيق احملاسيب فبا أدى إذل اعتمادنا على مراجع ل 
  .مدة الًتبص كانت يف فًتة قصَتة فبا وجدت صعوبة يف اغبصوؿ على اؼبعلومات يف وقت متأخر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 :   تمهيد   

ـ التدقيق احملاسيب علم يتمثل يف ؾبموعة اؼببادئ واؼبعايَت والقواعد واألساليب اليت يبكن بواسطتها القيا     
بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات اؼبثبتة يف الدفاتر والسجبلت والقوائم اؼبالية للمشروع 
هبدؼ ابدأ رأي فٍت ؿبايد يف تعبَت القوائم اؼبالية ، حيث يعمل التدقيق الداخلي على تطوير وربسُت أنظمة الرقابة 

سسة ووسيلة لتحكم مسؤوليها يف العمليات اليت ىم بصدد إدارهتا الداخلية اليت تعترب العُت الساىرة على اؼبؤ 
والعمل على تصحيحها  توتسيَتىا، فأساس وضع أنظمة الرقابة الداخلية ىو كشف كل األخطاء واالكبرافا

 وربقيق األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة .
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 التدقيق الداخلي  عموميات حول :المبحث األول
يعد التدقيق الداخلي من أىم أساليب نظاـ الرقابة الداخلية، حيث أف وجود التدقيق الداخلي يعٍت ربقيق     

فعالية الرقابة الداخلية، كما يتوقف مدى اعتماد اؼبدقق اػبارجي على عمل اؼبدقق الداخلي على نتائج تقييمو 
 لفعالية عملية التدقيق احملاسيب.

 قيق الداخلي و مهمتو في المؤسسة: تعريف التدالمطلب األول
وتعدد وتشابك اؼبعامبلت فيها أنبيتو نتيجة اتساع حجم اؼبؤسسة  برزت اغباجة إذل التدقيق الداخلي وازدادت    

 وسعي اؼبؤسسة إذل اغبفاظ على أصوؽبا وضبايتها من االختبلس والسرقة وسوء االستعماؿ.
 أوال : تعريف التدقيق الداخلي.

 تدقيق الداخلي :" ؾبموعة من األنظمة أو وظيفة داخلية تنشؤه اإلدارة للقياـ خبدمتها     يعرؼ كتاب ال
يف ربقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضماف دقة البيانات احملاسبية واإلحصائية ، ويف التأكد من  

ي اؼبنشأة كفاية االحتياطات اؼبتخذة غبماية أصوؿ وفبتلكات اؼبنشأة، ويف التحقق من إتباع موظف
للسياسات واػبطط واإلجراءات اإلدارية اؼبرسومة ؽبم، و يف قياس صبلحية تلك اػبطط والسياسات 
وصبيع وسائل الرقابة األخرى يف أداء أغراضها واقًتاح التحسينات البلـز إدخاؽبا عليها وذلك حىت تصل 

 1اؼبنشأة إذل درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى.
 ُت الداخليُت  كما عرفو معهد اؼبدققIIA  على أف التدقيق الداخلي ىو " وظيفة تقييم مستقل تنشأ من

داخل اؼبنشأة لفحص وتقييم كافة أنشطتها كخدمة للمنشأة هبدؼ مساعدة موظفي اؼبنشأة لبلضطبلع 
دبسؤولياهتم جبدارة، حيث يقـو التدقيق الداخلي بتزويد اإلدارة بالتحليبلت والتقييمات والنصائح 

ادات واؼبعلومات اؼبتعلق باألنشطة اليت سبت مراجعتها، ويتضمن ىدؼ التدقيق الداخلي إهباد واإلرش
 2نظاـ رقابة كفؤ بتكلفة معقولة.

 
 
 

                                                           
1
 1نشر و التوزيع ، ط، مؤسسة الوراؽ لل التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ، - 

 .33:، ص  2006، ،األردف، عماف 

0
 .33:ص  ،ع أعبلهنفس اؼبرج،خلف عبد اهلل الوردات -
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 ومن ىذا التعريف البد لنا من استخبلص األمور التالية :
 ة التدقيق الداخلي: وظيفة تقييم مستقل وتعٍت ىذه أف يكوف اؼبدقق الداخلي مستقبل عن األنشط

اليت يقـو بتدقيقها وأف يتبع إداريا ال على مستويات اؽبيكل التنظيمي للمنشأة مثل ؾبلس اإلدارة أو 
 عبنة التدقيق وذلك للمحافظة على موضوعيتو وإصدار أحكاما غَت فبيزة.

  ىدؼ التدقيق الداخلي ىو فحص وتقييم كافة اإلجراءات ػبدمة أنشطة اؼبنشأة نفسها وليس
 جهة أخرى سواء داخلية أو خارجية.إداراهتا أو أي 

  أف لدائرة التدقيق الداخلي أف تتفحص كافة أنشطة اؼبنشأة وىذا يستوجب بالضرورة عدـ وجود
ربديد على نطاؽ عمل التدقيق الداخلي وتتم الصبلحيات للدخوؿ واإلطبلع على أية مستندات أو 

 وثائق يطلبوهنا دوهنا  عائق أو فباطلة أو تأخَت.
 فاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وتقدصل التوصيات لتحسينها بتكاليف معقولة.مراجعة ك 
  يذىب التدقيق الداخلي إذل أبعد من الرقابة اؼبالية و العمليات احملاسبية حبيث يشمل صبيع قطاعات

 وأنشطة اؼبنشأة وعملياهتا التشغيلية.
 1كما عرؼ معهد اؼبدققُت الداخليُت للتدقيق الداخلي :

تعريف للتدقيق الداخلي على أنو :"نشاط تأكيدي  IIAؼبعهد اؼبدققُت  1999حسب نشرة عاـ 
استشاري مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمنشأة لتحسُت عملياهتا وىو يساعد اؼبنشأة على 

 جيو.ربقيق أىدافها بإهباد منهج منظم وصاـر لتقييم وربسُت كفاءة عمليات إدارة اػبطر، الرقابة والتو 
، التدقيق الداخلي بأنو 2004عرؼ معهد اؼبدققُت الداخليُت يف أمريكا يف أخر تعديل ؼبعايَته لسنة 

نشاط مستقل وموضوعي ذو طبيعة استشارية مصمم لزيادة قيمة اؼبنظمة وربسُت عملياهتا، ويساعد 
م لتقييم وربسُت التدقيق الداخلي اؼبنظمة على ربقيق أىدافها من خبلؿ انتهاج مدخل موضوعي ومنظ

 فعالية إدارة اؼبخاطر، الرقابة، وعمليات التحكم اؼبؤسسي.
 
 

                                                           
1
، ص 2012،  القاىرة ، مصر، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،  التدقيق و الرقابة الداخلية على المؤسسات عبد اهلل عزت بركات ، - 
:10. 
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عرؼ التدقيق بأنو تدقيق للعمليات والسجبلت بصورة مستمرة يتم تنفيذه داخل اؼبشروع بواسطة جهاز 
تم وظيفي معُت للقياـ هبذا العمل ووجود مثل ىذا اعبهاز الوظيفي يؤدي إذل ضماف أف النظاـ احملاسيب وي

 1تنفيذه طبقا لئلجراءات اؼبخططة كما يًتتب عليو تسهيل  ربقيق أىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية.
 ثانيا : مهمة التدقيق الداخلي في المؤسسة.

إف مهمة التدقيق الداخلي يف اؼبنشأة ىي تقدصل توكيد مستقل وموضوعي حوؿ كافة أنشطة اؼبنشأة      
إلضافة قيمة للمنشأة وربسُت عملياهتا وىي تساعد اؼبنشأة على  وكذلك تقدصل خدمات استشارية مصممة

 ربقيق أىدافها بإهباد منهج واضح لتقييم وربسُت فعالية الرقابة الداخلية.
يتضمن نطاؽ عمل التدقيق ربديد ما إذا كانت الرقابة الداخلية واإلجراءات اؼبصممة ألنشطة اؼبنشأة كما 

 2بطريقة ربقق أىداؼ اإلدارة اؼبتعلقة دبا يلي :  وضعت من قبل اإلدارة كافية وتعمل

 .إف اؼبخاطر اؼبرتبطة باؼبنشأة قد مت ربديدىا والتعامل معها من قبل كافة منتسيب ىذه اؼبنشأة 
  إف التقارير اؽبامة اؼبتعلقة باألمور اؼبالية واإلدارية والتشغيلية دقيقة ويبكن االعتماد عليها وتصدر

 يف الوقت اؼبناسب.
اؼبوظفُت ملتزموف بسياسات ومعايَت وإجراءات وأنظمة وتعليمات اإلدارة التنفيذية وؾبلس اإلدارة باإلضافة إذل إف 

تقييم كل ما سبق و اقًتاح إجراءات بديلة إلجراءات العمل غَت الكافية، أو وضع إجراءات مقًتحة يف حالة عدـ 
 وجود إجراءات أو تعليمات لبعض أنشطة اؼبنشأة.

 مج واػبطط واؼبوازنات واألىداؼ اؼبوضوعة من قبل اإلدارة يتم ربقيقها، والتقرير عن أية إف الربا
 اكبرافات أو ذباوزات.

  إف االلتزامات القانونية ذات األثر اعبوىري على اؼبنشأة قد مت تعريفها وربديدىا بشكل
 مناسب.

 .خفض النفقات واؼبسانبة يف زيادة رحبية اؼبنشأة 
 
 
 

                                                           
1
 .27:، ص 2009 ، ،األردفاف، عم1، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، ط  االتجاىات المعاصرة في التدقيق و التأكيدأضبد حلمي صبعة ،  - 

2
، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ، - 
 .72:، ص  2006،عماف، األردف،1ط
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 التدقيق الداخلي  : أىدافالمطلب الثاني 
يقـو بالتدقيق الداخلي أطراؼ داخل اؼبؤسسة اليت تسعى إذل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة يف ؾباؿ الرقابة عن      

 طريق تدقيق العمليات احملاسبية اؼبالية و العمليات التشغيلية األخرى.
 أوال : أىداف التدقيق الداخلي .

تطور الزمن واختلف مفهومو حبيث يبكن التمييز بُت األىداؼ التقليدية    تطورت أىداؼ التدقيق الداخلي مع    
 1واألىداؼ اغبديثة.

: قد اكبصرت يف مراحل األولية يف اكتشاؼ األخطاء والغش والتبلعب وضاؽ  األىداف التقليدية -1
طور نطاقو يف العمليات اؼبالية، أي التحقق من سبلمة السجبلت والبيانات اؼبالية، بعدىا حدث ت

منطقي ألىداؼ التدقيق الداخلي لتشمل نشاط تقييمي ووقائي وإنشائي، إال أف ىذه النظرة قد 
 تطورت وأصبحت ذات صبغة تأكيدية واستشارية إلضافة قيمة للمنشأة.

اؼبتعلقة باؼبمارسة  1999: كما حددىا نشرة اؼبعايَت الدولية أىداف التدقيق الداخلي الحديثة -2
خلي، واعتربت ىدفو األساسي ىو ؼبساعدة صبيع أعضاء اؼبنشأة على تأدية العملية للتدقيق الدا

التقويبات يتم ذلك من خبلؿ قياـ التدقيق الداخلي بتزويدىم للتحليبلت و  وعملهم بفاعلية،
 واؼبشورة واؼبعلومات اليت هتم األنشطة اليت يتم مراجعتها. التوصياتو 

 2عماؿ:ويتم ربقيق ىذا اؽبدؼ عن طريق ؾبموعة من األ
  مراجعة وتقوصل فعالية وكفاية وتطبيق الرقابة اؼبالية والرقابة على العمليات األخرى والعمل على جعلها أكثر

 فاعلية وبتكلفة معقولة.
 .التحقق من مدى االلتزاـ بسياسات اؼبنشأة وخططها وإجراءاهتا اؼبوضوعية 
 ع أنواع اػبسائر.التحقق من مدى وجود اغبماية الكافية ألصوؿ اؼبنشأة من صبي 
 .التحقق من إمكانية االعتماد أو الوثوؽ بالبيانات اإلدارية 
  تقوصل نوعية األداء اؼبنفذ على مستوى اؼبسؤوليات اليت كلف العاملوف بالقياـ  هبا و تقدصل التوصيات اؼبناسبة

 لتحسُت عمليات اؼبنشأة وتطويرىا.
 

                                                           
1
 .29 :، ص كره، مرجع سبق ذ االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيدأضبد حلمي صبعة ،  - 
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مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية ،خلف عبد اهلل الوردات ،  - 
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   اإلطار النظري للتدقيق                              الفصل األول:

6 
 

 والمدققأنواع التدقيق الداخلي  المطلب الثالث:
تعددت أنواع التدقيق الداخلي إال أنو بإمكاف فصل ىذه األنواع عن بعضها أثناء التدقيق، فمن الصعوبة أف  

يتم تدقيق تشغيلي دوف األخذ بعُت االعتبار األثر اؼبارل أو األثر اإلداري أو قياس مدى االلتزاـ باألنظمة          
سيم التدقيق الداخلي إذل األقساـ التالية من أجل تبسيط والتعليمات، كل ىذا فقد عمد معهد اؼبدققُت على تق

 1فهم كل نوع وتسهيل التعامل معو من أجل ربقيق أىداؼ التدقيق :
 أوال:أنواع التدقيق

تدقيق االلتزاـ : يهدؼ إذل التحقق من مدى االلتزاـ باألنظمة  والقوانُت اؼبعموؿ هبا واإلجراءات اؼبوضوعة من 
 تق إدارة التدقيق الداخلي عبء:اؼبنشأة،و تقع على عا

 .التأكد من تطبيق القوانُت واللوائح والتعليمات اليت تصدرىا اؼبنشأة 
 .اإلؼباـ الكامل بالقوانُت واللوائح والتعليمات العامة 
 .رقابة مدى التزاـ اإلدارات اؼبختلفة بتطبيق النظاـ الداخلي يف إداراهتم 
الكفاءة و الفعالية يف األنشطة اؼبراد تدقيقها ومساعدة  : يهدؼ إذل التحقق من التدقيق التشغيلي -1

اإلدارة على حل اؼبشاكل بتقدصل توصيات ؾبدية من أجل سلوؾ عمل منهجي وواقعي، فقد يشمل 
 تدقيق العمليات تقييما كامبل لنظاـ وقد يكشف عن مشاكل ىامة يف ؾباؿ العمليات.

لتقوصل الشامل لعمليات اؼبشروع لغرض إعبلـ اإلدارة عما إذا  التدقيق التشغيلي أيضا بأنو " الفحص و ا ويعرؼ 
كانت العمليات اؼبختلفة قد نفذت طبقا للسياسات اؼبوضوعية واؼبتعلقة مباشرة بأىداؼ اإلدارة، كما يشمل 

 التدقيق التشغيلي تقوصل كفاءة استخداـ اؼبواد اؼبادية والبشرية.
حقق من دقة البيانات ومدى االعتماد على اؼبعلومات يهدؼ إذل الت) المحاسبي (: التدقيق المالي -2

 اؼبالية وكذلك احملافظة على األصوؿ،حيث زبضع كافة عمليات اؼبالية للتدقيق اؼبارل واؼبستندي 
 واليت تقـو على:

    .التأكد من أف الصرؼ يتماشى مع ما تسمح بو اللوائح  والقواعد والتعليمات الصادرة اؼبعموؿ هبا 
     من سبلمة إجراءات الصرؼ والتثبت من اعتماد السلطة اؼبخوؿ ؽبا اعتماد الصرؼ ويف حدود التأكد

 صبلحيتها.

                                                           
1
  .55 :،ص مرجع سبق ذكره ،دقيق الداخلي الدوليةالتدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التخلف عبد اهلل الوردات ، - 
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     التأكد من عدـ احتماؿ تكرار الصرؼ من خبلؿ الصرؼ باؼبستند األصلي، ال ينفي وجود مراجعة
 واألقساـ ذباه واجبات التدقيق الداخلي. تمتخصصة قبل الصرؼ مسؤولية اإلدارامالية 

: إف اؽبدؼ من تدقيق نظم اؼبعلومات ىو التحقق من أمن وسبلمة اؼبعلومات  تدقيق نظم المعلومات -3
 إلعطاء التقارير اؼبالية والتشغيلية يف الوقت اؼبناسب صحيحة وكاملة ومفيدة.

إف اؽبدؼ من تدقيق األداء ىو التأكد من الفعالية والكفاءة،ألداء اؼبوظفُت ومدى  تدقيق األداء : -4
تزاـ باألنظمة والقوانُت، يطلق على ىذا النوع من التدقيق  التدقيق اإلداري كونو يقـو بفحص شامل االل

 لئلجراءات  واألساليب اإلدارية وتتم يف األيت :
  تقييم األداء : من حيث مدى توافق السياسات واػبطط مع اإلجراءات اؼبتبعة ومراجعة صبيع وسائل

 اـ األمثل وكشف االكبرافات  مع إبراز التوصيات العبلجية.اؼبراقبة للتحقق من مدى االستخد
  اغبكم على الكفاية وترشيد اإلنفاؽ : حصر أي ضياع يف استخداـ موارد اؼبنشأة ورفع الكفاية

اإلنتاجية من خبلؿ تتبع  اجملهود اؼبكرر الغَت ضروري وأي إسراؼ يف استخداـ اؼبوارد وعدـ 
 استخدامها بكفاءة وفعالية.

: يهدؼ من التدقيق البيئي قياس مدى االلتزاـ باألنظمة اػباصة بالبيئة والتلوث       قيق البيئيالتد  -5
وما يبكن أف يواجو اؼبنشأة واغبفاظ على األنظمة البيئية وضبايتها من ـبتلف اؼبصادر اليت تؤدي إذل 

 تدىور األنظمة البيئية ومواردىا وضباية البيئة من االستنزاؼ أو االنقراض.
 ثالثا: تعريف المدقق 

لكل مهنة شخص يقـو دبمارستها، فالتدقيق يقـو بو شخص يطلق عليو اسم " اؼبدقق"، فهذا الشخص هبب     
من اؼبميزات واػبصائص حىت يتمكن من فبارسة ىذه اؼبهنة الصعبة واؼبعقدة، واليت تتطلب  ةأف يتحلى دبجموع

 مسؤولية كبَتة.
 1التدقيق إذل نوعُت: كما يبكن تقسيم القائم بعملية

  اؼبدقق اػبارجي : يكوف غَت موظف باؼبؤسسة الطالبة ػبدماتو، واليت زبضع وثائقها احملاسبية للتدقيق فهو
يقدـ خدماتو بصفة مستقلة غبسابو الشخصي على أسس تعاقدية، ويقـو بإبداء رأيو اؼبهٍت احملايد عن 

بية، وسباشيها مع اؼببادئ احملاسبية، مع تقدصل يف هناية مدى صدؽ وعدالة القوائم اؼبالية والسجبلت احملاس
 العملية تقرير وبوي رأيو.

                                                           
  .55،ص:1990، الدار اعبامعية، لبناف،المراجعة بين التنظير و التطبيقالفيومي ؿبمد ؿبمد، الصباف ؿبمد ظبَت، -1
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 ىو موظف باؼبؤسسة ؿبل التدقيق، كما أنو ال يتمتع باالستقبللية الكاملة كاليت يتمتع اؼبدقق الداخلي :
هتدؼ ؼبنح اؼبدقق هبا اؼبدقق اػبارجي، إذ أف عبلقتو باإلدارة تبعية مهنية إال أنو ىناؾ بعض اإلجراءات 

 الداخلي درجة من االستقبللية.
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 وأىميتها في التدقيق المحاسبي المبحث الثاني: نظام الرقابة الداخلية
قبل أف يبدأ مدقق اغبسابات بعملية التدقيق أي بإجراءات الفحص واالختبار هبب أف يقـو بدراسة وفحص      

اؼبنشأة من صبيع نواحي النشاط لديها والتعرؼ على تقييم نظاـ الرقابة الداخلية من قبل  نظاـ الرقابة الداخلية يف
 اؼبدقق اليت تعترب من أىم مراحل مدقق اغبسابات.

 وأىدفهانظام الرقابة الداخلية تعريف  المطلب األول:
سة للمحافظة على األصوؿ اؼبؤس تتمثل الرقابة الداخلية يف ؾبموعة من الوسائل واإلجراءات اليت تتبناىا    

 تشجيع إتباع السياسات اإلدارية اؼبوضوعة.، تنمية كفاءة العمل، و اختبار دقة اغبسابات ودرجة االعتماد و 
  أوال : تعريف الرقابة الداخلية

  الرقابة بأهنا الوظيفة اليت تتضمن أف األنشطة توافر لنا النتائج اؼبرغوبة، وتتعلق الرقابة  1992عرؼ ديسلر"
وضع ىدؼ، وقياس األداء، وازباذ اإلجراء التصحيحي، وتقـو كل نظم الرقابة بتجميع وزبزين وسبويل ب

اؼبعلومات عن األرباح واؼببيعات أو أي عامل آخر، كما هتدؼ كل نظم الرقابة إذل التأثَت على سلوؾ 
 1العاملُت".

 عرؼ مكتب احملاسبة العاـ األمريكيGAO مبل على أهنا " ىي خطة للتنظيم الرقابة الداخلية تعريفا شا  
توثيق و مراجعة مدى دقة عليها، و احملافظة اؿ األصوؿ اليت سبتلكها الوحدة و كل الطرؽ اػباصة باستعمو 

ى ربقيق أىداؼ اػبطة و اإلنتاجية، الربؾبة، البيانات احملاسبية و ربسُت اؽبيكل التنظيمي و العمل عل
 2."ازباذ السياسات اإلدارية اؼبناسبةالتعاوف بُت العاملُت و  الكفاءة، واالقتصاد، الفاعلية، وتشجيع

 من ىذه التعاريف يبكن أف نستخلص ؾبموعة من النقاط واليت ىي كالتارل : 3   
 .تشكل الرقابة أي عمل تقـو بو اإلدارة لتشجيع احتماؿ ربقيق األىداؼ و الغايات احملددة 
  اإلداري.تنتج الرقابة عن التخطيط والتوجيو والتنظيم 
 .يبكن أف يشمل التعبَت العاـ للرقابة األنواع اؼبختلفة من الرقابة مثل الرقابة اإلدارية واؼبالية 

                                                           
1
،مصر اعبديدة ، القاىرة ،  ، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية التدقيق و الرقابة الداخلية على المؤسساتعبد اهلل عزت بركات ، - 

 .39، ص :2012
2
، ط   ، مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ،  - 

 .001، ص :0112،عمان ،األردن،  0
3
 .78:،ص 2007،،مصراغبديث  ،اؼبكتب اعبامعي التدقيق الشاملأصول و قواعد المراجعة  و ؿبمد السيد سرايا ،  - 



   اإلطار النظري للتدقيق                              الفصل األول:

10 
 

  ؾبموعة موحدة ومتكاملة من األنظمة اليت تستعملها أي ، إف النظاـ العاـ للرقابة ىو عبارة عن مفهـو
 منظمة من أجل ربقيق أىدافها وغاياهتا.

 لتخطيط والتنظيم والتوجيو بأسلوب وبدد أىدافا هبب ربقيقها.يقـو التدقيق الداخلي با
  صبيع أشكاؿ الرقابة داخل منشأة وتشمل الرقابة احملاسبية واإلدارية وأنظمة الضبط الداخلي، حسب ما

 جاء بتعريف طرائق التدقيق. 
ا أو إعطاء بيانات ومعلومات أما الرقابة الداخلية فتعرؼ بأهنا اػبطة أو الطرؽ اليت تتبعها اؼبنظمة غبماية أصوؽب

 دقيقة يعتمد عليها، و كذلك لتحسُت الفاعلية التشغيلية وضماف االلتزاـ بالقوانُت اللوائح اإلدارية.
إف ىذه األىداؼ اليت تسعى الرقابة الداخلية لتحقيقها قد تلقى قبوال من البعض، يف حُت أف اآلخرين قد  

لطتهم ونفوذىم وتعرضهم للتدخل الدائم يف عملهم، أما القسم يرفضوهنا بدعوى أهنا هتدؼ إذل إضعاؼ س
اآلخر فَتى وسيلة فاعلة للحصوؿ على اؼبعلومات بشكل أفضل وأسرع، وكذلك وسيلة جيدة لتحسُت األداء      

 1والفاعلية التشغيلية.
ها اؼبنشأة لتحقيق إف نظاـ الرقابة الشامل ىو عبارة عن ؾبموعة موحدة من أنظمة الرقابة والتوجيو تستخدم 

 أىدافها وغاياهتا ويبكن أف تكوف الرقابة وقائية أو توجيهية أو أف تعمل على ربري األمور.
تعترب الرقابة الداخلية ؾبموعة النظم واإلجراءات و الطرؽ اليت تتخذىا اإلدارة غبماية أصوؿ اؼبنشأة ولضماف دقة 

يها، وزيادة الكفاءة التشغيلية وضماف االلتزاـ بسياسات اإلدارة وسبلمة البيانات اؼبالية وزيادة درجة االعتماد عل
 2اؼبوضوعة.

نظاـ الرقابة الداخلية بأنو كافة السياسات واإلجراءات اليت تتبناىا إدارة اؼبنشأة ؼبساعدهتا  400وعرؼ اؼبعيار رقم 
االلتزاـ بسياسات اإلدارة قدر اإلمكاف يف الوصوؿ إذل ىدفها لضماف إدارة منظمة وكفاءة للعمل، واؼبتضمنة 

وضباية األصوؿ ومنع واكتشاؼ الغش واػبطأ ودقة واكتماؿ السجبلت احملاسبية وهتيئة معلومات مالية موثوقة يف 
 الوقت اؼبناسب.

 
 
 

                                                           
1
 .39،ص ،مرجع سبق ذكرهالتدقيق والرقابة الداخلية على المؤسساتعبد اهلل عزت بركات ،  - 

2
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 أىداف الرقابة الداخلية :ثانيا
يف اآليت :" التوفيق         يتمثل اؽبدؼ الرئيسي لنظاـ الرقابة الداخلية يف أي منشأة أو أي وحدة أو أي مشروع     

 1والتنسيق بُت سلوؾ وتصرفات العاملُت يف اؼبنشأة واألىداؼ الفرعية التشغيلية اليت تسعى إذل ربقيقها."
 2ومن األىداؼ األساسية لنظاـ الرقابة الداخلية ما يلي:

 ل اؼبعلومات وتشم :صحة و نزاىة المعلومات و البيانات الالزمة التخاذ القرارات من قبل اإلدارة
وىذه اؼبعلومات  اؼبالية واؼبعلومات التشغيلية سواء كانت يدوية أو مستخرجة من أجهزة اغباسب اآلرل،

 مفيدة لئلدارة وتعترب أساسا للقرارات اؼبتخذة من قبل اإلدارة.
 اإلدارة مسئولة عن وضع األنظمة األنظمةجراءات، القوانين و اإل ،االلتزام بالسياسات، الخطط :

وضوعية والتأكد دائما من مدى االلتزاـ بتلك السياسات واػبطط واإلجراءات والقوانُت ذات التأثَت اؼب
 اؽباـ على أعماؿ اؼبنشأة والتقرير عن ذلك ما إذا كانت األنظمة سارية وفعالة وأف االلتزاـ يتحقق.

 بفحص مدى   : وذلك من خبلؿ قياـ التدقيق الداخلي حماية األصول و الموجودات و الممتلكات
كفاية وسائل احملافظة على األصوؿ وضبايتها من كافة أنواع اػبسائر وكجزء من ىذه العملية ومن حُت 

  .آلخر هبب على اؼبدققُت التأكد من صحة وجود ىذه اؼبوجودات واؼبمتلكات
 اؼبناسبة  حيث تعترب كل دائرة يف اؼبنشأة مسئولة عن وضع اؼبعايَت الموارد باقتصاد و فعالية: استخدام

واؼبساعدة  لقياس مدى االقتصاد والفعالية يف استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة وربديد كفاية استخداـ ىذه اؼبوارد
 يف خفض التكاليف إذل حدة األدسل.

 من وضع الربامج واألنشطة اػباصة بالتنظيم وكذلك مدى  تقدير مدى تحقيق األىداف المرجوة :
 .التشغيلية حيث تعترب اإلدارة العليا مسئولة عن وضع األىداؼ اقباز األىداؼ اؼبوضوعة للعمليات

 
 
 
 
 

                                                           
1
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 المطلب الثاني : مقومات و إجراءات نظام الرقابة الداخلية 
تعترب مقومات نظاـ الرقابة الداخلية أسس ذات قوة تعكس لنا قوة وفعالية ىذا النظاـ والعكس صحيح، حىت     

رقابة الداخلية السليم، يتم ازباذ ؾبموعة من اإلجراءات الضرورية من طرؼ يتم ربقيق اؼبقومات الرئيسية لنظاـ ال
 اإلدارة.

 أوال : مقومات األساسية لنظام الرقابة الداخلية 
 1يقـو نظاـ الرقابة الداخلية على ؾبموعة من اؼبقومات األساسية التالية:

 اقبة األساسية اليت تساعد : يشكل فصل اؼبسؤوليات أو الوظائف وسيلة من وسائل اؼبر فصل المهام
على إقباز العملية يف ؾبملها، حبيث تقلص من خطر التبلعب واػبطأ الصادر عن قصد، وتشمل 
الوظائف اليت تستوجب فصلها تلك اؼبتعلقة بإصدار أوامر الصرؼ، التنفيذ، اغبماية، التسجيل، وكذلك 

 عمليات تطوير األنظمة والعمليات اليومية.
 الوحدات اػباضعة للتدقيق أف تتوفر فيها تصميم للتنظيم وبدد اؼبسؤوليات          : هبب على التنظيم

والصبلحيات، وكذلك إجراءات عمل تشخيص قنوات اؼبعلومات للعمل اليومي ،كما هبب ربديد   
 2.وبوضوح تفويض الصبلحية كيفما كاف نوعها لتفعيل ؿباسبة

 نات األصوؿ من عدة إجراءات أمنية للتأكد أف : ترتكز أساسا على ضباية مكو  عمليات المراقبة
الوصوؿ إليها مقتصر فقط على اؼبستخدمُت اؼبرخص ؽبم سواء تعلق األمر باؼبنفذ اؼبباشر أو الغَت مباشر 

 ،و تعد عمليات اؼبراقبة ىامة يف حالة كوف مكونات األصوؿ قابلة أو مرغوب فيها للحمل .
  التنفيذ وكذلك العمليات ترخيصا أو تأشَتة من طرؼ مسئوؿ  : تتطلب صبيع قراراتالتأشيرةالترخيص و

 متخصص، وهبب أف تكوف حدود ىذه الًتاخيص دقيقة.
  هبب وضع بعض الًتتيبات البلزمة للتأكد من أف اؼبوظفُت مؤىلُت ويتمتعوف بالقدرات اليت الموظفون :

ءة والنزاىة واستقامة اؼبوظفُت، لذا تناسب مسؤولياهتم، ألف السَت اعبيد ألي نظاـ يرتبط بالضرورة بالكفا
تشكل اؼبهارات والكفاءة واؼبميزات الفردية عناصر ىامة هبب أخذىا بعُت االعتبار عند وضع أي نظاـ 

 مراقبة.

                                                           
، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، دقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةالتخلف عبد اهلل الوردات ، - 1
 .138 :، ص 2006،عماف، األردف،1ط
2
 .98:،ص 2،2005ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، ط ،المراجعة و تدقيق الحساباتطواىر ؿبمد التهامي ، مسعود صديقي ، - 
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 يتعلق األمر بعمليات اؼبراقبة اليت يقـو هبا اإلداريوف خارج أوقات سَت العمل اليومي التسيير :
ـ الذي يبارسو ىؤالء اإلداريوف كذلك فحص معلومات التسيَت العادي،وتضم مراقبة اإلشراؼ العا

 .الفحصكل إجراءات و  ،ومقارنتها باؼبيزانيات، ومقاييس األداء
 هبب أف وبتوي كل نظاـ مراقبة  داخلية، اعتماد وسيلة اإلشراؼ على سَت على العمل شرافاإل :

يراجع رئيس  ، كأفتنظيمي اؼبعتمدالعمل اليومي للعمليات وعلى تسجيلها  وذلك من خبلؿ اؽبيكل ال
، أو من خبلؿ اإلشراؼ اؼبباشر من شخص مؤىل يراجع  األعماؿ القسم على أعماؿ وموظفُت القسم

 أوؿ بأوؿ.
 ) يبارس اؼبراقب اؼبارل مهمة مراقبة مستقلة جملاالت واسعة  المراجعة الداخلية ) المراقب المالي :

دل يكن مكتمل الشروط وفقا إجراءات العمل إف  تند ماحبيث وبق لو رد أو االعًتاض على صرؼ مس
 .و التعليمات اؼبصرح هبا يف العملاؼبعتمد أو وفق  األنظمة 

ويؤدي توفر نظاـ فعاؿ للرقابة الداخلية يف اؼبنشأة إذل منع واكتشاؼ الغش والتبلعب دبا يقـو عليو من     
 مقومات  تكفل ىذا ودبا يعتمد عليو من أساليب ووسائل.

 ام الرقابة الداخلية ثانيا : إجراءات نظ
 تتمثل إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية فيما يلي :   

 1إجراءات تنظيمية و إدارية: -1
 .ربديد اختصاصات اإلدارات واألقساـ اؼبختلفة بشكل يضمن عدـ التداخل 
 ية، وحبيث يقع عمل  توزيع الواجبات بُت اؼبوظفُت حبيث ال ينفرد احدىم بعملية ما من البداية للنها

 كل موظف ربت رقابة موظف آخر.
 .توزيع اؼبسؤوليات بشكل واضح يساعد على ربديد كيفية اػبطأ واإلنباؿ 
 .تقييم العمل بُت اإلدارات واؼبوظفُت حبيث يتم فصل الوظائف 
  تنظيم األقساـ حبيث هبتمع اؼبوظفوف الذين يقوموف بعمل واحد يف صالة واحدة تدوين إجراء

 وتعميمها على اؼبوظفُت. العمل
 .إجراء التنقبلت بُت اؼبوظفُت كلما أمكن ذلك 

 
                                                           

1
 .105 :، ص،مرجع سبق ذكره المراجعة وتدقيق الحساباتمسعود صديقي ،ىر ؿبمد التهامي ،طوا - 
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 1إجراءات محاسبية : -2
 الغش       إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدوثها ألف ىذا يقلل من فرص

 واالحتياؿ ويساعد إدارة اؼبنشأة على اغبصوؿ على ما تريده من عمليات يف الوقت اؼبناسب.
 دـ اشًتاؾ أي موظف يف مراجعة عمل قاـ بو.ع 
 .استخداـ وسائل التوازف احملاسيب الدوري مثل: موازين اؼبراجعة وحسابات اؼبراقبة اإلصبالية 

 2إجراءات عامة :  -3
 .التأمُت على فبتلكات اؼبنشأة ضد صبيع األخطاء 
 ة أو ذبارية.التأمُت على اؼبوظفُت الذين حبوزهتم عهد نقدية أو بضائع أو أوراؽ مالي 
  .وضع نظاـ وقائي سليم ؼبراقبة الربيد الوارد والصادر 
 .استخداـ وسائل الرقابة اؼبزدوجة 

 تدقيقية:و  ،وتصحيحية ،إجراءات وقائية -4
 فصل ، و اختيار احملاسبُت اؼبؤىلُت ذوي الكفاءة :، فمثبللوقائية سبنع اؼبشكلة قبل حدوثهاإجراءات ا

 ؼبسئولية.  اؼبوظفُت، وربديد ااؼبهاـ بُت
  إعادة اغبسابات    إجراءات التدقيقية تعترب ضرورية الكتشاؼ األخطاء الرقابية حاؼبا ربدث فمثبل:

 .اد موازين اؼبراجعةإعد،وإعداد اؼبطابقة البنكية و 
                إجراءات التصحيحية وىي سبثل العبلج الذي هبب إتباعو لتصحيح األخطاء الرقابية اؼبكتشفة

عدة إجراءات قبل اكتشاؼ أسباب اػبطأ، ومن مث تصحيح تلك األخطاء، ومن مث ،وتتضمن 
 3تعديل النظاـ.

 
 
 

                                                           
1
، مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع  التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ،- 

 .140:، ص2006األردف،عماف ، ،1،ط
0

 .140،ص: أعبلهالوردات ، نفس اؼبرجع  خلف عبد اهلل -

0
 .42:،ص2012،منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر القاىرة،التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسساتعبد اهلل عزت بركات، -
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 1إجراءات متعلقة بالمدخالت و المخرجات: -5
  إجراءات الرقابة على اؼبدخبلت حيث تصمم لضماف دقة ىذه البيانات، وصبلحيتها وإدخاؿ

 اؼبصرح هبا فقط للنظاـ.
  البيانات حيث تصمم لضماف معاعبة البيانات بشكل دقيق وتاـ      إجراءات الرقابة أثناء معاعبة

 وضماف أف السجبلت واؼبلفات مت تعديلها وربديثها آنيا.
  إحكاـ ؼبنع أي أف ـبرجات النظاـ مراقبة بدقة و  تصمم لضمافإجراءات الرقابة على اؼبخرجات و

 .علومات اؼبهمة اليت سبت معاعبتهاتسرب للم
 تدقيق الداخليفي ال و أىميتها م الرقابة الداخلية: نظاثالثالمطلب ال

يعمل التدقيق الداخلي على تطوير وربسُت أنظمة الرقابة الداخلية، وحىت ربقق ىذه الوظيفة أىدافها واليت     
 2وجدت ألجلها البد من توفر الشروط اليت تسمح ؽبا بأدائها مهامها بفعالية وأىم ىذه الشروط:

 أف على التدقيق الداخلية أف تغطي صبيع نشاطات ووظائف اؼبؤسسة اؼبختلفة من  الشمولية: وىذا يعٍت
 صبيع النواحي.

  االستقبللية: البد من ربديد اؼبوقع الوظيفي لوظيفة التدقيق الداخلي يف اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة ما
فبا يضمن عدـ تداخلها  هبعلها مستقلة على باقي الوظائف و غالبا ما تكوف تابعة مباشرة لئلدارة العليا،

 مع الوظائف األخرى وىذا لضماف اؼبوضوعية واغبياد يف التقارير اؼبعدة من طرؼ قسم التدقيق.
  الكفاءة: البد أف يكوف الشخص اؼبكلف بأداء مهمة أو وظيفة التدقيق على درجة كبَتة من النزاىة

 واإلؼباـ باؼبيداف، فبا يسمح لو بأداء وظيفتو على أكمل وجو.
حىت يتمكن التدقيق الداخلي من القياـ دبهامها على أحسن وجو والوصوؿ إذل رقابة داخلية جيدة هبب و 

 وضع أو تصميم ىذه األخَتة لػػ:
 .نظاـ لرقابة ـبتلف العمليات 
 .نظاـ لرقابة اإلجراءات اؼبوضوعة من طرؼ اؼبؤسسة ومدى إمكانية تطبيقها 
 .تنظيم ؿباسيب 
 لومات.معاعبة مبلئمة ؼبختلف اؼبع 

                                                           
1

 .140مرجع سبق ذكره، ص:، التدقيق والرقابة الداخلية على المؤسسات عبد اهلل عزت بركات، -

2
،دار اعبامعية اعبديدة، االتجاىات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخليةافَتي فتح زرؽ،ؿبمد ظبَت كامل وؿبمود مراد مصطفى، السو  -

 .43،ص:2002، اإلسكندرية
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 .نظاـ لقياس اؼبخاطر واإلنتاج 
 .نظاـ للمعلومات والتوثيق 

ويسعى اؼبدقق الداخلي ػبدمة إلدارة اؼبؤسسة من خبلؿ عملية الرقابة ولذلك يبكن ذكر ؾبموعة من       
 النقاط اليت تربز اىتماـ اؼبدقق هبذه العملية:

  الفرعية ىي التخطيط والتنظيم والتوجيو تتميز الوظيفة اإلدارية بانقسامها إذل ؾبموعة من الوظائف
والتنسيق والرقابة، وتعترب وظيفة الرقابة من مهاـ مدير اؼبؤسسة واليت يشاركو اؼبدقق الداخلي بفاعلية لتحقيق 

 ىذه الوظيفة وذلك ضمانا للوظائف الفرعية األخرى.
 ألخَت يبتاز باالستقبللية عن قياـ اؼبدقق الداخلي بتزويد اإلدارة باؼبعلومات الرقابية خاصة أف ىذا ا

األنشطة التشغيلية داخل اؼبؤسسة، وىذا ما يؤكد على اعتماد إدارة اؼبؤسسة على اؼبدقق الداخلي لتحقيق 
 األداء.
   عمل اؼبدقق الداخلي باؼبؤسسة باعتباره أحد العاملُت هبا، ذبعلو قريب من السجبلت اؼبالية وعلى دراية

س اؼبؤسسة، ىذا ما يدفعو ويساعده على القياـ بعملية الرقابة األنشطة كاملة نسبيا باؼبشاكل اليت سب
 التشغيلية اؼبرتبطة هبذه السجبلت والوثائق اؼبالية.

  يشمل نشاط اؼبدقق الداخلي تدقيق اؼبارل وتدقيق مدى االلتزاـ بالسياسات واللوائح والقوانُت
كما  مليات للتحقق من كفايتها ومدى انتظامها،اؼبوضوعة، تدقيق العمليات األنشطة وكافة اإلجراءات والع

يبكن إضافة تدقيق نظاـ اؼبعلومات ودرجة األماف اؼبصاحبة ؽبا فقياـ اؼبدقق دبختلف ىذه العمليات يكوف 
 لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة من طرؼ إدارة اؼبؤسسة.
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 المحاسبي : مفاىيم عامة حول التدقيقالثالثالمبحث 
لنظرة إذل التدقيق نتيجة لزيادة اغباجة إليو، فالتدقيق يعترب شكل من أشكاؿ الرقابة وقد تطور مع لقد تغَتت ا    

تطور اغبياة اإلنسانية وخاصة االقتصادية منها، بسبب توسع اؼبؤسسة وتشعب وظائفها األمر الذي زاد من 
 صعوبة مراقبة اؼببلؾ لتسيَت اؼبؤسسة من جانب التدفقات النقدية واؼبالية.

 وأىدافو المحاسبي المطلب األول: مفهوم التدقيق
لقد ناؿ التدقيق اىتماما واسعا يف األوساط اؼبالية واالقتصادية والقانونية وحىت االجتماعية منها، فمهنة      

التدقيق موجودة يف كل مؤسسة مهما اختلف نوعها، وىذا ؼبا ؽبا دور يف صيانة وضباية أمواؿ اؼبؤسسة ومساعدهتا 
 ازباذ القرارات اؼبختلفة.يف 

 المحاسبي أوال: مفهوم التدقيق 
لقد تعددت اعبوانب اليت مت التطرؽ إليها يف تعاريف التدقيق، وىذا باختبلؼ اؽبيئات واألطراؼ الصادرة عنها     

 ورغم االختبلؼ الشكلي بُت ىذه اؼبفاىيم، إال أهنا تصب يف نفس اؽبدؼ ونذكر أىم ىذه التعاريف كما يلي:
 التدقيق احملاسيب على أنو : "إجراءات منظمة ألجل اغبصوؿ على األدلة  عرؼ ارباد احملاسبُت األمريكيُت

اؼبتعلقة باإلقرارات أو باألرصدة االقتصادية واألحداث، وتقييمها بصورة موضوعية لتحديد درجة العبلقة 
 1بُت ىذه اإلقرارات ومقياس معُت وإيصاؿ النتائج إذل اؼبستفيدين."

 ة منتظمة ومنهجية عبمع األدلة والقرائن وتقويبها ، بشكل موضوعي، اليت تتعلق عرؼ التدقيق بأنو عملي
ديد مدى التوافق والتطابق بُت النتائج واؼبعايَت اؼبقررة ذلك لتحبنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية و 

 2.ل نتائج ذلك إذل األطراؼ اؼبعنيةمث توصي،

  عرؼBONNAULT ET GERMOND   بناء بأسلوب من طرؼ مهٍت على أنو " اختبار تقٍت صاـر و
اؼبقدمة من طرؼ مصداقية اؼبعلومات اؼبالية بغية إعطاء رأي معلل على نوعية و  ،ومستقل مؤىل

اد ىذه اؼبعلومات يف كل الظروؼ وعلى مدى احًتاـ القواعد على احًتاـ الواجبات يف إعداؼبؤسسة، و 
نتائج ؼبوجودات ويف الوضعية اؼبالية و ، يف الصورة الصادقة على اية اؼبعموؿ هباوالقوانُت واؼببادئ احملاسب

 3.اؼبؤسسة"

                                                           
1
 .20، ص: 2006،عماف ، األردف ،  3ط دار وائل للنشر و التوزيع ،،  مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمليةىادي التميمي ،  - 

2
 .14،ص: 2006، عماف ، األردف ،  1، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة ، ط  تدقيق الحسابات المعاصرغساف فبلح اؼبطارنة ،  - 

3
 .09،ص : 2005، اعبزائر ،  2، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ، ط المراجعة و تدقيق الحساباتطواىر ؿبمد التهامي ، مسعود صديقي ،  - 
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  الية القوائم والسجبلت والعمليات والفعالية )اؼبمستقل للبيانات و عرؼ التدقيق على أنو فحص منتظم و
الرأي الفٍت من خبلؿ إبداء ـ اؼبدقق جبمع األدلة والقرائن وتقييمها و أف يقو وغَت اؼبالية( ألي منشأة و 

 1.تقريره
 فبا سبق قبد أف التدقيق يتضمن وظيفتُت أساسيتُت نبا:      
 .الفحص للدفاتر والسجبلت واؼبستندات 
  اإليصاؿ للمعلومات اليت وبصل عليها اؼبدقق من خبلؿ عملية التدقيق وىو ما يسمى باؼبنتج النهائي

تتمثل القيمة اؼبضافة لعملية التدقيق يف مساعدة و للتدقيق والذي يتمثل يف تقرير مدقق اغبسابات، 
 2نوعية اؼبعلومات اليت يتضمنها تقرير اؼبدقق.مات على ازباذ قرار تقييم جودة و مستخدـ اؼبعلو 

  فبا سبق من التعاريف نستخلص التعريف التارل :   
تقويبها بشكل داث االقتصادية، و ئن اؼبتعلقة باألحالقراالتدقيق ىو عملية منتظمة ومنهجية للحصوؿ على األدلة و 

إبداء رأي فٍت  اؼبعايَت اؼبقررة من خبلؿؼ اؼبدقق مع ربديد مدى التوافق والتطابق بُت النتائج و موضوعي من طر 
 .إيصالو إذل األطراؼ اؼبعنيةمن خبلؿ تقريره و 

 المحاسبيأىداف التدقيق  ثانيا:
ىدافها فانتقلت من أىداؼ تقليدية إذل ور انعكس على أ، ىذا التطأسلفنا الذكر أف التدقيق قد تطوروكما    

 3، فمن األىداؼ التقليدية نذكر :أىداؼ حديثة
 مدى االعتماد عليها.حة البيانات والقوائم اؼبالية و التأكد من ص 
 عن عدالة القوائم اؼبالية براىُتبداء رأي فٍت استنادا إذل أدلة و إ. 
  والسجبلت احملاسبية يف الدفاتر األخطاءاكتشاؼ حاالت الغش و. 
 ة للتقليل من فرص ارتكاب األخطاءالتأكد من وجود رقابة داخلية جيد. 
 زباذ القرارات اإلدارية اؼبناسبةادارة على وضع السياسات اؼببلئمة، و مساعدة اإل. 
 .مساعدة الدوائر اؼبالية للمؤسسات يف ربديد الوعاء الضرييب و من مت مبلغ الضريبة الواجب دفعو 

                                                           
1
 .09،ص:2005، اعبزائر،2، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، طالمراجعة وتدقيق الحساباتمسعود صديقي ، طواىر ؿبمد التهامي ، - 

0
 .12 :،ص 2005،نفس اؼبرجع أعبله، المراجعة و تدقيق الحساباتمسعود صديقي ،طواىر ؿبمد التهامي ،   -

3
، 1999 عماف، األردف ، ،1، مؤسسة الوراؽ ، ط في ظل المعايير األمريكية و الدولية أساسيات التدقيق،  دحدوح سُتح ،حسُت القاضي  -
 .15:ص
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 اركة يف زبطيط االقتصاد الوطٍت دبساعدة اعبهات اغبكومية.اؼبش 
لة فقد أثر العوؼبة على اقتصاديات الدو تطور الذي حصل يف بيئة األعماؿ واالنفتاح االقتصادي الدورل و بعد ال    

غَتىا من  خدمات أىم من اكتشاؼ األخطاء والغش و فبا تطلب من اؼبدقق تقدصلتغَتت النظرة إذل التدقيق، 
بيئة األعماؿ اغبالية حيث ق األىداؼ العصرية اليت تتبلءـ و ألىداؼ التقليدية ليقـو بعملية التدقيق من أجل ربقيا

 1أصبحت أىداؼ التدقيق اليـو على النحو التارل :

  التعرؼ على أسباب عدـ ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة من قبل اؼبنشأة.مراقبة اػبطط ومتابعة تنفيذىا و 
 ليت مت التوصل إليها مقارنة مع األىداؼ اؼبرسومة.تقييم النتائج ا 
  اإلسراؼ يف صبيع و  القضاء على اؽبذرجة فبكنة من الكفاية اإلنتاجية و العمل على ربقيق أقصى در

 نشاطات اؼبنشأة.
 .ربقيق أكرب قدر فبكن من الرفاىية للمجتمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .18 :ص،2006، عماف ، األردف ،1دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة ، ط، تدقيق الحسابات المعاصرغساف فبلح اؼبطارنة ،  - 1
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 تدقيقيوضح مراحل تطور أىداؼ و إجراءات ال:اعبدوؿ التارل 
 : مراحل تطور أىداؼ وإجراءات التدقيق (01الجدول رقم )                     

مستوى التحقق أو  الهدف من التدقيق     الفترة        
 الفحص

أىمية الرقابة 
 الداخلية

 غَت مهمة تفصيلي اكتشاؼ الغش و االختبلس ـ 1850ما قبل عاـ 

 
 1905-1850بُت  ما

 
 اكتشاؼ الغش واػبطأ

 االختبلسو 

 
 االختبارات بعض

 تفصيل مبدئي

 غَت مهمة
 

ربديد عدالة اؼبركز اؼبارل  1933-1905ما بُت 
 اكتشاؼ الغش و األخطاءو 

اختباري  فحص
 تفصيلي

 درجة اىتماـ بسيطة

ربديد عدالة اؼبركز اؼبارل  1940-1933ما بُت 
 اكتشاؼ الغش و األخطاءو 

 بداية االىتماـ اختباري       

ربديد عدالة اؼبركز اؼبارل  1960-1940 ما بُت
 اكتشاؼ الغش و األخطاءو 

 جوىريقوي و  اىتماـ اختباري       

مراقبة اػبطط، تقييم نتائج  حىت اآلف -1960بُت 
الرفاىية األعماؿ، ربقيق 

 االجتماعية و غَتىا

أنبية جوىرية للبدء  اختباري       
 بعملية التدقيق

 
، 2006،عماف، األردف، ، 1دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع،ط، تدقيق الحسابات المعاصرطارنة ، : غساف فبلح اؼب لمصدرا

 .18ص:
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 المحاسبي ومعاييرهالمطلب الثاني : أنواع التدقيق 
إف تطور التدقيق أدى بدوره إذل تطور األىداؼ، وكذا على مستوى التحقق والفحص، باإلضافة إذل درجة      

ظاـ الرقابة الداخلية، حيث زبتلف الزوايا اليت تنظر إذل التدقيق إال أف ذلك ال يغَت من جوىر االعتماد على ن
 عملية التدقيق.

 المحاسبيأوال : أنواع التدقيق 

         الزاوية اليت ينظر إليها التدقيق                       إال أف يلتقي باألىداؼ ولكن االختبلؼ يظهر يف  تعددت أنواع التدقيق    
 1عليو يصنف التدقيق حسب وجهات النظر اؼبختلفة إذل:األداء اليت ربكم صبيع األنواع و مستويات و 

 من حيث نطاق عملية التدقيق :  1-
 دوف استثناء. % 100: يقـو اؼبدقق بالفحص الكامل لؤلنشطة بنسبة تدقيق كامل 
  غَتىا.ىنا يقتصر عمل اؼبدقق على بعض األنشطة دوف تدقيق جزئي : و 

 :لوقت الذي تتم فيو عملية التدقيقمن حيث ا -2
 دقق بالتدقيق بعد انتهاء األعماؿتدقيق هنائي: قياـ اؼب. 
 .تدقيق مستمر : يقـو اؼبدقق بتدقيق األنشطة طواؿ الفًتة 

 من حيث الهيئة التي تقويم بعملية التدقيق:-3
 لمنشأة ىدفو اغبكم على الكفاية تدقيق داخلي :نشاط داخلي مستقل ينشأ داخل اؼبنشأة تابع ل    

 . ليةاالقتصادية لنظاـ الرقابة الداخوالفعالية و 
 الرأي يف : نشاط خارجي يقـو بالتدقيق على نتيجة األعماؿ احملاسبية ىدفو إبداء تدقيق خارجي

  .عدالة البيانات اؼبالية
 :يث درجة االلتزام بعملية التدقيقمن ح-4

 التدقيق بناء على نص قانوشل. القياـ بعمل :تدقيق إلزامي 

  تدقيق اختياري: القياـ بعمل التدقيق فيما يعمل طلب أصحاب اؼبنشأة دوف إلزاـ قانوشل وىو أمرا
 اختياريا.

 

                                                           
1
و التوزيع ، ط ، مؤسسة الوراؽ للنشر  ية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةالتدقيق الداخلي بين النظر خلف عبد اهلل الوردات ، - 

 .53،  ص :2006 عماف ، األردف ، 1
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 مدى المسئولين في التنفيذ:من حيث درجة الشمول و -5
 ات اؼبالية و إبداء رأي بعدالتهاىدفها التأكد من صحة البيان :تدقيق عادي. 
 ىدفها البحث عن حقائق معنية للوصوؿ على نتائج معينة. :معُت فحص لغرض      

 معايير التدقيق  ثانيا:
اؼبعايَت ىي قوانُت وأنظمة وإجراءات موضوعة من قبل الدولة أو اعبمعيات اؼبهنية أو ىيئة ـبولة لقياس نوعية      

ى قياس موحد لعمل اؼبدقق اؼبستقل واحملايد  العمل اؼبنجز من قبل اؼبدقق، إف وجود ىذه اؼبعايَت ألجل اغبفاظ عل
 كوف ىذا اؼبقياس يوفر ؼبهنة التدقيق الثقة والكرامة من قبل اعبمهور، وبالتارل الثقة بالبيانات اؼبالية.

 1ىذه اؼبعايَت تنقسم إذل ثبلث فئات و ىي:
 و وىي:وىي معايَت زبص شخص اؼبدقق ومتعلقة بتأىيل اؼبدقق ونوعية عمل :المعايير العامة -1

  التدقيق هبب أف يتم من قبل شخص أو أشخاص لديهم التأىيل والتدريب اؼبهٍت اؼبطلوب والكفاءة
البلزمة يف تدقيق اغبسابات، ىذا اؼبعيار يعًتؼ بأف الشخص مهما كاف مؤىبل وكفؤا يف اجملاالت 

ىيل والتدريب يف األخرى مثل: اجملاالت اؼبالية واألعماؿ ال يتمكن من القياـ بالتدقيق بدوف التأ
حقل التدقيق، وإف ىذا التدريب اؼبهٍت يشمل التدريب اؼبستمر يف حقل االختصاص ألجل مواكبة 

 التطور والتغيَت وكيفية تطبيقها ألجل أف يتمكن من إصدار اغبكم اؼبوضوعي.
 لظاىرية     بالنسبة عبميع األمور اؼبتعلقة بالتدقيق، فعلى اؼبدقق أف وبافظ على استقبلليتو الذىنية ا

والفعلية فرأي مدقق اغبسابات حوؿ عدالة البيانات احملاسبية يصبح غَت ذي قيمة إذا دل يكن 
مستقبل فعليا وظاىريا، إذ تعترب االستقبللية العمود الفقري ؼبهنة تدقيق اغبسابات ويف حالة الشك 

 باستقبللية اؼبدقق فإف ثقة اعبمهور ستنخفض نتيجة لذلك.
 ىذا اؼبعيار يتطلب ؿ العناية اؼبهنية اؼبطلوبة أثناء إجراء التدقيق وعند ربضَت التقرير، على اؼبدقق يبذ

حيث أف عند ربضَت التقرير ة عند القياـ بإجراءات التدقيق و من اؼبدقق اؼبستقل إقباز عملو بعناي
الذين قاموا العناية اؼبهنية تتطلب دراسة انتقادية عبميع مستويات العمل اؼبنجز من قبل اؼبساعدين 

 .لعمل التدقيقيبا

                                                           
1
 .30،ص : 2006،عماف ، األردف ،   3ط  دار وائل للنشر و التوزيع ،، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمليةىادي التميمي ،  - 
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وتعٍت العناية اؼبهنية أف أي شخص يقـو بعرض خدماتو لآلخرين عليو أف يكوف مؤىبل ويبلك اؼبتطلبات 
اؼبهنية، أي أف لديو من اؼبهارات مثل ما ىو مطلوب من اؼبهن األخرى كالطبيب االستشاري، اؼبهندس 

 ما شابو ذلك.
 ة بتنفيذ عملية التدقيق واإلجراءات اليت عليو إقبازىا وتشمل:وىي اؼبتعلق :ايير الميدانيةالمع -2

 .هبب التخطيط الكايف لعملية التدقيق كما هبب اإلشراؼ على اؼبساعدين وإف وجدوا 
  هبب أف يكوف ىناؾ فهم ودراسة وتقييم لنظاـ الرقابة الداخلية ليكوف أساسا لتخطيط عملية

 .ي سيقـو بومدى الفحص الذالتدقيق وتقدير طبيعة وقت و 
  اغبصوؿ على أدلة كافية ومبلئمة وذات عبلقة وذلك من خبلؿ الفحص واؼببلحظة، االستفسار

 التأييد واإلجراءات األخرى لتوفَت أساس معقوؿ لرأي اؼبدقق حوؿ البيانات احملاسبية.
 1:األربعة تبُت التوجيهات اؼبعينة لتحضَت تقرير اؼبدقق وتشمل على :المعايير التقرير -3

 ب أف يشَت التقرير من أف البيانات احملاسبية قد مت ربضَتىا حسب اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها.هب 
  التقرير هبب أف يشَت إذل الظروؼ اليت دل يتم فيها إتباع اؼببادئ احملاسبية اؼبتعارؼ عليها يف السنة

 اغبالية كما كانت يف السنة السابقة أي مبدأ التماثل والثبات.
  اإليضاحات واؼبعلومات اؼبلحقة مع البيانات اؼبالية كافية إال إذا ذكر خبلفا لذلك من قبل اؼبدقق.تعترب 
  هبب أف وبتوي التقرير على إعطاء الرأي حوؿ البيانات احملاسبية ككل أو إعطاء رأي متحفظ، رأي

وبفقرة شرح ـبالف أو عدـ إعطاء الرأي ويف حالة عدـ إعطاء الرأي النظيف هبب إعطاء األسباب 
  قبل فقرة الرأي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .38:، ص 2005، ،اعبزائر  2، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،ط المراجعة و تدقيق الحساباتؿبمد التهامي ، مسعود صديقي ،طواىر  -  
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 ح معايَت التدقيق اؼبتعارؼ عليهايوض :الشكل اؼبوارل
 : معايَت التدقيق اؼبتعارؼ عليها . (01الشكل رقم )                                  

 
                                         

 

 

 

 

 اتساؽ القوائم مع اؼببادئ     ربضَت العمل و اإلشراؼ على                                   التدريب الفٍت و الكفاية

 ؿباسبية اؼبتعارؼ      عليها اؼبساعدين 

 ؿباسبية          ثبات تطبيق مبادئ  اغبصوؿ على وضع بالرقابة الداخلية االستقبلؿ الذىٍت
 ؿباسبية متعارؼ عليها          
 كفاية األوضاع    اغبصوؿ على أدلة إثبات كافية                            هنية الواجبة العناية اؼب

                              التعبَت عن الرأي                                             و صاغبة                                                 
     

                                                                           
   

                               
 

 .108:،ص2006،جبلؿ للطباعة ،دوف ذكر بلد النشر،  المراجعة بين النظرية والتطبيق: أمُت السيد أضبد لطفي ، المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                

    GAASمعايَت التدقيق اؼبتعارؼ عليها     

معايَت عامة )معايَت شخصية و 
 تأطَتية للمدقق(

معايَت العمل اؼبيداشل )معايَت األداء 
 ة الًتقية(عملي

معايَت التقرير )معايَت ؿبتوى تقدير  
 التدقيق(

   يتم تفسَتىا عن طريق        

 إيضاحات معايَت التدقيق       
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 الرقابة الداخليةو  لب الثالث : التدقيق المحاسبي و عالقتو بالتدقيق الداخليالمط
 تكمن عبلقة التدقيق احملاسيب بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية يف األيت :      

 أوال: العالقة بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الداخلي  
تدقيق احملاسيب  يف اؽبدؼ من إجراء االختبارات ،حيث يتم يف يتمثل الفرؽ الرئيسي بُت التدقيق الداخلي وال      

التدقيق احملاسيب الًتكيز على ما كانت اؼبعلومات التارىبية قد مت تسجيلها بطريقة صحيحة بينما التدقيق الداخلي 
، و كما يتم كتابة يركز على الفعالية  والكفاءة،حيث يشًتكاف يف عناية التقرير التدقيق الذي يوجو إذل اإلدارة العليا

تقرير موحد من طرؼ اؼبدقق الداخلي يشمل اعبوانب احملاسبية و غَت احملاسبية ،حيث هبب صياغة تقرير التدقيق 
 الداخلي بعناية شديدة ألف ىذا النوع من التقارير يتم استعمالو من أجل ازباذ القرارات اؼبؤسسة.

، ىبوؿ لو مهاـ التقييم واؼبراقبة ولو عدة أنواع من بينها التدقيق الداخلي يقاـ بو يف مصلحة داخل اؼبؤسسة 
،حيث أف التدقيق الداخلي ىو عبارة عن وظيفة داخلية 1التدقيق احملاسيب الذي يسعى لتقييم العمليات احملاسبية

مدى سباشي تابعة إلدارة اؼبنشأة، لتعرب عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية دبا فيها احملاسبية لتقييم 
 النظاـ مع ما تتطلبو اإلدارة أو للعمل على حسن استخداـ اؼبوارد دبا وبقق الكفاية اإلنتاجية القصوى.

من ىنا يتضح لنا أف التدقيق احملاسيب جزء من التدقيق الداخلي أو باألحرى نوع من أنواعو، حيث أف ىذا و 
لتقييم ؼبراقبة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة األخَت يعتمد على وظيفتُت أساسيتُت تتمثبلف يف الفحص وا

الداخلية واحملاسبية،وعليو التدقيق احملاسيب يتمثل يف التحقق اإلنتقادي اؼبنتظم ألدلة و قرائن اإلثبات ؼبا ربويو دفاتر 
اء وسجبلت اؼبنشأة من بيانات يف إطار مبادئ ؿباسبية متعارؼ عليها من خبلؿ برنامج ؿبدد مقدما هبدؼ إبد

 2الرأي  الفٍت احملايد عن صدؽ وعدالة التقارير اؼبالية لقراء ومستخدمي ىذه التقارير.
 ثانيا: العالقة بين التدقيق المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية

يقـو اؼبدقق احملاسيب بتقييم نظاـ الرقابة الداخلية وذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج اؼبتحصل عليها من       
ابة الداخلية واالعتماد عليها يف تقييم أداء اؼبؤسسة، ويبكن تلخيص قياـ اؼبدقق احملاسيب يف دراسة وتقييم نظاـ الرق

 نظاـ الرقابة الداخلية فيما يلي:
يهتم اؼبدقق احملاسيب بداية دبا يعرؼ بالفحص اؼببدئي لنظاـ  الفحص المبدئي لنظام الرقابة الداخلية: -1

بغرض اإلؼباـ باؼبعلومات الكافية عن البيئة اليت يعمل فيها نظاـ الرقابة من الرقابة الداخلية يف اؼبؤسسة 
                                                           

1
، مذكرة زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،أىمية التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في اتخاذ قرارات المؤسسةبن دادة أمينة  - 

 .40، ص: 2013-2012بد اغبميد ابن باديس ، مستغازل ، اعبزائر ، ماسًت أكاديبي ،جامعة ع

2
 .92:، ص  2005،، األردف،عماف  2، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، ط المدخل إلى التدقيق الحديثأضبد حلمي صبعة ، - 
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ناحية، وطبيعة تدقيق العمليات اؼبالية من خبلؿ عناصر النظاـ احملاسيب يف اؼبؤسسة من ناحية أخرى 
1ويساعد اؼبدقق على ما يلي:

 

 يعة العمل اؼبارل فيها من طبيعة النظاـ احملاسيب يف اؼبؤسسة والدورة احملاسبية: اليت ربكم طب
 خبلؿ:

  التعرؼ على طبيعة الدورة اؼبستندية لعمليات اؼبؤسسة واؼبستندات اؼبستخدمة فيها، وطبيعة
وظيفة كل مستند على أساس أف ىذه الدورة سبثل العنصر اؽباـ من عناصر اؼبدخبلت يف 

 النظاـ احملاسيب للمؤسسة.
 يف ىذه اؼبستندات وطريقة معاعبتها وربليلها. التعرؼ على مرحلة تشغيل البيانات الواردة 
  التعرؼ على مرحلة اؼبخرجات للنظاـ احملاسيب اؼبتمثلة يف ؾبموعة القوائم والتقارير اؼبالية اليت

 ينتجها النظاـ احملاسيب وؿبتويات كل منها.
  اؼبدقق دبا طبيعة نظاـ الرقابة الداخلية اؼبطبق يف اؼبؤسسة والبيئة الرقابية: اليت يعمل فيها

 يساعده على:
 .التعرؼ على اؽبيكل اإلداري للمؤسسة وما وبتويو من مسؤوليات إدارية متعددة 
  التعرؼ على توزيع خطوط اؼبسؤولية داخل ىذه اؼبستويات وطبيعة خطوط االتصاؿ

 فيها أفقيا ورأسيا.
 يف  التعرؼ على طبيعة اإلشراؼ واإلدارة بالنسبة لنظاـ الرقابة الداخلية اؼبطبق

 اؼبؤسسة.
  التعرؼ على وظائف وخدمات التدقيق الداخلي يف اؼبؤسسة وطبيعة عملها ودورىا

 يف ربقيق الرقابة.
بعد الفحص اؼببدئي الذي يقـو بو اؼبدقق لنظاـ الرقابة الداخلية يف اؼبؤسسة  نتيجة الفحص المبدئي: -2

 يبكن أف يصل إذل أحد االستنتاجُت التاليُت:
 م االعتماد على نظام الرقابة الداخليةاالستنتاج األول: عد 

ويصل اؼبدقق احملاسيب إذل ىذا االستنتاج من خبلؿ نتائج الفحص اؼببدئي الذي قاـ بو نظاـ 
 الرقابة الداخلية اؼبطبق يف اؼبؤسسة على أساس أنو توصل إذل نتائج التالية:

                                                           
 .91-88،ص ص:2007، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، مصر، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملؿبمد السيد سرايا، - 1



   اإلطار النظري للتدقيق                              الفصل األول:

27 
 

 لشكل ال ال جدوى من دراسة وتقييم نظاـ القائم بشكل تفصيلي وأنو وىو هبذا ا
 يصلح بصفة عامة يف ؾباؿ ربديد نطاؽ االختبارات األساسية للتدقيق.

  أف أي عملية تقييم تفصيلي أو دراسة إضافية للنظاـ متضمنة اختبار االلتزاـ بتطبيقو
 سوؼ تتكلف نفقات تفوؽ بكثَت اؼبنافع اؼبتوقعة من ىذا الفحص أو ىذه الدراسة.

 :ام الرقابة الداخليةاالعتماد على نظ االستنتاج الثاني 
ويصل اؼبدقق احملاسيب إذل ىذا االستنتاج عندما يتوصل إذل نظاـ الرقابة الداخلية اؼبطبق يف 
اؼبؤسسة يبكن االعتماد عليو يف ؾباؿ وضع برنامج عملو ولذلك فعليو االستمرار يف فحص 

ة معقولة من وتقييم النظاـ لتحديد مدى كفاية أساليب وإجراءات الرقابة يف تزويده بدرج
 التأكد بعدـ وجود أخطاء وـبالفات جوىرية.

يقـو اؼبدقق احملاسيب بإجراء التقييم النهائي لنظاـ الرقابة الداخلية  التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية: -3
يف اؼبؤسسة على ضوء تقييمو اؼببدئي ؽبذا النظاـ ونتائج االختبارات االلتزاـ باإلجراءات والسياسات 

 قابية، وبناءا على التقييم النهائي يستطيع اؼبدقق أف وبكم على عنصرين التدقيق نبا:الر 
  ربديد مقدار األدلة اؼبفصلة اليت تتعلق بأرصدة القوائم اؼبالية البلـز اغبصوؿ عليها، ويكوف

 اؼبقدار ذو أنبية رئيسة لعملية التدقيق.
 ارة اؼبؤسسة ويعترب ىذا القرار من التعرؼ على مواطن ضعف النظاـ واليت هبب تبليغها إلد

نتائج عملية اختبار نظاـ الرقابة الداخلية، حيث ينبغي على اؼبدقق اكتشاؼ مواطن ضعف 
معينة وذات أنبية أف يقـو بإببلغ إدارة اؼبؤسسة بذلك كتابة تقرير يضم بعض التوصيات 

 البلزمة واؼببلئمة للقضاء على مواطن الضعف ىذه عن التنفيذ.
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 :  خالصة  

يعمل التدقيق على ربسُت وتصحيح اإلجراءات الرقابية اؼبوضوعة من طرؼ إدارة اؼبؤسسة يهدؼ بدرجة أوذل     
إذل ضباية أصوؽبا وأمواؽبا ومساعدة أعضائها يف تنفيذ مهامهم ومسؤوليتهم ذلك بقياـ اؼبدقق الداخلي بعمليات 

ة باستعماؿ ؾبموعة من الوسائل وإعطاء نصائح لئلدارة وتعاليق الفحص والتقييم لنظاـ الرقابة الداخلية للمؤسس
حوؿ العمليات اليت سبت مراجعتها، فالتدقيق الداخلي ما ىو إال امتداد لتطور الرقابة الداخلية خاصة أف أىم 

يب  نوع ويعد التدقيق احملاس مهمة يكلف هبا اؼبدقق الداخلي تتمثل يف التأكد من وجود وكفاية الرقابة الداخلية،
من أنواع التدقيق الداخلي، حيث تقـو اإلدارة بعملية التدقيق الداخلي للتأكد من صحة البيانات واؼبستندات 
اؼبقدمة ؽبا وإتباع اؼبوظفُت لسياسات اػباصة هبا وكذلك احملافظة على موارد اؼبؤسسة وفيما يتم التحقق يف صبيع 

 العمليات اؼبالية واحملاسبية .



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 : تمهيد

تسعى اؼبؤسسة دوما ألف تكوف يف أفضل صورة سواء كاف أماـ اؼببلؾ أو العمبلء أو اؼبسَتين أو الزبائن ...اخل       
وحىت تتمكن من ذلك أصبحت اؼبؤسسة اليـو هتتم بتحسُت أدائها وبالكيفية اليت تستطيع أف تتفوؽ هبا أماـ 

وحيت تستطيع اؼبؤسسة أف تتميز بأداء جيد فهي  ن بُت األسس اليت تبٌت عليو اؼبؤسسة،منافسيها، فاألداء يعترب م
سبارس الرقابة يف ـبتلف مستوياهتا التنظيمية، وىذا حىت تضمن األداء اعبيد فيها، حيث أف مراقب التسيَت واؼبدقق 

صر عليهما فقط بل تعدى إذل دور الداخلي تلقى عليهما مسؤولية الرقابة وربسُت وربقيق فعالية األداء وال يقت
 فعاؿ الذي يلعبو التدقيق احملاسيب يف تفعيل أداء احملاسيب للمؤسسة.
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 المبحث األول: عموميات حول األداء و تقييم األداء
      يعترب األداء القاسم اؼبشًتؾ عبميع اعبهود اؼببذولة من قبل اإلدارة و العاملُت، فمعظم البحوث والدراسات    

يف ؾباؿ نظرية اإلدارة واؼبؤسسة هتدؼ إذل إهباد اآلليات والنماذج والفلسفات والنظريات اإلدارية القادرة عند 
 التطبيق أف ذبعل من األداء حالة سبيز اؼبؤسسة عن غَتىا وىي تنافس بعضها البعض.

 ب األول : مفهوم األداء و أنواعوالمطل
دد لؤلداء ،و ىذا نظرا الستخدامو على نطاؽ واسع يف ميداف األعماؿ من الصعب إعطاء تعريف بسيط و ؿب   

 ، فبا نتج عن ذلك ظهور أنواع ـبتلفة لؤلداء. لتعدد الزاويا اليت تنظر إليو من جهة أخرىمن جهة و 
 أوال : تعريف األداء

  يعود األصل اللغوي لكلمة األداء إذل الكلمة اإلقبليزيةtoperform خما، قاـ بوظيفة وتعٍت أقبز عمبل ض
 1أو مهمة معينة، أدى واجبا.

 ولذا فهو مفهـو يعكس كبل  ،يقصد دبفهـو األداء اؼبخرجات أو األىداؼ اليت يسعى النظاـ إذل ربقيقها
من األىداؼ والوسائل البلزمة لتحقيقها، أي أنو مفهـو يربط بُت أوجو النشاط وبُت األىداؼ اليت 

 2اخل اؼبنظمة.تسعى ىذه األنشطة إذل ربقيقها د
  عبارة عن النتائج اؼبتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية، على اختبلؼ أنواعها "وعرؼ األداء أيضا بأنو

 3".، و التأثَتات اػبارجية واستغبلؽبا من قبل اؼبؤسسة يف ربقيق أىدافها
 ا كبو ربقيق أىدافها كما عرؼ األداء على أنو " ؿبصلة قدرة اؼبؤسسة يف استغبلؿ مواردىا كافة وتوجيهه

ىو ع اؼبؤسسة من جوانبها اؼبختلفة و وىو اؼبرأة اليت تعكس وض،، فاألداء ىو دالة ألنشطة اؼبؤسسة كافة 
الفعل الذي تسعى أطراؼ اؼبؤسسة لتعزيزه وبالتارل فإف األداء يعكس قباح أو فشل اؼبؤسسة ومدى 

 4."قدرهتا على ربقيق أىدافها
 

 قة دبفهـو األداء:وىناؾ مصطلحات ذات العبل
                                                           

1
 - Dictionary –MOUNGED ,english-arabic , libraries oriental, Beirut, 1997 ,p: 619. 

2
 .03:،ص  2013-2012، دار الفكر العريب ، دار النهضة العربية ،  تقييم األداء مداخل جديدة لعالم جديدتوفيق ؿبمد عبد احملسن ،  - 

3
، األردف ،  افعم، 1ط، دار وائل للنشر ،  أساسيات األداء و بطاقة التقييم المتوازنمنصور  الغارل ،  وائل صبيحي إدريس ، طاىر ؿبمد - 

 .39:، ص  2009
4
 :،ص 2009عماف ، األردف ، ، 1، دار الوراؽ النشر و التوزيع ، ط  إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازناػبلوؼ اؼبلكاوي ،  إبراىيم - 

30. 
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  تعٍت القدرة على خفض أو ربجيم الفائض يف اؼبوارد اؼبتاحة للمنظمة، وذلك من خبلؿ الكفاءة:
أو ـبرجات يف زمن أي قدرة عن اإلنتاج استخداـ اؼبوارد بالقدر اؼبناسب وفق معايَت ؿبددة للجدولة  )

 ؿبدد( واعبودة و التكلفة.
 خبلؿ استخداـ موارد اؼبنظمة اؼبتاحة بشكل أمثل يتطلب بلوغ الكفاءة أي الوصوؿ إذل األىداؼ اؼبسطرة من 

 1وزيادهتا  و وبسن استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة دوف إىدار.
 وربسب بالعبلقة التالية : الكفاءة = قيمة اؼبخرجات / تكلفة اؼبدخبلت.

 : نشطة اؼبناسبة دبعٌت آخر تتمثل يف القدرة على ربقيق أىداؼ اؼبنظمة من خبلؿ حسن أداء األ الفعالية
أـ ىناؾ أنشطة إذل ربقيق األىداؼ ىل وبسن العاملوف وفرؽ العمل واؼبديروف أداء ما هبب أف يؤدي 

 أخرى تؤدى دوف داع أو مربر.
 وربسب بالعبلقة  التالية : الفعالية = اإلقباز احملقق / اإلقباز احملدد.

 ققة فعبل والوسائل اؼبستخدمة لبلوغها ويعرفها : تتمثل يف العبلقة بُت النتائج احملإلنتاجية اmale  بأهنا
 تربط بُت الفعالية يف الوصوؿ لؤلىداؼ والكفاءة يف حسن استخداـ اؼبوارد بغية بلوغ ىذه األىداؼ.

  تعرؼ على أهنا تعبَتات ؿبددة عن ما ترغب اؼبنظمة يف ربقيقو خبلؿ فًتة زمنية ؿبددة، أي األىداف :
 2اؼبدى إسًتاتيجيا وأىداؼ أخرى مرحلية أو قصَتة اؼبدى.ىناؾ أىداؼ بعيدة 

 ثانيا : أنواع األداء
إف تصنيف األداء كغَته من التصنيفات اؼبتعلقة بالظواىر االقتصادية يطرح إشكالية اختيار اؼبعيار الدقيق      

أننا اعتمدنا على اؼبعايَت والعملي يف الوقت ذاتو يبكن االعتماد عليو لتحديد األنواع، ورغم ىذه الصعوبة إال 
 التالية باعتبارىا اؼبعايَت اؼبناسبة وطبيعة األداء:

 
: تتكوف اؼبؤسسة من عدة مكونات بشرية، مالية وتنظيمية وىي كلها تساىم يف األداء حسب مصدر األداء -1

ا اؼبعيار يبكن تقسيم بدرجات متفاوتة، دوف أف ننسى ما للبيئة اػبارجية من تأثَت على أداء اؼبؤسسة، ففي ظل ىذ
 3األداء إذل:

                                                           
1
 .415 :، ص 2002بدوف ذكر دار النشر ، مصر ،  إدارة البشر ) األصول و المهارات (،د سيد مصطفى ،أضب - 

2
 .28:،ص 2000،عماف ، األردف ،  1، دار اغبامد ، ط  إستراتيجية التسويق مدخل كمي و تحليليؿبمد جاسم الصميدعي ،  - 

 
3
- bernad Martory  ,gestionDaniel crozet , es humaines pilotage social et des ressourc

edition , paris,2005, p  
e

, punoud,6performances:165. 
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 يتمثل األداء الظاىري يف الفرص اليت توفرىا البيئة اػبارجي للمؤسسة واليت من خبلؿ  األداء الظاىري :
إدراكها واستغبلؽبا ربقق اؼبؤسسة أداء، ومن بُت ىذه الفرص نذكر : انفتاح أسواؽ جديدة وبراءات 

 ا اؼبؤسسات اؼبنافسة.اخًتاع يتم استثمارىا أزمات تعاشل منه
 يبثل األداء الذايت يف أداء اؼبؤسسة يف ؾبموعها بفعل اعبهود اليت يبذؽبا أعضاء اإلدارة     األداء الذاتي :

 و اؼبسئولُت و اؼبرؤوسُت يف العمل و استغبلؿ ؼبوارد اؼبؤسسة، و ىو ما ينتج من توليفتو األداءات التالية:
 شري يف أداء العاملُت باؼبؤسسة مهما كاف موقعهم           األداء البشري : يبثل األداء الب

و مستواىم الوظيفي يف مناصب عليا، إدارة وسطى مشرفُت ومنفذين، وىو من أىم مصادر 
األداء، حيث وبدد درجة رئيسية مستويات األداء السابقة كلها، حيث ال يبكننا أف نتصور 

 أي أداء بدوف أفراد.
  األداء التقٍت يف قدرة اؼبؤسسة على استخداـ واستغبلؿ ذبهيزات األداء التقٍت : يتمثل

اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية، وكذلك تغيَت كمية اإلنتاج ونسبة استخداـ الطاقة اإلنتاجية 
 من أبرز مؤشرات األداء التقٍت للمؤسسة.

 رد اؼبالية وتوظيفها األداء اؼبارل :يصف األداء اؼبارل مدى فعالية وكفاءة اؼبؤسسة يف تعبئة اؼبوا
 وتعرب نسب التحليل اؼبارل ومؤشرات التوازنات اؼبالية عن األداء اؼبارل.

  األداء التجاري : يصف األداء التجاري كفاءة وفعالية الوظيفة التجارية، والتسويقية يف
،عدد الزبائن، معدؿ ةربقيق أىداؼ اؼببيعات ورضا الزبائن ويعترب رقم األعماؿ، اؼبردودي

 ء منتجات وخدمات اؼبؤسسة من أبرز مؤشرات األداء التجاري للمؤسسة.شرا
 :1: يف ظل ىذا اؼبعيار يبكن تقسيم األداء إذل  حسب الشمولية -2

  وىو يتجسد باإلقبازات اليت سانبت يف ربقيقها صبيع العناصر والوظائف واألنظمة  األداء الكلي:
 صر دوف مسانبة باقي العناصر.الفرعية للمؤسسة وال يبكن نسب إقبازىا إذل عن

 وىو الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم بدوره إذل عدة أنواع  األداء الجزئي :
زبتلف باختبلؼ اؼبعيار اؼبعتمد لتقسيم عناصر اؼبؤسسة، إذل أداء الوظيفة اؼبالية، أداء وظيفة األفراد، أداء 

 ، أداء وظيفة التسويق.وظيفة اإلنتاج، أداء وظيفة التموين
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 و المالي وأىميتو المؤسسي المطلب الثاني : تقييم األداء
إف تقييم األداء اؼبؤسسي واؼبارل من شأنو أف وبقق للمنشأة األىداؼ اؼبرجوة اليت كانت زبطط ؽبا باالستخداـ     

 ؼبؤسسي أو اؼبارل.األمثل للوسائل، وكذلك اعتمادىا على خطوات الصحيحة يف عملية التقييم األداء ا
 أوال : تقييم األداء المؤسسي

  ينظر بعض الباحثُت إذل عملية تقييم األداء على أهنا عملية الحقة لعملية ازباذ القرارات، الغرض منها
يف استخداـ أسلوب التحليل اؼبارل كذلك و   ،فحص اؼبركز اؼبارل واالقتصادي للمنظمة يف تاريخ معُت

 اؼبراجعة اإلدارية.و 
  على معلومات رقابية إلعادة توجيو مسارات  اؼ تقييم األداء على أنو "عملية ازباذ قرارات بناءيعر

 من قبل."ة األنشطة باؼبشروع دبا وبقق األىداؼ احملدد 
  كما يعرؼ تقييم األداء على أنو " قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج احملققة بالنتائج اؼبطلوب ربقيقها

ومدى النجاح يف ربقيق ، كوف صوره حيو ؼبا حدث و ؼبا وبدث فعبل، حىت تإليها أو اؼبمكن الوصوؿ
 1."تنفيذ اػبطط اؼبوضوعة دبا يكفل ازباذ اإلجراءات اؼببلئمة لتحسُت األداءو  األىداؼ

 فقد عرفها على النحو التارل:  هنا جزء من عملية الرقابة،ثُت إذل عملية تقييم األداء على أونظر أحد الباح
لرقابة ىي عملية توجيو األنشطة داخل التنظيم لكي تصل إذل ىدؼ ؿبدد، وإف تقييم األداء ىو " ا

استقراء دالالت  ومؤشرات اؼبعلومات الرقابية لكي يتم ازباذ قرارات جديدة لتصحيح مسارات األنشطة 
ف العملية رغوبة، أي أ إذل اإلقبازات  اؼبيف حالة اكبرافها أو تأكيد مساراهتا الفعلية إذا كانت تتجو فعبل

الرقابية الشاملة دبا فيها تقييم األداء زبتص أساسا بوظيفتُت : األوذل ؿباولة رفع األنشطة يف االذباىات 
وىذا ىو تقييم الثانية تصحيح مسارات األنشطة، احملققة لؤلىداؼ ومنعها من االكبراؼ، و 

لوضع معايَت اإلقباز يف ضوء األىداؼ حيث يعترب تقييم األداء اؼبؤسسي ىو جهد نظامي 2"،األداء
اؼبعايَت اؼبوضوعة من قبل التنظيمية وتصميم أنظمة معلوماتية للتغذية العكسية ومقارنة اإلقباز الفعلي ب

ربديد أي وجود لبلكبراؼ واألخطاء وازباذ الفعل اإلداري اؼبطلوب للتأكد من أف كل اؼبوارد اؼبشًتكة قد و 
 الة إلقباز األىداؼ اؼبشًتكةاستخدمت بكفاءة وبطريقة فع
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 الشكل التارل يوضح اػبلفية التارىبية  اليت تفيد اإلدارة يف ازباذ القرارات مستقببل.
 : اػبلفية التارىبية لتقييم األداء داخل اؼبؤسسات( 02الشكل رقم )                

                                     
 
 

                                                 
                                                       

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

        ية للتدريب، ؾبموعة العرب تقييم أداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازن، رضواف ؿبمود عبد الفتاح  المصدر :
 .12، ص : 2013-2012، القاىرة ، مصر ،  1و النشر ط

 ثانيا : تقييم األداء المالي
إف اإلدارة اؼبالية ىي تلك اإلدارة اؼبسئولة عن سبليك وربسُت وتطوير الدفعات النقدية، وعلى ذلك فإف اؼبدير     

بالتارل البد من االستخداـ األمثل دبا وبسن من فرض اؼبارل يعترب مسئوال عن األمواؿ اليت تدخل إذل اؼبنشأة، و 
ربقيق اؼبنشأة ألىدافها، ونظاـ تقييم األداء اؼبارل يقـو على العديد من احملاور، ولكن من أنبهم النسب اؼبالية 

 1وربليل القوائم اؼبالية.
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 .74 :، ص2004-2003، دار الفكر العريب ، دار النهضة العربية ،  تقييم األداء مداخل جديدة لعالم جديدمد عبد احملسن ، توفيق ؿب - 

 اؼبؤسسيتقييم األداء      

      دراسة ربليلية و متعمقة          مقارنة     
 للنتائج الفعلية

 النتائج اؼبخططة      

 النتيجة       

 إهبابيات       رص التطويرف      

 خطة عمل وفقا لآليت :

 معرفة نقاط الضعف-1
 ربليل أسباب الضعف-2
ازباد اإلجراءات التصحيحية و -3

 اؼبتابعة

 خطة عمل وفقا لآليت :
 معرفة نقاط القوة -1
ربليل كيفية الوصوؿ -2

 لؤلىداؼ اؼبخططة 
تقدير و مكافأة القائمُت -3

 بتحقيق األىداؼ

 ل اؼبؤسساتاػبلفية التارىبية لتقييم األداء داخ
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 : النسب المالية  -1
ستشارات اإلدارية واحملاسبوف القانونيوف بالنسب اؼبالية يهتم اؼبستثمروف، الشركات واإلدارات اؼبالية، مكاتب اال   

باعتبارىا أداة من أدوات قياس األداء والظروؼ اؼبالية للشركات يف وقت ما أو خبلؿ سنة مالية وترجع تلك 
 :1األنبية إذل ما يلي 

 .سهولة حساب النسب اؼبالية 
  لكوهنا عبارة عن مقاييس كمية للحكم على الوحدات الداخلية. 
 .تعترب النسب اؼبالية مؤشرات أساسية للحكم على األداء دوف اغباجة تقدصل بعض التفاصيل اؼبالية 

وتقـو النسب اؼبالية على فكرة اختبار ومقارنة وتفسَت العبلقة اؼبتداخلة بُت القوائم اؼبالية ) قائمة اؼبركز اؼبارل 
لية اؼبتعمقة، إذ هبب اختيار العبلقات اؼبنطقية وفق وقائمة الدخل( واعتبارىا بداية سلسلة من التحليبلت اؼبا

النظرية العامة لئلدارة اؼبالية أي ذبنب اؼبقارنات اؼبنطقية، فاالعتماد على النسبة واحدة ال تكفي، ؽبذا يتم 
 االستعانة  ببعض اإلجراءات و منها ما يلي :

  .توفر مقياس للمقارنة مع أفضل شركة 
 .تطبيق اؼبقارنات اؼبطلقة 
 .اؼبقارنات التارىبية لقياس أداء االستثمار لعدد من السنوات 

 القوائم المالية : -2
تشكل القوائم اؼبالية يف ؾبملها ـبرجات نظاـ اؼبعلومات احملاسيب ،و تنقسم ىذه اؼبخرجات إذل قسمُت  :     

اسية ىي القوائم اليت يتعُت على األوؿ قوائم مالية أساسية والثاشل قوائم مكملة للقوائم األساسية، فالقوائم األس
الوحدات أف تقـو بإعدادىا واإلفصاح عنها بشكل دوري حىت زبدـ أصحاب الصلة واؼبستفيدين تتمثل يف: قوائم 
الدخل، الوضع اؼبارل، التدفق النقدي ،والتغَت يف حقوؽ اؼبلكية، أما القوائم اؼبكملة فهي قوائم  اليت تعد بشكل 

ت بناء على ظروؼ معينة، واؼبمثلة يف : قوائم القيمة اؼبضافة ، والقوائم التفصيلية لبنود اختياري من قبل اؼبنشآ
 2 إصبالية وردت يف القوائم األساسية...اخل.

وهبدر اإلشارة أف القوائم اؼبالية اؼبنشورة ىي اؼبادة األساسية للتحليل اؼبارل، وبالتارل مهمة احمللل اؼبارل تبدأ من 
ب، وىنا يتطلب من احمللل إدراؾ األسس اليت أعدت طبقا ؽبا ىذه القوائم، حيث يقـو حيث ينتهي احملاس

                                                           
1
 .60:، ص  ،مرجع سبق ذكرهتقييم األداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازنرضواف ، ؿبمود عبد الفتاح  - 

2
 ،األردف ،عماف ، 1، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع ، ط تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقي مؤيد راضي خنفر، غساف فبلح اؼبطارنة ، - 

 .28:، ص 2006



  المؤسساتي األداء ترشيد في المحاسبي التدقيق دور                              الفصل الثاني:

36 
 

العبلقات بُت عناصرىا  اؼبستفيدوف أو من ينوب عنهم ) احملللوف اؼباليوف ( بدراسة ؿبتويات ىذه القوائم واستنتاج
ُت، باإلضافة إذل إمكانية اغبكم واستخراج النسب اؼبالية بقصد التعرؼ على القيمة اؼبالية للمشروع يف تاريخ مع

 1على األداء والرحبية والقدرة على االستمرار يف اؼبستقبل.
 ومن أىداؼ ربليل القوائم اؼبالية :

 .معرفة الوضع اؼبارل للمنشأة 
 .اغبكم على مردودية اؼبشروع 
 .اغبكم على كفاءة األداء اؼبارل والتشغيلي يف اؼبنشأة 
  ديوهنا والتزاماهتا يف اؼبدى القصَت والطويل.تقييم قدرة اؼبنشأة على سداد 
 .وضع اػبطط اؼبستقبلية وأحكاـ الرقابة الداخلية 
 .التعرؼ على نقاط الضعف يف اؼبنشأة واقًتاح اغبلوؿ والتوصيات الكفيلة دبعاعبتها 
 أىمية تقييم األداءثالثا :

 2يلي : يشكل تقييم األداء أنبية بالغة للمؤسسات و اليت يبكن إصباؽبا فيما
  يوفر تقييم األداء معلومات حوؿ سَت العمليات يف اؼبؤسسة ومعدؿ اقًتاهبا من ربقيق األىداؼ،وبالتارل

 يساعد على تركيز اعبهود صوب ربقيق األىداؼ وازباذ القرارات السليمة.
  يساىم تقييم األداء يف ربسُت االتصاالت الداخلية يف اؼبؤسسة بُت اؼبوظفُت،وكذلك االتصاالت

اػبارجية مع العمبلء، فهذا يؤدي إذل تكوين مناخ إهبايب داخل اؼبؤسسة يؤثر إهباب على العمليات 
 اليت تتم داخلها وخارجها.

 .تقدصل صورة واضحة حوؿ تكاليف تنفيذ الربامج واألنشطة أوؿ بأوؿ 
 شاكل يبكن أف يبُت تقييم األداء أف اؼبؤسسة ربقق أىداؼ اجتماعية وتقدـ حلوؿ للعديد من اؼب

 االجتماعية.
  يساعد تقييم األداء يف وضع اػبطط التدريب واختيار الربامج التدريب اؼبناسبة، وكذلك ربديد األقساـ

 واألفراد الذين ىم حباجة إذل تدريب.
 .اؼبساعدة يف اندماج و البراط اؼبوظفُت يف اؼبؤسسة 
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 1باإلضافة إذل ما سبق قبد :      
  إذل ربقيق فوائد كثَتة للمؤسسة، حيث أهنا توفر مدخبل واضحا إف عملية تقييم األداء تؤدي

للًتكيز على اػبطة اإلسًتاتيجية للربنامج فضبل عن غاياتو ومستوى أدائو، كما أف التقييم يوفر آلية 
 داء برنامج العمل إذل اإلدارة العليا.معنية لرفع التقارير حوؿ أ

  هبب اقبازه ووبفز اؼبؤسسات على توفَت الوقت يبكن تقييم األداء من تركيز االىتماـ على ما 
واؼبوارد والطاقات البلزمة لتحقيق األىداؼ، كما أف التقييم يوفر التغذية العكسية حوؿ ؾبريات 

 سَت التقدـ كبو األىداؼ.
 .إف تقييم األداء يؤدي إذل ربسُت إدارة اؼبنتجات واػبدمات وعملية إيصاؽبا إذل العمبلء 
 من اغبصوؿ على صورة واضحة حوؿ فاعلية وكفاءة الربامج والعمليات يبكن تقييم األداء 

 واألفراد. 
 والمالي المطلب الثالث : خطوات تقييم األداء المؤسسي

 تعتمد اؼبؤسسة يف عملية التقييم اليت تقـو هبا على ؾبموعة من خطوات سواء يف تقييم األداء اؼبؤسسي واؼبارل.    
 المؤسسي أوال : خطوات تقييم األداء

 :2 إف تقييم األداء اؼبؤسسي يبر بأربع مراحل أساسية وصوال لفعالية التقييم وكفاءتو ، وىي كالتارل
 اؼبعايَت ىي مقاييس دقيقة وؿبددة مقابلة لنتائج اإلقباز اؼبطلوب ضوء  تأسيس معايير اإلنجاز :

طوة اعبوىرية األوذل لتنفيذ تقييم األىداؼ التنظيمية ومفردات التوصيف الوظيفي، وتصميم اؼبعايَت ىو اػب
األداء يف ـبتلف اؼبستويات اإلدارية وباألخص يف اؼبستوى الوظيفي واؼبستوى التنفيذي للعاملُت يف خطوة 
اإلنتاج أفرادا وؾباميع عمل، ىذه اؼبعايَت قد تكوف كمية أو إحصائية أو غَت كمية وقد تتضمن عناصر 

 م اإلنتاج .متنوعة مثل: الوقت، والتكلفة، وحج
 : وىي عملية ربديد النتائج احملققة يف إقباز األنشطة الوظيفية والواجبات  قياس اإلنجاز الفعلي

واؼبهمات اليت مت تنفيذىا من قبل األفراد العاملُت باستخداـ أدوات كمية ونوعية، وال زبلو أيضا من 
 ج اإلدارية اؼبختلفة.تقديرات اؼبدراء التنفيذيُت واؼبشرفُت على إقباز اػبطط والربام
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 اؽبدؼ من ىذه اػبطوة ىو التوصيف الدقيق لبلكبراؼ واألخطاء اليت مقارنة اإلنجاز الفعلي بالمعايير :
حدثت يف عملية اإلقباز، إذا كانت ىناؾ اكبرافات غَت مقبولة عن اؼبعايَت اؼبوضوعية لئلقباز، يتم 

تائج مع اؼبعايَت اؼبوضوعية  فإف سلسلة الرقابة عند اإلدارة التوجيو كبو اػبطوة التالية، أما يف حالة توافق الن
 تنتهي عند اسًتجاع اؼبعلومات، أي عند تلك اػبطوة.

 تتم يف ىذه اؼبرحلة معرفة أسباب ومكاف اػبلل ومعاعبتو يف  تصحيح األخطاء و تعديل االنحرافات :
يتم تعديل األخطاء ودفع اؼبعلومات  أي مرحلة من مراحل دورة حياة النظاـ اإلنتاجي، طبعا ال يكفي أف

 اػباصة بذلك إذل اإلدارة،إذ البد من ضماف عدـ تكرار نفس اؼبشاكل أو األخطاء مرة ثانية.
 يا : خطوات تقييم األداء الماليثان

        :          1يقـو تقييم األداء اؼبارل على ؿبورين أساسيُت يتمثبلف يف النسب اؼبالية وربليل القوائم اؼبالية 
أنبها انطبلقا  يبيز النسب يف التحليل اؼبارل ىو تعددىا الكبَت إال أنو يبكن حصر :النسب المالية  -1

  :اؼبستخدمة لتقييم األداء يف اؼبؤسسة مايلي اؼبالية من ىدؼ الدراسة والتحليل، فمن النسب
ة ،و ذلك انطبلقا من نسب هتدؼ للحكم على اغبالة اؼبالية للمؤسس :ىينسب الهيكلة المالية  -1-1

 2تقسيم اؼبيزانية إذل أصوؿ وخصـو ودراسة كل منها، وتتمثل ىذه النسب يف اآليت:
 : يسعى احمللل اؼبارل إذل فحص الوسائل اؼبستعملة داخل اؼبؤسسة من أجل  نسبة ىيكلة األصول

 ؿ قبد:القياـ بنشاطها خبلؿ الدورة، واستمرارىا ؼبا بعد ذلك، ومن بُت نسب ىيكلة األصو 
 

 
 : ويبكن حصر ىذه النسبة يف اآليت :نسبة ىيكلة الخصوم 
 

 
 كلما كانت العبلقة إهبابية كلما دؿ ذلك على وجود ارتباط ضعيف بُت اؼبؤسسة وفبوليها، والعكس صحيح.

                                                           
1
،بيت اإلدارة لبلستشارات والتدريب ، القاىرة  المدير المالي المعاصر : تنمية المهارات المالية و التعامل مع البورصاتفريد راغب النجار ،  - 

 .274 :، ص2004، ر،مص
 

2
-110. -:106 ,pp ,paris,1998 ,economica, gestion financière de lentreprisepiget patrick 

 اإلجمالية ىتالكات المتراكمة / األصول الثابتةتالك وسائل اإلنتاج = االىدرجة اال            

 نسبة االستقاللية المالية = رأس المال الخاص / مجموع الديون           
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تستخدـ نسب السيولة كأدوات لتقييم اؼبركز االئتماشل والذي يعرب عادة عن مدى نسب السيولة :  -1-2
 1يف الوفاء بالتزاماهتا القصَتة األجل، وتتمثل نسب السيولة يف :قدرهتا 
  : تقيس ىذه النسبة مدى تغطية اؼبؤسسة اللتزاماهتا يف اؼبدى القصَت عن طريق نسبة سيولة عامة

 .1أصوؽبا اؼبتداولة ، وتعرب ىذه النسبة عن توفرىا ىامش األماف يف حالة ما إذا كانت أكرب من 
 
 
  تقيس ىذه النسبة مدى قدرة اؼبؤسسة يف تسديد التزاماهتا اؼبستحقة يف المختصرة : نسبة السيولة

 اؼبدى القصَت عن طريق القيم القابلة للتحصيل والقيم اعباىزة.
 
 
   : تقيس ىذه النسبة مدى تغطية اؼبؤسسة اللتزاماهتا القصَتة األجل بالقيم نسبة السيولة الجاىزة

 اعباىزة فقط.
 

 
 2ويبكن تقسيم نسب اؼبردودية إذل ثبلثة أقساـ :ردودية :نسب الم -1-3

 وىي تشمل النسب اآلتية : نسبة مردودية دورة االستغالل : 
 

 
 اؽباما

 
 

 
 

                                                           

:102. , édition d’organisation, paris,2005,panalyse financièrejack fourget, -
1

 

 
e

,3 ,pris IMA,MAX,l essentiel a connaitre en gestion financière jeam louis amellom-
2

edition,2002,p :98. 

 نسبة السيولة العامة = األصول المتداولة / الديون القصيرة األجل            

 يولة المختصرة = )القيم القابلة للتحصيل + القيم الجاىزة( / الديون القصيرة األجلنسبة الس

 نسبة السيولة الجاىزة = القيم الجاىزة / الديون القصيرة األجل

 الهامش اإلجمالي = الهامش التجاري / رقم األعمال خارج الضريبة        

تكلفة شراء البضاعة المباعة (/ رقم  –الهامش اإلجمالي = ) رقم األعمال خارج الضريبة 
 األعمال خارج الضريبة



  المؤسساتي األداء ترشيد في المحاسبي التدقيق دور                              الفصل الثاني:

40 
 

 
 
 
 

ومن خبلؿ ىذه النسب يبكن مقارنة أداء اؼبؤسسة مع اؼبؤسسات األخرى والعاملة يف نفس القطاع، فهي 
 كزىا التنافسي وىذا مقارنة دبنافسيها.تسمح بتقييم إنتاجية اؼبؤسسة وتقييم مر 

 
 

إف فعالية اليد العاملة تتناسب عكسيا مع ىذه النسبة، حيث تتزايد فعالية اليد العاملة مع تناقص ىذه النسبة 
 وتتناقص مع تزايد ىذه النسبة.

 : نسب اؼبردودية اؼبالية و اؼبردودية االقتصادية 
 
 
 
 
 اؿ
 

 
 
 
 القوائم المالية : -2
تخدـ القوائم اؼبالية اؼبقارنة ألف القائمة اؼبالية الواحدة ال تعكس الظروؼ اغبقيقية للشركة، كما قد ال تظهر تس    

القوة اؼبالية أو الضعف اؼبارل للشركة، لذلك يبكن االعتماد على اذباه القائمة اؼبالية بالزيادة أو النقص بُت سنتُت 
 للقوائم اؼبالية اؼبقارنة يف اعبدوؿ التارل: أو عدد من السنوات، ويبكن عرض أحد األمثلة

 

 الهامش الصافي لدورة االستغالل = نتيجة االستغالل / رقم األعمال خارج الضريبة       

 نسبة التكاليف المالية = التكاليف المالية / رقم األعمال خارج الضريبة           

 تكاليف المستخدمين / القيمة المضافةفعالية اليد العاملة =               

CP  األموال الخاصة: 

D                             الديون :RE         نتيجة االستغالل :i            معدل الفائدة :p                                    الخصوم : 

 p/re =(cp+D)/re: نتيجة االستغالل / الخصوم = (re)المردودية االقتصادية 

 /RE(i*D)CP- النتيجة الصافية / األموال الخاصة = : (RFالمردودية المالية )
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  القوائم اؼبالية اؼبقارنة:  (03الجدول رقم )                            
 31/12/1997 البيان      

% 
31/12/1998 
% 

31/12/1999 
% 

31/12/2000 
% 

31 /12/2001 
% 

األصوؿ النقدية و أوراؽ 
 القبض

5         5         6        5             6 
 

 24 24 23    23           24 صايف حسابات القبض

 25 24 21 19 20 اؼبخزوف

 55 53 50 47           49 إصبارل األصوؿ اعبارية

 76 79 84  88               85 األصوؿ الثابتة

 31 32 34 35 34 حجم االىتبلكات

 45 47 50 53 51 صايف األصوؿ الثابتة

 100% 100% %100 100% %100  األصوؿإصبارل 

اػبصـو و رأس اؼباؿ 
 أوراؽ الدفع

8 9 11 15 18 

 13 13 14 15        14 الضرائب اؼبستحقة

 31 28 25 24 22 اػبصـو اعبارية

 10 9 7 4 7 القروض طويلة األجل

 10 10 9 9 8 احتياطي اؼبعاشات

 51 47 41 37 37 اإلصبارل

 24 28 34 39  44 رأس اؼباؿ

 25 25 25 24 19 األرباح احملتجزة

 49 53 59    63 63 حقوؽ اؼببلؾ

 100% 100% 100% 100%               % 100 اإلصبارل

 ، اجملموعة العربية للتدريب تقييم األداء المؤسسات في ظل معايير األداء المتوازنمود عبد الفتاح رضواف ، ؿب: المصدر
 .66، ص : 2013-2012مصر ،  ، القاىرة ،1و النشر ، ط 
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 ق المحاسبي و إجراءاتو الميدانيةالمبحث الثاني : التدقي
عملية منتظمة للحصوؿ على القرائن الدالة على األحداث االقتصادية اليت قامت هبا يعترب التدقيق احملاسيب     

مدى داللة القوائم اؼبالية اؼبؤسسة بإتباع أسلوب منهجي واستخداـ أدوات كفيلة للوصوؿ إذل رأي ؿبايد حوؿ 
 للمؤسسة، وعليو فإف اؼبدقق ملـز بإتباع ؾبموعة من اإلجراءات يف مسار عملية التدقيق احملاسيب.

 لقوائم الماليةلالمطلب األول : التدقيق المحاسبي 
يعترب التدقيق احملاسيب عملية مهمة وضرورية بالنسبة للمؤسسات، فهو يساعد على ربقيق األىداؼ     

اإلسًتاتيجية واؼبتوسطة اؼبدى نظرا ؼبا تضيفو عملية التدقيق من مصداقية والتأكد من صحة القوائم اؼبالية لضماف 
 حقوؽ أصحاب اؼبصاحل ،وكذا اكتشاؼ الغش وكل ما ىو ـبالف للمبادئ واؼبعايَت والقواعد اؼبتعارؼ عليها.

 أوال : التدقيق المحاسبي.
فحص منظم ومستقل للقوائم اؼبالية ويشتمل على حبث وتقييم ربليلي وانتقاد  يتمثل التدقيق احملاسيب يف    

، مع ربليل انتقادي لؤلدلة اؼبستخدمة يف تلخيص العمليات اؼبختلفة 1للسجبلت واإلجراءات ونواحي الرقابة
ًتة معنية وتوصيل نتائج إلبداء الرأي  احملايد على مدى داللة القوائم اؼبالية للمركز اؼبارل، ونتائج العمليات خبلؿ ف

 التقرير إذل اؼبستفيدين.
ويبكن القوؿ أف التدقيق احملاسيب ىو التحقق اإلنتقادي اؼبنتظم ألدلة وقرائن اإلثبات ؼبا ربويو دفاتر وسجبلت     

 اؼبنشأة من بيانات  يف إطار مبادئ ؿباسبية متعارؼ عليها من خبلؿ برنامج ؿبدد مقدما هبدؼ إبداء الرأي الفٍت
 احملايد عن صدؽ وعدالة التقارير اؼبالية لقراء واؼبستخدمي ىذه التقارير.

من خبلؿ التعريف نبلحظ أف التدقيق احملاسيب حىت يصل إذل ىدفو الرئيسي ركز على ثبلث نقاط أساسية           
 2 وىي:
 تسجيلها : يقصد بو فحص البيانات و السجبلت للتأكد من صحة وسبلمة العمليات اليت مت لفحصا 

 وربليلها وتبويبها اػباصة بنشاط اؼبؤسسة
  يقصد بو إمكانية اغبكم على مدى صبلحية القوائم اؼبالية النهائية،والتأكد الفعلي من وجود التحقق :

 العناصر اؼبادية للمؤسسة وعلى تسجيلها تسجيبل يوافق التشريع احملاسيب.

                                                           
1
 .21 :، ص2010، عماف ، األردف ،  1، مكتبة اجملمع العريب ، ط  تدقيق الحسابات سامي ؿبمد الرقاد ،لوي ؿبمد ودياف ، - 

2
 .09:،ص 2001ف ، ،دار النشر ، عماف ، األرد األصول العلمية و العملية لتدقيق الحساباتخالد راغب اػبطب ، خليل ؿبمود الرفاعي ،  - 



  المؤسساتي األداء ترشيد في المحاسبي التدقيق دور                              الفصل الثاني:

43 
 

 شكل تقرير يقدـ إذل األطراؼ اؼبعينة داخل اؼبؤسسة : يقصد بو بلورة نتائج الفحص والتحقق يف التقرير 
 وخارجها ويعترب تقرير اؼبدقق ىو العملية األخَتة من التدقيق وشبرتو.

 ويهدؼ التدقيق احملاسيب إذل التحقق من بعض األمور نوجز أنبها فيما يلي:
 أة وما يتطلبو القانوف.أف النظاـ احملاسيب سليم والضبط الداخلي كفء والسجبلت مبلئمة ألعماؿ اؼبنش 
 .أف اؼبيزانية وجدوؿ حسابات النتائج أو أية بيانات ختامية وأخرى تدقق مع السجبلت ومطابقة ؽبا 
 .أف اؼبنشأة سبلك كافة أصوؽبا اليت تظهر يف اؼبيزانية وأف القيمة اليت تظهر هبا ىي القيمة الصحيحة 
 يقية.أف اػبصـو الظاىرة يف اؼبيزانية تظهر بقيمتها اغبق 
  أف اؼبنشأة قد التزمت باؼبتطلبات القانونية كافة مثبل :)وجوب قياـ اؼبنشأة بعملية اعبرد مرة يف السنة على

 األقل(.
وفبا سبق يتنب لنا أف التدقيق احملاسيب ىو يف حد ذاتو تدقيق القوائم اؼبالية، حيث يتضمن تقرير اؼبدقق على    

األخَت إذل مبادئ احملاسبية ولتوضيح أكثر سوؼ نتطرؽ إذل معرفة القوائم  عدالة القوائم اؼبالية ،حيث يشَت ىذا
 اؼبالية.

 ثانيا : القوائم المالية
سبثل القوائم اؼبالية ترصبة ؼبكونات أية مؤسسة مالية حيث تعرض أصوؿ وخصـو تلك اؼبؤسسة وإيراداهتا           

خبلؿ استعراض تلك األصوؿ واػبصـو للوفاء  ومصروفاهتا وبعبارة أخرى يبكن تشخيص قدرة اؼبؤسسة من
عملها يف اؼبيداف االقتصادي، حيث تشخص مركزىا اؼبارل بُت اؼبؤسسات  بالتزاماهتا من جهة وقدرهتا على مواصلة

 ونتيجة نشاطها من ربح أو خسارة.
  :خصائص النوعية للقوائم المالية -1

 َتىا على قرار اؼبستخدـ، وتكوف غَت مبلءمة : تكوف اؼبعلومات احملاسبية مبلءمة دبدى تأث المالءمة
مىت ضعف ذلك التأثَت على ذلك القرار وحىت تكوف ىذه اؼبعلومات مبلئمة هبب أف يتوفر فيها 

 والقدرة على التقييم االرتدادي . اػبصائص الفرعية التالية : اؼببلءمة يف التوقيت، القدرة على التنبؤ،
 :) د هبا الثقة باؼبعلومات اؼبتوفرة ومصداقيتها، وبالتارل إمكانية ويقص إمكانية االعتماد ) الوثوق

االعتماد عليها، ويبكن ؽبذه اػباصية أف تتوفر باؼبعلومات اؼبقدمة للمستخدـ إذا توفرت هبا اػبصائص 
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الثانوية التالية: وىي إمكانية التحقق من اؼبعلومات،الصدؽ يف التعبَت عن الظواىر واألحداث 
 1ادية اؼبعلومات.االقتصادية، حي

 : يسعى اؼبستخدـ من خبلؿ توفر ىذه اػباصية إذل إجراء اؼبقارنات        قابلية المعلومات للمقارنة
يف اؼبنشأة الواحدة لسنوات متعددة أمبل يف رصد التغَتات وتفسَتىا، كما يسعى إلجراء اؼبقارنات بُت 

 ها والتعرؼ على مواضع الضعف والقوة فيها.الوحدات واؼبنشآت اؼبختلفة يف قطاع الواحد لتقييم أدائ
 وتعرؼ أيضا بالتماثل وىي خاصية إف توفرت مكنت اؼبستخدـ من إجراء اؼبقارنات يف اؼبنشأة الثبات :

الواحدة أو بُت اؼبنشآت اؼبتعددة ويقصد بالتماثل والثبات تطبيق نفس الطرؽ واألساليب احملاسبية يف 
 اؼبنشأة الواحدة لسنوات متعددة.

 يقصد بالقابلية للفهم خلو البيانات من الغموض،حبيث يسهل فهمها لتحقيق الفائدة  قابلية للفهم :
 2منها، دبعٌت البيانات اؼبعرب عنها بالقوائم اؼبالية هبب أف تكوف بسيطة وواضحة وخالية من التعقيدات.

 عرض القوائم المالية: -2
بلؿ التقرير السنوي، السداسي والثبلثي، وتشمل على تقـو معظم اؼبؤسسات بنشر القوائم اؼبالية خ    

اؼبيزانية،حساب النتائج وجدوؿ سيولة اػبزينة،جدوؿ تغَتات األمواؿ اػباصة، ملحق يبُت القواعد والطرؽ احملاسبية  
 اؼبستعملة.
  ات مقيدة : تعترب اؼبيزانية اؼبرآة العاكسة للوضع اؼبارل للمؤسسة، كما توفر معلوم قائمة المركز المالي

عن مدى قوة اؼبركز اؼبارل للمؤسسة لتبُت ؽبذه األخَتة ما لديها من فبتلكات أو موجودات وما عليها   
من التزامات سواء من قبل اؼببلؾ أو اذباه الغَت، و تظهر أثر نتيجة العمليات من ربح أو خسارة       

 وؽ اؼبلكية.من خبلؿ الفًتة احملاسبية على عناصر األصوؿ وااللتزامات وحق
 تبٌت قائمة الدخل على أساس مفهـو االستحقاؽ لؤلرباح، وىو كشف إصبارل  قائمة حساب النتائج :

لؤلعباء واؼبنتجات اليت أقبزهتا اؼبؤسسة خبلؿ مدة معينة وتربز النتيجة الصافية ؽبذه اؼبدة،كما يسمح 

                                                           
1

حاالت التقارب مع  ، مع اإلشارة إذلاألسس و المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي و المالي الجزائريسعد بوزاوي، مداخلة بعنواف ،  -
العلـو االقتصادية و التجارية و  الدورل حوؿ النظاـ احملاسيب اؼبارل يف ظل اؼبعايَت احملاسبية الدولية  ذبارب تطبيقات و أفاؽ معهد ،ملتقىاإلطار الفكري

 ، ص:2010جانفي  18و 17علـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي بالوادي يومي 

-
2
نمودج مقترح لتقييم مستوى جودة المعلومات المالية المقدمة من تطبيق النظام ىواري سويسي ، بدر الزماف طبقاشل، مداخلة بعنواف،  

 .06، ص:2011نوفمرب  30و29حوؿ اإلصبلح احملاسيب يف اعبزائر، قاصدي مرباح ورقلة ، يومي العلمي الدورل  ملتقى، المحاسبي المالي
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عند حدوث اؼببيعات وليس عند بتحديد مردودية اؼبؤسسة، إذ يتم االعًتاؼ باإليرادات والتكاليف 
 ربصيل النقد عند الزبائن.

  الغرض األساسي منها ىو ربديد معلومات على اؼبقبوضات ) مصادر قائمة جدول سيولة الخزينة :
السيولة ( واؼبدفوعات ) اؼبخصصات النقدية ( للمؤسسة اليت تؤثر على التدفقات خبلؿ الفًتة،كما 

دفقات النقدية الداخلة واػبارجة لؤلغراض اؼبختلفة سواء كانت تشغيلية هتدؼ ىذه القائمة إذل إظهار الت
 أو استثمارية أو سبويلية.

 يشكل ىذا اعبدوؿ ربليبل للحركات اليت أثرت يف الفصوؿ اؼبشكلة  قائمة تغيرات األموال الخاصة :
عن قائمة توضح لرؤوس األمواؿ اػباصة يف اؼبؤسسة خبلؿ السنة اؼبالية، كما تعرؼ على أهنا عبارة 

ـبتلف التغَتات اليت تطرأ على حقوؽ اؼبلكية، حيث تضم ىذه القائمة ـبتلف اؼبعلومات اؼبتعلقة بالنتيجة 
 الصافية للفًتة وكل عناصر النواتج واألعباء واألرباح واػبسائر اؼبتعلقة باألمواؿ اػباصة.

 القوائم اؼبالية ويشمل ملخصا  : تتضمن معلومات إضافية ؼبا مت عرضو يف مالحق القوائم المالية
لسياسات احملاسبية ومبلحظات تفسَتية أخرى تتعلق ببنود القوائم اؼبالية إضافة إذل ذلك اإلفصاح     

عن االلتزامات واألصوؿ الطارئة وأي بنود أخرى تتعلق حبقيقة اؼبركز اؼبارل ونتيجة األعماؿ وباألخص 
فهم أحسن للميزانية حساب النتائج وجدوؿ تدفقات  توضيح اؼبعلومات الضرورية اؼبكملة من أجل

 اػبزينة وجدوؿ تغَتات األمواؿ اػباصة.
 جودة التدقيق المحاسبي وأثره على القوائم المالية  المطلب الثاني :

يستقر عليها الفكر احملاسيب بعد، ويرجع ذلك  يعترب مفهـو جودة التدقيق من اؼبفاىيم اؼبثَتة للجدؿ اليت دل      
ذل العديد من األسباب أنبها عدـ قابلية جودة خدمات التدقيق للمبلحظة اؼبباشرة، فضبل عن تعدد األطراؼ إ

اؼبهتمة بنتائج عملية التدقيق واختبلؼ إدراكها لطبيعة وحدود ىذه اعبودة، حيث يعتقد بعض اؼبستثمرين أف 
سسة ال تتضمن أخطاء مادية أو غش، كما هبب عملية التدقيق هبب أف توفر تأكيد مطلق بأف القوائم اؼبالية للمؤ 

على اؼبدقق أف يعمل على ربسُت جودة عملية التدقيق بشىت الطرؽ وأف يقـو بتقييم اؼبخاطر هبدؼ ذبنب 
التقاضي والتقليل من عدـ رضا العمبلء واغبد من األضرار اليت قد تلحق بسمعتو نتيجة القياـ بعمليات تدقيق 
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ق نستخلص ؾبموعة من النتائج حوؿ جودة التدقيق احملاسيب وأثره على القوائم ذات جودة منخفضة،وفبا سب
 1اؼبالية:

  جودة التدقيق احملاسيب من منظور اؼبنظمات اؼبهنية يتمثل يف االلتزاـ دبعايَت التدقيق ومعايَت األداء
قومات بالنسبة لؤلفراد داخل مكتب التدقيق وتتعلق معايَت األداء دبجموعة من اػبصائص واؼب

 الشخصية الواجب توافرىا يف العاملُت.
  تبنت بعض الدراسات جودة التدقيق تقـو على أساس التزاـ اؼبدقق باؼبعايَت اؼبهنية، بينما نظرت

دراسات أخرى عبودة التدقيق على أهنا تعٍت خلو القوائم اؼبالية من األخطاء والتعريفات اعبوىرية 
قق على اكتشاؼ األخطاء واؼبخالفات احملاسبية وزيادة والتقرير عنها، حيث زيادة قدرة اؼبد

استقبللية، حيث أف عملية تدقيق القوائم اؼبالية يبكن االعتماد عليها لتعكس لنا جودة عملية 
 التدقيق.

  الوسائل واإلجراءات اليت هبب على مدقق اغبسابات إتباعها لتحقيق األداء اعبيد وزيادة الثقة يف
تمثلة يف ؿباولة اؼبدقق اكتشاؼ األخطاء واؼبخالفات اعبوىرية اليت ينطوي عليها القوائم اؼبالية واؼب

 القوائم اؼبالية وااللتزاـ باؼبعايَت اؼبهنية.
  التزاـ مدقق اغبسابات باؼبعايَت واإلرشادات اؼبهنية تعترب من العوامل اؼبؤثرة على جودة التدقيق لكنها

 داء.يف نفس الوقت سبثل اغبد األدسل عبودة األ
  جودة التدقيق احملاسيب تؤدي إذل زيادة مصداقية القوائم اؼبالية وبالتارل يعتمد عليها األطراؼ ذات

 اؼبصلحة الزباذ القرارات.
 .2يرتبط مستوى جودة التدقيق دبستوى جودة اؼبعلومات اليت تتضمنها القوائم اؼبالية 

 
 
 
 

                                                           

-
1
خدمات مراقب الحسابات لسوق المال المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة عبد الوىاب نصر علي،  

 .443، ص:2002معية، مصر،اعبزء األوؿ، الدار اعبا المصرية والدولية واألمريكية،

2
، ؾبلة كلية التجارة البحوث العلمية، جامعة أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح: دراسة تطبيقيةظبَت كامل ؿبمد عيسى ،  - 

 .04، ص:2008، العدد الثاشل، جويلية45اإلسكندرية، اجمللد 
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 المطلب الثالث :إجراءات الميدانية للتدقيق المحاسبي
إف اإلجراءات اؼبيدانية اػباصة بالتدقيق احملاسيب تنحصر يف تشريع القوائم اؼبالية واغبسابات اؼبكونة ؽبا، كما 

 تذكر أف فهم اإلجراء العملي وتطبيقو بنجاح يقتضي أف تكوف ملما باعبانب النظري سابقا.
ات ذات درجة من اؼبصداقية لتعرب      يتميز تدقيق عناصر القوائم اؼبالية بعدة خصاؿ بغية الوقوؼ على اؼبعلوم

 عن الوضعية اؼبالية اغبقيقية للمؤسسة.
 إجراءات تدقيق حسابات الميزانية : -1

تعترب اؼبيزانية كشف من اؼبوارد اؼبتاحة لدى اؼبنشأة أو اؼبؤسسة ومصادر سبويل ىذه اؼبوارد )اغبقوؽ االلتزامات( 
 1ُت األصوؿ واػبصـو ؿبققة التوازف اؼبارل.يف نقطة زمنية معينة تتكوف اؼبيزانية من جانب

 حسابات األصول : -1-1
ىو كل ما يتمثل يف رصيد مدين يلـز  1953لسنة  AICPAيعرؼ األصل حسب عبنة اؼبصاغبات احملاسبية 

ترحيلو للدورة القادمة بعد إقفاؿ اغبسابات طبقا للقواعد أو اؼببادئ اؼبتعارؼ عليها، وذلك باعتبار أف ىذا 
 2دين اؼبرحل يعرب عن قيمة معينة أو فبتلكات أو مصروفات مؤجلة زبص دورات الحقة.الرصيد اؼب

 تدقيق حسابات األصول الثابتة :-1-1-1   
      تدقيق حسابات األصوؿ الثابتة اؼبلموسة : القياـ باعبرد الفعلي، التأكد من ملكية األصل، التأكد

 من صحة التقييم.
 َت اؼبلموسة : القياـ بطلب كشوؼ تفصيلية من اإلدارة، القياـ تدقيق حسابات األصوؿ الثابتة غ

باإلطبلع على اؼبستندات الدالة على اؼبلكية اؼبنشأة ؽبذه األصوؿ، التأكد من أف األصوؿ اؼبعنوية      
 أو االظبية قد قيمت حسب األصوؿ اؼبرعية واؼببادئ اؼبتعارؼ عليها بُت أعضاء اؼبهنة.

 : ةألصول المتداولتدقيق حسابات ا -1-1-2
 التأكد من سبلمة اعبرد الفعلي، تدقيق اختياري بعض اؼبستندات  تدقيق حسابات المخزون :

فبن تودع لديهم بضاعة فبلوكة للمنشأة  تاػباصة ببعض األصناؼ شراء وبيع، اغبصوؿ على شهادا
 يف تاريخ إعداد اؼبيزانية تفيد وجودىا وقيمتها.

                                                           
1
 .08 :، ص2008نشر و التوزيع ، اعبزائر ، ، غرناطة لل المحاسبة العامةحواس صاحل ،  - 

2
 .281:، ص  2009األردف،، عماف ،  1، دار الثقافة ، ط تطور الفكر المحاسبيرضواف حلوة ، - 
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 : ل بنود الصندوؽ والبنك  ويبكن للمدقق التحقق من بنود النقدية تشم تدقيق حسابات النقدية
قياـ اؼبدقق بعملية اعبرد الفعلي مع اإلجراءات اؼبتعلقة بتدقيق اغبسابات النقدية و  من خبلؿ تطبيق

الدفاتر، تدقيق دفًت النقدية حسابيا، تدقيق مستندي لدفًت النقدية اػباصة بالقبض والصرؼ من 
 اؼبوضوعية، اغبصوؿ على كشف مفصل غبساب البنك.الناحية الشكلية و 

 ربليل العمليات اليت سبت على حسب االستثمارات، التحقق من  إجراءات تدقيق األوراق المالية :
صحة سعر البيع أو الشراء بتدقيق أسعار البورصة، القياـ باعبرد الفعلي عن طريق جرد ؿبفظة 

من طرؼ ثالث، التأكد من سبلمة التسجيل بالدفاتر االستثمارات واغبصوؿ على تأييد باؼبصادقة 
 والتأكد من اؼبلكية.

 حسابات الخصوم :    -1-2
 احملاسبة كافة االلتزامات احملققة على اؼبشروع كشخصية معنوية مستقلة، يف  إف اػبصـو تتضمن يف

تاريخ إعداد قائمة اؼبركز اؼبارل، فإنو من الضروري التأكد من أف أرصدة حسابات اػبصـو تعرب عن كل 
ادئ احملاسبية الفعلية احملققة على اؼبشروع يف تاريخ إعداد اؼبيزانية ال أكثر وال ألقل يف ضوء اؼبب تااللتزاما

 1اؼبتعارؼ عليها.
 تدقيق حسابات األموال المملوكة : 1-2-1
  فحص اإلضافات واؼبسحوبات اليت تطرأ على رأس اؼباؿ، تدقيق حسابات النقدية احملصلة بالصندوؽ

والبنك، تدقيق دفاتر اجتماعات ؾبالس اإلدارة واعبمعيات العامة، التأكد من إخطار اعبهات اليت 
ثبات سا بتعديل رأس ماؿ، تدقيق اؼبستندات إذل تتعلق برأس اؼباؿ،التحقق من سبلمة و يلـز إخطارى

 2إظهار رأس ماؿ باؼبيزانية.
 تدقيق حسابات االلتزامات : -1-2-2

 طويلة األجل اليت يفوؽ تاريخ استحقاقها دورة  تأو الديوف من صنفُت التزاما تتتكوف االلتزاما
أما الثاشل ىي التزامات قصَتة األجل اليت ال تتعدى تاريخ  ات والقروض،مالية واؼبتمثلة عموما يف السند

عليو و  استحقاقها دورة مالية واحدة قبد منها حسابات الدائيُت أوراؽ الدفع إيرادات ؿبصلة مسبق،
 إجراءات التدقيق زبتلف من صنف األخر حسب تاريخ االستحقاؽ.

                                                           
1
 .58-57 :، ص ص2004عماف ، األردف ،  ، 2، دار وائل للنشر ، ط علم تدقيق الحسابات الناحية العمليةخالد أمُت عبد اهلل ،  - 

2
 .129-128:، ص ص 2011، عماف ، األردف ، 1، دار زمـز للنشر ، طأصول المراجعة ؿبمد أبو ىيبة ،  حامد طلبة - 
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 :إجراءات تدقيق حسابات التسيير -2
تهاء من تدقيق العناصر اؼبكونة للميزانية يشرع اؼبدقق يف مفردات جدوؿ حسابات النتائج بعد االن     

اؼبتمثلة   يف حسابات التسيَت بصنفيها اؼبصاريف واإليرادات، علما أف ىذه اغبسابات تتميز عن سابقتها 
رل اؼبدقق برأيو لكوهنا حسابات متناظرة وتفتح عن بداية كل دورة ؿباسبية وتقفل يف هنايتها، ولكي يد

 حوؿ صدؽ ىذه اغبسابات بعد التزامها باؼببادئ احملاسبية هبب إتباع اػبطوات التالية :
 تدقيق حسابات المصاريف : -2-1

 .استخداـ كافة األساليب الفنية اؼبتعارؼ عليها من تدقيق حسايب ومستندي ومقارنات 
 بيانات أو التوصل إذل حقيقة بعض التحقق من دراسة األحداث البلحقة لتأكد من سبلمة بعض ال

 التصرفات اليت وقعت خبلؿ السنة.
 تدقيق حسابات اإليرادات : -2-2

  .إجراء دراسة مقارنة لعناصر وبنود اإليرادات اغبالية مع تلك اؼبتعلقة بالعاـ اؼباضي 
 حص.القياـ بدراسة األحداث البلحقة وىي األحداث اليت تقع يف بداية السنة التالية لسنة الف 
  ،القياـ بإتباع كافة الوسائل الفنية اؼبتعارؼ عليها للحصوؿ على أدلة وقرائن من تدقيق حسايب

 مستندي.
 1إجراءات تدقيق حسابات النتائج : -3

  .التأكد من اؽبامش اإلصبارل الذي يعرب على النتيجة األولية احملقق من النشاط التجاري 
 .التأكد من صحة حساب القيمة اؼبضافة 
 من نتيجة االستغبلؿ اؼبعربة عنها نتيجة النشاط العادي للمؤسسة لتحوؿ إذل نتيجة الدورة. التأكد 
 .التأكد من نتيجة خارج االستغبلؿ نتيجة النشاط غَت العادي للمؤسسة مت ربويلها للنتيجة اإلصبالية 
  صادؽ عليها.التأكد من نتيجة الدورة على أهنا حقيقية و ليس صورية ، ويعترب اؼبدقق مسئوال إذا 
 .التأكد من معدؿ الضرائب على األرباح الذي يتغَت باستمرار حسب قوانُت اؼبالية 

 
 
 

                                                           
1
 .184،ص:2003،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر ، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقؿبمد بوتُت ،  - 
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 اتيالمؤسس تحقيق فعالية أداءالمبحث الثالث : مساىمة التدقيق المحاسبي في 
اقبة جودة إف عملية التدقيق احملاسيب زبدـ عدة أطراؼ بأغراضهم اؼبختلفة، فهي تعترب دبثابة ضماف إضايف ؼبر     

 اؼبعلومات ومن مث تقليل اػبطر، وكذلك تساعد يف ازباذ القرارات وترشيد األداء للمؤسسة.
  ةالمطلب األول : أىمية التدقيق المحاسبي في تحقيق فعالية أداء المؤسس

منع األخطاء  إف اؼبسؤولية اإلدارة عن ضباية أمواؿ اؼبنشأة ضد السرقة أو االستخداـ غَت اؼبرغوب بو إضافة إذل    
والغش و تقليل فرص ارتكاهبا تقع على اإلدارة، ولكي زبلي اإلدارة نفسها من ىذه اؼبسؤولية فإف عليها توفَت 
نظاـ سليم للرقابة والتدقيق الداخلي من شأنو التأمُت على األمواؿ وضبايتها، كذلك إهباد الوسائل البلزمة 

حىت ال تًتاكم أثارىا، وما ىو جدير بالذكر أيضا أف أنبية الكتشاؼ أية أخطاء أو تبلعب يف حاؿ حدوثها و 
وىو : أف سنة عمل التدقيق الداخلي تساوي ثبلث سنوات عمل تدقيق  seilerالتدقيق الداخلي إذل ما أشار إليو 

 1مارل خارجي.
ستويات لقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانة بارزة يف معظم اؼبؤسسات والشركات ارتبطت بأعلى م    

التنظيم ليس كأداة رقابية فحسب، بل كنشاط تقييمي لتدقيق وفحص كافة األنشطة والعمليات اؼبختلفة هبدؼ 
تطويرىا وربقيق أقصى كفاية إنتاجية منها، وما كانت لتبلغ ىذه اؼبرتبة التنظيمية لوال تضافر العديد من العوامل 

ووقائي من خبلؿ تدقيق األحداث والوقائع اؼباضية وإنشائي اليت ساعدت على مبوىا وتطورىا وازدياد أنبيتها ، 
 لتشمل التأكد من كل نشاط من أنشطة اؼبنشأة ، وذلك من خبلؿ وضع برامج التدقيق.

ظهر مفهـو جديد للتدقيق الداخلي على أنو نشاط تأكيدي واستشاري مستقل وموضوعي  2000بعد عاـ      
لتطمئن اإلدارة بأف اؼبخاطر اؼبرتبطة باؼبنشأة مفهومة ويتم التعامل معها  إلضافة قيمة للمنشأة ... اخل، تأكيدي

بشكل مناسب واستشاري لتزويد اإلدارة بالتحليبلت والدراسات واالستثمارات واالقًتاحات البلزمة الزباذ 
و،صبيع ىذه القرارات ومستقل بارتباطو بأعلى مستوى إداري داخل التنظيم وموضوعي بأداء األعماؿ اؼبوكلة إلي

األدوات تعمل من أجل إضافة قيمة للمنشأة من خبلؿ خفض التكاليف واكتشاؼ وضع الغش، فحص وتقييم 
 2نظاـ الرقابة الداخلية والعمل على اقًتاح من ما شأنو ربسُت العمل.

                                                           
1
 .95،ص:2005، عماف ، األردف ،2الصفاء للنشر و التوزيع ، ط ، دار مدخل إلى التدقيق الحديثأضبد حلمي صبعة ،  - 

2
، مؤسسة الوراؽ لنشر و التوزيع ،  التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدوليةخلف عبد اهلل الوردات ،  - 

 .63:،  ص  2006، ، األردفعماف  ،1ط
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مستخدمي  ويتمثل دور اؼبدقق يف أنو يضيف قيمة للمعلومات االقتصادية اليت تنتج من النظاـ احملاسيب ؼبصلحة
ىذه البيانات لًتشيد أحكامهم وقراراهتم، و يبكن وصف ىذه القيمة بالرقابة والثقة، أنبية عملية تدقيق اغبسابات 

 1وآثارىا على سلوؾ مستخدمي اؼبعلومات يف ازباذىم لقراراهتم تتضح من خبلؿ اآليت:
  ؼبعلومات الكافية         زبفيض  مقدار عدـ التأكد لدى مستخدمي اؼبعلومات عن طريق تزويدىم با

 وبالتارل ذبنبهم ـباطر ازباذ القرارات.
  يستلـز ازباذ قرار معُت، وذلك من خبلؿ اؼبعلومات ذات القيمة اليت وبصلوف عليها من تقرير التدقيق

 واليت ترتبط بتحقيق أىداؼ معينة.
 في تحقيق فعالية أداء المؤسسة  المطلب الثاني : دور التدقيق المحاسبي

 2يقـو التدقيق دبساعدة اإلدارة يف ربمل مسؤولياهتا بتقدصل اػبدمات التالية :            

 : تقـو اإلدارة بالتخطيط والتنظيم            تحديد كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة
األىداؼ  تأثَت علىؽبا واإلشراؼ بطريقة توفر ضماف معقوؿ بأف األىداؼ والغايات سوؼ يتم ربقيقها و 

اليت سوؼ يتم ربقيقها، لذلك فإف صبيع أنظمة وعمليات وأنشطة اؼبنشأة خاضعة لتقييم  اؼبنشودة
 التدقيق الداخلي.

  هبب أف تكوف اؼبعلومات اؼبالية و التشغيلية اؼبقدمة لئلدارة دقيقة    قابلية المعلومات لالعتماد عليها :
لوقت اؼبناسب حىت يبكن لئلدارة االعتماد عليها يف ازباذ القرارات وكاملة، مفيدة، وأف تكوف قدمت يف ا

 اؼبناسبة.
 يؤكد اؼبدقق الداخلي على ضرورة حبث اػبسائر الناذبة عن السرقة واغبريق، التصرفات  حماية األصول :

 صوؿغَت القانونية يف فبتلكات اؼبنشأة، ولذلك فإف  الرقابة التشغيلية اعبيدة سبنع سوء استخداـ األ
 وضباية األصوؿ من اؼبخاطر احملتملة وذلك من خبلؿ التأمُت عليها ضد ىذه اؼبخاطر. 
 يتحقق التدقيق الداخلي من أف منتسيب اؼبنشأة يقوموف  االلتزام بالسياسات و اإلجراءات الموضوعية :

ات، ويف حالة دبا ىو مطلوب منهم القياـ بو من إتباع السياسات واػبطط واإلجراءات واألنظمة والتعليم
عدـ التزاـ اؼبوظفُت بذلك فعلى اؼبدقق ربديد أسباب ذلك،إذ قد تكوف اإلجراءات خاطئة و ال يبكن 

                                                           
1
 .40 :، ص2005، ، األردف، عماف 2، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، طتدقيق الحديث مدخل إلى الأضبد حلمي صبعة ،  - 

2
 .39 :، ص مرجع سبق ذكرهخلف عبد اهلل الوردات ،  - 
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تطبيقها واؼبسئوؿ عن ذلك ليس اؼبوظف فقط، كما هبب عليو ربديد التكلفة الناذبة واؼبخاطر الناصبة 
 والسياسات احملددة. عن عدـ االلتزاـ والطريقة اليت ربقق التزاـ العاملُت باإلجراءات

 : يتم وضع األىداؼ والغايات وإجراءات الرقابة من قبل اإلدارة ويقـو  الوصول إلى األىداف والغايات
اؼبدقق الداخلي بتحديد فيما إذا كانت متوافقة مع أىداؼ وغايات اؼبنشأة، وتقع مسؤولية وضع أىداؼ 

لى اؼبدقق التأكد من أف الربامج أو العمليات قد اؼبنشأة على عاتق اإلدارة العليا أو ؾبلس اإلدارة، وع
 نفذت كما خطط ؽبا.

 : على اؼبدقق الداخلي ربديد اؼبناطق واألنشطة اليت تتضمن ـباطرة عالية، وإعبلـ  تحديد مواطن الخطر
اإلدارة عنها لتحديد فيما إذا تطلب األمر إخضاعها للتدقيق ويتم ربديد مواطن اػبطر من خربة اؼبدقق 

بقة يف اؼبنشأة، أو من معلومات ملتقاة من مصادر أخرى، أو من مشاكل موجودة يف شركات أخرى السا
 ذات نشاط مشابو للمنشأة اػباضعة للتدقيق أو من خربة اؼبدقق ومعرفتو العامة.

 تقع مسؤولية منع الغش واالحتياؿ على إدارة اؼبنشأة وعلى اؼبدقق  منع و اكتشاف الغش و االحتيال :
ي فحص، وتقييم كفاية وفعالية اإلجراءات اؼبطبقة من قبل اإلدارة للحيلولة دوف وقوع الغش، الداخل

وليس من مسؤولية اؼبدقق الداخلي اكتشاؼ الغش، ولكن عليو أف يكوف لديو معرفة كافية بطرؽ 
و واحتماالت الغش ليكوف قادرا على ربديد أماكن حدوث الغش واالحتياؿ ، وعلى اؼبدقق عند اكتشاف

ضعف يف نظر الرقابة الداخلية عمل اختبارات إضافية للتأكد من عدـ حدوث الغش، رغم ذلك ال 
يستطيع اؼبدقق الداخلي أف يضمن عدـ حدوث الغش واالحتياؿ، إالأنو هبب أف يكوف باستطاعتو 

 التحقيق يف الغش أو اؼبشاركة مع جهات أخرى.
  وينفذ  أعماؿ التدقيق باعتبار الشك اؼبهٍت، إذا   : هبب على اؼبدقق الداخلي أف ىبططالشك المهني

ال هبب على اؼبدقق افًتاض عدـ األمانة للجهات اػباضعة للتدقيق، كما ليس لو افًتاض األمانة اؼبطلقة 
عليو االىتماـ بالظروؼ واألحواؿ اليت أف ، وبدال من ذلك على اؼبدقق تقييم قرائن التدقيق دبوضوعية، و 

 يطة واغبذر يف تطبيق إجراءات التدقيق.حيث  اخذ اغب، وجدت
وهبدر اإلشارة إذل أف زيادة حجم اؼبؤسسات وتعقد األنشطة اليت تقـو هبا أدى إذل ضرورة وجود أداة     

إدارية تقـو دبراقبة ومتابعة نظاـ الرقابة ذاتو، فإدارة اؼبؤسسة ترغب يف التحقق من أف نظم الرقابة تعمل بصفة 
ما أحسنت اإلدارة التخطيط فإف التنظيم ككل سيكوف معرضا للخطر إذا كانت مرضية، ذلك أنو مه
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اإلجراءات الرقابية غَت كافية أو ال تنفيذ بطريقة سليمة، فمسؤولية وضع نظاـ الرقابة الداخلية تقع على إدارة 
 1اؼبؤسسة بينما متابعة ىذا النظاـ فيكوف من مهاـ اؼبراجعُت الداخلُت.

 ةعلى تحقيق فعالية أداء المؤسس تقرير مدقق الحساباتثر المطلب الثالث : أ
     اغبسابات عن القوائم اؼبالية السنوية للوحدة االقتصادية دبثابة اؼبنتج النهائي لعملية التدقيق  دققيعرب تقرير م     

 صحةو  جة سنة اؼباليةوأداة أو وسيلة االتصاؿ اليت سبكن اؼبدقق بتوصيل نتائج فحصو وتقييمو ورأيو يف مصداقية نتي
 2.ومصداقية شفافية بأكثر اؼبالية القوائم

   أوال: تعريف تقرير مدقق حسابات .
وتوفرت لو ضمانات ذبعلو ، "وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيو مقومات علمية وشخصية معينة    

ورأيو يف انتظاـ الدفاتر ، من عمل ويتضمن تقريره بإهباز إصبارل ما قاـ بو،إلبداء رأي ؿبايد يعتمد عليو مؤىبل
 3. رلية عن نتيجة النشاط اؼبركز اؼباومدى دقة ما ربتويو من بيانات ؿباسبية ومدى تعبَت القوائم اػبتام، السجبلت

  المدقق لتقارير الرئيسية العناصر ثانيا:
  4: التالية الرئيسية العناصر اغبساباتمدقق  تقرير يتضمن      
 .اغبسابات( مدقق تقرير  بعبارة ) التقرير يعنوف حيث: التقرير عنوان -1
وىي اعبهة اليت كلفت اؼبدقق بالقياـ دبهمتو سواء اإلدارة أو ؾبموع : التقرير إليها الجهة الموجهة  -2

 مسانبي الشركة . 
 هبب أف تشتمل الفقرة االفتتاحية لتقرير على العناصر التالية : االفتتاحية الفقرة -3
 لقوائم اؼبالية اليت راجعها بالكامل والفًتة اليت تشملها كاؼبيزانية وجدوؿ حسابات النتائج أف يذكر اؼبراجع ا

 .xx  /31/12وتاريخ ىذه القوائم أي 
  اإليضاح و التأكيد على أف إدارة الشركة ىي اؼبسئولة عن إعداد القوائم اؼبالية إلزالة أي غموض عن قاـ

 بإعداد ىذه القوائم . 
                                                           

1
 ، الدار اعبامعية،الرقابة و المراجعة الداخلية :مدخل نظري تطبيقي،فتح رزؽ ،  ، السوافَتي إبراىيم إظباعيلالصباف ؿبمد ظبَت ،صبعة  - 
 .12،ص:1997إلسكندرية ، مصر ،ا

،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ، اإلسكندرية ، مصر،  أسس المراجعة الخارجيةعبد الفتاح ؿبمد الصحن ،حسن اضبد عبيد و شريفة على حسن ،- 2
 .316،ص: 2007

3
 .243ص: ،2010، األردف ،طبعة األوذل ال،مكتبة اجملتمع الغريب للنشر التوزيع  ، تدقيق الحسابات،لؤي ؿبمد ودياف  ،سامي ؿبمد الوقاد-  

ص:  ص ،2008، عماف ، األردف،1مؤسسة الوراؽ للنشر و التوزيع، ط مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق،، يوسف ؿبمد اعبربوع - 4
256-258 . 
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 :يلي ما تشملو : النطاق فقرة-4
 واإلشارة السارية، واللوائح القوانُت ضوء يف سبت قد اؼبراجعة أف بتوضيح اؼبراجعة، لنطاؽ وصًفا 

 .احمليطة الظروؼ ظل يف ضرورية رآىا اليت اإلجراءات أداء من ،اغبسابات مدقق سبكُت إذل
 عن اسبمن تأكيد على للحصوؿ ونفذت، خططت التدقيق قد أف تفيد عبارة التقرير تضمُت 

 .اعبوىرية أو اؼبؤثرة التحريفات، من اؼبالية القوائم خلو مدى
 متضمًنا التدقيق  لعملية وصًفا : 

 اؼبالية بالقوائم الواردة اإلفصاح و للقيم، اؼبؤيدة لؤلدلة بالعينة االختبارات أساس على مت قد الفحص أف. 
 يةاؼبال القوائم إعداد يف اؼبستخدمة احملاسبية للسياسات تقييم. 
 اؼبالية القوائم إعداد يف واؼبستخدمة اإلدارة دبعرفة اؼبعدة اؽبامة التقديرات تقييم. 
 ككل اؼبالية القوائم عرض تقييم. 

 ألغراض الزمة رآىا اليت واإليضاحات البيانات على حصل قد اغبسابات مدقق أف تفيد فقرة 
 التدقيق اليت أعماؿو  اؼبالية القوائم على الرأي إلبداء مناسًبا أساًسا توفر بأف بيانًا وكذلك التدقيق،
 قاـ هبا .

 : يلي ما تتضمن: الرأي فقرة -5
 اؼبارل اؼبركز على اؽبامة جوانبها كل يف بوضوح تعرب اؼبالية القوائم كانت إذا عما صروًبا رأيًا 

 .عليها اؼبتعارؼ احملاسبة ؼبعايَت طبًقا النقد والتدفقات األعماؿ ونتائج
 اؼبتعلق وتاريخ واللوائح بالقوانُت احملددة األخرى اؼبتطلبات مع اؼبالية القوائم سبشي مدى عن رأيًا 

 .اغبسابات مدقق توقيع ،اغبسابات مدقق عنواف ، التقرير

 ب أف وبتوي على العناصر التاليةوعلى العمـو هب:الركن األخير في التقرير -6

  تاريخ التقرير 
 .) اسم مكتب اؼبدقق )صاحب اؼبكتب 
 م اؼبدقق .رق  
 . الفئة اليت ينتمي اليها  
 . توقيع اؼبراجع وختمو 
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  التقارير أنواع: ثالثا
 : فنجد للتقارير وتقسيمات أنواع عدة ىناؾ    

 خاصة تقارير عامة، تقارير : إلى تنقسم إعدادىا في االلتزام درجة حيث من.  
 طويلة وتقارير قصَتة ريرتقا ـبتصرة، تقارير : إلى تنقسم معلومات من تحتويو ما حيث من.  
 وتقرير السالب التقرير اؼبتحفظ، التقرير النظيف، التقرير : إلى ينقسم الرأي أنواع حيث من 

  .الرأي إبداء عدـ
 : يلي فيما اؼبتمثلة التقارير من أنواع أربع على الدراسة ىذه يف سنركز عموما    
 : النظيف التقرير -1

 1: ىي شروط أربعة لديو توفرت إذا بتدقيقها قاـ اليت اؼبالية القوائم لىع ربفظ بدوف رأيو اؼبدقق يصدر
 عاما قبوال واؼبقبولة عليها اؼبتعارؼ احملاسبية للمبادئ وفقا أعدت قد اؼبالية القوائم أف. 
 اؼبيزانية يف أو النتائج حسابات جدوؿ يف سواء اغبسابات على تؤثر جوىرية أخطاء وجود عدـ. 
 اؼبارل ومركزىا اؼبؤسسة أعماؿ نتائج عن تعبَتىا ودقة اؼبالية ائمالقو  وعدالة صدؽ. 
 اؼبالية القوائم تعبَت صدؽ على رأيو تربر اليت واؼببلئمة الكافية اإلثبات أدلة على اؼبدقق حصوؿ 

  .اؼبالية يف هناية السنة اؼبارل واؼبركز األعماؿ لنتائج
 : التحفظي التقرير -2

 واؼبعلومات البيانات يف أو التدقيق عملية خبلؿ صادؼ إذا متحفظ، برأي اإلدالءب اغبسابات مدقق يقـو    
 اليت انتقاداتو أو اعًتاضاتو سبثل بتحفظات مقيدا اغبالة ىذه يف تقريره فيكوف رأيو، يقيد ما القوائم اؼبالية يف الواردة

 احملاسبية اؼببادئ تطبيق تعديل أو التدقيق عملية نطاؽ على قيود وجود مثل إليها، اإلشارة الضرورة من يرى
 التحفظات تكوف أف أي اؼبدقق، تقرير يف الوارد للتحفظ النسبية األنبية مبلحظة الضروري ومن عليها، اؼبتعارؼ

 مستقلة فقرة ربفظ على ينطوي الذي التقرير يشمل أف هبب كما التقرير، يف ذكرىا تربر كافية وبدرجة ىامة
 . 2التحفظ أسباب توضح

 
 

                                                           
 .261-260،ص ص:  ،مرجع سبق ذكرهمراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف ؿبمد اعبربوع،- 1
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 : السالب التقرير -3
 حيث من سواء للمؤسسة الصحيح الواقع سبثل ال اؼبالية القوائم أف من اؼبدقق يتأكد عندما الرأي ىذا يصدر     
 األسباب بياف مسؤولية اؼبدقق على وتقع عليها، اؼبتعارؼ احملاسبية للمبادئ طبقا األعماؿ نتيجة أو اؼبارل اؼبركز

 يقـواؼبدقق  ألف اغبدوث نادر أمرا السليب الرأي ويعترب ذكرىا، مع وبراىُت أدلة من يالرأ ىذا مثل إلصدار اؼبؤدية
 . التوصيات ىذه بتنفيذ اؼبؤسسات تلتـز ما وغالبا السليب تقريره قبل التوصيات من دبجموعة بوضع 

 : الرأي إبداء عن االمتناع تقرير -4
   التدقيق موضوع اؼبالية القوائم عن فٍت رأي إعطاء يستطيع ال اغبسابات مدقق أف الرأي إبداء عن االمتناع يعٍت

 :يلي فيما توضيحها يبكن معينة ظروؼ على بناء ذلك يكوف وقد ،
 من سبكينو بعدـ وذلك اؼبؤسسة، إدارة من عليو تفرض اؼبدقق عمل على مفروضة قيود وجود 

 على للحصوؿ اؼبدينُت بالعمبلء االتصاؿ من اؼبؤسسة مع سبكينهم عدـ أو اعبرد عملية حضور
 أرصد. بصحة مصادقات

 مثل اؼبالية، القوائم على تؤثر قد اؼبستقبلية بنتائجها التنبؤ يبكن ال مستقبلية أحداث وجود 
 قضية أو أخرى، ؼبؤسسة االخًتاع حقوؽ على كتعديها ةاؼبؤسس ضد مرفوعة قضائية دعاوى

 وغَتىا.... هتم تعويضا بدفع يطالبوف اؼبؤسسة عماؿ من
 عن يبتنع اغبالة ىذه يف اؼبالية، القوائم بعض بتدقيق الرئيسي للمدقق آخر زميل قياـ حالة يف 

 .عليها الرأي إبداء
 رأيو بإبداء تسمح واليت واؼببلئمة الكافية اإلثبات أدلة على اغبصوؿ اؼبدقق على يتعذر عندما    

 .ذلك عن يبتنع فإنو ،
 أو اؼبدقق، هبريو الذي الفحص نطاؽ تضييق إذل الرأي ءإبدا عن االمتناع أسباب ترجع ما غالبا 

 اليت اؼبالية القوائم على جوىري تأثَت وؽبا صحتها من التأكد ال يبكن ىامة عناصر وجود بسبب
 .فيها رأيو اؼبدقق سيبدي

التقارير  كما يعترب تقرير اؼبدقق احملاسيب أداة ضغط على اإلدارة من أجل تفعيل األداء احملاسيب فبا تربز ىذه
انعكاسا اهبابيا يف تطبيقا اؼبؤسسة إلرشاداهتا على جودة القوائم اؼبالية وأىم ما توفره التقارير اؼبستخدمُت ىو 
إمكانية الوثوؽ واالعتماد على تقرير منشور بشهادة طرؼ ؿبايد اؼبدقق احملاسيب  الذي يبدي رأيو الفٍت حوؿ 
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مة وصحة ودقة اؼبعلومات احملاسبية لضماف جودة فعالية لقوائم اؼبالية مصداقية القوائم اؼبالية و التأكد من سبل
 1وبالتارل تفعيل األداء احملاسيب للمؤسسة.
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، عماف ، 1ط ، دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع ، تحليل القوائم المالية مدخل نظري و تطبيقيمؤيد راضي خنفر ، غساف فبلح اؼبطارنة،  -
 .51:،ص 2006األردف،



 

 

 

 :  خالصة

يعترب مصطلح األداء من بُت اؼبصطلحات اؼبتعددة اؼبعاشل، فهناؾ من الباحثُت واؼبفكرين، من يقـو بربطو     
ن يربطو بالفعالية  وىناؾ من يربطو باإلنتاجية، إال أنو وحسب ما توصلنا إليو فإف األداء يشمل بالكفاءة وىناؾ م

الكفاءة والفعالية واإلنتاجية معا ، وتتعدد تصانيف األداء وذلك لتعدد اؼبعايَت واختبلؼ وجهات النظر، فنجد 
                                                    األداء الظاىري، األداء الذايت، األداء الكلي واألداء اعبزئي.     

ويتم تقييم األداء وذلك من خبلؿ استعماؿ ؾبموعة من اػبطوات سواء يف تقييم اؼبؤسسي أو اؼبارل،وتقييم    
األداء يعترب كعملية مساعدة وجزء من عملية الرقابة يسعى من خبلؽبا اؼبقيم كشف النقائص وؿباولة ربليلها 

 عن أسباهبا حىت يتم تفاديها مستقببل . والبحث

ومن خبلؿ ىذا الفصل توصلنا إذل مدى مسانبة التدقيق احملاسيب ودوره كبَت يف تقييم وربسُت وربقيق فعالية     
اؼبؤسسة من خبلؿ ما توفره القوائم اؼبالية من اؼبعلومات اؼبناسبة ؼبساعدة اؼبهتمُت باألداء يف عمليات تقييم األداء 

 اذ القرارات اإلدارية الرشيدة والبلزمة لنجاح اؼبؤسسة .وازب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  :تمهيد

تعترب وظيفة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغازل من الوظائف الرئيسية يف اؼبؤسسة والتابعة لئلدارة      
ُت الداخليُت يف اؼبؤسسات اؼبينائية تنظم أياـ دراسية العليا مباشرة،وؼبسايرة التطور والرفع من مستوى أداء اؼبدقق

حوؿ التدقيق الداخلي ؼبختلف اؼبؤسسات اؼبينائية على مستوى الًتاب الوطٍت، كما يعتمد اؼبدقق يف اؼبؤسسة على 
نة دليل وبدد األسس والقواعد اليت تنظم عملية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغازل فبا وبضا التدقيق الداخلي دبكا

 عالية على مستوى اؼبؤسسة.
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 مؤسسة ميناء مستغانمالمبحث األول : تقديم 
يعترب ميناء مستغازل جزء أساسي من النية التحتية اػباصة بالنقل، فهو ضروري للعديد من الصناعات الكربى     

 ات الصيد البحري.     اليت تشارؾ يف التجارة الدولية من خبلؿ تقدصل العديد من اػبدمات كاػبدمات التجارية وخدم
  المطلب األول : لمحة تاريخية حول المؤسسة ميناء مستغانم 

يتم تطوير ميناء مستغازل دبا يتماشى مع متطلبات اؼبنطقة، حيث أصبح يشكل اليـو جزء أساسيا من البنية    
ن اؼبستلمُت النهائيُت التحتية اػباصة بالنقل يف اؼبنطقة، إذ أنو يشجع استحداث ؾبموعة من اػبدمات مقربة م

 عرب أروقة نقل متعددة األمباط.
 نشأة الميناء : -1

كاف ميناء مستغازل خليجا صخريا حادا يبتد بُت الرأس البحري لصبلمندر والرأس البحري ػبروبة، استخدامو 
 يت اؼبدينة ومن ىنا ظب ،بػػػػػ "مرسى الغنائم " 1833القراصنة القتساـ الغنائم، ظبي ميناء مستغازل فيما قبل 

  " مستغازل ".
،حيث 1881مًت حبلوؿ سنة  325مًت ليصل امتداده إذل  80، أنشئ أوؿ رصيف للميناء بطوؿ 1848يف سنة 

 وبعد ثبلث سنوات من ذلك أعلن عنو مشروعا ذا منفعة عامة، 1882انطلق أوؿ مشروع لتهيئة اؼبيناء يف سنة 
هت دبيبلد أوؿ حوض للميناء، بعد بناء كاسرة األمواج انت 1904و1890تلت ذلك أعماؿ هتيئة ضخمة بُت 

وبداية  1955مًت فيما بُت هناية  430، مت إنشاء اغبوض الثاشل برصيف طولو 1941اعبنوبية الغربية للميناء سنة 
1959. 

 نشأة مؤسسة ميناء مستغانم :  -2
لصيد البحري ، وتشرؼ على يقدـ ميناء مستغازل نوعُت من اػبدمات : اػبدمات التجارية و خدمات ا     

أنشأت يف إطار  EPE/EPM/Spaتسيَته مؤسسة ميناء مستغازل وىي مؤسسة عمومية اقتصادية شركة ذات أسهم 
 .1982أوت  14الصادر بتاريخ  287-82إصبلح النظاـ اؼبينائي اعبزائري دبقتضى اؼبرسـو التنفيذي رقم 

ا كبو االستقبللية على غرار اؼبؤسسات اليت كشفت عن شقت مؤسسة ميناء مستغازل طريقه 1989فيفري  29يف 
استقرار يف وضعيتها اؼبالية، حيث مت ربويلها دبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي إذل شركة 

دج ربت اغبيازة الكاملة لشركة تسيَت مسانبات  25.000.000عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم رأس ماؽبا 
وزبضع للقانوف التجاري واؼبدشل طبقا ألحكاـ القوانُت  B.88.01وانئ"، ربمل للسجل التجاري رقم الدولة " اؼب

واؼبتضمنة للنصوص التنظيمية الستقبللية اؼبؤسسات  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و 03-88و 88-01
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 1988ماي  16 بتاريخ الصادر 119-88واؼبرسـو  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  101-88وطبقا للمرسـو 
 .1988الصادر بتاريخ سبتمرب  177-88 واؼبرسـو

 مهام المؤسسة : -3
 وتطوير ميناء مستغازل استثمار. 
 اآلالت واإلنشاءات اؼبينائية استغبلؿ. 
 إقباز أعماؿ صيانة وهتيئة وربديث للبٌت اؼبينائية الفوقية.  
 ة بالتعاوف مع الشركاء اآلخرينإعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبٌت اؼبينائية التحتي. 
 مباشرة عمليات الشحن والتفريغ اؼبينائية. 
 مزاولة عمليات القطر، القيادة، اإلرساء وغَتىا. 
  القياـ بكل العمليات التجارية، اؼبالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة دبوضوع

 مؤسسة ميناء مستغازل.
 : الموقع الجغرافي -4

° 00مشاال و خطي طوؿ ° 56و° 35يقع ميناء مستغازل يف اعبهة الشرقية ػبليج أرزيو بُت خطي عرض      
 شرقا .° 05و

 قدرات االستقبال و معالجة البواخر : -5
 ـ. 1830: بطوؿ كاسرة األمواج 
 ـ 12ـ وعمق 100مشارل غريب بعرض  لمدخل البحري للميناء:ا 
 :األحواض 

 06ـ )وبتوي على  8,17ـ و 6,77ىكتار وعمق يًتاوح بُت  14ة تقدر بػ : دبساحة مائيالحوض األول 

 ؿبطات رسو(
 ـ )وبتوي على 8,22ـ و  6,95ىكتار وعمق يًتاوح بُت  16: دبساحة  مائية تقدر بػ  الحوض الثاني

 .ؿبطات رسو( 04
 مًت خطي مقسمة كما يلي: 296 1ؿبطات رسو بطوؿ كّلي يصل إذل  10:  ربوي األرصفة 

  (0مًت خطي )احملطة   117 صيف الشمالي الشرقي:الر. 
 :(3و  2، 1مًت خطي )احملطة  412 رصيف المغرب. 
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 :(2و  1مًت خطي )احملطة اعبديدة  217 الرصيف الجديد. 
  (5و  4 مًت خطي ) احملطة 270 :االستقاللرصيف.  
 :(7و  6مًت خطي ) احملطة  280 الرصيف الجنوبي الغربي. 

 المنشآت المتخصصة : -6
   وعبور الزفت استقبالوحدات 

 

 NAFTAL  : طن. 200 4ؾبهزة بثبلث أوعية )أحواض( ذات سعة إصبالية تقدر بػ 
Sarl Bitumes Ouest:  طن. 000 5ؾبهزة بوعاءين )حوضُت( ذات سعة إصبالية تقدر بػ 

 Sarl HA. C.E : طن. 000 5)حوضُت( ذات سعة إصبالية تقدر بػ  بوعاءينؾبهزة 
   وعبور الحبوب الاستقبوحدات 

 

 UCA O.A.I.C :  طن من  300وىي ؾبّهزة دبضختُت متحركتُت دبعدؿ ضّخ  طن، 30 000سعتها
 اغببوب/ساعة لكل منهما.

 Spa Comptoir du Maghreb :  طن18000 ؾبهز بثبلثة صوامع ذات سعة إصبالية تقدر بػ 
   وعبور السكر األحمر استقبالوحدات 

 

st Import)Spa SORASUCRE (Groupe Oue  : طن من السكر غَت اؼبوضب  16 000تقدر بػ  استقباؿسعة
 طن سنويا. 000 150وقدرة العبور تصل إذل 

 التسهيالت المينائية : -7
 : سا مديريُة قيادة اؼبيناء بثبلثة سفن قيادة و َزْوَرقي إرساء.  24 /سا  24تؤمِّنو لػ  إرشاد السفن  
 : يبل و هنارا باستخداـ قاطرة تُقطر السفن التجارية ل قطر السفنISSER 2  حصاف. 700 1ذات قوة 
 :2014عدد العمال  -8

  : رجبل( 294+  امرأة 25 ) 319: والعمال المتعاقدون رجبل( 371+  امرأة 20 )  391العمال الدائمون 
  260مسَتا و 62إطارا و  69من حيث التدرج يف اؼبسؤوليات إذل  (391)ينقسم عدد العماؿ الدائمُت 

 فذا.  من
  عامبل تْقِنيا  47عامبل منِتجًا و 192من الناحية السوسيو مهنية إذل ( 391)وينقسم نفس العدد أيضا أي

 إداريا. 152و
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 :صومعة السكر 
)أصبحت   SOGEDIAيمن طرؼ شركة التسيَت والتوزيع الغذائ 2ـ697 5 ـ على مساحة 1971أنشأت سنة 

طن من  000 16 لديها إذل االستقباؿ، تصل سعة SORASUCRE)تسمى فيما بعُد شركة تكرير السكر  
 طن سنويا.  000 150السكر غَت اؼبوضب وقدرة العبور إذل 

 المشاريع المستقبلية : -9
 : من أجل مواجهة معوقات اؼبيناء من جهة ونظرا للنمو اؼبشاريع  مشروع إنشاء الحوض الثالث

اؼبيناء وتطويره بإنشاء  اغبوض الثالث واقعا للتبادؿ على مستوى اؼبيناء من جهة أخرى، أصبحت تنمية 
 حتميا من أجل مواجهة العجز اؼبتوقع للقدرات اؼبينائية يف اؼبستقبل القريب .

 أصبح إنشاء ؿبطة حبرية للمسافرين من أىم انشغاالت اؼبيناء وكذا السلطات  مشروع محطة بحرية :
لت ىذا اؼبوضوع، حيث أف عدة شركات نقل احمللية واؼبركزية، حيث أجريت عدة لقاءات ودراسات تناو 

حبري للمسافرين أبدت اىتمامها بفتح خطوط حبرية بُت ميناء مستغازل وجنوب إسبانيا أو جنوب 
 فرنسا.

 : ىو مركز لعبور اؼبواد اػبطَتة يسمح دبعاعبة عدة مواد منها اؼبواد السائلة  مشروع مرأب الحريق
 رقة، اؼبواد السامة، اؼبواد اؼبذيبة.والصلبة القابلة لبللتهاب واؼبواد احمل

 ىو وضع نظاـ متكامل ؼبراقبة وتأمُت اغبركة البحرية كما يساعد على تبادؿ  المراقبة عن بعد :
 اؼبعلومات اؼبرقمة وضباية مداخل اؼبيناء واؼبنشآت واؼبناطق اغبساسة عن طريق مراقبتها عن بعد.

 ارية بشكل كبَت ومن أجل منع تكديس اؼبيناء تقدمت : نظرا لتزايد اؼببادالت التج الميناء الجاف
مؤسسة ميناء مستغازل بطلب من السلطات احمللية بغية اغبصوؿ على قطعة أرض تصلح كبنية أساسية 
إلنشاء ميناء جاؼ، يشار إذل أف اؼبيناء اعباؼ ىو عبارة عن ؿبطة التخزين البضائع متصلة مباشرة مع 

 لة إذل اؼبيناء اعباؼ .الطرؽ أو السكة اغبديدية الواص
 المطلب الثاني : أىداف و خصائص ميناء مستغانم .

مؤسسة ميناء مستغازل كغَتىا من اؼبؤسسات تسعى إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ يف ظل اػبصائص اليت     
 سبيزىا، مع العلم أف ىناؾ عدة عراقيل اليت تواجهها اؼبؤسسة .
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 أىداف ميناء مستغانم: -1
 ة ميناء مستغازل إذل ربقيق األىداؼ التالية :تسعى اؼبؤسس

 . تأمُت أحسن الظروؼ لعبور البضائع من حيث اؼبدة الزمنية، النوعية، اغبماية والسعر 
 .) تقدصل تسهيبلت حقيقية ) وسائل عبور و معاعبة و زبزين ذات كفاءة عالية 
 .تسيَت أمبلؾ الدولة 
 . تسيَت االستثمار وتطوير ميناء مستغازل 
 غبلؿ الوسائل والتجهيزات اؼبينائية .است 
 .تنفيذ أشغاؿ الصيانة والتهيئة وذبديد البنيات الفوقية للميناء 
 .إصدار برنامج أشغاؿ الصيانة و التهيئة و خلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملُت آخرين متخصصُت 
 .تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ اؼبينائية 
 والرسو. تنفيذ عمليات القطر واإلرشاد 
 العقارية اؼبرتبطة بصفة مباشرة وغَت مباشرة باؽبدؼ تنفيذ كل عمليات التجارية، اؼبالية، الصناعية ،

 االجتماعي.
 الميناء: وخصائص امتيازات -2

بوجود ميناء مستغازل يف منطقة فبلحية بُت وىراف، أرزيو واعبزائر العاصمة، فهو يعترب من جهة منفذا     
مستغازل، شلف، غليزاف، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، .....، ومن جهة  طبيعيا لعدة واليات:

 أخرى يعترب ملتقى ألىم الطرؽ اؼبؤدية إذل اعبنوب اعبزائري )األغواط، غرداية، بشار، عُت الصفراء، ....(.

كذلك فإف ميناء مستغازل يقع يف ؿبور تتقاطع فيو أىم شبكات اؼبواصبلت )طرؽ معبدة وسكك    
يدية( من وإذل ـبتلف مناطق الوطن واليت تعترب شريانا حيويا لتنمية اؼبشاريع الصناعية والتجارية فهو حد

احملمدية )ؿبطة الفرز( كما أنو يوفر  –موصوؿ بشبكة السكك اغبديدية عن طريق السكة اغبديدية مستغازل 
ة دبا يضعو يف اتصاؿ مباشر مع منطقتو إمكانية الوصل بالشبكة اغبديدية مع والية تيارت دوف اؼبرور باحملمدي

اػبلفية )اعبنوب واعبنوب الغريب للجزائر إذل غاية سبنراست( وىذا من أجل نقل ـبتلف السلع والتجهيزات 
 اؼبوجهة إذل الشركات الوطنية واألجنبية اؼبتخصصة يف التنقيب عن البًتوؿ اليت تنشط يف اعبنوب اعبزائري.
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مًت خطي داخل اؼبيناء  885 4  سبيز ميناء مستغازل ىي وجود شبكة طريق بطوؿ ومن االمتيازات األخرى اليت
 تربطو مباشرة بالطرؽ الوطنية لشرؽ وغرب وجنوب اعبزائر وىذا دوف اؼبرور بوسط مدينة مستغازل.

والية  00اؼبوقع اعبيوإسًتاتيجي ؼبيناء مستغازل والشبكة الطرقية اليت تربطو مع منطقتو اػبلفية اؼبتكونة من 
كما أنو يوفر ؼبستعمليو أحسن اػبدمات   امتيازاتيُعدَّاف من أىم ما يقدمو اؼبيناء ؼبتعاملُت االقتصاديُت من 

 بأقل كلفة.
، معدالت الشحن والتفريغ، ِقَصر مدة ةاألداء اعبيد واؼبتواصل للخدمات اؼبينائية من حيث اإلنتاجية، اؼبردودي

دة للبضائع يُػَفسُِّر اختيار ميناء مستغازل من قبل عدد كبَت من اؼبتعاملُت اؼبكوث يف اؼبيناء واحملافظة اعبي
 االقتصاديُت وؾبهزي السفن من ـبتلف اعبنسيات. 

 : معوقات الميناء -0

   ـ. 8,22ؿبدودية عمق األرصفة بػ 
 .عدـ كفاية  طوؿ األرصفة ومساحة العبور والتخزين 

 اإلرساءاعبدوؿ التارل يوضح طوؿ األرصفة و عدد ؿبطات 
 : طوؿ األرصفة و عدد ؿبطات اإلرساء (40الجدول رقم )       

 

 قيمة النقص
المعايير المتفق 

 عليها

مساحة 
التخزين 
 الحالية

 قيمة النقص
 ةالمعايير المتفق

 عليها

طول 
 األرصفة 

عدد 
محطات 
 اإلرساء

2ـ  
-

155.570 
 2ـ  200.000

 44.430 
 2ـ

 1.500 مًت 204- م  
 مًت
1.296 

10 

 .0100-10-01،:مصلحة اؼبوارد البشرية مؤسسة ميناء مستغازلالمصدر                         

 

  ( 0102 -0101غياب مرأب اغبريق اؼبخصص ؼبعاعبة اؼبواد اػبطَتة )مسجل يف اؼبخطط التنموي 
 مشكل التزاوج بُت النشاط التجاري والصيد البحري.  

 االنعكاسات السلبية:    -2
  اؼبؤّدي أحيانا إذل مهل إضافية للشحن والتفريغطوؿ اؼبكوث.  
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 ( زبفيف ضبولة السفن الضخمة يف اؼبوانئ األخرى فبا يؤدي إذل تعريفات شحنsurcoûts) إضافية.  
  .صعوبات على مستوى التخزين مسئولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل 
 ة وأنشطة الصيد البحري.  إختناؽ مينائي ناجم عن التزاوج بُت األنشطة التجاري 

 المطلب الثالث : الهيكل التنظيم العام لمؤسسة ميناء مستغانم 
 شرح اؽبيكل التنظيمي ؼبؤسسة ميناء مستغازل :     

: وظيفتها التسيَت، اؼبراقبة، التنظيم، والسَت اغبسن للمؤسسة، ترتب وتراقب صبيع المديرية العامة -1
 هم.مديريات اؼبؤسسة وتفرض سلطتها علي

: ىو اؼبمثل الوحيد القانوشل للشركة و اؼبسئوؿ األوؿ يف شكل اؽبـر القانوشل  رئيس مدير عام -1-1
      للمؤسسة حيث يشرؼ على صبيع األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة دبشاركة اؼبدراء اؼبنفذين 

 والذين يصغرونو درجة يف ىيكل اؼبؤسسة .
نوشل للمدير العاـ حيث يساعده يف ازباذ : حيث يعترب اؼبستشار القا مساعد مدير عام -1-2

 القرارات اؼبناسبة ويف كل األعماؿ اليت ؽبا صلة باؼبؤسسة .
: وىو الشخص اؼبخوؿ قانونا حبفظ األمن والسبلمة داخل اغبـر  مساعد األمن الداخلي -1-3

اؼبؤسسايت للشركة ومعاونيو يشرفوف على اغبفظ  من األخطار اؼبادية والبشرية  وتصدي لكل 
 ألخطار احملتملة.ا

: وىو الشخص الذي يتوذل صبيع األعماؿ اليت يصدرىا اؼبدير العاـ إليو،  مكتب التنسيق العام -1-4
واؼبتمثلة يف تبليغ اؼبراسبلت الداخلية مع صبيع اؼبديريات واغبفاظ على التسيَت اغبسن       

 والسكينة للمديرية ومنع دخوؿ األجانب.
ى عبلقة مباشرة باإلدارة العامة وتتمثل مهامها يف التأكد من : ىذه اػبلية عل خلية التدقيق -1-5

 احًتاـ إجراءات التسيَت وكذلك تدقيق وفحص العمليات واألنشطة اؼبختلفة للمؤسسة.
 :مديرية األشغال و الصيانة  -2

ؼببلئمة وىي اؼبديرية اؼبختصة باألشغاؿ والصيانة ونعٍت باألشغاؿ كل األعماؿ اليت من شاهنا توفَت األجواء ا 
للسَت اغبسن للعمل واؼبتمثلة يف توفَت اإلنارة، تعبيد الطرؽ، بناء اؽبياكل، النظافة، وإزالة األخطار اليت هتدد 

 السبلمة للعماؿ.
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أما الصيانة يقصد هبا أف الشركة سبتلك عتاد وآالت تساعد على تنفيذ العمل بصفة منتظمة وسريعة وعليو 
لية إصبلح يف حالة تعرضها لعطب، فيقـو عماؿ مؤىلوف بعملية فإف ىذه اآلالت قد ربتاج إذل عم

 اإلصبلح لتلك اآلالت.

: يقـو قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة صبيع أنشطة فقط وصيانة  قسم الصيانة -2-1
 وإصبلح اؼبعدات باإلضافة إذل استبداؿ اؼبعدات وقطع الغيار ويتكوف من مصلحتُت :

مسئولة عن صيانة وإصبلح معدات رفع ومناولة البضائع، وموفق  : وىي مصلحة الصيانة  -2-1-1 
 السيارات واؼبعدات اؼبيكانيكية .

: هتتم مصلحة العتاد بتنظيم عمل مشغلي اآلالت وتوفَت ومراقبة معدات  مصلحة العتاد -1-2- 2
 اؼبناولة.

اء وأعماؿ الصيانة : يهتم قسم األشغاؿ بتنفيذ ومراقبة مشاريع تطوير وهتيئة اؼبين قسم األشغال -2-2
 ويتكوف من مصلحة أشغاؿ وصيانة .

: تشرؼ ىذه اؼبصلحة على تنفيذ أعماؿ صيانة أصوؿ  مصلحة األشغال و الصيانة -2-2-1
 اؼبؤسسة.

 : مديرية قيادة الميناء -3
        تأمُت حركة اؼببلحة ) دخوؿ السفن، خروجها، ربويلها من مركز رسوىا إذل آخر( وتأمُت اغبدود          

 اؼبينائية ، و تتكوف من دائرتُت :         

: وىي دائرة اليت تشرؼ مباشرة على صبيع البحارة النائبُت ؽبا واؼبلزموف بتنفيذ  دائرة المالحة -3-1
األوامر الصادرة ؽبم من طرؼ مسئوليهم اؼبباشرين، ويلـز أف يكوف ىؤالء البحارة متمتعُت بشهادات تربز  

 اجة التصنيف حيث بدوف ىذه الشهادة ال يبكن ؽبؤالء البحارة يتولو كفاءة كل حبار على حدة ودر 
 مهامهم يف اؼبؤسسة وىي تتنوع مؤىبلت كل حبار على حدة .

: وىو اؼبكاف اؼبخصص فعليا لوقوؼ القاطرة سواء عند مغادرهتا لو لتنفيذ  وقوف القاطرة -3-1-1
حيث ال هبوز بل يبنع باتا على أي سفينة أخرى  اؼبهاـ اؼبنيطة هبا وأثناء العودة من تنفيذ ىذه اؼبهاـ،
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مهما كاف نوعها أف تتوقف يف اؼبكاف اؼبخصص للقاطرة ألنو يشكل عائق ىبوؿ عليها تنفيذ أعماؽبا 
 بطريقة سليمة .

 (pilatine) : وىو اؼبكاف اؼبخصص فعليا لوقوؼ سفينة إرشاد  وقوف سفينة اإلرشاد -3-1-2

ناء كل مهمة سواء كاف ذلك عند إدخاؿ السفن أو إخراجها من اؼبيناء      أث (le pilote)اؼبخصصة لنقل
 ، باعتباره اؼبسئوؿ األوؿ على عملية إدخاؿ وإخراج السفن وبدونو ال يبكن أف تتم العملية.

: وىي الدائرة اؼبختصة يف حفظ األمن، و تعٍت باألمن كل األخطار اليت من شاهنا  دائرة األمن -3-2
 باشرا على حياة العماؿ.أف تشكل هتديدا م

: وىو الشخص الذي يشرؼ مباشرة على العملية اليت تسبق دخوؿ الباخرة  ضابط الميناء -3-2-1
احململة بالبضائع للميناء عن طريق االتصاؿ برباف السفينة ألخذ صبيع اؼبعلومات اػباصة 

 بالسفينة من حيث نوعية اؼبواد احململة.
 ػػػ :: و تقـو بػ مديرية االستثمار التجاري -4

 .) تسيَت العمليات اؼبرتبطة بعبور البضائع ) الشحن ، التفريغ ، التخزين 
 .تسيَت أمبلؾ الدولة اؼبينائية 
 .تسيَت اإلنشاءات اؼبتخصصة 
  متابعة تطور تقنيات االستثمار اؼبينائي والبحث عن الوسائل اؼبناسبة إلدماجها بفعالية داخل

 اؼبؤسسة .
 وتتفرع ىذه اؼبديرية إذل :

: تقتصر مهامها على الشحن والتفريغ والتخزين أما عمليات التصدير  دائرة الشحن و التفريغ -4-1
 واالستَتاد تتكوف من مصلحتُت :

: ىي الدائرة اؼبختصة واؼبشرفة على صبيع عمليات الشحن  مصلحة الشحن و التفريغ -4-1-1
لرسو وتتطلب عملية الشحن والتفريغ يد عاملة والتفريغ للسفن الراسية دبرفأ اؼبيناء أو اليت تنتظر دورىا ل

مؤىلة وغَت مؤىلة كما تتطلب آالت ورافعات لتنفيذ العمل اؼبنشود، وتعرب عملية الشحن  التفريغ ىي 
أىم عملية يف مفهـو النشاط التجاري كوهنا سبثل ؾبموعة السلع والبضائع اليت تتطلب شحنها وتفريغها 
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ة واالحًتاس أثناء العملية، كما تتميز بتنوع مصدرىا كوهنا بضاعة خطَتة بذؿ الكثَت من العناية والصرام
أو سريعة التلف أو باىظة الثمن وما يبيز ميناء مستغازل ىو أنو ميناء ـبصص لتفريغ البضائع حبجم 

 أكرب عند الشحن .

دة : تأخذ على عاتقها البضائع اؼبفرغة من البواخر وكذلك تلك اؼبع مصلحة التخزين -4-1-2
للتسليم كما تسهر على االستخداـ العقبلشل للمساحات اؼبعدة للتخزين وتراقب وترسل مستندات 

 التخزين إذل مصلحة الفواتَت.

: و ىي اؼبصلحة اؼبختصة على اإلشراؼ الكامل على اغباويات  مصلحة الحاويات -4-1-3
 .اؼبوجودة داخل اؼبيناء ، ومعرفة ؿبتوياهتا وفرزىا

: ينظم مهاـ مصلحة الفواتَت، األمبلؾ واإلنشاءات اؼبتخصصة، تسهر على ترصبة  الفرع التجاري -4-2
 وتطبيق سلم األشباف اؼبعموؿ بو، و ينقسم إذل مصلحتُت :

: ىي تلك األمبلؾ واإلنشاءات اؼبتخصصة ومكلفة دبتابعة دخوؿ السفن  مصلحة الفوترة -4-2-1
 ىا.، إنشاء الفواتَت ومراقبة اؼبستندات اليت تساىم يف إعداد

 : إعداد الدوريات اإلحصائية . مصلحة اإلحصائيات -4-2-2
 وتضم مديرية االستثمار التجاري اػببليا التالية :      

 وىي اػبلية اليت تقـو بإعداد ـبططات شهرية وسنوية  خلية الدراسات و التخطيط :
توضح فيها نسبة النشاط التجاري لكل شهر، ومع إحصاء عدد السفن الراسية خبلؿ الشهر 
الواحد ، وربديد نوعية ضبولة كل سفينة على حدة ووضع مقارنة حوؿ نسبة النشاط لكل شهر 
مقارنة مع الشهر الذي يليو، كما توضع ـبططات تبُت نسبة النشاط التجاري بالنسبة للسنة 
الواحدة ومقارنتها بالسنة اليت قبلها لتحديد نسبة التطور اغباصل إذا وجد، وتوضح اؼبخططات 

لسنة اؼبقبلة وربدد فيها األىداؼ واألرقاـ اليت هتدؼ الشركة للوصوؿ إليها، و ىذا طبعا توضيح ا
 .ةعن طريق وضع احتماالت تقريبي
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 وىي اػبلية اليت يتمحور دورىا األوؿ يف التعريف باؼبيناء ودوره اعبيو خلية التسويق : 
ب اعبزائري منطقة الوسط  اسًتاتيجي دبنطقة الغرب اعبزائري، كونو يعترب نبزة وصل بُت الغر 

 اعبنوب اعبزائري .
 وىي اػبلية اؼبختصة يف اؼبنازعات اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ العمل  خلية المنازعات  :

،فهي قد تكوف منازعات ناذبة عن إخبلء أحد اؼبتعاملُت مع الشركة بالتزامات أو نتيجة اعًتاض 
ة أو على أي أشكاؿ من شانو أف يؤثر على ىذا اؼبتعامل على ظروؼ العمل أو الزيادات اؼبالي

 صحة التعامبلت التجارية .
 :  مديرية المالية و المحاسبة -5

   وىي اؼبديرية اؼبكلفة بتسيَت الوضعية اؼبالية للشركة وذلك عن طريق وضع ميزانيات ؿبددة لكل                 
   صاء كل العمليات اؼبالية اليت نفذت خبلؿ إح ،سنة واحدة و مدى مطابقتها لؤلىداؼ اؼبسطرة              
 السنة الواحدة، إمساؾ الدفاتر التجارية اؼببُت للنشاط التجاري .             

: إف احملاسبة العامة تسمح باؼبتابعة اليومية للعمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة  قسم المحاسبية  -5-1
ن طريق التنفيذ اليومي للحسابات ووضع اؼبيزانية ووضع اؼببلحظات البلزمة اػباصة بنشاطها وذلك ع

 وجدوؿ حسابات النتائج .

: وىي اؼبصلحة اليت تشرؼ مباشرة على صبيع عمليات اغبسابية اليت  مصلحة المحاسبة -5-2
قامت هبا الشركة والناذبة عن عمليات النشاط التجاري وتتمثل يف قيد ىذه العمليات سواء كانت 

باح يف الدفاتر التجارية، وإعداد اؼبيزانية السنوية وؼبعرفة األصوؿ واػبصـو مصروفات أو إيرادات أو أر 
،وىل الشركة حققت أرباح أو خسائر، وإعداد تقرير سنوي يتوذل اإلشراؼ عليو اػببَت االقتصادي 
ويتوذل ىذه األعماؿ عماؿ مؤىلُت ومتخصصُت يف احملاسبة العامة وكل ىذا ربت إشراؼ ومتابعة مدير 

 بة واؼبالية للشركة .احملاس
: وىي اؼبصلحة اليت تشرؼ مباشرة على متابعة األوضاع اؼبالية للشركة  مصلحة التحصيالت -5-3

وذلك بتحصيل صبيع األمواؿ الناذبة عن النشاط التجاري مع اؼبتعاملُت االقتصاديُت وتتبع حركة انتقاؿ 
الوفاء بالدين أو االلتزامات ذباه األمواؿ بُت البنوؾ مع فرض عقوبات جزائية مالية عن كل تأخَت ب

 الشركة مع هتديد ىؤالء اؼبتعاملُت ) الزبائن( باللجوء إذل القضاء يف حالة رفضهم تسديد مستحقاهتم.
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: هتتم بالعماؿ وما وبتاجوف إليو من تكوين كما أهنا تنظم عملها اذباه كامل بنية  مديرية الموارد البشرية -6
 عماؿ ولتحقيق األىداؼ اؼبرجوة كما أهنا ؽبا تنظيم خاص هبا.اؼبؤسسة وتقـو بتطوير وتفتح ال

: وىي اؼبصلحة اليت تشرؼ على دفع أجور العماؿ وتكاليف مصلحة األجر و التكاليف  -6-1
العمل من منح ومكافئات نضَت العمل الذي يقـو بو العامل خبلؿ الشهر الواحد وطوؿ مدة تواجده يف 

قي األرباح اليت ربققها الشركة ، ودبساعدة العماؿ وذلك دبنحهم كل الشركة، واالستفادة كذلك من با
 الوثائق اليت تبُت ارتباطهم بالشركة.

: ينحصر دورىا يف إدخاؿ أحدث التقنيات التكنولوجية يف  مصلحة اإلعالم اآللي -6-2
 االستغبلؿ وذلك لتسهيل العمل بالوحدة وجعلها تواكب العصر اغبارل .

: وىي اؼبصلحة اليت تشرؼ على صبيع العمليات اليت تدخل يف  مصلحة الوسائل العامة -6-3
تنفيذ العمل داخل اؼبؤسسة من شراء التجهيزات الضرورية كالعتاد واآلالت للمساعدة على تنفيذ العمل 
وقطاع غيار ـبتلف اؼبركبات وقطاع الغيار اػباص بالقاطرة وـبتلف العتاد،كما تشرؼ مباشرة على صبيع 

ـ هبا أعواف الشركة أثناء تنفيذ أعماؽبم يف اؼبهاـ اػباصة بداخل وخارج الوطن ،كما ربرص اؼبهاـ اليت يقو 
وتضبط وتقيد صبيع أمبلؾ الشركة سواء كانت منقولة أو عقارات، وتقـو بعملية جرد ؽبذه األمبلؾ سنويا 

 ،كما تقـو بتأمينها من كل األخطار احملتملة اليت قد تتعرض ؽبا.
: وىي اؼبصلحة اليت تشرؼ وتعاجل  اعبانب االجتماعي  جتماعيةمصلحة الخدمات اال -6-4

للعامل من خبلؿ القياـ بتأمينو لدى مصاحل الضماف االجتماعي لكي يتمكن من القياـ دبهامو وىو 
مؤمن من كل األخطار اليت قد تصيبو سواء كانت حوادث عمل أو أمراض مهنية واستفادتو من منح 

 عجز أو اؼبرض ومن صبيع التأمينات االجتماعية.وتعويضات أثناء كامل مدة ال
: هتتم بتكوين وإعادة تأىيل األشخاص اؼبرشحُت للتكوين يف اػبارج وتقـو  مصلحة التكوين -6-5

 بتوفَت كل اؼبستلزمات اػباصة بعملية التكوين ويقـو كذلك بوضع ـبططات التكوين وإعداد اؼبيزانية .
صلحة اليت تشرؼ مباشرة على صبيع األنشطة : وىي اؼب مصلحة النشاط الرياضي الثقافي -6-6

الرياضية والًتفيهية اليت تتم طواؿ السنة الواحدة لصاحل أبناء العماؿ والعماؿ كمكافأة ؽبم على اجملهودات 
 ااؼببذولة طواؿ السنة وتتمثل يف برؾبة رحبلت سياحية خبلؿ األعياد اؼبوظبية واؼبوسم االصطياؼ،أم

يف برؾبة لقاءات يف كرة القدـ بُت عماؿ الشركة والعماؿ التابعُت ؼبختلف  األنشطة الرياضية فتتمثل
 القطاعات االقتصادية األخرى لتوحيد العماؿ وإشعارىم بروح التضامن واإلخاء فيما بينهم.
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 الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم المبحث الثاني : تقييم التدقيق
ة ميناء مستغازل مدقق يقـو بتدقيق صبيع الوظائف والعمليات اليت يتواجد على مستوى اؽبيكل التنظيمي ؼبؤسس    

تتم على مستوى ىذه اؼبؤسسة ،ونظرا لكرب حجم مؤسسة ميناء مستغازل وتنوع نشاطاهتا، يتم اقًتاح تدعيم خلية 
يق التدقيق يف ىذه اؼبؤسسة دبدقق ؿباسيب ومارل، ومدقق األداء، وذلك من  أجل تسهيل وتفعيل عمليات التدق

 اليت تكتسي أنبية بالغة يف ربقيق فعالية أداء اؼبؤسسة والسَت اغبسن للمؤسسة.
 المطلب األول : التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم 

يلعب التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغازل دورا أساسيا، حيث تتمثل القيمة اؼبضافة لعملية التدقيق يف      
 واليت تساعد يف ترشيد أداء اؼبؤسسة . اؼبعلومات ذات الثقة

 أوال : الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم 
 امتثاال لدليل التدقيق الداخلي الذي أعدتو شركة تسيَت اؼبوانئ، فإف وظيفة التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغازل ىي 

 ية وموضوعية اؼبدقق الداخلي عند أدائو ؼبهامو.وظيفة تابعة مباشرة لئلدارة العامة، فبا يضمن استقبلل
ومن أجل تسهيل عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغازل يتم اقًتاح ىيكل تنظيمي للتدقيق الداخلي 

 للمؤسسة ، كما يوضحو الشكل التارل : 
 اخلي .: اؽبيكل التنظيمي للتدقيق الد( 03الشكل رقم )                                

                                 

 

 

 

  

 .2015-05-20خلية التدقيق ، مؤسسة ميناء مستغازل ،  المصدر :          

 

 

 مدير التدقيق الداخلي               

 تدقيق ؿباسيب و مارل        تدقيق األداء           

 سكرتارية         
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 ثانيا : العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم
 ات التدقيق إذل اؼبديرة العامة .يقـو اؼبدقق يف مؤسسة ميناء مستغازل بتقدصل صبيع التقارير اػباصة بعملي 
  يقـو اؼبدقق يف مؤسسة ميناء مستغازل دبساعدة صبيع اؼبديريات، األقساـ، واؼبصاحل من أجل تطوير األداء

 وربسُت العمل .
 ثالثا : أخالقية المهنة 

 ص منها:عند تنفيذ عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغازل تتوفر لدى اؼبدقق ؾبموعة من اػبصائ
 . النزاىة و االستقامة 
 . اؼبوضوعية 
 . االستقبللية 
 . الثقة والسرية 
 .الكفاءة اؼبهنية 

 المطلب الثاني : دعم خلية التدقيق في مؤسسة ميناء مستغانم بمدقق محاسبي ومالي 
ية واؼبالية، ومن أجل نظرا للتعامبلت اؼبتنوعة اليت تقـو هبا مؤسسة ميناء مستغازل ، وكثرة تدفق اؼبعلومات احملاسب   

منع األخطاء واالكبرافات والتبلعب، يتم اقًتاح تدقيق ؿباسيب ومارل تابع إذل اؽبيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق يف 
 ىذه اؼبؤسسة .

 أوال : مهمة التدقيق المحاسبي و المالي
سبية واؼبالية وفقا ؼببادئ يقـو اؼبدقق احملاسيب واؼبارل بفحص مصداقية وصحة وشرعية وعدالة اؼبعلومات احملا

 احملاسبية اؼبقبولة عموما، والوسائل واألساليب اؼبستخدمة لتحديد قياس وتصنيف ونشر ىذه اؼبعلومات .
 ثانيا : الوضع التنظيمي للتدقيق المحاسبي والمالي 

  يوضح الشكل اؼبوارل التنظيمي للتدقيق احملاسيب واؼبارل : 
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 : الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب و اؼبارل  (04لشكل رقم )ا                       

             

 

  

 

 

 

 

 .2015-05-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل ، :المصدر 

 ثالثا : تنظيم العمل 
 التأكد من التسجيل احملاسيب وفقا ؼببادئ احملاسبة اؼبقبولة عموما. 
 العمليات لكل دورة ؿباسبية التأكد من التسجيل الصحيح عبميع.  
 التأكد من صحة وتوزيع اإليرادات والتكاليف اؼبتعلقة بالدورات احملاسبية األخرى. 
 دراسة سبل اغبفاظ على األصوؿ والتحقق من وجودىا. 
 التأكد من االستخداـ الكفء واالقتصادي للموارد. 
 ربديد األخطاء والغش. 
 طار اعبوانب اؼبالية واحملاسبية واالقتصاديةالتحقق من تنظيم األوضاع اؼبالية يف إ.  
 فحص العمليات والربامج من أجل التأكد من أف النتائج متناسقة مع األىداؼ اؼبسطرة ؽبا.  
 إعداد التقرير يف الوقت احملدد وفقا للمعايَت اؼبقبولة عموما.  

 رابعا: المسؤوليات 
 يقتنفيذ صبيع اؼبهاـ اؼبوكلة إليو من طرؼ مدير التدق. 
 احًتاـ الربنامج السنوي للتدقيق الداخلي على كدار العاـ.  

 مدير التدقيق الداخلي     

    
التدقيق

 
احملاسيب و اؼبارل

 

        
تدقيق األداء
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 احملافظة على الوسائل اؼبوضوعة ربت تصرفو. 
 احًتاـ قواعد السلوؾ وفقا ألخبلقية اؼبهنة. 

 خامسا: عالقة المدقق المحاسبي والمالي مع الهياكل األخرى
 تقدصل التقارير إذل مدير التدقيق الداخلي.  
  التعاوف مع ىياكل اؼبؤسسة من أجل تطوير و ربسُت العمليعمل بالتنسيق و. 

 سادسا : مؤىالت المدقق المحاسبي و  المالي 
 التعليم العاـ : شهادة جامعية يف احملاسبة واؼبالية.  
  التكوين اؼبهٍت : التدقيق احملاسيب واؼبارل، معايَتIAS/IFRS. 
  واؼبالية.سنوات يف احملاسبة  5اػبربة اؼبهنية : اغبد األدسل 

 سابعا : شروط العمل 
 اؼبهارات البدنية : حدة البصر والسمع ، وحالة بدنية جيدة.  
 .اؼبهارات العقلية : العمل اعباد، القدرة على االتصاؿ والتنظيم، الفكر التحليلي والًتكييب 

 ثامنا : مقاييس التقييم 
 االنتهاء من مهاـ التدقيق احملاسيب واؼبارل يف الوقت اؼبناسب.  
 تقدصل توصيات بناءة. 
 االمتثاؿ للقوانُت وأخبلقيات اؼبهنة. 

 المطلب الثالث : دعم خلية التدقيق في مؤسسة ميناء مستغانم بمدقق األداء
نظرا لتعدد األنشطة والوظائف يف اؼبؤسسة ميناء مستغازل، ومن أجل فحص وتقييم جودة أداء تنفيذ     

سسة، يتم اقًتاح وظيفة تدقيق األداء تابعة للهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق اؼبسؤوليات اؼبرتبطة بوظائف ىذه اؼبؤ 
 الداخلي.
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 أوال : مهمة مدقق األداء 
يقـو مدقق األداء بفحص وتقييم أنشطة اؼبؤسسة من أجل اؼبساعدة  يف القياـ باؼبسؤوليات على أحسن وجو، 

ًتاح اػبطوات لتصحيحها ؼبساعدة اإلدارة يف أداء وكشف القصور أو الضعف أو األخطاء اليت قد ربدث، واق
 مسؤولياهتا بكفاءة وفاعلية .

 ثانيا : الوضع التنظيمي لتدقيق األداء 
  يوضح الشكل اؼبوارل الوضع التنظيمي لتدقيق األداء :

 : الوضع التنظيمي لتدقيق األداء   (05الشكل رقم )                            

             

 

  

 

 

  .2015-05-20: خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل ، المصدر                      

 ثالثا : تنظيم العمل   
  فحص وتقييم مدى كفاية نظاـ الرقابة الداخلية يف اؼبؤسسة وفقا للسياسات اػبطط، اإلجراءات، القوانُت

 .واللوائح
 ع :التحقق من أف السياسات واإلجراءات تتناسب م 

 معايَت األداء. 
 االستخداـ الكفء واالقتصادي للموارد.  
 ربقيق األىداؼ اؼبسطرة.  
  ،اكتشاؼ نقاط القوة والضعف من النظم الفرعية وإجراءات العمليات وربديد أسباهبا، وتقييم نتائجها

 .وتقدصل اقًتاحات أو توصيات لتصحيحها

 مدير التدقيق الداخلي     

    
التدقيق احملاسيب و اؼبارل

 

        
تدقيق األداء
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 ومات داخل اؼبؤسسة من خبلؿ ضماف الفصل مع تقييم درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا اؼبعل
 اؼبسؤوليات التالية :

 التحليل و الربؾبة.  
 إدخاؿ البيانات.  
 مراقبة البيانات.  
 اغبفاظ و زبزين البيانات.  
 : تقييم كفاية نظاـ الرقابة الداخلية ألجهزة اإلعبلـ اآلرل عن طريق التحقق من النقاط التالية 

  الربامجإنشاء وثائق كاملة عبميع. 
 تغيَت الربامج خاضع لفحص وإذف.  
  إنشاء وصيانة أدلة كاملة من العمليات لتوجيو العماؿ وغَتىم من اؼبشاركُت يف ىذا النظاـ 
 .بعد االنتهاء من كل عملية تدقيق، يقـو مدقق األداء بتقدصل تقريره إذل مدير التدقيق الداخلي 

 رابعا : المسؤوليات 
  كلة إليو من طرؼ مدير التدقيق الداخليتنفيذ صبيع اؼبهاـ اؼبو.  
 احًتاـ الربنامج السنوي على مدار العاـ.  
 توفر السرعة القصوى واالجتهاد يف أداء مهامو. 
 احملافظة على الوسائل اؼبوضوعة ربت تصرفو.  
 احًتاـ قواعد السلوؾ وفقا ألخبلقية اؼبهنة.  

 خامسا : عالقة مدقق األداء مع الهياكل األخرى 
 صل التقارير إذل مدير التدقيق الداخلي، وإعبلمو بكل الصعوبات اليت واجهها، مع تقدصل اقًتاحات من تقد

 .أجل التطوير
 . يعمل بالتنسيق والتعاوف مع ىياكل اؼبؤسسة من أجل تطوير وربسُت العمل 

 سادسا : مؤىالت مدقق األداء 
 علومات والشبكات .التعليم العاـ : مهندس دولة يف اإلعبلـ اآلرل، ونظاـ اؼب 
 .التكوين اؼبهٍت : التدقيق الداخلي، مناصبنت، تسيَت وإدارة قواعد البيانات 
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 سابعا : شروط العمل 
 .اؼبهارات البدنية : حدة البصر والسمع ، حالة بدنية جيدة 
 .اؼبهارات العقلية : العمل اعباد، القدرة على االتصاؿ والتنظيم، الفكر التحليلي والًتكييب 

 نا : مقاييس التقييم ثام
 االنتهاء من مهاـ تدقيق األداء يف الوقت اؼبناسب.  
 تقدصل توصيات بناءة.  
 االمتثاؿ للقوانُت وأخبلقيات اؼبهنة.  
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  تقرير مدقق الداخلي و أثره على الوضعية المالية لمؤسسة ميناء مستغانمالمبحث الثالث : 
منا هبا على مستوى مؤسسة ميناء مستغازل وإلؼباـ دبوضوع البحث مت على االعتماد من خبلؿ الدراسة اليت ق    

على تقرير مدقق الداخلي كأداة لتقييم وضعية اؼبالية للمؤسسة من خبلؿ إعطاء ؾبموعة من التوصيات 
 واالقًتاحات اليت من شأهنا ربسُت وترشيد أداء اؼبؤسسة.

 ر الموارد البشرية من طرف مدقق الداخلي المطلب األول :تشخيص وضعية مديرية تسيي
 تتمثل مهاـ مديرية تسيَت اؼبوارد البشرية على مستوى ميناء مستغازل يف:

  وضع سياسات فيما ىبص تسيَت اؼبوارد البشرية 
 .ربط وربريك ـبتلف ىياكل التسيَت اؼبوارد البشرية 
 .تطوير وتكييف ـبتلف أنظمة التسيَت اإلدارية للفرد 
  ين اؼبًتبصُت.تقييم تكو 
 .تسيَت الوسائل وفبتلكات اؼبؤسسة 
 .القياـ دبختلف التعديبلت والتكمبلت اػباصة باؼبعاىدات احملاسبية والنظاـ الداخلي 
 .وضع لوحة القيادة 
  ،القياـ بوضع اؼبيزانيات السنوية والشهرية عن طريق األجور، ربركات العماؿ، حوادث اؼبرور، التكوين

 عبلقات العماؿ.
  ةخطة سنوية للميزانية التقديريوضع. 

إف الوضعية اؼبالية على مستوى اؼبؤسسة تتصف بعدد معُت من النقائص، واليت تتخلص يف النقاط 
 التالية:
  اؼبنظمة: اؼبخططات التنظيمية قد مت وضعها من طرؼ اؽبياكل اػباصة باؼبؤسسة بعيدة عن كل

مصلحة الوسائل العامة قبد بصفة عامة االسًتاتيجية اليت ذبيب أىداؼ اؼبؤسسة، ففي حالة 
مصاحل التسويق وتسيَت اؼبخزونات تابعوف إلدارة اؼبوارد البشرية، وىذا يوجد يف كل إدارات 

 اؼبؤسسات االقتصادية كما توجد  حاالت أخرى تؤكد لنا ىذه الوضعية:
 ىيكل التكوين فيما ىبص التسلسل العمودي إلدارة التوظيف ) من العامل إذل رئيس 

 مصلحة إذل مدير ( يبقى غَت واضح.
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  اػبلية اإلعبلمية مرتبطة بإدارة اؼبالية واحملاسبة ال ترتكز على أي منطق من اؼبهاـ اؼبتعلقة
 بكلتا اؼبصلحتُت، وىذا يوضح غياب اؼبخطط اؼبعلومايت يف اؼبؤسسة.

 .خلية اؼبنازعات القانونية ال تقـو بأكمل واجبتها اذباه اؼبؤسسة 
  ى اؽبيكل التنظيمي ال يعترب كأداة دينامكية للمنظمة.من جهة أخر 
 للعماؿ والوسائل. ةأغلب اؼبصاحل متكونة من تطبيق اؼبهاـ اإلدارية الروتيني 

  الذي دل يصحح أو  1995عدـ وجود إجراءات التوظيف: التوظيف مصادؽ عليو يف مارس
 قة دقيقة وواضحة.يراجع من وقتها، حيث أف اؼبؤسسة ال ترتب إجراءات التوظيف بطري

  نقص يف ضبط فرؽ النقل والتفريغ: عمليات النقل و التفريغ ىي من أكثر عمليات اؼبكلفة يف
عمليات اؼبيناء البحرية واألكثر تعقيدا يف الربؾبة التنظيم، اؼبراقبة من أجل متابعة النقل البحري و 

فريق لنقل وتفريغ وتعُت اؼبقومات رفع اؼبردودية البحرية ؽبذا من اؼبهم مباشرة يف ؿباوالت توقيف 
للعمليات اؼبقررة للعناصر اليت تركبها طبيعة البضاعة اؼبنقولة أو اؼبفرغة وطبيعة ذبهيزىا، إمكانية 

 العتاد اؼبستعمل وشروط العمل.
  نقص هتيئة الكشف: اؼبؤسسة هبب دائما أف تضع كشف ربسبا لؤلشخاص واليد العاملة اليت

 وزيادة التأكد من التقدـ التكنولوجي يف العمل.تبلئم متطلبات اؼبنصب 
  التكوين موجود كهيكل وليس كعمل: النشاطات األساسية مرتبطة بالدراسات على حسب

االحتياج بالنظر إذل منصب العمل أو الدراسات اػباصة باالحتياجات بالنظر إذل ىيئة ذاتية، 
داء ال يتوفر على اعبانب البشري مع أنو حيث أف التحليل اؼبتلقي ؽبذين  االثنُت أف التقييم األ

 بندا للتكوين الذايت.  17يوجد تعاقد يتضمن 
التكوين لو أنبية أساسية داخل العمل البحري دبا فيو النقل والتفريغ واؼبشكل أنو العامل يتكوف 

 داخل مكاف عملو وأثناء قيامو بالعمل  والنتائج اؼبًتتبة عليها ىي:
 .العمل اػباطئ واػبطَت 
 .االستعماؿ اػباطئ للمعدات والسيئ 
 .اإلصابات اؼبتكررة 
 .اػبسائر الكبَتة واؼبتكررة يف البضاعة واؼبركبات 



 مستغانم دراسة ميدانية مؤسسة ميناء   الفصل الثالث:

82 
 

اؼبؤسسة هبب أف توفر تكوين مهما وشامبل لعماؽبا يف اجملاؿ البحري لتفادي اػبسائر البشرية 
ة من أجل إنتاج واؼبادية ليس اؼبهم كم يكلف التكوين ولكن كيف يبكن أف يقـو برفع اؼبردودي

أحسن للمؤسسة، يف نفس الوقت على اؼبؤسسة أف تضع أشخاص كفيئُت ؼبتابعة العماؿ ربت 
التكوين لتطوير مهاراهتم وكذلك تكوين وتأطَت فريق من العماؿ اؼبؤىلُت دبعلومات متفقة 

 خاصة باؼبهمات والعمليات اليت يكلفوف هبا.
 تأكد منيالداخلية:  ومؤشرات التسيَت واؼبراقبة نظاـ اؼبعلومات: 

 .غياب جدوؿ لوحة القيادة يف وظيفة اؼبوارد البشرية 
  غياب نظاـ اؼبعلومات اؼبوارد البشرية مسبب لغياب االنعكاسات على نوع وطبيعة

 اؼبعلومات اؼبتلقاة وخاصة التموين.
  غياب نظاـ اؼبكوف ؼبادة التسيَت اإلداري الذايت يقود إذل نظاـ غَت كفئ للمراقبة

 داخلية.ال
  اؼبعاعبة اؼبوضوعية بالطريقة العلمية للهيكلة: اؽبيكل ال يًتتب على نظاـ ؼبادة التسيَت اإلداري

لؤلشخاص ما عدا الرواتب تأخذ بعُت االعتبار ووجود تطبيق أرل بسيط مكمل جبزئية كبَتة جدا 
 اليدوية واؼبعلومات اؼبوجودة ليس ؽبا أرشيف يف الذاكرة اإلضافية. ةؼبعاعب

 المطلب الثاني : تقرير مدقق الداخلي لمؤسسة ميناء مستغانم
 من خبلؿ اػبمس سنوات األخَتة مدقق حسابات قاـ باؼبهاـ التالية:    

 :تدقيق نقل وتوزيع البضائع: اؽبدؼ من ىذا التدقيق ىو التأكد من -1
 .برؾبة عمليات اؼبعاعبة والتأسيس 
 وؿ هبا.كل معامبلت النقل مرخصة وفقا للتسعَتة اؼبعم 
 .طبيعة اإلحصائيات مرتبطة بأداء ميناء 
 .اؼبؤشرات الرئيسية ألداء اؼبيناء ؿبسوبة 

 نقاط الضعف األساسية اؼبعروفة: -1-2
  الوثائق احملصل عليها ربتوي على فواتَت ـبتلف القروض اؼبمونة من طرؼ اؼبؤسسة وربتوي يف بعض

 ائما على تأشَتة.اؼبرات على زوائد نواقص ومعلومات خاطئة وال ربمل د
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  عماؿ التفريغ يتوقفوف عن العمل نظرا لنقص التكوين يف اجملاؿ بسند مكتوب من أجل أفضل
 مردود.

 داخل ؾباؿ العمل  عدـ وجود دراسات معمقة ؼبناصب العمل و التكوينات لؤلشخاص اؼبعنيُت
 اؼبينائي شحن و تفريغ.

 فية منتظمة وبعض اؼبؤشرات اؼبهمة اؼبؤشرات احملسوبة من طرؼ اؼبؤسسة ليست مستعملة بكي
 ليست ؿبسوبة.

  وتَتة التفريغ اؼبوجودة يف برنامج احملاسبةPRI/PRS  ودل يتم  1995الذي يعود تارىبها إذل سنة
 النظر فيها أو ذبديدىا مند ذلك الوقت.

 اؼبقًتحات و التوصيات: -1-3
 إعداد إجراءات التسيَت ربتوي على النقاط التالية: -1-3-1

 نسيق بُت األىداؼ العملية واإلجراءات اؼبكتوبة.الت 
 .الرسـو التخطيطية ووصف اؼبهمات 
 .طبيعة اؼبعلومات الواردة وتنسيقها 
 .النقاط اؼبفتاحية للمراقبة الداخلية، العمليات واإلجراءات 
 .العبلقة مع ـبتلف الوظائف األخرى اؼبتعلقة بالتخصص 

ألسباب التسيَت وقواعد التنظيم، من اؼبهم جدا بالتعريف إنشاء وصيانة وسائل اؼبعلومات :  -1-3-2
بطريقة واضحة ودقيقة، طبيعة وشكل حركة وسائل التوثيق اؼبرافقة لعمليات واإلجراءات اؼبرفئية يف إطار 

 إجراءات التسيَت.
من إنشاء وتَتات للتفريغ: ؽبذه الوتَتات فاتورة مفتاحية للكفاءة والتنافسية للمؤسسة وذلك  -1-3-3

 خبلؿ أثر سعر اؼبناولة من طرؼ التجار واؼبتعاملُت.
 تدقيق ؼبقاولة الشحن و التفريغ: اؽبدؼ من ىذا التدقيق ىو التأكد من: -2

  مناطق زبزين السلع والتخزين بطريقة جيدا بالنسبة للتجار وؿبًتمة لقواعد واألمن للمحتويات
 لكل نوع من السلع.

 .سيولة للتسعَتة للتجار مضمونة 
 لتجار الداخليُت أو اػبارجُت ىبضعوف للتسجيل والتعريف.كل ا 
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 .كل عروض اؼبستعملُت لديهم  فاتورة 
 نقاط الضعف الرئيسية اؼبعروفة: -2-1

 .الطريقة اػباصة لتنفيذ عملية الشحن و التفريغ ليست ؽبا منهج لكتابة اإلجراءات 
 .ضعف يف دراسة مناصب الشغل 
 والتفريغ يلحظ نقص يف مصادر على مؤشرات. غبساب قياسات استعماؿ مناطق الشحن 

 اؼبقًتحات و التوصيات: -2-3
 .إعداد إجراءات التسيَت يف إطار هنج شامل ومتكامل 
  إنشاء وحفظ الناقبلت اؼبعلوماتية يف إطار إعداد إجراءات التسيَت، ألنو من أنبية التوضيح

 عمليات واإلجراءات اؼبرفئية.بطريقة دقيقة وواضحة، طبيعة وشكل حركة وسائل التوثيق اؼبرافقة ل
 تدقيق وظيفة الرفع: اؽبدؼ من ىذه اؼبهمة ىو ضماف: -3

 .ربقيق الذمة اعبيدة للطلب 
 .توفر وتسيَت عقبلشل للوسائل اؼبادية والبشرية 
 .تأكيد وتوثيق الفاتورة وفق التعريفة اؼبتفق عليها 

 نقاط الضعف الرئيسية: -3-1
 مل دائما اؼبعلومات اؼبرفقة باؼبلف اؼبوضوع وربمل أحيانا الفواتَت اؼبوحدة اؼبتعلقة باألجهزة ال رب

 زوائد.
 .غبساب الوقت اغبقيقي الذي تعمل فيو عادة ما ال يوجد حساب دقيق لذلك 
 .شراء معدات جديدة أو وسائل خاصة ال زبضع لدراسة تكنو اقتصادية 
 ر الوقت وفئات عدـ توافر مقياس مدى توافر وصبلحية األجهزة، وعدـ األخذ بعُت االعتبا

 اآلالت اؼبستغلة.
 اؼبقًتحات و التوصيات: -3-2

  يستحسن مراقبة وضماف حاالت الفواتَت ألجهزة اؼبستأجرة أف ربمل ؾبموعة معلومات من
 خبلؿ اؼبلف اؼبوضوع ؽبا وعدـ ضبلو زوائد.

  غبساب الوقت اغبقيقي الذي تعمل فيو األجهزة اؼبعنية ينبغي حسابو من خبلؿ وضع معدؿ
 ؿ األجهزة.استعما
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 (:2009تدقيق وظيفة استغبلؿ يف ؾباؿ اؼبرفأ العاـ ) مهمة ؿبققة يف  -4
 نقاط الضعف الرئيسية: -4-1

 .نقص يف متابعة اإلمتيازات اؼبرفئية اؼبمنوحة واؼبعروفة واؼبتعلقة باحًتاـ مهلة ربقيقها 
 .يف اؼبخطط التنظيمي للمؤسسة اؽبياكل احململة تتبع ؾباالت خاصة غَت معموؿ هبا 
 .نقص يف كمية اؼبعلومات 

 اؼبقًتحات و التوصيات:-4-2
  يستحسن تعزيز و تنشيط اؽبياكل احململة يف اجملاؿ العاـ ووضع تطبيقات خاصة وربديد بدقة

 ووضوح طبيعة اؼبهمات يف إطار ربليل عاـ ؼبناصب الشغل.
 .من الضروري مراقبة ومتابعة دقيقة غباالت التقدـ لتحقيق إمتيازات مرفئية 
 ؤسسة عليها مراقبة وستأكيد األشخاص اؼبعنيُت.اؼب 

 المطلب الثالث : تقييم األداء المالي عن طريق التحليل المالي
عند ربليل اؼبركز اؼبارل للمؤسسة وعند تقييم األداء فيها يبكن استخداـ العديد من النسب واؼبعايَت اؼبختلفة    

 ربليل عمليات وأنشطة اؼبؤسسة.،لكن ىناؾ أكثر من طريقة الستخداـ ىذه النسب يف 
 أوال : التحليل المالي بواسطة التوازنات المالية 

 تستعمل ىذه التقنية ثبلثة عناصر أساسية وىي كالتارل :
يكوف رأس ماؿ العامل موجب أي هبب على اؼبؤسسة أف تتوفر على  FR: رأس مال العامل -1-1

 تعرض ؽبا ،و ربسب بالعبلقة التالية:ىامش األماف، و ذلك ؼبقابلة الصعوبات اؼبفاجئة اليت ت
 .1467(=1220)األصوؿ الثابتة  – (580+2106رأس ماؿ العامل = األمواؿ الدائمة ) 

الدورة بعد موارد  ت: و ىو الفائض الناتج عن استخداماBFR احتياجات رأس مال العامل -1-2
 الدورة اليت حاف موعد استحقاقها ربسب بالعبلقة التالية

 .987(=434)ديوف قصَتة أجل –(  1397+ قيمة البيعية 24ؿ ) قيمة االستغبل 
: وجود فائض خزينة اؼبؤسسة موجبة و بقيم كبَتة فإف يعاب على اؼبؤسسة بأهنا ال TRالخزينة  -1-3

 تستثمر أمواؽبا بل تفضل ذبميدىا يف شكل سيولة متاحة ،و ربسب بالعبلقة التالية :
 .479(=987)العامل  احتياجات رأس ماؿ –( 1467)رأس ماؿ العامل 
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 ثانيا : التحليل بواسطة النسب المالية 
التقنية الثانية اؼبستعملة واليت يستعُت هبا اؼبقيم و احمللل اؼبارل يف ربط القيم اؼبالية ودراستها و ربليل نتائجها وازباذ 

 القرارات البلزمة.
 من مصاريف مستخدميها هبب على اؼبؤسسة أف ربقق دوما إنتاجا اقتصاديا أكرب نسب التسيير: -1

 وىذا حىت تتمكن من تغطية باقي اؼبصاريف، واعبدوؿ التارل يوضح كيفية حساهبا:
 نسب التسيَت              (:05جدول رقم )                                      

 N N-1 الصيغة  النسب 

النسب ائتماف  -1
 العمبلء

سبويبلت العمبلء 
/رقم األعماؿ 360*

 لرسمخارج ا

 
 يـو 22 يـو  19

نسبة تكاليف  -2
 اؼبوظفُت 

تكاليف اؼبوظفُت / رقم 
 األعماؿ خارج الرسم 

0.38                 0.40      

تكاليف اؼبوظفُت /  نسبة كفاءة العمل -3
 القيمة اؼبضافة

0.41 0.42 

  .2015-05-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل، المصدر :                         
  أياـ. 3نسبة ائتماف العمبلء : سجلت فًتة ربصيل العمبلء ربسن بفارؽ 
 .تكاليف اؼبوظفُت : تطور رقم األعماؿ يربر اغبفاظ على اؼبستوى بالرغم من زيادة تكاليف اؼبوظفُت 
: ىناؾ عبلقة عكسية بُت كفاءة العمل والنسبة، حيث تزداد فعالية اليد العاملة  نسبة كفاءة العمل -2

فيجب على اؼبؤسسة أف ربقق دوما إنتاجا  اقص ىذه النسبة ، وتتناقص مع تزايد ىذه النسبة،مع تن
 ىت تتمكن من تغطية باقي اؼبصاريفاقتصاديا أكرب من مصاريف مستخدميها ، وىذا ح

: تستخدـ نسب السيولة كأدوات لتقييم اؼبركز االئتماشل والذي يعرب عادة عن مدى  نسب السيولة -3
 ، واعبدوؿ التارل يوضح كيفية حساهبا:لوفاء بالتزاماهتا قصَتة األجلقدرهتا على ا
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 نسب السيولة (:06الجدول رقم )                                 
   N N-1 الصيغة             النسب  

 3.51   4.71    األصوؿ اؼبتداولة / ديوف قصَتة أجل نسبة السيولة العامة -1

قيم قابلة للتحصيل+ قيم اعباىزة/ديوف  ةنسبة السيولة اؼبختصر  -2
 قصَتة األجل

   4.65   3.53 

 3.24   4.41    قيم اعباىزة /ديوف قصَتة أجل نسبة السيولة اعباىزة -3

 .2015-05-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل ، المصدر :                                  
 مدى تغطية اؼبؤسسة اللتزاماهتا يف اؼبدى القصَت عن طريق  : تقيس ىذه النسبةنسبة السيولة العامة

وىن  1أصوؽبا اؼبتداولة وتعترب ىذه النسبة عن توفر ىامش األماف يف حالة ما إذا كانت أكرب من 
 .1اؼبؤسسة يف حالة جيدة باعتبار أف النسبة أكرب من 

  اؼبستحقة يف  اديد التزاماهت: تقيس ىذه النسبة مدى قدرة اؼبؤسسة يف تسنسبة السيولة المختصرة
 اؼبدى القصَت عن طريق القيم القابلة للتحصيل والقيم اعباىزة.

 تقيس مدى تغطية اللتزاماهتا القصَتة األجل بالقيم اعباىزة فقط. نسبة السيولة الجاىزة : 
: ىي نسب هتدؼ للحكم على اغبالة اؼبالية للمؤسسة وذلك انطبلقا من نسب الهيكل المالي -4

 اؼبيزانية، واعبدوؿ يوضح كيفية حساهبا:تقسيم 
 : نسب اؽبيكل اؼبارل(07الجدول رقم )                                

    N   N-1 الصيغة النسب

 1.45 1.73 األمواؿ الدائمة / أصوؿ ثابتة النسب التمويل الدائم  -1

 1.82 2.08 رأس ماؿ اػباص/ؾبموع الديوف نسب االستقبللية اؼبالية -2

ب على مستوى نس -3
 الديوف

ديوف متوسطة وطويلة أجل / أمواؿ 
 دائمة

0.53 0.54 

 0.76 0.78 أمواؿ اػباصة /أمواؿ الدائمة نسب االستقبلؿ اؼبارل -4

 0.36 0.51 ؾبموع الديوف / ؾبموع األصوؿ نسبة الديوف -5

 .2015-05-20،خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل  المصدر :                             
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  فهذا يذؿ على أف رأس ماؿ العامل للمؤسسة موجب أي أهنا سبلك ىامش  1قيمة ىذه النسبة أكرب من
 أماف لتمويل أصوؽبا اؼبتداولة.

 .زيادة نسبة االستقبللية اؼبالية تؤكد على أف ىناؾ تغطية مضاعفة إلصبارل للديوف 
  لكنها مازالت النتيجة مرضية بالنسبة  1زيادة طفيفة مقارنة بالعاـ اؼباضي تشَت إذل أهنا أقل من

 للمؤسسة.
   ىذه النسبة ال تزاؿ مرضية بالنسبة للمؤسسة. 0.50أكثر من 
  نقطة على  15قيمة ثابتة  وقابلة للتحقيق، ىذه النسبة وصلت إذل زيادة بػػػػ  %42بالرغم من أف نسبة

 .N-1مستوى الديوف مقارنة بالعاـ 
صعوبة حصوؿ اؼبؤسسة على التمويل وتفاقم األزمة مع  نسب المردودية ) الربحية(: -5

تعد  ةاالقتصادية،فإنو من واجب اؼبؤسسة أف توفر فوائض نقدية من أجل سبويل احتياجاهتا فاؼبردودي
 بعدا يف اؼبؤسسة سبثل ىدؼ للمؤسسة واؼبؤشر على كفاءهتا، وضامن الستمرارية للمؤسسة.

 واعبدوؿ التارل يوضح كيفية حساهبا:
 (: نسب المردودية08الجدول رقم )                      

  N     N-1 الصيغة                   النسب              

 0.12 0.18 نتيجة الصافية / ؾبموع األصوؿ نسب الرحبية االقتصادية -1

 0.19 0.26 نتيجة الصافية / األمواؿ اػباصة نسب الرحبية اؼبالية -2

نسب الرحبية التجارية  -3
 ةالصافي

 0.29 0.31 نتيجة الصافية / رقم األعماؿ

 .2015-05-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغازل، المصدر :                                    
  ىذا التقدـ يربر   %6نسب الرحبية االقتصادية واؼبالية والتجارية الصافية تسجل تغَت إهبايب متوسط بػػػ

 ربسن يف النتيجة الصافية.
 
 
 
 



 

 

 :خالصة  

للتدقيق الداخلي أنبية بالغة يف مؤسسة ميناء مستغازل ؼبا يلعبو من دور مهم يف ربقيق وربسُت فعالية أداء       
للمؤسسة، واعتباره وسيلة وقائية ونظاـ معلومايت يساعد  على ترشيد قرارات وذلك من خبلؿ عمليات التدقيق 

هبا اؼبدقق يف تقدمو لتقرير اؼبتضمن اؼبعلومات موثقة وذات مصداقية بتدارؾ النقائص اؼبوجودة  الداخلي اليت يقـو
على مستوى اإلجراءات اؼبعموؿ هبا يف اؼبؤسسة وتقـو اإلدارة العامة بتعديلها، والعمل على تطوير األداء باستمرار 

 . هبا يتماشى واألىداؼ اؼبراد ربقيقها

 يف مؤسسة ميناء مستغازل ؿبدودة و ىذا راجع إذل :  تعترب عملية التدقيق    

  وجود مدقق داخلي واحد مسؤوؿ على عملية التدقيق ، وىذا يؤدي إذل قصور يف األداء، خاصة أف
 حجم مؤسسة ميناء مستغازل كبَت ومتعدد النشاطات .

 . ال يوجد إجراءات تسيَت مكتوبة تساعد اؼبدقق يف القياـ دبهامو 
ف خلية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغازل حباجة إذل مدقق ؿباسيب ومارل، ومدقق األداء، لتغطي فبا سبق يتضح أ

أكرب حجم فبكن من عمليات التدقيق على مدار السنة، وبالتارل اغبصوؿ على قدر فبكن من اؼبعلومات 
إذل ترشيد أداء اؼبؤسسة وربقق باالعتماد على التدقيق الداخلي والتدقيق احملاسيب واؼبارل وتدقيق األداء فبا يؤدي 

 أىدافها و احملافظة عليها فبا يسمح ؽبا بالبقاء و االستمرارية.  
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لقد عرؼ العادل تطورا كبَتا يف اجملاؿ االقتصادي خاصة بعد التحوالت السياسية واالجتماعية، وخاصة       
لتحوالت أثارا مباشرة على احمليط االقتصادي االقتصادية اليت شهدىا خبلؿ القرف اؼباضي، فكانت ؽبذه ا

واالجتماعي للمنظمات اؼبالية واؼبؤسسات، والذي شهد بدوره تطورا ملحوظا بعد األزمة اؼبالية اليت شهدىا العادل 
 يف أواخر العشرينات من القرف التاسع عشر.

ح ؼبؤسساهتا أنبية كبَتة غبماية فهذا التطور االقتصادي مس حجم اؼبؤسسات االقتصادية اليت أصبحت سبن      
وذلك حفاظ على بقائها واستمرارىا، ىذا ما أدى  فبتلكاهتا وحقوقها خصوصا مع كرب حجمها وتشعبها،

باؼبسؤولُت إذل ضرورة وضع نظاـ الرقابة الداخلية فعاؿ كفيل غبماية ىذه اؼبؤسسات وموجوداهتا من شىت أعماؿ 
ا وسبلمة العمليات احملاسبية والوثائق اؼبالية من حاالت األخطاء والغش التبلعب واإلنباؿ ويضمن سَت عملياهت

والتزوير، حيث تكمن أنبية الرقابة الداخلية يف أداة تقيم مستوى أداء اؼبؤسسة وربقق من أف العمل قد مت طبقا 
ؤسسة اؼبختلفة، فنظاـ للسياسات والقواعد واإلجراءات اؼبوضوعة من قبلها سعيا منها إذل زيادة كفاءة العمليات اؼب

الرقابة الداخلية يعتمد على تنظيم جيد وتقييم بناء ؼبختلف الوظائف وربديد اؼبسؤوليات وعلى نظاـ ؿباسيب سليم 
وعناصر بشرية وأدوات رقابية مبلئمة، ومن بُت األدوات اليت يعتمد عليها نظاـ الرقابة الداخلية أداة التدقيق 

وإنشائية لئلدارة، حيث يتأكد من مدى وجود ضباية كافية ألصوؿ اؼبؤسسة  الداخلي باعتباره خدمة وقائية
وضماف دقة اؼبعلومات اليت تستخدمها اإلدارة يف توجيو السياسات العامة يف اؼبؤسسة خاصة اعبانب اؼبارل 

 واحملاسيب.

ؼبناسبة والصحيحة اليت تعتمد اؼبؤسسة االقتصادية على التدقيق احملاسيب الداخلي من أجل ازباذ القرارات ا    
تضمن ؽبا االستمرارية واحملافظة على كياهنا وزيادة يف رأس اؼباؿ ، ؽبذا وبضا التدقيق احملاسيب الداخلي مكانة ىامة 
وبالغة يف اؼبؤسسة من خبلؿ تفعيل األداء احملاسيب وبدوره الفعاؿ يف ترشيد أداء اؼبؤسسة عن طريق اػبدمات 

يت يدرجها على شكل تقرير مع إعطاء االقًتاحات والتوصيات اليت تعتمد عليها اؼبقدمة من طرؼ اؼبدقق ال
 اؼبؤسسة لتقييم األداء كبو ازباذ قرارات صحيحة .
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فبعد معاعبتنا وربليلنا ؼبختلف جوانب اؼبوضوع يف فصولو الثبلثة، توصلنا إذل نتائج خاصة باختبار الفرضيات 
 ات وأفاؽ البحث.ونتائج عامة، مع ؾبموعة من االقًتاح

 فيما ىبص اختبار الفرضيات، فقد أدت معاعبة البحث إذل النتائج التالية:          
  التدقيق احملاسيب ىو الفحص االنتقادي ؼبعلومات اؼبؤسسة اليت يتم تنفيذىا من طرؼ شخص مهٍت

توصيل نتائج إذل األطراؼ مستقل بغية اعطاء رأي ؿبايد على مصداقية القوائم اؼبالية واحًتاـ اؼبعايَت، مث 
 اؼبعنية.

   يساىم اؼبدقق احملاسيب بإعطاء نصائح تصحيحية ؼبتخذي القرار يف اؼبؤسسة من خبلؿ تقريره اؼبتضمن
 كل االقًتاحات والتوصيات حوؿ وضعية اؼبؤسسة.

  اؼبخاطر اليت من بُت مكونات نظاـ الرقابة الداخلية بيئة وأنشطة الرقابة وكذلك اؼبعلومات واؼبراقبة، تقييم
 تساعد يف تقييم نظاـ الرقابة من خبلؿ ما توفره من معلومات بشكل أفضل وأسرع.

  يعترب نظاـ الرقابة الداخلية أداة للتقييم حيث يعتمد مدقق اغبسابات على نتائج تقييم نظاـ الرقابة
 دقة احملاسبية للبيانات.الداخلية وعلى أثرىا يقرر اؼبدقق مدى االعتماد على النظاـ ومبلءمتو يف ربقيق ال

 أما النتائج العامة اؼبتوصل إليها فجاءت كما يلي:
  هتدؼ اؼبؤسسة من خبلؿ قيامها بعملية تقييم األداء إذل التحقق من االستخداـ األمثل ؼبواردىا اؼبختلفة

ىذا من جهة ومن جهة أخرى تتأكد من مدى ربقق األىداؼ اليت سطرهتا أي أهنا تتأكد من مدى 
 قها للكفاءة و الفعالية معا.ربقي
  يهدؼ التدقيق احملاسيب إذل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة والعمل على تطوير وربسُت األداء وترشيده كبو ازباذ

 القرارات اؼبناسبة.
  ربدد عملية تقييم األداء بكوهنا عملية مرشدة للنشاطات لتقدير ما إذا كانت الوحدات اإلدارية أو

 مواردىا وتنتفع منها بفاعلية وكفاءة يف سبيل ربقيق أىدافها. اؼبؤسسات نفسها ربصل على
  ال يبكن أف تكوف ىناؾ ربسُت من دوف قياس، فإذا ما كانت اؼبؤسسة ال تعلم مستوى عملياهتا فإهنا لن

 تتمكن من معرفة مستقبلها وبالتأكيد فإهنا لت تتمكن من ربقيق أىدافها.
  ة والضعف، والعمل على التغلب على ىذه األخَتة ىذا من يهدؼ تقييم األداء إذل ربديد نقاط القو

 جهة ومن جهة أخرى ازباذ القرارات البلزمة على ضوء النتائج اؼبتحصل عليها.
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  يهدؼ تقييم األداء كذلك على التعرؼ على مدى قدرة اؼبؤسسة يف ربقيق األرباح اليت سبكنها من
 االستمرار والبقاء يف السوؽ.

 ي سبلمة ومثانة نظاـ الرقابة الداخلية، باعتبار أف التدقيق الداخلي ىو أداة من يدعم التدقيق الداخل
أدوات نظاـ الرقابة الداخلية الذي يعتمد عليو يف تقييم ىذا النظاـ وكذلك من خبلؿ تقوصل فعالية وكفاية 

 نظاـ الرقابة.
 :أما النتائج اؼبتحصل عليها على مستوى دراسة ميدانية مؤسسة ميناء مستغازل

  وبضى التدقيق الداخلي على مكانة بالغة وأنبية ودور كبَت من خبلؿ  اػبدمات اليت يقدمها ػبدمة
 اؼبؤسسة .

  فعالية تقرير مدقق الداخلي بضغط على إدارة  اؼبؤسسة لتحسُت اؼبردودية وترشيد أدائها من خبلؿ ربقيق
 األىداؼ.

 ة من خبلؿ االقًتاحات اؼبقدمة من طرؼ اؼبدقق أثر التدقيق احملاسيب الداخلي على اؼبؤسسة االقتصادي
 الداخلي واليت كاف ؽبا أثر إهبايب من الناحية اؼبالية .

  يساىم التدقيق احملاسيب يف ترشيد أداء اؼبؤسسة من خبلؿ تدقيق القوائم اؼبالية اليت تعد وسيلة لتقييم
يقدمو من خدمات اليت تساعد اؼبؤسسة  األداء، ودور التدقيق احملاسيب الداخلي يف ربقيق فعالية أداء دبا

 يف بلوغ أىداؼ اؼبؤسسة.
  وجود مدقق داخلي واحد مسؤوؿ على عملية التدقيق، وىذا يؤدي إذل قصور يف األداء خاصة أف حجم

 مؤسسة ميناء مستغازل كبَت ومتعدد النشاطات.
 اء بالقياـ دبهامو على ال يوجد إجراءات تسيَت مكتوبة تساعد اؼبدقق الداخلي على مستوى مؤسسة مين

 أكمل وجو.
  تقرير مدقق الداخلي يعترب أداة ضغط لتفعيل أداء اؼبؤسسة من خبلؿ اكتشاؼ األخطاء والغش

والتبلعب ، منح التوصيات واالقًتاحات اليت تعتمد عليها اؼبؤسسة لتصحيح االكبرافات وبالتارل ربسُت 
 أدائها. 
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 تقديم التوصيات:
 قيق احملاسيب من خبلؿ تطبيق اإلجراءات بدقة والتأكد من احًتاـ اؼبعايَت والشروط االىتماـ بوظيفة التد

 والقواعد اليت تنظم ىذه الوظيفة.
 .توفَت إجراءات تسيَت تساعد اؼبدقق على القياـ دبهامو بكل كفاءة وفعالية يف اؼبؤسسة االقتصادية 
 تم التجاوب بُت العماؿ واؼبدقق.توعية عماؿ اؼبؤسسة االقتصادية دبغزى عملية التدقيق حىت ي 
  مسايرة التطورات اؼبرتبطة هبذه الوظيفة عن طريق تكوين اؼبدققُت دبا يتناسب مع التطور يف ؾباؿ أىداؼ

 ومسؤوليات اؼبدقق احملاسيب الداخلي.
 أفاق البحث :

فاؽ البحث يف توضيح مت التطرؽ يف ىذا البحث إذل دور التدقيق احملاسيب يف ترشيد أداء اؼبؤسسايت، وتتمثل أ
جودة التدقيق احملاسيب وأثرىا يف ربسُت أداء اؼبؤسسة االقتصادية، باعتبار الدور اؼبهم والفعاؿ للتدقيق احملاسيب يف 

 تطوير وترشيد قرارات اؼبؤسسة ومكانتو اؽبامة يف اؼبؤسسة االقتصادية.
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 مراجع باللغة العربية :قائمة ال -1
 الكتب: -1

الطبعة ، دار الوراؽ للنشر و التوزيع ،"إدارة األداء باستخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف " إبراىيم اػبلوؼ اؼبلكاوي، -1
 .2009األوذل ، عماف ، األردف ، 

 .2006، أمُت السيد أضبد لطفي ،"اؼبراجعة بُت النظرية و التطبيق "،جبلؿ للطباعة ، دوف ذكر بلد النشر -2
أضبد حلمي صبعة ،"اؼبدخل إذل التدقيق اغبديث" ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ،عماف  -3

 .2005،األردف ،
الطبعة األوذل، ،أضبد حلمي صبعة ،"االذباىات اؼبعاصرة يف التدقيق و التأكيد "، دار الصفاء للنشر والتوزيع  -4

 .2009عماف ، األردف ،
 .2002، "إدارة البشر )األصوؿ و اؼبهارات("، بدوف ذكر دار النشر ،مصر ،أضبد سيد مصطفى -5
اعبزائر ، بوتُت ؿبمد، "اؼبراجعة و مراقبة اغبسابات من النظرية إذل التطبيق "، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -6

،2003. 
التوزيع و للنشر التميمي ىادي ، "مدخل إذل التدقيق الداخلي من الناحية النظرية و العملية"، دار وائل  -7

 .2006،األردف ، الطبعة الثالثة ، 
"، ةاؼبمارسة التطبيقيو التهامي طواىر ؿبمد ، صديقي مسعود ، "اؼبراجعة و تدقيق اغبسابات : اإلطار النظري  -8
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