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 :اإلهداء

 اهدي هذا العمل المتواضع الى:

مهجة الق لب وكمال الود    امرأةالتي غذتني من حنانها والتي بعثت من ضعفها قوة ومن انوثتها   -
 الى ق لبي..............امي الحبيبة.  امرأةوصف اء الق لب، الى احب  

ويتلفظ حكمة الى الذي   الى من يتقد عزما وقوة ويتدفق حلما، ويفيض كرما، وينساب سماحة، -
 انجب فربى وطلب ف لبى............................ابي العزيز

كل من ساندني في انجاز هذا  الى    وأيضاة الكرام  ذالى اخي وكل زمالئي وزميالتي وكل االسات -
 العمل المتواضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لشكرا  

 الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات  

احمد هللا واشكره بعد ان وفقني على انجاز هذا العمل المتواضع ف له الحمد، حمدا كثيرا طيبا  
 مباركا.

اتقدم بالشكر الجزيل الى االستاد المشرف ازمور رشيد على ما اجاد واف اد به من نصائح وتوجيهات، 
هذا العمل العلمي.  وإخراجعلى اتمام  وعلى تواضعه وصبره وحرصه الدائم    

  أساتذةة جامعة عبد الحميد ابن باديس خاصة  ذكما اتقدم بخالص شكري وامتناني الى جميع اسات
.وإضاف اتالتسيير على كل ما قدموه لنا من معارف  والعلوم التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية،   

مناقشة هذا البحث، وعلى ما سيقدمونه لي من  كما اتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة على قبولهم  
 نصائح وتوجيهات.

اتوجه بالشكر واالمتنان الى كل من ساعدني سواء من قريب او من بعيد في انجاح وتقديم    وأخيرا
 هذا العمل المتواضع.

 

 

 

 

 

 

 

 



* الفهرس *  

 االهداء* 

 الشكر* 

أ .................................................................................... مقدمة عامة*   

االطار النظري للتدقيق الداخلي األول: الفصل *                                   

02 .........................................................................................متهيد*   

03...........................................................ماهية التدقيق الداخلياملبحث االول: *   

03اساسيات حول التدقيق .................................................... :األولاملطلب  -       

  05...............................................مفهوم وتطور التدقيق الداخلي :لثاينااملطلب  -     

  08..............................................امهية وأهداف التدقيق الداخلي :لثالثااملطلب  -     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09...............................................الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي :الثايناملبحث * 

09......................................................تنظيم التدقيق الداخلي  :األولاملطلب  -      

11......................................موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم االدارياملطلب الثاين:   -      

13.......................................................التدقيق الداخلي مهمة املطلب الثالث: -      

 *املبحث الثالث: انواع ومعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.......................................16

16........................................................انواع التدقيق الداخلي األول:املطلب  -      

27........................................معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املطلب الثاين: -      

20..........لتدقيق الداخلي....................................لقواعد السلوك  :املطلب الثالث -      



23..................................................................................الفصل الصةخ*  

  

  يف حتسني اداء املؤسسة التدقيق الداخلي : دور الفصل الثاين*      

 25........................................................................................متهيد: * 

26...........................................................اساسيات حول االداء املبحث االول: *   

26................................................................مفهوم االداءاملطلب االول:  -       

26..............................................والعوامل املؤثرة فيه.. انواع االداء املطلب الثاين: -       

30...................................دور التدقيق الداخلي يف حتقيق فعالية االداء املطلب الثالث: -        

31...................................نظام الرقابة الداخلية قييمدور التدقيق الداخلي يف ت: ألثايناملبحث *  

  31....................................................مفهوم نظام الرقابة الداخلية املطلب االول: -    

  32........................................ومقوماهتا نظام الرقابة الداخلية مكوانت املطلب الثاين: -    

34......................دور التدقيق الداخلي يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املطلب الثالث: -      

36..............................................دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطراملبحث الثالث: *  

36..........................................................املخاطرادارة مفهوم  :املطلب االول -      

37.....................انواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة وخطوات عملية ادارهتا :املطلب الثاين -      

40...................................املخاطر وإدارةدور التدقيق الداخلي يف تقييم  املطلب الثالث: -      

44...................................................................................الفصل الصةخ*  

 



ميناء مستغامن  الفصل الثالث: دراسة ميدانية يف مؤسسة*  

46..........................................................................................متهيد*  

47.................................تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن.....................املبحث االول: *  

47......................................... حملة اترخيية عن مؤسسة ميناء مستغامن املطلب االول: -      

  49.......دمات اليت تقدمها .............خصائص مؤسسة ميناء مستغامن واهم اخل :املطلب الثاين -    

51...............اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن ........................ املطلب الثالث: -      

57........واقع التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ............................. املبحث الثاين:*  

57.......التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن .............................. املطلب االول: -      

  58العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ...................... املطلب الثاين: -    

58....ستغامن مبدقق حماسيب ومايل.....دعم خلية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء م املطلب الثالث: -      

60................................داء مؤسسة مستغامنادور التدقيق الداخلي يف حتسني املبحث الثالث: *  

60......................... دعم خلية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبدقق اداء املطلب االول: -      

 62......دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف مؤسسة ميناء مستغامن املطلب الثاين: -    

71...........التدقيق الداخلي يف ادارة وتقييم املخاطر يف مؤسسة ميناء مستغامندور  املطلب الثالث: -      

74................................................................................ الفصل الصةخ*   

76................................................................................. اخلامتة العامة*   

.قائمة املراجع*   

املالحق*   



قائمة االشكال واجلداول: -  

قائمة االشكال: -1    

الصفحة    الشكل عنوان                          الشكلرقم    
الوظائف االساسية يف قسم التدقيق الداخلي  10           1-1  
داخل اهليكل التنظيمي متوضع التدقيق الداخلي   13           1-2  
عناصر ورقة التغطية     15           1-3  
      15 ورقة ابراز وحتليل املشاكل       1-4  
      33 ملكوانت اخلمسة للرقابة الداخليةا       2-1  
      39 خطوات عملية ادارة املخاطر       2-2  
      43 ادارة املخاطراالدوار املختلفة للتدقيق الداخلي يف       2-3  
      51 ؤسسة ميناء مستغامناهليكل التنظيمي العام مل      3-1  
     57 2-3    الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     59 3-3    الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب واملايل يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     61 لتدقيق االداء يف مؤسسة ميناء مستغامنالوضع التنظيمي       3-4  
2014 - 2010عدد املتدربني يف مؤسسة ميناء مستغامن من    64          3-5  

   

 :قائمة اجلداول -2 

الصفحة  عنوان اجلدول     رقم اجلدول    
1-1   التطور التارخيي للتدقيق الداخلي    07      

    64 التعاقد يف مؤسسة ميناء مستغامنتوزيع عدد العمال من حيث      3-1  
    65 لتكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمنياتسجيل      3-2  
    67 3-3   حقيقة التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني   
4-3   تقييم صحة التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني     68      

 

 



 



 مقدمة عامة:
 

 
 أ

 مقدمة                                               
شهدت السنوات االخرية تطورا ملحوظا يف احمليط االقتصادي للمؤسسات نتيجة التطور التكنولوجي اهلائل وتوجه     

اىل التقنيات احلديثة يف  ابإلضافةاقتصادايت الدول حنو اقتصاد السوق وظهور مفاهيم جديدة كالعوملة وما شابه 
ا التطور واليت شهدت بدورها ايضا تطور وتنوع من فرض على املؤسسات ضرورة مسايرة هذمما االتصال والتواصل 

حيث الشكل واحلجم والعمليات اليت متارسها ضمن نشاطها االستغاليل، ومع اشتداد حدة املنافسة وانفصال ملكية 
حلت أس املال يف ادارة مؤسساهتم أر  ألصحابوما تسبب به من تعذر يف التحكم اجليد  س املال عن االدارة أر 

 تطوير خمتلف االنظمة الرقابية املطبقة داخل املؤسسة مبا يف ذلك التدقيق الداخلي. الضرورة اىل
وعليه شهد التدقيق الداخلي اهتماما متزايدا لدى هيئات ومؤسسات دولية، وقد متثل هذا االهتمام يف نواحي   

ءات بشرية من اجل حتقيق بكفامتعددة يف مقدمتها انشاء ادارات مستقلة للتدقيق الداخلي مع العمل على دعمها 
 االهداف بفعالية.

يعترب التدقيق الداخلي احد الركائز االساسية اليت تقوم عليها مجلة االنظمة الرقابية داخل املؤسسة، من خالل   
التقارير املختلفة  وإعدادالعلمي واخلربات الالزمة واالستقاللية التامة يف طرح ارائهم  ابلتأهيلتوظيف اشخاص يتمتعون 

من مدى دقة وفاعلية االنظمة واإلجراءات املطبقة داخل  التأكدالنتائج بشكل مباشر للجهات املعنية هبدف  وإيصال
 املؤسسة.

يعترب االداء يف املؤسسة امرا حيواي الن بدونه ال تعرف املؤسسة اين توجد او اين تتجه لذلك فان حتسني االداء    
تمرار املؤسسة يف نشاطها، وهنا أييت دور التدقيق الداخلي يف حتسني االداء يف املؤسسة وذلك روري السيعد امر ض

، وتعزيز سيطرة االدارة على املؤسسة، وكذلك املسامهة يف من خالل املسامهة يف تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية
وابلتايل حتقيق درجة كبرية من الكفاءة يف ادارة  هتاإلدار تقييم وادارة املخاطر واحلماية منها وتقدمي احللول املثلى 
 املؤسسة مما ينعكس بشكل اجيايب على حتسني االداء.

ذي الواملتمثل يف االشكالية ان يكون التساؤل اجلوهري  ارأتينابكامل جوانب املوضوع  ولإلملاموعلى هذا االساس   
 :كاأليتسنعمل على االجابة عنها  
 ميكن للتدقيق الداخلي ان يساهم يف حتسني اداء املؤسسة ؟ االشكالية: اىل اي مدى

 وللمزيد من التفاصيل اعتمدان التساؤالت الفرعية التالية:
 وماهي انواعه وامهيته؟ما املقصود ابلتدقيق الداخلي  -
 هل تعتمد املؤسسة اجلزائرية على التدقيق الداخلي يف حتسني اداءها؟ -
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 دقيق الداخلي يف حتسينه؟ماهو االداء وكيف يساهم الت -
 النامجة عنها نضع الفرضيات التالية؟ تساؤالتوملعاجلة االشكالية الرئيسية وال   
من بني التدقيق الداخلي هو وظيفة فحص مستقلة داخل املؤسسة تساعد االدارة على املراقبة العامة النشطتها،   -

يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما يف تلبية حاجات  والتدقيق التشغيلي، وتدقيق االلتزام،التدقيق املايل، ابرز انواعه 
 .خمتلف االطراف الداخلية واخلارجية احمليطة ابملؤسسة

 .تعتمد املؤسسة اجلزائرية على التدقيق الداخلي يف حتسني اداءها -
يساهم التدقيق الداخلي يف حتسني ا، ة يف اجناز االهداف احملددة مسبقدرجة النجاح اليت حتققها املؤسساالداء هو  -

 .من خالل التحليالت والتوصيات واملشورة اليت يقدمها ملختلف املسريين والعاملني يف املؤسسة اداء املؤسسة
 اسباب ودوافع اختيار املوضوع:

 :يلي اتتلخص فيماىل اسباب ذاتية وموضوعية املربرات اليت دعت الختيار هذا املوضوع تكمن امجاال 
 االسباب املوضوعية:

 .يندرج املوضوع ضمن اختصاصنا وتكويننا -
 .النشأةندرة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع كون التدقيق الداخلي حديث  -
 احلاجة املاسة للمؤسسات اجلزائرية لتحسني ادائها من خالل االعتماد على التدقيق الداخلي -

 االسباب الذاتية:
 .املواضيعع يف اثراء البحث العلمي ابجلزائر مبثل هذه املسامهة قدر املستطا  -
 امليول الشخصي حنو مهنة التدقيق وكل ما يرتبط هبا. -

 البحث: يةامه
 تكمن امهية البحث يف ما يلي: 

فهو يعمل على تطوير وتعزيز انظمة الرقابة ومساعدة املؤسسة على  ميارس التدقيق الداخلي كوظيفة داخل املؤسسة -
انه ال حيظى ابالهتمام والعناية الكافية من خالل توفري املعايري والشروط والقواعد اليت  إالحتسني ادائها ورغم ذلك 

 حتدد هذه الوظيفة احليوية يف املؤسسة.
والدور الذي على ضرورة العناية بوظيفة التدقيق الداخلي وابلتايل يستمد البحث امهيته من خالل تسليط الضوء 

 يكتسيه يف حتسني اداء املؤسسة وحسن سريها.
 اهداف البحث:
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هتدف هذه الدراسة بشكل رئيسي اىل قياس مدى أتثري التدقيق الداخلي على االداء يف املؤسسة االقتصادية، كما 
 تسعى هذه الدراسة ايضا اىل:

 ابراز امهية التدقيق الداخلي يف املؤسسة ابعتباره اداة فعالة. - 
 التعرف على الضوابط اليت حتكم التدقيق الداخلي ومعايري االداء املهين هلذه املهنة. - 
 التعرف على واقع التدقيق الداخلي يف املؤسسة اجلزائرية. - 

 مكان وصعوابت الدراسة:
 ، واليت يقع مقرها مشال والية مستغامن.اء مستغامناجرينا هذه الدراسة يف مؤسسة مين

 اما الصعوابت اليت واجهتنا يف هذه الدراسة فتمثل يف:
 ضيق الوقت. -
 التحفظ الكبري من قبل مسئويل املؤسسة وعدم منح املعلومات الكافية.  -
 قلة املؤسسات اليت تعتمد على التدقيق الداخلي. -

 الدراسات السابقة:
دور التدقيق الداخلي يف مراقبة مذكرة خترج لنيل شهادة املاستري ختصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري بعنوان  -

جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن،  (GNL2دراسة حالة مؤسسة سوانطراك مركب ح/(وحتسني اداء املؤسسة، 
2011/2012. 

ختصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري بعنوان دور التدقيق الداخلي يف حتسني اداء  مذكرة خترج لنيل شهادة املاستري -
 2014./2013)دراسة حالة جممع الدواجن للغرب(، جامعة عبد احلميد بن ابديس، مستغامن،  املؤسسة

، جامعة حسيبة بن ملتقى دويل حول مدى التزام الشركات بتطبيق املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي -
 .2012ديسمرب  03-03بوعلي ابلشلف، يومي

مذكرة خترج لنيل شهادة املاستري ختصص حماسبة التدقيق واملراقبة بعنوان دور التدقيق الداخلي يف ادارة خماطر  -
 .الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي(  NOVERاملؤسسة، )دراسة حالة مؤسسة الزجاج اجلديدة ابلشلف 

 املستخدم: املنهج
التطور قصد االجابة على االشكالية املطروحة ولإلملام بكافة جوانب املوضوع، اعتمدان على املنهج التارخيي لدراسة 

 ومن مث اعتمدان على كل من املنهج الوصفي والتحليلي. التارخيي للتدقيق الداخلي،
 تقسيمات البحث:



 مقدمة عامة:
 

 
ث  

 :يتم تقسيم هذا البحث اىل ثالث فصول رئيسية كااليت
 الفصل االول: يشمل املفاهيم االساسية للتدقيق الداخلي، والضوابط اليت حتكمه ومعايري ممارسة هذه املهنة -
الفصل الثاين: يشمل مفاهيم حول االداء ودور التدقيق الداخلي يف حتسينه من خالل التطرق اىل دور التدقيق  -

 املخاطرادارة دوره يف الداخلي يف نظام الرقابة الداخلية و 
ودوره يف حتسني  على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن الفصل الثالث: خصصناه لدراسة ميدانية للتدقيق الداخلي -

 اداء هذه املؤسسة.
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 متهيد:
عرف التدقيق الداخلي تغريات جذرية منذ بداية ممارسته اىل غاية اليوم ولقد اسهمت هذه التغريات بشكل كبري يف 
تطوير هذه املهنة حيث كانت حمل اهتمام العديد من املهنيني واملؤسسات واهليئات احلكومية والباحثني  وكان هلم 

واصبح للتدقيق الداخلي امهية كبرية يف  برية يف مجيع جوانبهوشكلية كالفضل الكبري يف اعطاء التدقيق نقلة نوعية 
، فكانت هناك حاجات ملحة متزايدة من داخل املؤسسة وخارجهاالواقع االقتصادي وهذا ما ظهر له من حاجات 

، كما كانت هناك حاجة لكل من له عالقة تبين جو رقايب حيكم تسيري نشاطها بفاعلية وكفاءةمن داخل املؤسسة اىل 
 ابملؤسسة اىل مزيد من الشفافية عند اجراء خمتلف التعامالت معها.

هليكل التنييمي هذه املهنة بكافة جوانبها سواء كانت تتعلق ابولقد وضعت عدة معايري لتحكم حسن سري نشاط 
 او معايري ممارستها.هلذه املهنة واليات عملها 

 :وعليه سيقتصر هذا الفصل على االطار النيري للتدقيق الداخلي ولقد ارأتينا ان نقسمه اىل  ثالث مباحث رئيسية 
وتطور ن خالل هذا املبحث التعرف على اساسيات التدقيق حيث حناول م ،ماهية التدقيق الداخلياملبحث االول: 

  وأمهيته.مفهومه وكذلك اهدافه  التدقيق الداخلي و
 مهمته. و تنييم التدقيق الداخلي وموقعه يف التنييم االداري ،لضوابط االساسية للتدقيق الداخلياث الثاين: املبح

الدولية ملمارسة هذه  املعايري، انواع التدقيق الداخلي ملمارسة املهنية للتدقيق الداخليانواع ومعايري ااملبحث الثالث: 
 .الداخلي قواعد السلوك املهين للتدقيقاملهنة وكذلك 
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  املبحث االول: ماهية التدقيق الداخلي
يعترب التدقيق الداخلي احد اهم االنيمة الرقابية داخل املؤسسة ملا يلعبه من دور يف دعم قرارات االدارة والتخفيف من 

داخل املؤسسة  االمر داة بيد االدارة تراقب بواسطتها كل ما حيدث أاملسؤولية امللقاة عليها كما يعد التدقيق الداخلي 
الذي ادى اىل ظهور هذه الوظيفة نتيجة احلاجة اىل ظهور انيمة رقابية داخلية وخارجية فعالة تعمل على تدعيم 

 السري اجليد ملختلف انشطة املؤسسة.
 املطلب االول: اساسيات حول التدقيق 

 التدقيقوتطور  نشأةوال: أ
الطبيعة من أجل إشباع حاجياته، عكس احملاسبة اليت مل تعرف يف  قدم اإلنسان يف صراعه مع تدقيق قدميإن ال  

 .شكل منيم إال بعد اخرتاع األرقام
بشكلها احلايل تستمد نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البياانت  تدقيقبذلك نرى أن مهنة الو   

 قراراته والتأكد من مدى واقعية و صحة تلك البياانت الياهرة. اختاذاحملاسبية اليت يعتمد عليها يف 
وتدل الواثئق التارخيية أن هذه احلاجة أول ما ظهرت لدى احلكومات، إذ كانت حكومة قدماء املصريني واليوانن 

تر والسجالت وقتها يستمع إىل القيود املثبتة ابلدفا دققللتأكد من صحة احلساابت العامة، وكان امل دققنيتستخدم امل
مبعىن    ( audire) مشتق من الكلمة الالتينيةا أصله Audit تدقيقللوقوف على مدى صحتها، وهنا جند أن كلمة 

  1يستمع 
لتطور الذي مس خمتلف لليشمل بذلك املؤسسات االقتصادية للقطاع اخلاص، وهذا نتيجة  تدقيقمث اتسع نطاق ال

حتت  يف موسوعة لوفا ابشيليو ذلك األنشطة منها علم احملاسبة وهذا من خالل إتباع نيام القيد املزدوج، ولقد جاء
 .1494عام  summade de arithmatiqa, geomatria, proprtoni, et proportponnalitaعنوان 

ما يعرف عن التدقيق يف هذه الفرتة انه كان مقتصر على الوحدات  م: 1500 الفرتة من العصر القدمي اىل - 
احلكومية، وكذا املشروعات العائلية، وكان اهلدف من خالهلا هو الوصول اىل الدقة، ومنع حدوث اي تالعب او 

على ان ، اع للحساابت اليت كانت متلى عليهغش ابلدفاتر احملاسبية، وكان املدقق خالل هذه الفرتة يكتفي ابالستم
 2 يقف على مدى صحة هذه املعلومات بناءا على جتربته.

مل يتغري هدف التدقيق خالل هذه الفرتة عن الفرتة السابقة، اذ اقتصر على م:  1850م ايل  1500الفرتة من  -
لكن انتشار التجارة يف هذه الفرتة ادى اىل زايدة املشاريع  ،ء والتزوير يف الدفاتر احملاسبيةاكتشاف الغش واالخطا

 من صحة القوائم املالية. للتأكدوابلتايل زايدة املدققني 

                                                           
  17،18، ص2000الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، خالد أمني، علم تدقيق احلساابت، الناحية النيرية والعملية، ، - 1
  14،ص  1996ادريس عبد السالم اشتيوي، املراجعة، معايري واجراءات، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، لبنان،  -2
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ورة شهدت هذه الفرتة ظهور شركات املسامهة الكبرية تزامنا مع ظهور الث م: 1905 اىل م 1850الفرتة من  -
وابلتايل االنفصال التام بني املالك واالدارة ما زاد من احلاح املسامهني من الطلب  ،الصناعية يف اململكة املتحدة

، الذي م 1862على املدققني للحفاظ على امواهلم املستثمرة وعزز ذلك صدور قانون الشركات الربيطاين سنة 
 اوجب على شركات املسامهة تدقيق حساابهتا من قبل مدقق مستقل .

 1:كاأليتهذه املرحلة فكانت   ما اهداف التدقيق يفا
 .اكتشاف الغش واالخطاء -
 .اكتشاف االخطاء الفنية -
 .اكتشاف االخطاء يف تطبيق املبادئ احملاسبية -
اهم ما مييز هذه الفرتة هو ظهور الشركات الكربى وكذا االعتماد على نيام ا: ذم إىل يومنا ه 1905الفرتة من  -

اىل استعمال اسلوب العينات االحصائية وفق اساس  ابإلضافة ،ة كبرية يف عملية التدقيقجبدر الرقابة الداخلية 
  .علمي

اما اهلدف من التدقيق فلم يعد يف اكتشاف الغش واالخطاء فحسب بل ان اهلدف الرئيسي من عملية التدقيق 
 2.لة املركز املايلهو تقرير املدقق املستقل واحملايد فيما اذا كانت البياانت احملاسبية تبني عدا

 اثنيا: مفهوم التدقيق
 هناك عدة تعاريف للتدقيق نذكر ابرزها:

هو فحص منتيم من قبل شخص فين حمايد للدفاتر والسجالت واملستندات واحلصول على التعريف االول: 
 استغالل املوارد املتاحة الفين احملايد عن عدالة القوائم املالية وكفاءة االدارة يف الرأي إلبداءاالدلة والقرائن الالزمة 

 3.لديها
هو سريورة (  the amirican accounting association AAA عن اجلمعية احملاسبة االمريكية )التعريف الثاين: 

املتعلقة مبعلومات مقدمة عن احداث وتصرفات اقتصادية  لألدلةاملنيمة اليت حتتوي على جتميع وتقييم موضوعي 
اليها اىل  وذلك للتحقق من درجة املوافقة بني هذه املعلومات واملعايري املوضوعة وتوصيل النتائج املتوصل

 . املستعملني املعنيني

                                                           
 16، ص ذكره مرجع سبقادريس عبد السالم اشتيوي، املراجعة، معايري واجراءات،   -1
 19، ص2006مدخل اىل التدقيق من الناحية العملية والنيرية، الطبعة الثانية دار وائل للنشر، االردن،  هادي التميمي، -2
 14،ص  2006غسان فالح املطارنة، تدقيق احلساابت املعاصر، دار املسرية للنشر والتوزيع، االردن، الطبعة االوىل،  -3
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حتت التدقيق شروع فحص أنيمة الرقابة الداخلية واحلساابت واملستندات والدفاتر اخلاصة ابملالتعريف الثالث: 
مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لذلك حول ي فين حمايد أ، بقصد اخلروج بر فحصا انتقاداي منيما

 1املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج اعماله.
 التدقيق الداخلي وتطور املطلب الثاين: مفهوم 

 :اوال: مفهوم التدقيق الداخلي
تعدد املختصني و اهليئات املهتمة ـز ابلتنوع و التعدد باريف التدقيق الداخلي  اليت تتمي  ـ*سنتناول فيما يلي بعض تع

 هبذه املهنة، و من أهم هذه التعاريف نذكر:
ة لتعرب عن نشاط داخلي أاملنش إلدارةابنه وظيفة داخلية اتبعة يعرف اجملمع العريب للمحاسبني "التدقيق الداخلي "  -

الرقابة االدارية مبا فيها احملاسبية لتقييم مدى متاشي النيام مع ما تتطلبه االدارة او للعمل على حسن  إلقامةمستقل 
 2.اجية القصوىاستخدام املوارد مبا حيقق الكفاية االنت

ة بغرض أالية تقييمية مقامة ضمن املنشابنه فع ( التدقيق الداخلي " IFAC االحتاد الدويل للمحاسبني  )ه كما عرف  -
  3.خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالئمة النيام احملاسيب ونيام الضبط الداخلي وفعاليتهما

 : التدقيق الداخلي على أنه (I.I.Aبينما يعرف املعهد األمريكي للمدققني الداخليني )  -
ينشا داخل املنيمة مصمم ليزيد من قيمة الشركة وحتسني  عملياهتا   "نشاط تقييمي مستقل وموضوعي واستشاري

كخدمة االدارة ومساعدهتا على حتقيق اهدافها من خالل منهجية منتيمة ومنضبطة وهو وسيلة رقابية ادارية تعمل 
 4.علي قياس وتقييم وسائل الرقابة االخرى

 و املستشارين الداخلينيراجعة ـد الفرنسي للمـتعريف املعهاريف الشاملة و احلديثة للتدقيق الداخلي، ـومن التع -
(I F A C I )   :الذي عرف التدقيق الداخلي على أنه 

قوم هبا، تيف العمليات اليت  احتكمه رجةول دضماانت للمنيمة ح يهدف إىل إعطاءو موضوعي  نشاط مستقل " 
 5".يف خلق القيمة املضافة ةسامهامل للتحسني و نصائحمع تقدمي 

                                                           
 13، صذكره مرجع سبقالنيرية والعملية خالد أمني عبد هللا، علم تدقيق احلساابت، الناحية  -1
املؤمتر الدويل الثاين ملهنة  9001حممد فالق التدقيق الداخلي وعالقته بضبط اجلودة يف املؤسسات االقتصادية العمومية احلاصلة على شهادة اجلودة االيزو   -2

 .5، ص 2010التدقيق يف اجلزائر ،جامعة سكيكدة، 
 . 26.ص.1989تعريب امحد حجاج وكمال الدين سعيد الطبعة االوىل دار املريخ للنشر السعودية املراجعة بني النظرية والتطبيق وليم توماس وامرسون هنكي  -3
 38،ص .2007داود يوسف صبح دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية احتاد املصارف العربية للنشر .بريوت لبنان الطبعة االوىل ،  -4

5- )  I F A C I : www.ifaci.com/f.sommaire.htm. 2003/11/12   

http://www.ifaci.com/f.sommaire.htm
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من  اسس لنفسه فرع متميزحيث  ابإلدارةصبح مهنة يرتبط أنستنتج من هذه التعاريف ان التدقيق الداخلي  *
 ألنيمة، حيث يقوم التدقيق الداخلي احلديث بتزويد خدمات تتضمن فحص وتقييم املعرفة اكثر اتساعا مما سبق

 واخلطر واالدارة يف كافة الوحدات اخلاصة والعامة.  واألداءالرقابة 
 .املنشأةادارة او قسم داخل  أليتبع يالتدقيق الداخلي مستقل داخل التنييم حبيث ال .

.التدقيق الداخلي عملية منيمة تتضمن جمموعة من االجراءات املتتابعة واليت حيكمها اطار نيري اثبت وذلك 
 لتحقيق جمموعة من االهداف

 .مستقل وموضوعي - 
 .يقدم أتكيدات وخدمات استشارية - 
 تقييم و حتسني فاعلية عمليات إدارة املخاطر والرقابة. - 

 :وتطور التدقيق الداخلي نشأة اثنيا:
و من األسباب  دة األمريكية،ـك ابلوالايت املتحلو ذ ألثالثيناتظهور التدقيق الداخلي كفكرة إىل  يرجع -

األساسية اليت أدت إىل ظهوره هي رغبة املؤسسات األمريكية يف ختفيض ثقل التدقيق اخلارجي خاصة إذا علمنا 
أن التشريعات األمريكية كانت تفرض على كل املؤسسات اليت تتعامل يف األسواق املالية إىل إخضاع حساابهتا 

حيض ابالهتمام الالزم  ر التدقيق الداخلي مهمشا حبيث أنه مللتدقيق خارجي حىت يتم املصادقة عليها. و بقي دو 
نوا ما يسمى و كو   1941إىل أن انتيم املراجعون الداخليون يف شكل تنييم موحد يف نيويورك سنة  ،ابدئ األمر يف

الذي عمل منذ إنشائه على تطوير  I.I.A (institut of internal auditor)مبعهد املراجعني الداخليني األمريكيني 
 هذه املهنة و تنييمها.

أما يف وقتنا احلاضر أصبح التدقيق الداخلي ابلغ األمهية ابعتباره أداة إدارية ميكن االعتماد عليه يف ترشيد العملية 
لية، مث اجته ق يقتصر على مراجعة القيود و السجالت املااإلدارية مبفهومه املعاصر حبيث ابتدأ بنطاق و جمال ضي  

 1.تشغيلية نتيجة اليروف االقتصاديةبعد ذلك حنو اجملاالت اإلدارية و ال

                                                                                                                                                                                     

« L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance 
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribuer a créer 
de la valeur ajoutée… » 

 
، االردن الطبعة االوىل، خلف عبد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بني النيرية والتطبيق، وفقا ملعايري التدقيق الداخلي الدولية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع -1

 . 30ص 2006
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 تطور التدقيق الداخلي ومفهومه يف كل مرحلة: مراحل اجلدول التايل يوضح
 التطور التارخيي للتدقيق الداخلي: (1-1) رقم: اجلدول

 السنة مفهوم التدقيق الداخلي
اصدار قائمة تتضمن مسؤوليات التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املدققني الداخليني 

IAA 
1947 

مت اصدار اول قائمة معدلة ملسؤوليات التدقيق الداخلي صادرة عن معهد املدققني 
 IAA الداخليني 

1957 

والسجالت تتم داخل  لألعمالمت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي  على انه مراجعة 
 املنشاة بواسطة متخصصني هلذا الغرض

1964 

 1974 تشكيل جلان عام لدراسة واقرتاح اطار متكامل ملعايري االداء املهين للتدقيق الداخلي 

 1977 تقدمي تقرير من طرف اللجان يتضمن نتائج دراستها 
التصديق النهائي على معايري االداء املهين للتدقيق الداخلي وبزوغ مهنة جديدة حيث عرف 

التدقيق الداخلي حينها على انه وظيفة تقومي مستقلة لفحص وتقومي انشطة املنشاة 
 ومساعدة اعضاء التنييم على تنفيذ مسؤولياهتم من بفعالية 

1978 

 IAA 1996مهنة التدقيق الداخلي الصادر عن معهد املدققني الداخليني  ألخالقياتاصدار دليل 

على انه مت صياغة دليل جديد لتعريف التدقيق الداخلي من قبل معهد املدققني الداخليني 
داخل املنشاة مصمم ملراجعة واجناز االهداف من خالل  وموضوعي نوعي واستشارينشاط 

 .التحقق من اتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعية  وإدخال التحسينات الالزمة 

1999 

 مت صياغة دليل جديد ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي 
مستقل وموضوعي ونشاط استشاري  أتكيديومت تعريف التدقيق الداخلي على انه نشاط 

، وهو يساعد املنشاة على حتقيق اهدافها قيمة للمنشاة ولتحسني عملياهتا إلضافةمصمم 
منهج منيم ودقيق لتقييم وحتسني فاعلية عمليات ادارة املخاطر والرقابة والتوجيه  إبجياد

 والتحكم .

2001 

  من اعداد الطالب ابالعتماد على مراجع املصدر:    
ان التدقيق الداخلي اخذ منحىن تصاعدي يف تطوره ومل يعد مقتصرا على فحص  نالحظ من خالل اجلدول -

اجلوانب املالية واكتشاف االخطاء فقط بل اوسع من ذلك حيث اسس لنفسه فرعا رئيسيا داخل املنيمة كونه 
 اصبح اداة رقابيا يعمل على تقدمي أتكيدات موضوعية واستشارية. 
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 التدقيق الداخلي  وأهدافالث: امهية املطلب الث
   :امهية التدقيق الداخلي (1
كونه رقابة   يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما يف تلبية حاجات خمتلف االطراف الداخلية واخلارجية احمليطة ابملؤسسة 

وذلك  فعالة تساعد املؤسسة ومالكها على رفع جودة االعمال وتقييم االداء واحملافية على ممتلكات واصول املؤسسة 
 1 :يليما  من خالل

 .من سالمة االصول وحفيها من االمهال واالختالس والتأكدضمان حسن سري العمل  -
 .استثماراهتم يف املؤسسة املسامهني من االطمئنان على سالمةو ميكن املالك  -
    التخطيط والرقابة ومتابعة اعمال  ألغراضميكن املؤسسة من االستفادة من البياانت احملاسبية اليت متت مراجعتها  -

  .املؤسسة
 .اجلهات احلكومة من معلومات متعلقة ابملؤسسة احتياجاتتلبية  -
املهنية والعمالية من التحقق من حسن سري اعمال املؤسسة وقدرهتا على حتقيق  تساعد النقاابت واجلمعيات -

 .التوظيف والعمالة املستمرة
حتسني صورة املؤسسة داخليا وخارجيا من خالل اعطاء درجة عالية من املصداقية هبدف احلصول على قروض من  -

 .املصارف ومؤسسات االقراض
 .على التدقيق اخلارجي العبءختفيف  -
  :( اهداف التدقيق الداخلي2

  ذلك من ، ويتم ؤسسة لتأدية مسؤولياهتم بفاعليةان اهلدف الرئيسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة اعضاء امل    
     .، واالستشارات اليت مت تدقيقهاخالل تزويدهم ابلتحليالت، والتقييمات والتوصيات   

    2 :ما يلي ميكن تلخيص اهداف التدقيق الداخلي يفو     
 مراجعة و تقييم نيم الرقابة الداخلية. -
حتديد االهداف اليت تعيم املنافع من استخدام االساليب والطرق املناسبة يف استغالل املوارد املادية والبشرية  -

 املتاحة.
 .قياس درجة الكفاءة اليت يتم هبا تنفيذ الوظائف -

                                                           
 128ص 2008يوسف حممود، مراجعة احلساابت بني النيرية والتطبيق، الطبعة االوىل،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االردن،   -1
 .42، ص  2007داود يوسف صبح، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية، احتاد املصارف العربية للنشر، بريوت، لبنان، الطبعة االوىل  -2
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              .املؤسسة و إجراءاهتاحتديد مدى التزام العاملني بسياسات  -
 .محاية أصول املؤسسة -
 .منع الغش و األخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت -
    الواردة فيها تعرب و بدقة الية، و التأكد من أن املعلومات حتديد مدى االعتماد على نيام احملاسبة و التقارير امل -

 .عن الواقع
 .التوصيات إىل اإلدارة العليارفع تقارير النتائج و و القيام مبراجعات منتيمة و دورية لألنشطة املختلفة  -
 .االجتماعيةو حتديد مدى التزام املؤسسة ابملتطلبات احلكومية  -
 .تقييم أداء األفراد بشكل عام -
 .التدقيق الداخلياخلارجي لتحديد جماالت  دققالتعاون مع امل -
 السعي على ختفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإلجراءات الالزمة هلا. -

 املبحث الثاين: الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي
تدقيق حيث أن وظيفة اليف تعزيز نيم الرقابة لديها،  تدقيق الداخليتعتمد معيم اإلدارات حاليا على وظيفة ال -

متارس أنشطتها يف خمتلف أجزاء التنييم دون استثناء، و تراجع كافة العمليات  تالداخلي مبفهومه احلديث أصبح
يى حيبصورة سليمة و بفاعلية كبرية جيب أن  دوره الداخلي تدقيقؤدي الياإلدارية و املالية و التشغيلية، و لكي 

الداخلي يف حد ذاته حبيث جيب أن  تدقيقمبجموعة من اخلصائص اليت جيب توافرها، و متس هذه اخلصائص قسم ال
الداخلي  تدقيقل تنييم حمكم، كما متس هذه اخلصائص أيضا الكيفية اليت يتموضع هبا قسم الظ يفيؤدي مهامه 

داء مهامه بكل نزاهة و الداخلي أل تدقيقداخل تنييم املؤسسة ككل حبيث جيب أن يتصف مبا يؤهل قسم ال
 جدية.موضوعية و 

 م التدقيق الداخلي تنظي املطلب االول:
ذلك ابملقارنة مع معيم ذوي املهارات العالية و ققني املديتكون قسم التدقيق الداخلي عادة من عدد قليل نسبيا من 

داخلي واحد، كما أنه قد يتسع قسم  دققمر يف بعض التنييمات على وجود ماألقسام األخرى و قد يقتصر األ
يعملون هم وحدهم حتت تنييم كبري حمكم  ققنياملديف تنييمات أخرى ليتضمن عدد كبري من  تدقيق الداخليال

 1خبالف املصاحل األخرى.

                                                           
  233ص   1989ير عبد الفتاح الصحن الرقابة واملراجعة، مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية ان - 1
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 مستوايت من املدققني ممارسي املهنة كما يتضح يف الشكل التايل:  اربعوينطوي قسم التدقيق الداخلي عادة على 
 داخلي ( الوظائف االساسية يف قسم التدقيق ال1-1الشكل رقم )

 

 

 

 : املصادقة على احلساابتاملشرف                                       

 توجيهات، تنسيق، برانمج                                      

 .، برجمة الزايراتلتدقيق: تسيري مهام ااملديرون                                 

    

 تدقيق، مباشرة عملية اللتدقيقحتقيق رقابة ا يف الصف األول: دققونامل                      

 حتقيق الرقابة القاعدية )على مستوى القاعدة(مراجعون مبتدئون:                         

  233ص   1989عبد الفتاح الصحن الرقابة واملراجعة، مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية  املصدر:
كل املستوايت العامة للقسم، و هو يقوم إبعطاء التوجيهات العامة للقسم، كما   تدقيقال يتحمل املشرف على قسم -

 دققني، و إدارة العاملني معه ابلقسم، و التنسيق مع امللتدقيقيقوم ابلتخطيط و وضع سياسات و إجراءات ا
 إبدارةمدير التدقيق الداخلي ، بينما يقوم تدقيقامج و النماذج املختلفة للتحقق من جودة الرب الاخلارجيني و وضع 

ري من االعمال التدقيق ويقومون ابلكث ألعمال، كما يتوىل املدقق االول اجلوانب االشرافية اعمال التدقيق املختلفة
كما ان شكل وحجم خلية   ،ء االعمال الروتينية غري املعقدة، يف حني يتوىل املدققون املبتدئون اداالفعلية التفصيلية

 1وفق معيارين اساسني ومها: ألخرىالتدقيق الداخلي غري اثبت وخيتلف من مؤسسة 
املعتمد يف املؤسسة، فال ميكن يف هذا  الداخلي تدقيق: يعد حجم املؤسسة حمددا أساسيا لطبيعة الحجم املؤسسة -أ

لية، الوطنية أو الدولية، فاختالف شكل و حجم موحدا بني املؤسسة احمل الداخلي تدقيقاجملال أن نصمم هيكل لل
                                                           

ادية وعلوم التسيري، قسم الدكتور مسعود الصديقي، حنو اطار متكامل للمرجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية، اطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتص -1
 . 2003/2004معة اجلزائر، العلوم االقتصادية، جا
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 تدقيقالداخلي، فمثال املؤسسات الصغرية و املتوسطة ال حتتاج إىل قسم لل تدقيقاملؤسسة حيتم إجياد شكل حمدد لل
الزايدة يف تكاليف عملية ذا يقودان إىل حالة عدم الرشاد و الداخلي حبجم قسم مماثل يف مؤسسة ذات حجم كبري، فه

 بة ابملقارنة على ما تدره من منافع على التنييم اإلداري ككل.الرقا
 رةدذات االتساع اجلغرايف وجود هياكل قاعادة ما تتطلب املؤسسات الكبرية تدقيق: مركزية و ال مركزية ال -ب

مناطق انتشارها بغية ممارسة الرقابة على هذه اهلياكل، حيث يوجد ثالث أنواع  تسيري األنشطة املختلفة يفعلى نسبيا 
 الداخلي وفقا هلذا الوضع:تدقيق من ال

كون ابعتماد مديرية واحدة للمؤسسة الكبرية لتقوم بربجمة الزايرات املختلفة امليدانية لكافة ي: داخلي مركزي تدقيق -
 فروع هذه املؤسسة.

على مستوى كل فرع أو ينص هذا النيام على تكوين قسم او خلية للتدقيق الداخلي كزي: ال مر داخلي  تدقيق -
 .تكتل جغرايف معني للمؤسسة 

املركزي و  داخليال تدقيقيتم املزج بني النوعني األولني  داخليال تدقيق: يف هذا النوع من خمتلط داخلي تدقيق -
على مستوى املديرية العامة للمؤسسة و جعل فروع هلا على  داخليال تدقيقالالمركزي حبيث يتم إرساء مديرية لل

 .مستوى كل منطقة
 املطلب الثاين: موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم االداري

كذلك الوقائي ألصول املؤسسة مث النواحي اإلنشائية و يف املؤسسة تتناول اجملال التقييمي  داخليال تدقيقن وظيفة إ
أداة رقابية للمستوايت العليا للمؤسسة،  يتسع و جيعله بتقدمي االقرتاحات التحسينية ألنيمة املؤسسة، كما أن جماله

الداخلي يقوم بعمله من واقع مهامه الوظيفة و مسئولياته أمام اإلدارة العليا، فهو يقيم عمل الغري و لكن ال  ققفاملد
مستقل يف  داخليال فاملدققيواجه الغري يف العمل فهو ال يتمتع برائسة مباشرة هليئة املوظفني الذين يراجع عملهم، 

وامر بصفة مباشرة للموظفني، فهو يتأكد من التماشي مع تنفيذ مهام وظيفته وال ميلك السلطة على إعطاء األ
السياسات و اإلجراءات و السجالت و فحصه بغرض مسؤولية املخطئ، حيث أن ما يقوم به من فحص ال يبعد 

 املسؤولية عن األفراد الذين قاموا ابلعمل. 
ه ابستقاللية اتمة عن ابقي الوظائف إذ تعد الداخلي ملهامه ال ميكن أن نتصور اكتماهلا إال يف ظل متتع دققإن أداء امل

و لكن   تدقيق، و يعترب هذا املعيار ضروراي لكفاءة تنفيذ برانمج التدقيقالداخلي أحد املعايري اهلامة للق دقاستقاللية امل
في ف ،الداخلي و هو موظف ابملؤسسة يقوم بتقدمي خدماته لإلدارة العليا ققدكيف يتسىن حتقيق هذا االستقالل للم

الداخلي ال ميكن أن يتحقق االستقالل الكامل و من مث يتحول األمر إىل حتقيق نوع من  دققظل العالقة الوظيفية للم
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الداخلي ابلنسبة لإلدارات و األقسام ابملؤسسة و الوضع األمثل هو أن يتبع  ققللمداالستقالل يف الوضع التنييمي 
الداخلي بعيدا عن وضع  دققالداخلي تنييم اإلدارة العليا للمؤسسة و من مقتضيات االستقالل أن يكون امل ققاملد

السياسة و اإلجراءات و إعداد السجالت أو االرتباطات أو أي عمل تنفيذي آخر يكون من الطبيعي أن يتوىل 
اإلدارة أو معاجلة املراجعة املنبثقة من جملس مراجعته و تقييمه فيما بعد و يف ظل هذا الوضع يقدم تقاريره جمللس 

 اإلدارة.
 1:اساسيتني مها الداخلي مستقل يف عمله من انحيتني دققو من خالل هذا ميكن القول أن امل

يف    مكانه يف التنييم الوظيفي و ارتباط عمله ابملستوايت العليا حيث أن تعضيد اإلدارة له حيقق االستقالل  -أ  
أمام املستوايت العليا لإلدارة، نيرا ألن ما  مسئول تدقيقعمله و حتقيق ما يوكل إليه من عمل، فرئيس إدارة ال

  سيكشف عمله أثناء أتديته له هو اهتمامات جملس اإلدارة.
الداخلي يقوم بوظيفته من حيث الفحص و التقييم و مراقبة التنفيذ جلميع أنشطة املؤسسة و هلذا ال  دققإن امل -ب 

 جيب أن يعهد إليه أبي مهام تسجيلية أو تنفيذية.
بشكل اتم و أن تكون مربوطة بشكل مباشر مع  داخليال تدقيقمن خالل هذا جيب أن تراعى استقاللية دائرة 

إصدار  ،تعليمات و وضع الضوابط و األنيمةمن مسؤولياهتا متابعة أمور املؤسسة و إصدار ال يتاإلدارة العليا ال
قد تكون مرتبطة مع املدير العام و لكن ألجل ضمان تنفيذ التوصيات فمجلس اإلدارة هو من  القرارات اإلسرتاتيجية

 جيب االرتباط معه.
و اجيابيات كثرية من حيث احلماية واالستقاللية والقوة الالزمة ان ربط التدقيق الداخلي مبجلس االدارة هو اجراء هل -

ن وجيعل من فرص جناح وتطبيق اقرتاحات التدقيق الداخلي امرا مشجعا ، عالوة على انه يزود جملس هلذا النشاط 
 فيذية .االدارة بعني اضافية متكنهم من ملس حقيقة اوضاع العمل يف املؤسسة بدون تدخل من مدراء االدارات التن

 وميكن توضيح قسم التدقيق الداخلي يف اهليكل التنييمي للمؤسسة من خالل الشكل التايل:
  الداخلي داخل اهليكل التنظيميتدقيق (: متوضع ال2-1الشكل رقم )

 
 
  

 
                                                           

 194ص  2006حممد السيد السرااي، د فتحي رزق السوفري، الرقابة واملراجعة الداخلية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، القاهرة   -1

 جملس اإلدارة

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية

 التدقيق الداخلي
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املصدر: عماد احلانويت امهية التدقيق الداخلي يف احلد من الغش ، نشرة الكرتونية اجملمع العريب للمحاسبني  

  3ص 2002القانونيني ، 
نالحظ من خالل الشكل ان التدقيق الداخلي مرتبط مباشرة مع املستوايت االدارية العليا يف املؤسسة نيرا  -

 حلساسية هذه املهنة ولضمان ومراعاة االستقاللية يف تنفيذ العمل.
 املطلب الثالث: مهمة التدقيق الداخلي 

ورة التخطيط املسبق، و هذا بوضع منهجية يتبعها معايري التدقيق عامة و التدقيق الداخلي خاصة تشري إىل ضر  إن  
من خالل حتضري مهمة التدقيق الداخلي و ، القائم بعملية التدقيق اليت تساعده يف اختاذ القرارات الصائبة و الوجيهة

 .همةاملمن مت العمل الذي تقوم به هذه األخرية ميدانيا، و أخريا إهناء 
 :الداخليتدقيق ري مهمة الضحتأوال: 

 طرق ثالثمهمة التدقيق الداخلي ابختيار  النشاط او اجلهة اليت ستخضع لعملية التدقيق ويتم هذا وفق  تبدأ  
 1و هي: 
أي اختيار النشاط او اجلهة اخلاضعة للتدقيق استنادا اىل خطة التدقيق السنوية اليت يتم وضعها  :ختيار املنظماال -أ

 يف بداية السنة .
ن وضع او مشكلة أقد حتتاج االدارة العليا احلصول على معلومات بش :االختيار بناءا على طلب االدارة العليا -ب

 ، كمراجعة حساب احد العمالء مثال متهيدا لدفع قيمة فاتورة ما .ي فيهاأما حتتاج اىل حكم او ر 
قد حيتاج بعض املدراء اىل املساعدة من املدقق الداخلي  :االختيار بناءا على طلب اجلهة اخلاضعة للتدقيق  -ت

 .إلدارهتملتقييم كفاءة وفاعلية نيام الرقابة الداخلية لبعض االنشطة اخلاضعة 
 ثالثيعترب العمل امليداين االنطالقة الرمسية لعملية التدقيق ويتم وفق  العمل امليداين للتدقيق الداخلي: -اثنيا

 1:هيخطوات 
                                                           

كلية العلوم االقتصادية، وعلوم التسيري، ختصص مالية وحماسبة، جامعة   عمر علي عبد الصمد، دور التدقيق الداخلي يف تطبق حوكمة املؤسسات، مذكرة ماجسرت، -1
 .72ص  2009 /2008املدية 
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 :الداخلي عمل التدقيق ختطيط -1
مرحلة الدراسة إىل توزيع  ايةعلى تنييم مهمة التدقيق زماان و مكاان، من هن الداخلي يعمل ختطيط عمل التدقيق

 للمهمة.التقرير، فهو يعترب كوسيلة ملراقبة مدى التقدم يف عمل املدققني الداخليني املنفذين 
 ورقة التغطية:  -2 
يتم اعدادها لفرتة قبل وبعد هناية املهام احملددة يف برانمج التحقيق وذلك النه رمبا تتغري او يتسع نطاق هي وثيقة  

، شروط تنفيذ العمل، النتائج الداخلي اك ضرورة لذلك، وتتضمن اهداف التدقيقناالجراءات اذا كان ه
 2واالستنتاجات بصورة واضحة ومفهومة.

 اليت يلخصها الشكل التايل:تتكون ورقت التغطية من العناصر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( عناصر ورقة التغطية3-1الشكل رقم: )
 احملرر برانمج الفحص التدقيق حول ....

                                                                                                                                                                                     
عمال، املراجعة الداخلية، مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسات، مذكرة ماجسرت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، فرع ادارة اال لطفي شعباين -1

 . 79ص 2003/2004جامعة اجلزائر 
2- lement Olivier /groupe de recherché, institute de l’audite interne, “ la conduite d’émission d’audite interne » 

dunod, France, 1995 p64. 

 التعليقات    ورقة التغطية                 

  اهلدف

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

dunod, campus, France, 2007, p10 . 

 ورقة إبراز و حتليل املشاكل: -3
و نعين هبذه املشاكل عدم  الداخلي عند قيامه مبهمته، دققتربط هذه الورقة ابملشاكل امليدانية اليت يلتقي هبا امل  

  .لها مشكل يف إجراء معنيـإمكانية تطبيق إجراء معني أو غيابه كلية، فكل ورقة يقاب
 هذه الورقةأن حتتوي و عند مجع و ترتيب جممل هذه األوراق ميكن تشكيل التقرير النهائي هلذه املهمة كما ميكن 

  .املشكل امللتقى به و كذلك احللول املقرتحة له على
 ( ورقة ابراز وحتليل املشاكل4-1الشكل رقم:)

 Source ; pierre schick « mémento d’audit interne ; méthode de conduite d’une mission  » 
dunod, campus, France, p ;108 

 :الداخلي تدقيقإهناء مهمة ال -اثلثا
طالب  التقرير النهائي الذي يسلم اىل وإعطاءتعترب هذه املرحلة كمرحلة أخرية ملهمة التدقيق الداخلي ويتم فيها وضع  

 1ي:خيص خطوات هذه املرحلة يف ما يلخدماهتا وميكن تل

                                                           
 .80لطفي شعباين، املراجعة ألداخلية، مهمتها ومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسات مرجع سبق ذكره ص  -1

  النتائج

  االستنتاجات

 ورقة ابراز وحتليل املشكل
 اوراق العمل:                                                                   وا ت م رقم:

 املشكل:
 املعاينة:

 االسباب:
 النتائج:

 احللول املقرتحة:
 صاحل ل        إعداد                                             املصادقة عليه                     

 يوم:                                                يوم:                                      يوم:
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 هيكل التقرير: -1
و النتائج املذكورة يف ورقة  من جهة من املشاكل املذكورة يف ورقة إبراز و حتليل املشاكل يتكو ن هيكل التقرير   

 .أساس لتحضري التقرير النهائي للمهمة كما يعترب،  من جهة أخرى التغطية فيما خيص النقاط اإلجيابية
  العرض النهائي: -2

هامة و مبهمة التدقيق الداخلي  املسئول دققللمالحيات اليت يراها امل يتمثل العرض النهائي يف العرض الشفهي
 للعمل امليداين. دققالعرض بعد إهناء امل إذ يتم هذا، تدقيقيف املصاحل حمل ال املسئولنيألهم  ،أساسية

 التقرير النهائي للتدقيق الداخلي:-3
املتعلقة بقدرة  لتدقيقالداخلي ألهم املسؤولني املعنيني و اإلدارة العليا إلعالمهم، بنتائج ا تدقيقرسل التقرير النهائي للي

ابلقيام مبهامه، مع ذكر املشاكل من أجل حتسينها، و يعترب هذا التقرير من أهم الواثئق اليت  تدقيقالتنييم حمل ال
 .الداخلي تدقيقحتضرها مصلحة ال

 :حالة أعمال التحسني -4
الداخلي جملموعة من التصحيحات الواجب القيام هبا انطالقا من املالحيات اليت سجلها عند  دققاقرتاح املبعد 

ة و القيام مبهمته، يقوم هذا األخري بتتبع هذه التصحيحات، و تنتهي هذه املرحلة عند حتقيق كل التصحيحات املقرتح
 .اليت صادقت عليها اإلدارة 

 انواع ومعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املبحث الثالث:
 املطلب االول: انواع التدقيق الداخلي

 التدقيق املايل:-1
يعرف التدقيق املايل ابنه الفحص الكامل واملنيم للقوائم املالية والسجالت احملاسبية والعمليات املتعلقة بتلك  

 1.االدارية واية متطلبات اخرى املتعارف عليها والسياساتالسجالت لتحديد مدى تطابقها مع املبادئ احملاسبية 
وابلنير للتعريف السابق جند ان التدقيق املايل هو اجملال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يهدف اىل مراجعة وتتبع 

هو  ايلالتدقيق املواهلدف من  ،ملبادئ احملاسبية املتعارف عليهاالقيود احملاسبية والتحقق من سالمتها وتطابقها مع ا
املايل ، ويتضمن التدقيق حيحة تعكس الوضع احلقيقي للمؤسسةاظهار البياانت والقوائم املالية بصورة موضوعية وص

، التحقق من وجود االصول ومحايتها من الضياع واالختالس وكذلك فحص وتقييم نيام الرقابة الداخلية ايضا
 للمؤسسة.

                                                           
 .163، ص 2009رغيب اخلطيب، التامني من الناحية احملاسبية والتدقيقية، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل خالد  -1
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 تدقيق االلتزام:-2
جعة الضوابط الرقابية واملالية والتشغيلية للعمليات للحكم على جودة ومالئمة االنيمة اليت مت وضعها ويقصد به مرا

 1 وتقع على ادارة التدقيق الداخلي عبئ:
 .لتعليمات اليت تصدرها املؤسسةواللوائح وا القواننيتطبيق من  التأكد -
 .االملام الكامل ابلقوانني واللوائح والتعليمات العامة -
 .ي يف اداراهتمرقابة مدى التزام االدارات املختلفة بتطبيق النيام الداخل -
 التدقيق التشغيلي: -3

فحص منيم وشامل وبناء وتقييم للهيكل التنييمي وسياسات وطرق اإلدارة للتحقق مما إذا كانت موارد املنشأة  هو” 
أقصر وقت ممكن مبا حيقق للحصول على أفضل النتائج ويف  تدار من قبل اإلدارة بطريقة اقتصادية وكفوءة

 2.“األهداف
 "االقتصادية ، الكفاءة ، والفعالية ”من ذلك ميكن القول أبن هناك ثالث جوانب للتدقيق التشغيلي وهي 
 املطلب الثاين: املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي 

داء املهين يعترب من املقومات االساسية اليت ينبغي توافرها ألي عمل مهين متطور انجح ولتنفيذ ان توافر معايري لأل
اعمال التدقيق الداخلي يف بيئات متعددة األشكال داخل املنشآت واليت ختتلف يف اهلدف واحلجم واهليكل وبواسطة 

 .الداخلي يف كل بيئةهذا االختالف ممكن أن يوفر ممارسة التدقيق  ،أفراد من داخل املنشأة
ل اجلهات حتكم هذه املهنة نتيجة اجلهود املبذولة من قب مهنة التدقيق الداخلي جمموعة من املعايري يفجند حيث 

  :وتتكون هذه املعايري من، القائمة على هذه املهنة
وهي املعايري اليت حتدد اخلصائص ومواصفات اجلهة او الشخص القائم بعملية التدقيق  اوال: معايري الصفات:

 الداخلي وتشمل املعايري التالية:
 أبنشطة املتعلقة : ينص هذا املعيار على حتديد الغرض والسلطة واملسؤوليةمعيار الغرض والسلطة واملسؤولية  -1

 .بشكل رمسي االدارة ويوافق عليه جملس التدقيق الداخلي يف قانون يتماشى مع املعايري
ينص هذا املعيار على استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي يف مجيع مراحل معيار االستقاللية واملوضوعية:  -2

معيار يتعلق ابالستقالل التنييمي للتدقيق الداخلي من خالل موقعه يف اعلى معايري فرعية  ثالثالتدقيق ويتفرع منه 
                                                           

ة، اجلامعة منشور  حممود عبد السالم حمسن، مدى اعتماد املدققني اخلارجيني على املدققني الداخليني يف تقييم نيام الرقابة الداخلية، مذكرة ماجستري غري -1
 .16ص  2011االسالمية بغزة، فلسطني، 

 .16حممود عبد السالم حمسن، مدى اعتماد املدققني اخلارجيني على املدققني الداخليني يف تقييم نيام الرقابة الداخلية، مرجع سبق ذكره ص  -2
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تحديد نطاق اداء عمله وتوصيل نتائجه، ومعيار يتعلق ابملوضوعية والشخصية ل ،اهلرم الوظيفي وعدم تدخل اي جهة
يتعلق مبعاجلة ومعيار  احلينص على ان املدققني الداخليني جيب ان يتميزوا ابلنزاهة والتجرد وجتنب اي تعارض يف املص

 لية واملوضوعية والكشف عنه للجهات ذات االختصاص.الضعف يف االستقال
 :معايري فرعيةثالث حيتوي هذا املعيار على معيار الكفاءة والعناية املهنية الالزمة:  -3
 معيار يتعلق ابلكفاءة )املعرفة واملهارة( الواجب توافرها لدى املدققني الداخليني  -أ

ومعيار يتعلق ابلعناية املهنية الالزمة والذي ينص على قيام املدققني الداخليني ببذل العناية املهنية املعقولة عند   -ب
 القيام بعملية التدقيق

والذي يوضح ضرورة عمل املدققني الداخليني على تعزيز وتطوير قدراهتم ومعيار يتعلق بكفاءة املدقق الداخلي   -ت
 بشكل مستمر.

اجلودة وبرامج  أتكيدعلى مدير التدقيق الداخلي ان يطور و حيتفظ بضبط يار اجلودة وبرامج التحسني : مع -4
التحسني، وتغطية مجيع جوانب انشطة التدقيق الداخلي مع مراقبة استمرارية فعاليتها و توافقها مع املعايري املهنية 

ج اجلودة ورفعه اىل الفعالية داخليا وخارجيا، والتقرير عن برانممراقبة وتقييم وذلك من خالل  ، ودليل اخالقيات املهنة
، وكذلك اتساع عمل املدقق وفقا للمعايري ، واالفصاح عن حاالت عدم االلتزام الكامل ابملعايري والذي جملس االدارة

 1.وابلتايل رفع تقرير اىل جملس االدارة التدقيقيؤثر على نتائج عملية 
اداء كل مهمة من مهام التدقيق التدقيق الداخلي، وكيفية تنفيذ  تقوم هذه املعايري بوصف انشطة اثنيا: معايري االداء:

 الداخلي، حبيث ميكن قياس هذا االداء ويتفرع هذا املعيار اىل:
انشطة التدقيق  إبدارةيقتضي هذا املعيار ابن يقوم مدير التدقيق الداخلي معيار ادارة نشاط التدقيق الداخلي:  -1
معايري فرعية جيب االلتزام هبا  تةسوللقيام بذلك يتفرع اىل  للمنشأة،ا حيقق اضافة قيمة عالية داخلي بفاعلية، ممال

 وهي: 
 .يضع مدير التدقيق الداخلي اخلطط الالزمة مبا يتماشى مع اهداف املنشاة التخطيط:  -
 إلبالغها ليا وجملس االدارة وجلنة التدقيقالع ابإلدارةاالتصال واملوافقة: ضرورة اتصال مدير التدقيق الداخلي  -

 .وهرية للحصول على املوافقة عليهاابخلطط والتغيريات اجل
 .اخلي الجناز خطة التدقيق الداخليمن كفاية موارد انشطة التدقيق الد التأكدادارة املوارد: جيب  -
  .املدققني الداخليني إلرشاد واإلجراءاتتوضح السياسات السياسات واالجراءات: جيب توفري تعليمات مكتوبة  -

                                                           
1- institute of internal auditors IIa, “code of ethics and standards for the professional practice of internal auditing, 

2004 p15  
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التنسيق: ضرورة توصيل املعلومات وتنسيق االنشطة مع االطراف الداخلية واخلارجية اليت تقوم بتزويد املنيمة  -
 للتقليل من ازدواجية اجلهود.ابخلدمات التأكيدية واالستشارية 

ري اىل جملس االدارة واالدارة العليا عن اهداف التقارير: على مدير التدقيق الداخلي رفع تقارير بشكل دو  -
 1.اىل القضااي املهمة واجلوهرية ةابإلضاف، التدقيق الداخلي املتعلقة ابخلطةوصالحيات ومسؤوليات انشطة 

ينص هذا املعيار على ان نشاط التدقيق الداخلي جيب ان يقوم ويساهم معيار طبيعة عمل التدقيق الداخلي:  -2
 .سي، مستخدما منهجا منيما ومنضبطا، وعملية التحكم املؤسادارة املخاطر والرقابةيف حتسني 

توثيق ينص هذا املعيار على انه جيب على املدققني الداخليني اعداد و  معيار ختطيط عملية التدقيق الداخلي: -3
 زمة للقيام بنشاط التدقيق.، تتضمن نطاق واهداف وتوقيت عملية التدقيق واملوارد الالخطة لنشاط التدقيق الداخلي

جيب على املدققني الداخليني حتديد وحتليل وتقومي وتوثيق املعلومات معيار تنفيذ عملية التدقيق الداخلي:  -4
 بشكل كاف لتحقيق اهداف عملية التدقيق.

توصل اليها  مناقشة النتائج والتوصيات اليت الداخلي املدققجيب على معيار توصيل نتائج التدقيق الداخلي:  -5
مع املستوى االداري املناسب، قبل اصدار تقريره النهائي، وجيب ان تكون التقارير موضوعية وواضحة وحمددة وبناءة، 

ومعدة يف الوقت املناسب، ويشمل التقرير عادة على الغرض منه، ونطاق ونتائج عملية التدقيق كلما كان ذلك 
ب ان يتضمن التقرير توصيات املدقق بشان التحسينات املمكنة مع ذكر مناسبا فانه جيب ان يتضمن رأي املدقق، وجي

، كما قد يتضمن التقرير وجهة نير حمل التدقيق يف النتائج الداء وأي اجراءات تصحيحية الزمةاجلوانب السلبية يف ا
 بصورته النهائية.والتوصيات وجيب مراجعة التقرير عن طريق املشرف الداخلي قبل اصداره 

ير التدقيق جيب على مسؤول التدقيق الداخلي متابعة ما مت فيه وذلك بعد اصدار تقر  معيار متابعة النتائج: -6
 للتأكد انه قد مت اختاذ االجراءات املناسبة للتعامل مع نتائج التدقيق.

ما وجد ان جيب على مسؤول التدقيق الداخلي اذا  ينص هذا املعيار على انه :مخاطرللدارة المعيار قبول ا -7
لة مع االدارة العليا وان يتوجه اىل أ، فان عليه ان يناقش املسية بعد تنفيذ التوصيات غري مقبولمستوى املخاطر املتبق

 2.ابألمرابالغه  جملس االدارة و
  قواعد السلوك املهين للتدقيق الداخلياملطلب الثالث: 

                                                           
سالمية، كلية ابراهيم مدهون، دور املدقق الداخلي يف تفعيل ادارة املخاطر يف املصارف العامة يف قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اال ابراهيم رابح -1

 18، ص 2011التجارة، قسم احملاسبة والتمويل، غزة، فلسطني، 
1- institute of internal auditors IIa, opsit, p18.  
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 على ضرورة التزام املدقق الداخلي الداخلينيمعايري التدقيق الداخلي الصادرة عن املعهد االمريكي للمدققني  تؤكد
بقواعد وأسس مناسبة للسلوك املهين اثناء أتديته لعمله، حبيث ال يكون هناك اي شك يف نزاهتهم وموضوعيتهم اثناء 

 1يلي:لعملية التدقيق، وتتلخص هذه القواعد يف ما  أتديتهم
 النزاهة -1

الداخلي عمله بنزاهة اتمة حترره من أي شبهات وجتعل من عمله حمل ثقة ومصداقية للغري  دققجيب أن يؤدي امل
 الداخلي تؤدي إىل تدعيم الثقة فيما يقوم به من أعمال وتعترب أساس االعتماد على أحكامه دققفنزاهة امل

 :من االعتبارات منها العديد دققعمومية هذا املبدأ تفرض على امل
 . أن يتحرر من التبعية الفكرية لإلدارة - 
  .دقيق التل عناية مهنية واجبة يف كل أعمال أن يبذ - 
 .أن يعمل على حتقيق مصلحة التنييم مبا ال يتعرض مع القيم األخالقية - 

 :قواعد النزاهة -
 :ما يلي القواعد اليت ترتجم النزاهة إىل أمناط للسلوك املهين تتضمن

هنا حتمل اآلخرين على إدراك نزاهة ومصداقية  وحرص، الداخليون عملهم أبمانة، واجتهاد دققونجيب أن يؤدي امل -
 .الداخلي دققامل
وأن ينجز اإلفصاح املتوقع  تدقيقالداخلي النيم والقوانني نصب عينيه أثناء تنفيذه ملراحل ال دققجيب أن يضع امل -

 .وفقا للنيام والقانون
، كما حيير عليه الداخليني عدم االشرتاك، عن علم مسبق، يف أي عمل أو نشاط غري قانويندققني جيب على امل -

 .الداخلي أو إىل الوحدة احلكومية اليت ينتمي إليها تدقيقأن أييت أبفعال أو يشرتك يف أفعال تسئ إىل كرامة مهنة ال
واألخالقية للمنشأة اليت ينتمي إليها ويضيف إليها ويدعمها.  الداخلي األهداف املشروعةدقق املجيب أن حيرتم  -

 .الداخلي ألهداف منشأته جيعل اآلخرين أكثر ميال الحرتام تلك األهداف دققاحرتام امل
 املوضوعية  -2 

وذلك أثناء مجع وتقومي املعلومات  ،درجة عالية من املوضوعية املهنيةعلى  انه يف عملهالداخلي  دققجيب أن يربهن امل
دقق ضي املوضوعية أن يوازن املتوتوصيل النتائج عن نتائج العمل اخلاص ابلعملية أو النشاط حمل الفحص. وتق

                                                           
1

 30صد هللا ابو بكر، التدقيق الداخلي ،مرجع سبق ذكره دكتور ايمن عب - 
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الداخلي بني كل األمور احمليطة ابلفحص ويقدر بصورة متوازنة مجيع االهتمامات دون أن يتأثر ابهتماماته الشخصية 
 .أو أبحكامه السابقة

، كما تقضي الداخلي دققاملوضوعية هبذا الشكل تغلب املصلحة العامة ومصلحة مجيع األطراف على أي توجه للم
 .الداخلي من أي مصاحل قد تؤثر علي أحكامه وجتعله متحيزا دققأبن يتجرد امل

 :قواعد املوضوعية
 يلي: ماالداخلي تتضمن  دقققواعد السلوك املهين اليت تساهم يف دعم موضوعية امل

الداخلي االشرتاك يف أي أنشطة أو الدخول يف أي عالقات تؤدي إىل فقدانه أو إىل  دققجيب أن يتجنب امل -
هذا االشرتاك يشمل تلك األنشطة والعالقات اليت قد تكون  ،احتمال فقدانه عدم التحيز يف القيام ابلتقديرات

 .متعارضة مع مصاحل الوحدة اليت ينتمي إليها
التقييمات الداخلي هو عدم التحيز عند إجراء التقديرات و  دققد فإنه ميكن القول أن أساس عمل امليف هذا الصد

يف موقف أو دخل يف عالقة تتعارض فيها مصاحله أو مصاحل الوحدة  دقق، فإذا ما وضع املالالزمة على املعلومات
 .اته متحيزةاليت ينتمي إليها تتأثر ابلتقديرات اليت جيريها حيتمل أن تكون تقدير 

 .أي شيء من أي طرف مما قد يفقده أو حيتمل أن يفقده حكمه املهين غري املتحيز دققجيب أال يقبل امل -
الداخلي عن احلقائق املعلومة له اليت ، إذا مل يتم اإلفصاح عنها ، تؤدي إيل إفساد التقرير  دققجيب أن يفصح امل -

 .عن األنشطة حمل الفحص
 
 
 
 األمانة -3
الداخلي قيمة املعلومات اليت حيصل عليها وحيرتم خصوصيتها وملكيتها لآلخرين فاملعلومات  دققأن حيرتم امل جيب -

الداخلي جيب أال تستخدم بصورة شخصية كما جيب أال يعلن أو يفصح عنها بدون سلطة  دققاليت حيصل عليها امل
 .   حقيقية تتيح له ذلك ما مل يكن هناك متطلب قانوين أو مهين يلزمه ابإلفصاح عنها

 قواعد االمانة: 
. تدقيقأدائه ملهام ال الداخلي أثناءدقق ترتبط األمانة ابحلفاظ علي سرية وخصوصية املعلومات اليت حيصل عليها امل

 :والقواعد املهنية اليت متكن األمانة تتضمن ما يلي
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 .احلذر يف استخدام ومحاية املعلومات اليت حصل عليها أثناء أدائه لواجباته دققامل يتوخىجيب أن  -
  جيب أال يستخدم املعلومات اليت حصل عليها لتحقيق أي مكسب شخصي أبي صورة تتعارض مع القانون  -

 . والنيام أو تضر ابألهداف املشروعة واألخالقية للمنشأة اليت ينتمي إليها
 الكفاءة املهنية: -4
 الداخلي تدقيقالداخلي املعارف واملهارات واخلربات الالزمة إلجناز مهام ال دققب أن يقدم املجي

  يلي: ما الداخلي دققهذا املبدأ يتطلب من امل
 .مهام تفوق أتهيله املهينالداخلي أي  دققال يقبل امل -
 .، أتهيله املهين ويسعى لكسب أنواع جديدة من املعرفة واملهارةالداخلي بصورة مستمرة دققأن يرفع امل -

 ءة املهنية:قواعد الكفا
 :الداخلي وتتضمن ما يلي دققابلتأهيل املهين للم ءةتتعلق قواعد الكفا

 الداخلي ابخلدمات اليت ميتلك هلا املعرفة واملهارات واخلربات الضرورية اليت متكنه من تقدميها  دققجيب أن يرتبط امل -
 .ابلصورة املرضية

 .الداخلي تدقيقعايري املمارسة املهنية للالداخلي اخلدمات اليت يرتبط هبا وفقا مل دققجيب أن ينجز امل -
 .من فاعلية وجودة اخلدمات اليت يقدمهااءته لي أن حيسن بصورة مستمرة كفالداخ دققجيب على امل -
وملن يعملون هبذه املهنة والىت يستلزم  الداخلي تدقيقالدستور االخالقى ملهنة ال يالسلوك املهىن ه ومبادئان قواعد * 

  .الداخلي تدقيقمكن من حتقيق االهداف املنوطة مبهنة الللت وذلك واملبادئمن مجيع العاملني هبا االلتزام هبذه القواعد 

 

 

 

 خالصة الفصل:
 فحص السجالت والدفاتر علىلقد عرف التدقيق الداخلي تطورا كبريا لوصوله ملا هو عليه االن، حيث مل يعد يقتصر 

اقرتاحات وتوصيات حتليالت ومشورات و فقط بل ابعد من ذلك من خالل محاية اصول املؤسسة وتقدمي  احملاسبية
 .حول النجاح الذي حتققه املؤسسة

بل كذلك على خصائص االفراد قف على العمل الذي يتم فحصه فقط وعليه فان جناح عملية التدقيق الدخلي ال تتو 
هذه املهنة  والكيفية اليت متارس هبا لوظيفةاالذين يقومون هبذا العمل واإلجراءات واألساليب واخلطط اليت تنيم هذه 

من خالل االلتزام ابملعايري واملبادئ اليت تنيم عملية اللتدقيق الداخلي، وإضافة اىل كونه وظيفة استشارية يقوم املدقق 
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دون ان تكون له أي سلطة على العاملني ابإلدارات الداخلي بنشاطه التقييمي هبدف مساعدة االدارة لتنفيذ انشطتها 
 ا .واألقسام اليت يتوىل ادارهت
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 متهيد:
خرية حيزا كبريا ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية االمر الذي جعل هذه لقد اخذ موضوع االداء يف السنوات اال

احلديثة لتطوير  ابألنظمةا من خالل االستعانة هداءأاملؤسسات تتعرض لضغوطات كبرية من اجل حتسني مستوايت 
 وتقييم االداء.

، حيث اصبح لزاما على القائمني على ادارة املؤسسة  العمل امر ضروري الستمرار اي نشاط  املؤسسةيعترب االداء يف 
للحصول على العوائد القصوى وضمان استمرارها ومنوها وتطورها من جهة اخرى كما ان النتائج  هاعلى حتسني اداء

وهذا يربز من خالل  خريةألال ذههاليت تعكس خمتلف احلوادث اليت جرت يف  املرآةاليت تتحصل عليها  املؤسسة تعترب 
والعمل على تقييم نظام الرقابة  وإدارهتااخاطر سواء يف اكتشاف امل هاالدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي يف حتسني اداء

 الداخلية .
دور التدقيق الداخلي يف ذلك تطرقنا من خالل هذا  وإبرازوحىت نتمكن من االحاطة ابليات حتسني اداء املؤسسة 

 .بصفة عامة من خالل املبحث االول معرفة االداء اىل  الفصل
 يف تقييم نظام اللرقابة الداخلية.تطرقنا اىل دور التدقيق الداخلي ويف املبحث الثاين 

 املاخاطر.وإدارة الثالث تطرقنا اىل دور التدقيق الداخلي يف تقييم  املبحثاما يف 
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 املبحث االول : اساسيات حول االداء
االمثل هو السبيل االحسن للحفاظ على داء حيظى اداء املؤسسة ابهتمام متزايد من قبل االداريني واملستثمرين الن األ

   .البقاء واالستمرارية
 ول: مفهوم االداءاملطلب األ

 اىل انه مل يتم التوصل اىل امجاع او اتفاق حمدد حول االداء لألداءعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات املتناولة 
  عمل كما ورد  أتديةوالذي يعين تنفيذ مهمة او   to perform)) لغواي مصطلح االداء مستمد من اللغة االجنليزية - 

 (oxford)يف قاموس   
 (robin weslma)يعرب عن امكانية املنظمة حتقيق ما تصبو اليه من اهداف بعيدة االمد حسب  فاألداء  
رجات او يعرف االداء على انه نتائج املاخرجات اليت يتم احلصول عليها من العمليات واملنتجات فهو يعرب عن املاخ -

الالزمة لتحقيقها  اي انه يربط االهداف اليت يسعى النظام لتحقيقها وهو مفهوم يعكس كل من االهداف والوسائل 
 1.اليت تسعى املنظمة لتحقيقها واألهدافبني اوجه النشاط  

 2ا.ة يف اجناز االهداف احملددة مسبقبصفة عامة درجة النجاح اليت حتققها املؤسس ابألداءويقصد  –
 لألهداف بكفاءة وفاعلية.ويعرف على انه درجة بلوغ الفرد او الفريق او املنظمة 

 والعوامل املؤثرة فيه انواع االداء املطلب الثاين :
 اوال: انواع االداء

ننتقل اىل عرض انوع االداء يف املؤسسة، وحتديد انواع االداء يفرض اختيار معايري  األداء،بعد ما مت التعرض اىل مفهوم 
التقسيم، هذه االخرية ميكن حتديدها يف اربعة اشكال هي: معيار املصدر، معيار الشمولية، املعيار الوظيفي، معيار 

 الطبيعة.
  حسب معيار املصدر: -1

 .داء الذايت او الداخلي واألداء اخلارجي: األوفق هذا املعيار ميكن تقسيم اداء املؤسسة اىل نوعني

                                                           

65-64،ص2011االسرتاتيجي، دار صفاء عمان، عالء فرحان طالب، احلوكمة املؤسسية واالداء املايل  -1  
.115ص 2007ري، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة  املسيلة،ست، مذكرة ماجحممد سليماين، االبتكار التسويقي واثره على حتسني اداء املؤسسة -2   
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فهو ينتج اساسا من وارد املكذلك يطلق عليه اسم اداء الوحدة، ينتج مما متلكه املؤسسة من   داء الداخلي:األ -أ 
 التوليفة التالية:

داء افراد املنظمة الذين ميكن اعتبارهم مورد اسرتاتيجي قادر على صنع القيمة وحتقيق االفضلية أداء البشري: هو األ -
 التنافسية من خالل تسيري مهامهم.

 تقين: ويتمثل يف قدرة املؤسسة على استعمال استثماراهتا بشكل فعال.داء الاأل -
 داء املايل: ويكمن يف فعالية وتعبئة واستاخدام الوسائل املالية املتاحة.األ -

 من املوارد الضرورية ليس النشاطي. متأيتالداخلي هو اداء  فاألداء   
فاملؤسسة ال تتسبب يف "  للمؤسسةداء الناتج عن التغريات اليت حتدث يف احمليط اخلارجي داء اخلارجي: هو "األاأل -ب

احداثه ولكن احمليط اخلارجي هو الذي يولده، ويظهر يف النتائج اجليدة اليت تتحصل عليها املؤسسة، كارتفاع رقم 
 يل نتائجها.املؤسسة حتل االعمال، القيمة املضافة..... وهذا النوع من االداء يفرض على

 حسب معيار الشمولية: -2
 1حسب هذا املعيار ينقسم االداء داخل املنظمة اىل اداء كلي وأداء جزئي.

االداء الكلي: يتمثل االداء الكلي للمؤسسة يف النتائج اليت سامهت مجيع عناصر املؤسسة التحتية يف تكوينها دون  -أ
الكلي للمؤسسة يعين احلديث عن قدرة املؤسسة على حتقيق اهدافها الرئيسية أبدىن التكاليف  لألداءفالتعرض  انفراد،

جهود مجيع املصاحل او  تضافراملمكنة، مثل الرحبية اليت ال ميكن لقسم او وظيفة لوحدها حتقيق ذلك، بل يتطلب 
 الوظائف.

 أبدىنقدرة النظام التحيت على حتقيق اهدافه  داء اجلزئي هوداء الكلي فان األداء اجلزئي: على خالف األاأل -ب
التكاليف املمكنة، فالنظام التحيت يسعى اىل حتقيق اهدافه اخلاصة به، ال اهداف االنظمة االخرى وبتحقيق جمموع 

التحتية يتحقق االداء الكلي للمنظمة، وكما سبق االشارة اليه، فان اهداف املنظمة جيب ان تكون داءات االنظمة أ
 لة ومتسلسلة تشكل فيما بينها شبك.متكام

 
  

                                                           

.89ص 2001االنسانية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة بسكرة، العدد االول عبد امللك مزهودة، االداء بني الكفاءة والفاعلية، مفهوم وتقييم جملة العلوم  -1   
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حسب املعيار الوظيفي: -3   

بشدة التنظيم الن هذا االخري هو الذي حيدد الوظائف والنشاطات اليت متارسها املؤسسة، ينقسم االداء  يرتبط هذا
 التسويق، والتموين.حسب الوظائف املسندة يف املؤسسة يف الوظائف اخلمسة التالية: املالية، االنتاج، االفراد، 

داء الوظيفة املالية: يتمثل يف قدرة املؤسسة على بلوغ اهدافها املالية أبقل التكاليف املمكنة، فاألداء املايل يتجسد أ -أ 
يف قدرة املؤسسة على حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة الالزمة لتسديد ما عليها وحتقيق معدل مردودية جيد وتكاليف 

 مناخفضة.
اداء وظيفة االفراد: تكمن امهية املوارد البشرية داخل املؤسسة يف قدرهتا على حتريك املوارد االخرى وتوجيهها حنو  -ب

رد اوحتقيق فعالية املو  األفراد،عن طريق  إالحتقيق اهداف املؤسسة، فضمان استاخدام موارد املؤسسة بفعالية ال يتم 
 اسب يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب الجناز عمله.بتوظيف الشاخص املن إالالبشرية ال تتحقق 

مرتفعة لإلنتاجية مقارنة معدالت االداء االنتاجي: يتحقق االداء االنتاجي للمؤسسة عندما تتمكن من حتقيق  -ت
 مبثيالهتا او ابلنسبة للقطاع الذي تنتمي اليه، جبودة عالية وتكاليف مناخفضة تسمح مبزامحة املتنافسني.

داء وظيفة التموين: يتمثل اداءها يف حتقيق درجة عالية من االستقاللية عن املوردين، واحلصول على املوارد جبودة ا -ج
عالية ويف االجال احملددة وبشروط دفع مرضية واحلصول على اجال التسديد املمنوحة للعمالء وحتقيق استغالل جيد 

 الماكن التاخزين.
تكاليف ممكنة، هذا االداء ميكن معرفته من خالل  أبقلالقدرة على بلوغ االهداف  اداء وظيفة التسويق: يتمثل يف -د

  املتعلقة بوظيفة التسويق، كاحلصة السوقية، ارضاء العمالء، السمعة....اخل.جمموعة من املؤشرات 
 حسب معيار الطبيعة: -4

 1.تقسم املؤسسة اهدافها اىل اهداف اقتصادية، اجتماعية وإدارية ،يف جماالت اداء خمتلفةمتارس املنظمة عادة نشاطها 
االداء االقتصادي: يعترب املهمة الرئيسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية بلوغها ويتمثل يف الفوائض االقتصادية اليت  -أ

 جتنيها املؤسسة.

                                                           
 117-116ص 2009املنظمة العربية للتنمية االدارية، قياس وتقييم االداء كمدخل لتحسني جودة االداء املؤسسي، الشارقة االمارة العربية املتحدة،  -1
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تميز هذا النوع بنقص املقاييس الكمية يعد االساس لتحقيق املسؤولية االجتماعية، حيث ياالداء االجتماعي:  -ب
هبا، مما يزيد من  تتأثراملتاحة لتحديد مدى مسامهة املنظمة يف اجملاالت االجتماعية اليت تربط بينها وبني اجلهات اليت 

 صعوبة اجراء التقييم االجتماعي لألداء.
يتمثل اجلانب الثالث من جوانب االداء يف منظمات االعمال يف االداء االداري للاخطط  االداء االداري: -ت

والسياسات والتشغيل بطريقة ذات كفاءة وفعالية، ويتم حتقيق ذلك حبسن اختيار افضل البدائل اليت حتقق اعلى 
 املاخرجات املمكنة.

 اثنيا: العوامل املؤثرة فيه
 1 بينها ما يلي: هناك عدة عوامل تؤثر يف االداء من

من العمل قد فاملنظمة اليت تعاجل حجما كبريا  األداء،االختالف امللحوظ واملوجود يف حجم العمل قد يؤثر على  -1
 حتتاج ملوارد عمل اكرب من تلك اليت تعاجل حجم اقل.

اذ ان القدر الضئيل من االعمال غري املنجزة يعترب  اإلنتاج،وجود او عدم وجود االعمال املتأخرة قد يؤثر يف معدل  -2
مني تدفق العمل املستمر للعاملني يف املنظمة، وعلى النقيض فان كثرة العمل املتأخر عن املعتاد أامرا عاداي بل ومتطلبا لت

 ميكن ان يسبب تعجال، ويتولد عنه اخنفاض يف معدل املنتج النهائي.
ءات ذات االثر املباشر على االداء، يتوقف معدل االنتاج على عوامل عدة منها التحسينات التنظيمية واإلجرا -3

مالئمة الرتتيبات التنظيمية واإلجرائية، فالتعديل التنظيمي مثال الذي يغري من تتابع وتدفق العمل عادة ما يرتتب عليه 
 ترتب ارتفاعا واضحا يف معدل االنتاج.( االجناز ومكينة العمل اليدوية )حل االلة حمل االعمال اليدوية تغريا يف معدل

االداء يف العمليات املتماثلة قد يتباين حبسب املوقع اجلغرايف للوحدات نتيجة الظروف احمللية، قد تتباين معدالت  -4
 خمتلفة بنفس درجة الكفاءة.اماكن االنتاج مثال نتيجة لظروف حملية، حىت ولو ادى نفس النشاط يف 

ل التام، قد تقضي اىل معدالت خمتلفة لالنتاج، فمعدالت االداء قد حتتوي على متغريات من نوعية وحدة العم -5
 نوعية العمل املنجز، وقد تظهر عملية ما مثال معدال جيدا لإلنتاج لكنه من الناحية النوعية قد تتمثل يف اداء رديء. 

    ها يف ما يلي:هذا ويرى الباحثون ان هناك اربعة عوامل تؤثر يف االداء ميكن اجناز 
 دقة املعلومات اليت على اساسها تتاخذ العديد من القرارات . -

                                                           

.16والفعالية، مرجع سبق ذكره ص عبد املالك مزهودة، االداء بني الكفاءة - 1  
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 النظر يف تصرفاهتم لكوهنم يعدون احلجر االساس للمنظمة واجلزء الفاعل يف تقييم االداء. إبعادةسلوك املرؤوسني   -
 تفعيل العملية التنظيمية اليت من خالهلا ميكن مراجعة خطط ونظم العمل. -
 .يقيم االداء الكلي للمنظمةحتسني وتطوير مستوايت االداء ابملنظمة اليت على اساسها واعتمادا على نتائجها  -

 املطلب  الثالث: دور التدقيق الداخلي يف حتقيق فعالية االداء
كان اكتشاف الغش و االخطاء وضبط البياانت ميثل   حيث، تم بعد تنفيذ العمليات احملاسبيةكان التدقيق الداخلي ي

اصول املؤسسة، بعدها لسجالت والبياانت واحملافظة على اي التحقق من سالمة االعمل االساسي للتدقيق الداخلي، 
حدث تطور منطقي لوظيفة التدقيق الداخلي، فهو نشاط التقييم ملساعدة االدارة يف حكمها عن االداء يف املؤسسة 

برانمج للتدقيق الداخلي من خالل استقالله التنظيمي  أتسيسفية التنفيذ لألنشطة املاختلفة وذلك من خالل وعن كي
، ويصلح وال أيمرلذلك ظهرت صورة جديدة للمدقق الداخلي جتاه االفراد اللذي يراجع اعماهلم ، فهو ينصح وال 

ومات اىل االدارة العليا والتوجيه و االرشاد يفضح، بل يساعدهم يف تطوير وحتسني اعماهلم، وكذلك توصيل املعل
 املتعارف عليها . واألدواتابلوسائل 

 كأداةمستوايت التنظيم ليس   أبعلىوظيفة التدقيق الداخلي مكانة ابرزة يف معظم املؤسسات، وارتبطت  تبوأتلقد 
وحتقيق اقصى   تطويرها رقابية فحسب بل كنشاط تقييمي لتدقيق وفحص كافة االنشطة والعمليات املاختلفة هبدف

العديد من العوامل اليت ساعدت على منوها  تضافركفاية انتاجية منها، وما كانت لتبلغ هذه املرتبة التنظيمية لوال 
من كل نشاط  التأكدلتشمل  وإنشائي، ووقائي من خالل تدقيق االحداث والوقائع املاضية ، ها وازدايد امهيتهاوتطور 

 1من انشطة املؤسسة وذلك من خالل وضع برامج التدقيق.
ان التدقيق الداخلي يف جوهره يهدف اىل حتقيق اهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية، اي انه يسعى اىل حتسني االداء 

اليت يقدمها  وذلك يف مجيع املستوايت سواء كانت العليا او الدنيا، وذلك من خالل التحليالت والتوصيات واملشورة
واليت ميكن تلاخيصها  واألسسملاختلف املسريين والعاملني يف املؤسسة، فالتدقيق الداخلي يقوم على جمموعة من القواعد 

 2يف ما يلي:

                                                           
29ص  2006الداخلي بني النظرية والتطبيق، دار الوراق االردن، الطبعة االوىل،  التدقيقخالد عبد هللا الوردات،  -1  
65-64، صذكره مرجع سبقخالد عبد هللا الوردات، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق،   -2  
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وتطبيق الرقابة املالية والرقابة على العمليات االخرى والعمل على جعلها اكثر فاعلية تدقيق وتقومي فعالية وكفاية  -
 ة .وبتكلفة معقول

 .املوضوعية وإجراءاهتامن مدى االلتزام بسياسات املؤسسة وخططها  التأكد -
 املؤسسة من مجيع انواع اخلسائر. ألصولالتحقق من مدى وجود احلماية الكافية  -
 من امكانية االعتماد او الوثوق على البياانت االدارية. التأكد -
حتسني نوعية االداء املنفذ على مستوى املسؤوليات اليت كلف العاملون القيام هبا وتقدمي التوصيات املناسبة لتحسني  -

 عمليات املؤسسة وتطويرها.
 .كفاءة االنتاجية عن طريق التدريبرفع ال -
نه أنها واقرتاح ما من شتقصي وحتديد اسباب املشاكل اليت حتدث يف املؤسسة وجتنب االضرار واخلسائر الالزمة ع -

 معاجلتها ومنع حدوثها مستقبال.
 .اخلاصة بناءا على طلب من االدارةاجراء االختبارات والدراسات  -

 املبحث الثاين : دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية
املصلحة يف الشركة وبصفة خاصة  ألصحابالداخلية يف أي شركة مبثابة خط دفاع اول يشكل محاية  الرقابةيعترب نظام 

النظام الذي يوفر احلماية لعملية  ، حيث ان نظام الرقابة الداخلية هوتثمرين وكافة االطراف ذات الصلةاملسامهني واملس
 .القراراتانتاج املعلومات املالية اليت ميكن االعتماد عليها يف اختاذ 

 ةاملطلب االول : مفهوم نظام الرقابة الداخلي
 :هذه التعاريف جندابرز من جهات خمتلفة ومن  لنظام الرقابة الداخلية اريفهناك عدة تع

   " على اهنا  (AICPA)املنبثقة عن املعهد االمريكي للمحاسبني القانونيني  cosoتعريف جلنة محاية املنظمات  -  
اجل توفري ضمان معقول مبا يتعلق بتحقيق االخرين من واملوظفني  واإلدارةالعملية املتاخذة من طرف جملس االدارة 

 وهذا ابالعتماد على التقارير املالية وااللتزام ابلقوانني والنظم.، ملؤسسة وفعالية وكفاءة العملياتاهداف ا
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اليت تتبعها املؤسسة من اجل محاية  واألساليبتعريف نشرة معايري املراجعة الدولية : " خطة تنظيمية وكافة الطرق  -  
يع االلتزام ابلسياسات االعتماد على بياانهتا احملاسبية وتنمية الكفاءة التشغيلية وتشج وإمكانيةمن دقة  والتأكدا  اصوهل

 1.االدارية
 ( IFACI) تعريف اهليئة الدولية لتطبيق التدقيق :  -  

املطبقة من طرف االدارة بغية دعم االهداف  واإلجراءات" الرقابة الداخلية هي اخلطة التنظيمية ، وجمموع الطرق 
، الوقاية ، احرتام السياسة االدارية، محاية االصول، هذه االهداف تشمل لألعمالاملرسومة لضمان امكانية السري املنظم 

سبية ، حتديد مدى اعتماد الدفاتر احملاسبية ، وكذلك الوقت املستغرق يف اعداد املعلومات احملاواألخطاءاكتشاف الغش 
 2ذات املصداقية.

احلسن للعمل ومن  توضع لضمان السري وأساليبومما سبق ميكن القول ان الرقابة الداخلية هي عبارة عن  اجراءات *
، ومدى االعتماد عليها والعمل على ضمان من دقتها والتأكداجل محاية االصول ، وضبط مراجعة البياانت احملاسبية 

 املوضوعة.دارية التمسك ابلسياسات اال
 مكوانت نظام الرقابة الداخلية ومقوماهتاالثاين: املطلب 

 :مكوانت نظام الرقابة الداخلية : والأ
 3تتمثل مكوانت الرقابة الداخلية يف:

، تتكون من عوامل هلا صلة ابلقيم قي مكوانت هيكل الرقابة الداخليةهي االساس الذي تبىن عليه اببيئة الرقابة: 
، حتديد كفءالالتنظيمي  اهليكل، وعوامل هلا صلة بتنظيم الشركة وتتمثل يف: واإلدارةالسائدة لدى العاملني االخالقية 

 .الشركة السلطات واملسؤوليات، ومدى االلتزام بسياسات
تتعرض الشركة لعديد املاخاطر عند نشاطها فال بد من حتديد وحتليل هذه املاخاطر وحماولة ختفيف  :تقدير املخاطر

 . مستوايت مقبولة او التاخلص منهااىل أتثريها حجم

                                                           
متاح على ألداخلية"تقدير املاخاطر والرقابة  حماضرات حول املعيار الدويل للتدقيق -1  

http ://ia341043.us.archive.org/0/item/isas12000/400.pdf  

2-  alain mikol ,le contrôle intern ,presses universitaire de France ,paris , 1ére édition 1989 p06 
ة، جامعة املسيلة، دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك، دراسة حالة الصندوق الوطين للتعاون الفالحي، فرع تبسة، مذكرة ماجستري،منشور  بوطورة فضيلة، -3

 22-21، ص 2007اسرتاتيجية السوق، املسيلة،
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داخلية يف والقواعد اليت تعمل على حتقيق الرقابة ال واإلجراءاتتتمثل انشطة الرقابة يف السياسات  انشطة الرقابة:
انشطة الرقابة على اعداد التقارير املالية  ،طة يف انشطة الرقابة على التشغيلوتتمثل هذه االنش ،الشركة بطريقة مالئمة

 الرقابة على االلتزام. وأنشطة
 الشركة او احلصول عليها يهدف هذا العنصر اىل حتديد املعلومات املالئمة لتحقيق اهداف الت:املعلومات واالتصا

 ، حىت ابلوضوح والدقة وان تصل يف وقتهاوتشغيلها وتوصيلها ملاختلف املستوايت االدارية ابلشركة لذا جيب ان تتصف 
   .بشأهنا، ويتم اختاذ القرارات املناسبة تتمكن الشركة من االستفادة منها

 من  للتأكد، وذلك نظام الرقابة الداخليةيقصد هبا املتابعة املستمرة والتقييم الدوري ملاختلف اجزاء ومكوانت  املتابعة :
 .مبا يتالئم وتغري الظروف احمليطة، تعديلهافعاليته وكفاءته، وحتديد امكانية 

 للرقابة الداخلية   خلمسيوضح املكوانت ا (1-2رقم ) الشكل

 

 . 598ص  2009املصدر: امني السيد امحد لطفي، فلسفة املراجعة، الدار اجلامعية، مصر 
 
 

 بيئة الرقابة
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 اثنيا : مقومات نظام الرقابة الداخلية: 
  اي نظام من االنظمة حىت يكون فعال ويعطي النتائج اليت وضع من اجلها ال بد وان يعتمد على مقومات تساعد يف   

 اجناحه، ونظام الرقابة الداخلية له مقومات تساعده يف فعاليته وهذه املقومات هي:
ت وحيدد سلطات كل منها ينبغي ان يوجد يف املؤسسة هيكل تنظيمي جيسد الوظائف واملديراي :كفءهيكل تنظيمي  

 1 .بوضوح ودقة اتمة مع ابراز العالقات يف ما بينهم
 :ة كون ان تصميم هذا اهليكل يراعيوعليه يظهر دور اهليكل التنظيمي يف ضبط نظام الرقابة الداخلية يف املؤسس 

 حجم املؤسسة ، طبيعة النشاط ، تسلسل االختصاصات، حتديد املسؤوليات وتقسيم العمل ..
 والسجالت من  لألصولاحلماية الالزمة  لإلدارةوجود نظام حماسيب سليم ودقيق يوفر  :وجود نظام حماسيب سليم

غري  واألداءالضياع والتلف وذلك كون االدارة تعتمد بدرجة كبرية على البياانت والتقارير املعدة ملعرفة االداء املالئم 
لسليم على الدفاتر والسجالت وجمموعة من املستندات اليت تليب لذلك جيب ان يعتمد النظام احملاسيب ا املالئم

 2 .وحتقيق نوع من الرقابة الذاتية ،اإلدارةاحتياجات 
يعترب حسن اختيار املوظفني ووضعهم يف املكان املناسب من  حسن اختيار املوظفني ووضعهم يف املكان املناسب:

وهذا يتطلب اختيارهم على اساس حتليل شامل للوظائف املاختلفة،  ،ة لنظام الرقابة الداخلية السليماملقومات اهلام
 ، مث وضعهم يف الوظائف اليت تتناسب مع مؤهالهتم واستعداداهتم.د املؤهالت العلمية املطلوبة هلاوحتدي

 يراجع عمله البد من ان سوف اذ ان املوظف الذي يعلم ان هناك من  :األداءوجود نظام للمراجعة الداخلية وتقييم 
، مث حتديد لتزام مبستوايت االداء املوضوعة، اما تقييم االداء فيعين التحقق من مدى االوإتقانيؤدي هذا العمل بدقة 

 .والبحث عن اسباهبا ووسائل عالجهااالحنرافات عنها 
الضرورية للمحافظة على االصول تستوجب الرقابة الداخلية السليمة اختاذ كافة االجراءات الوقائية:  اختاذ االجراءات

 3.عليها ضد هذه املاخاطرمني أ، وذلك من خالل التالتلف من السرقة او الضياع او واملوجودات
 
 

                                                           
 .98ص 2005ي واملمارسة التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية،حممد هتامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق احلساابت، االطار النظر  -1
 210غسان فالح املطارنة، تدقيق احلساابت املعاصر، الناحية النظرية، مرجع سبق ذكره، ص -2
15-13ص ص  2007االسكندرية، عبد العاطي عبد املنصف، املعايري الدولية للرقابة الداخلية، املكتب اجلامعي احلديث، -3  
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية راسة و د دور التدقيق الداخلي يف الثالث: طلبامل
 1:وهي وهريةاجلراحل لبعض امليتم دراسة وتقييم  نظام الرقابة الداخلية وفقا 

 دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية: -
احملاسبية الداخلية املرتبطة به،  واألساليب، الكايف للنظام احملاسيب للمؤسسة ان حيقق املعرفة الكافية، والفهم دققعلى امل

 :السببني ألحدوجيب ان يتم ذلك 
، وبذلك ميكن ختطيط وحتديد طبيعة كافية بدرجة ميكن االعتماد عليها،  اجراءات احملاسبية الداخلية ان من للتأكد* 

 .االختبارات التحليلية وإطاروتوقيت 
سبية، يف حالة عدم كفاية اجراءات الرقابة الداخلية احملا ،تصميم االختبارات التحليلية على الداخلي دقق* يساعد امل

 .ة ميكن االعتماد عليهالدرج
وميكن ان تتضمن عملية تفهم البيئة الرقابية معرفة بعض العناصر مثل اهليكل التنظيمي ، والطرق املستاخدمة يف ارساء 

، والطرق املستاخدمة يف االشراف على نظام الرقابة احملاسبية الداخلية كما ان عليه فهم تدفق عالقات السلطة واملسؤولية
 انواع العمليات اليت تنجز يف املنشاة ، وطرق تنفيذ وتسجيل وتشغيل العمليات.مليات وهو ما يتضمن معرفة الع
 التقييم املبدئي لنظام الرقابة الداخلية:  -2

وقبل ان يعيد هذا التقييم  ان يعد تقييما مبدئيا لنظام الرقابة الداخلية مبجرد تفهمه هلذا النظام،دقق الداخلي ميكن للم
، ويعاود تكرار اخلطوات عملية مت اجنازها دققومثال ذلك ان خيتار امل ألتجريبجيب ان يقدم بعض االعمال على سبيل 

ن االجراءات املستاخدمة على درجة من التأكد أبدقق ، وبذلك حيصل املنظام الرقابة الداخلية احملاسبيةاليت يتضمنها 
 .عليه النظام وما اوضحه املوظفون ينصتطبق فعال وفق ما 

، من نظام الرقابة الداخلية احملاسبيةان يقوم بتحليل  دقق الداخليخالل عملية التقييم املبدئي للنظام ، جيب على امل
، وللنظام املصمم جيدا بعض الصفات واملميزات مثل: افراد اكفاء مكوانت النظام اجليد يف التصميم منظور ماهية

، ويقدم التقييم املبدئي ....وهكذا، استاخدام مستندات مرقمة ..مالئم وصحيح للسلطات واملسؤولياتتوزيع قادرين، 
، مما يسمح له بتحديد التعرف على نقاط الضعف يف النظامدقق للم، كما يسمح م اساسا حتديد اختبارات االلتزامللنظا

                                                           
    183-182ص.ص  1991عبد الفتاح الصحن، كمال خليفة ابو زيد، املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة االسكندرية، -1
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، وهتدف االختبارات ضعف او خلل معني يف النظام جانب ، نتيجة كلخطاء او التالعب  احملتمل حدوثهانواع اال
 .حتدث فعال ام ال واألخطاءلتحديد ما اذا كان االختالل 

 : تدقيقاجراء اختبارات ال -3
 :راسات اخلاصة هبا من خالل ما يليوالد تدقيقميكننا التمييز بني اختبارات ال

  املقارنة وهي تشمل حتليل املعادالت واالجتاهات لغرض املقارنة مع سنوات سابقة او املراجعة التحليلية: جراءاتا -
، يف فهم النشاط بدرجة افضل والتعرف على اجملاالت اليت حتتاج اىل دققمبعايري القطاع، وتساعد هذه االختبارات امل

فسوف تعترب املتابعة ابستاخدام واحد من  ،دققعن توقع املفحص اكثر، وحينما تظهر النتائج التحليلية اختالفا جوهراي 
 االختبارات االخرى امرا ضروراي.

، واذا تطبق بنفس الطريقة اليت وضعت هبااختبارات االلتزام: وتصمم هذه االختبارات للتحقق من ان اساليب الرقابة  -
 ك يربر له االعتماد على النظامذل، فان ب الرقابة الداخلية تعمل بفاعليةبعد عملية االختبار ان اسالي دققاعتقد امل

 وابلتايل يقلل من اختبارات التحقق.
 ، واالجتاهات وغريها من املؤشرات  ختبارات التحقق من النسب اهلامةاختبارات التحقق: ويتم مبوجب تلك اال -

 .قعةوتقصي اي تغريات غري عادية او غري متو 
 دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر املبحث الثالث: 

املاخاطر نظرا الزدايد املاخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة نتيجة التطور الكبري الذي شهدته  وإدارةظهرت احلاجة اىل تقييم 
، حيث اصبح لزاما على هذه املؤسسات ان تضع اجراءات وسياسات لتحديد املاخاطر وتقييمها، وحماولة هذه االخرية

 .لتدقيق الداخلي يف ادارة املاخاطريل من ااثرها وذلك من خالل الدور الذي يلعبه االتقل
 املطلب االول: مفهوم ادارة املخاطر

 وال من معرفة املاخاطر أقبل التطرق اىل مفهوم ادارة املاخاطر البد 
مما قد يؤثر على حتقيق اهداف  غري متوقعة وغري خمطط هلا،املاخاطر"هي احتمالية تعرض الشركة اىل خسائر مستقبلية 

 1."الشركة، وقد تؤدي اىل حالة عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى ااثرها اىل افالس الشركة والقضاء عليها
 املاخاطر، متعددة ومتنوعة نذكر منها: إلدارةهناك عدة تعاريف 

                                                           
: للمزيد من االطالع انظر 01ص 2007فيالدلفيا  حممد سهيل الدرويب، ادارة املاخاطر يف املصارف االسالمية، حماضرات حول ادارة املاخاطر يف املصارف االسالمية، -1   

www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date  

http://www.philadelphia.cdu./coures/banking/files/banks/210133.doc.date
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 املاخاطر كما يلي: إلدارةي تعريف معهد املدققني الداخليني االمريك -
معقول فيما يتعلق  بتأكيدعملية حتديد، تقييم، ادارة، ومراقبة االحداث او الظروف وذلك هبدف تزويد االدارة "هي 

 1.وحتقيق اهداف املؤسسة املاخطط هلاابجناز 
 وعرفت ادارة املاخاطر على اهنا:  -
وتنفيذ االجراءات اليت من شاهنا ان تقلل  مدخل علمي للتعامل مع املاخاطر البحتة عن طريق توقع املاخاطر احملتملة،"

 2".األدىنمن امكانية حدوث اخلسائر او االثر املايل للاخسائر اليت تقع اىل احلد 
    :وعرفت ادارة املاخاطر من خالل معيار ادارة املاخاطر -

وهي االجراءات اليت تتبعها املؤسسات بشكل  مؤسسة، ألي" اهنا جزء اساسي يف االدارة االسرتاتيجية   
 3."هبدف حتقيق املزااي املستدامة من كل نشاط ألنشطتهامنظم ملواجهة االخطار املصاحبة  
ومواجهتها والتقليل من خطورهتا من  إلدارهتاهي "عملية قياس وتقييم للماخاطر وتطوير اسرتاتيجيات  ادارة املاخاطر -

كانت هذه املاخاطر انمجة وجتنبها وتقليل ااثرها السلبية، وقبول بعض او كل تبعاهتا، سواء   خالل نقلها اىل جهة اخرى،
 4.عن اسباب مادية وقانونية او خماطر مالية

 ملطلب الثاين: انواع املخاطر وخطوات عملية ادارهتا ا
 5 انواع املاخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة: أوال:

 )خماطر السوق( وخماطر غري نظامية كما يلي: املؤسسة اىل خماطر نظامية ميكن تصنيف املاخاطر اليت تتعرض هلا
 أ( املخاطر النظامية:

 عن البيئة وتتعلق ابلنشاط االقتصادي ومنها: أوهي املاخاطر اليت تسري على االستثمار يف السوق وتنش 

                                                           
1- the institute of internal auditors, international standards for the professional pratice of of internal audit standards 
2010, p19 

.51ص 2003جامعة عني الشمس، االسكندرية،  بنوك( –شركات  –ادارات  -طارق عبد العال محاد، ادارة املاخاطر) افراد  -2  
 

3- ERMA, RMS, www.erma-egypt.org, p;02 
فاق والتحدايت، جامعة فرحات غول، بومدين يوسف، االخطار ومناذج ادارهتا يف املؤسسة، امللتقى الدويل الثالث حول اسرتاتيجيات ادارة املاخاطر يف املؤسسات اال -4

 .08، ص 2008نوفمرب  26-25حسيبة بن بوعلي، الشلف 
نشورة دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة الشركات، مذكرة ماجستري يف املالية واحملاسبة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة املدية، غري م عمر علي عبد الصمد، -5

 96.95ص  2008-2009

http://www.erma-egypt.org/
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االستثمارية نتيجة  واألصولللموجودات  تؤدي هذه املاخاطر اىل اخنفاض القيمة احلقيقية :خماطر التضخم والكساد-1
 اخنفاض قوهتا الشرائية .

وابلتايل الفائدة ارتفاعا واخنفاضا  ألسعاروهي املاخاطر اليت تكمن يف التغريات احملتملة  اسعار الفائدة:تغري  خماطر-2
 هبذه التغريات. تتأثرفان اختيار االدوات االستثمارية 

التغريات العكسية احملتملة يف اسعار صرف  نتيجة التقلبات او أاملاخاطر اليت تنشوهي خماطر اسعار الصرف:  -3
 .راكز احملتفظ هبا من تلك العمالتالعمالت او يف امل

وهي املاخاطر اليت ميكن ان متس املؤسسة يف حال صدور قوانني وتشريعات جديدة تتعاكس املخاطر السياسية:  -4
 .املستوى احمللي او الدويلمع بعض اهداف املؤسسة سواء على 

عموما وتتمثل يف مشكالت االئتمان متثل املاخاطر املالية ابرز املشكالت اليت تواجه املؤسسات  املخاطر املالية: -5
، حيث تشكل هتديدا مستمرا االئتمان والسيولة داخل املؤسسة والتمويل، وجل االخطار اليت تنبع من ضعف

 الستمرارية املؤسسة وتطورها .ل
  .: وتتمثل يف مجيع املاخاطر الناجتة عن التغريات االقتصاديةاملخاطر االقتصادية -6

 ب( املخاطر غري النظامية: 
نتيجة التعامالت االستثمارية وقد تؤثر على مستثمر دون  أتيتعن نوع وطبيعة االستثمار فهي  أوهي املاخاطر اليت تنش

 غريه ومن ابرزها:
ل املقرتضة اىل االموال املستثمرة يعين ان ا، وعموما ان زايدة نسبة االمو وعية التمويلترتبط بنخماطر التمويل:  -1

 املؤسسة تتحمل خماطر دفع كلفة نقدية زايدة عن التكاليف االخرى.
 هي املاخاطر النامجة عن التوسع يف منح االئتمان التجاري ويزداد بزايدة الذمم املمنوحة للعمالء.خماطر االئتمان:  -2
وتتمثل يف قدرة املؤسسة على حتويل عناصر املوجودات املتداولة اىل سيولة لتسديد االلتزامات خماطر السيولة:  -3

 املرتتبة عليها.
ويؤثر ذلك التغري  ،: هي تلك املاخاطر النامجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل عن معدالت متوقعةخماطر التشغيل -4

 .على صايف الدخل
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وتعين عدم القدرة على الوفاء اباللتزامات عندما تناخفض القيمة السوقية و سداد االلتزامات: س املال اأاطر ر خم -5
، خماطر ترتبط هبذه املاخاطر جودة االصول ،القيمة السوقية هلذه االلتزامات املؤسسة اىل مستوى اقل من ألصول

 التشغيل والسيولة، ومقدار االرابح املوزعة واحملتجزة واملاخاطر اخلارجية.
  خطوات عملية ادارة املاخاطر:اثنيا:

 ادارة املاخاطر عبارة عن عملية منهجية تتم من خالل اخلطوات التالية كما هو موضح يف الشكل التايل: 
 خطوات عملية ادارة املخاطر(  2-2الشكل رقم: )

 

 

 

المخاطر  فحص  

 فحص المخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر علي عبد الصمد، دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة الشركات، مذكرة ماجستري يف املالية املصدر:  
 .126ص: 2009-2008واحملاسبة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة املدية، غري منشورة 

 ششربالالريالايالبب حتليل املاخاطر
االتصال 
 والتشاور

املتابعة 
 واملراجعة

 انشاء نطاق ادارة املاخاطر             

 التعرف على املاخاطر            

تقييم املاخاطر                

معاجلة املاخاطر                                   

حتليل املاخاطر            



 الفصل الثاني:                                           دور التدقيق الداخلي في تحسين اداء المؤسسة
 

 40 

الذي سيعتمد يف  واألساسورسم خريطة نطاق العمل  ويتضمن التاخطيط للعملية، انشاء نطاق ادارة املخاطر: -1
 1.تقييم املاخاطر وحتليلها

 وتتضمن هذه املرحلة النقاط التالية: فحص املخاطر: -2
فاهلدف من  املرتتبة عليها، واآلاثر اعلى املؤسسة التعرف على مصادر املاخاطر، ومناطقهالتعرف على املخاطر:  (أ 

 هذه اخلطوة هو توليد قائمة شاملة للماخاطر.
بعد ان يتم التعرف على املاخاطر جيب ان يتم  قياس احلجم احملتمل للاخسارة واحتمال حدوث  حتليل املخاطر: (ب

 .تلك اخلسارة مث ترتيب االولوايت اىل خماطر هامة وغري هامة
  ملاخاطر، فانه من الضروري اجراء مقارنة بني تقدير املاخاطر عندما يتم االنتهاء من حتليل ا تقييم املخاطر: (ت

ومقاييس املاخاطر اليت مت اعدادها من طرف املؤسسة، مقاييس املاخاطر تتضمن العوائد والتكاليف ذات العالقة 
 .والبيئية واهتمامات اصحاب املصاحلواملتطلبات القانونية والعوامل االجتماعية واالقتصادية 

 2تقييم املاخاطر الختاذ القرارات جتاه املاخاطر ذات االمهية ابلنسبة للمؤسسة.لذلك يستاخدم 
بعد التعرف على املاخاطر وتقييمها يتم وضع معايري مناسبة لضبط هذه املاخاطر، وتتمثل هذه معاجلة املخاطر:  -3

ليت حيدد فيها اختاذ القرار بشان اخلطوة يف دراسة التقنيات اليت ينبغي استاخدامها للتعامل مع كل خماطرة، فهي املرحلة ا
 .املاخاطر

املراجعة واملتابعة: وتضم نوعني من العمليات اوهلما: التدقيق الذي يقوم به طرف خارجي على عمليات ادارة  -4
ادارة  املاخاطر وهو اما ان يكون مدقق داخلي مستقل او من خالل مدقق خارجي، والثاين املراجعة اليت تقوم هبا

 3.املاخاطر على عملياهتا
مراحل ادارة املاخاطر، يتم االتصال والتشاور مع اصحاب املصاحل الداخلية واخلارجية يف مجيع  والتشاور: االتصال -5

 ابألسساملتعلقة هبا من اجل ابالغ اصحاب املصلحة  واإلجراءاتوذلك لوضع خطة تتضمن االبالغ عن العمليات 

                                                           
لدويل الثالث حول اسرتاتيجيات ادارة املاخاطر يف املؤسسات عرابة احلاج، متحفدين نور الدين، املراجعة الداخلية كأداة الدارة املاخاطر يف املؤسسة االقتصادية، امللتقى ا -1

. 08ص 2008نوفمرب  26-25االفاق والتحدايت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،    
  . 09ص مرجع سبق ذكره عرابة احلاج، متحفدين نور الدين، املراجعة الداخلية كأداة الدارة املاخاطر يف املؤسسة االقتصادية، -2
 .61مرجع سبق ذكره، صبنوك(،  –شركات  –ادارات  -ادارة املاخاطر) افراد طارق عبد العال محاد،  -3
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تقرير مبين على النزاهة والوضوح،  إبعداداىل قيام املدقق الداخلي واخلارجي  ابإلضافةذا اجملال، اليت مت اعتمادها يف ه
 العليا وكل من له مصلحة يف ذلك. واإلدارةالالزمة ليتم ارساله اىل جملس االدارة  ابألدلةوان يكون مدعما 

 املخاطر  وإدارةاملطلب الثالث: دور التدقيق الداخلي يف تقييم 
اىل  IAAال شك ان التدقيق الداخلي يلعب دورا حموراي يف التعامل مع املاخاطر حيث اشار معهد املدققني الداخليني 

 1 اىل: 2110املاخاطر يعترب ضمن واجبات واختصاصات املدقق الداخلي حيث نص املعيار رقم  وإدارةان تقييم 
على املدير التنفيذي لدائرة التدقيق الداخلي القيام بوضع خطط للتدقيق تعتمد على درجة املاخاطر املتوقعة يف حتديد  "

حيث جيب على املدقق الداخلي ان ها مع االهداف العامة للمؤسسة " اولوايت انشطة التدقيق الداخلي  وابلتايل اتساق
نع املؤسسة من حتقيق اهدافها وان يقوم بعد ذلك إبعداد خطة حتتوي يطور فهمه اخلاص  خبصوص املاخاطر اليت قد مت

 تفاديها.اجهة وختفيف ااثر هذه املاخاطر او على كيفية مو 
، وتركز املدقق الداخلي يف ادارة املاخاطروالتعريف احلديث واملفهوم اجلديد للتدقيق الداخلي يشري بوضوح اىل دور 

ك املدقق اخلي على ان ادارة املاخاطر تدخل يف نطاق التدقيق الداخلي حيث يشار االدبيات احلديثة يف جمال التدقيق الد
الداخلي يف نظام ادارة  ية تعرب عن امهية اخنراط التدقيقاضافة اىل ذلك وجود عدة معايري مهن ،الداخلي يف هذه العملية

على ان نشاط التدقيق الداخلي ينبغي ان يساعد املؤسسة على التعرف  : "2100، حيث ينص معيار االداء املاخاطر
 نظم الرقابية ".العلى املاخاطر وتقييم التعرضات اهلامة للماخاطرة واملسامهة يف حتسني ادارة املاخاطر و 

 فيما يلي:  1998سنة   IAAويتمثل دور التدقيق الداخلي حسب املذكرة املهنية الثالثة عشر الصادرة عن 
ان املدقق الداخلي حباجة اىل اضافة قيمة للمؤسسة عن طريق اجياد حالة من الربط والتوثيق بينهما وبني االهتمامات 

، ويشمل اخنراط املدقق الداخلي يف االمهية احلاكمة ابلنسبة للنجاح ، والرتكيز على القضااي ذاتالعليا لإلدارةالرئيسية 
 التالية: تقدير املاخاطر او التعرف على الضوابط 

 .املديرين والعاملني طوال العمليةقيام املسهلني بتمكني او ارشاد  -
 اعضاء الفرق يشكلون جزءا من جمموعات اعراض. -
 حملل املاخاطر والرقابة يزود املدير ابلنصح املتاخصص. -
 توفري االدوات والتقنيات الالزمة بواسطة التدقيق الداخلي لتحليل املاخاطر والضوابط. -

                                                           
بتصرف. 121ص 2007يوسف سعيد يوسف املدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط االداء املايل واالداري رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية، غزة، دفعة  -1  
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 املاخاطر. إلدارةان يصبح مركز خربات  -
ويواجه املدقق الداخلي حتداي كبريا يف ادارة املاخاطر مع االحتفاظ يف الوقت ذاته بدوره املستقل، وينبغي ان يقدر املدقق 

 الداخلي كفاءة عملية ادارة املاخاطر حبيث تتضمن:
 رتيب اولوايهتا.االعمال وت وأنشطةالتعرف على املاخاطر الناشئة من اسرتاتيجيات  -
 قيام االدارة وجملس االدارة بتقدير مستوى املاخاطر املقبول لدى املؤسسة. -
املاخاطر عند املستوايت املقرر اهنا مقبولة عند االدارة  وإدارةتصميم وتنفيذ انشطة ختفف املاخاطرة من اجل تقليل  -

 وجملس االدارة.
 ة دورية من اجل  اعادة تقدير املاخاطر وفعالية ضوابط ادارة املاخاطر.انشطة املراقبة املستمرة واملتواصلة تؤدى بصور  -
 تقارير دورية عن نتائج عملية ادارة املاخاطر. واإلدارةتلقي جملس االدارة  -

 إلجراءاتيقرر التدقيق فعالية عملية التقييم الذايت اليت تؤديها االدارة من خالل املالحظة واالختبارات املباشرة  ان وينبغي
 1.لرقابة واختبار كفاية املعلومات املستاخدمة يف انشطة املراقبة وغري ذلك من االساليب املناسبةا

 واهم املاخاطر اليت يتوىل التدقيق الداخلي تقييمها واملشاركة يف حتليلها وإدارهتا جند:
 عدم دقة املعلومات املالية والتشغيلية . -
 والقوانني. واإلجراءاتالفشل يف اتباع السياسات واخلطط  -
 .ضياع االصول -
 للموارد.  الكفءاالستاخدام غري االقتصادي وغري  -
 الفشل يف حتقيق االهداف املوضوعية. -

االخطار السابقة يعترب صمام االمان امام تالقي حاالت الفشل املايل دور التدقيق الداخلي يف مواجهة  انوالشك 
 .بشكل متعمدانت هذه املاخاطر نشأت وخصوصا اذا ك

ومن خالل ما سبق نستاخلص ان التدقيق الداخلي حيتاج لدراسة وحتديد وتقييم املاخاطر فيتم العمل بعد ذلك على 
 حمورين اساسيني:

 .تقارير اولية للجهات ذات العالقةاألول هو: دعم االدارة مباشرة  عرب  

                                                           
 .475مرجع سبق ذكره، ص بنوك(، –شركات  –ادارات  -دارة املاخاطر) افراد ا طارق محاد عبد العال، -1
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ناطق اليت تتميز وتركيز وتكثيف االجراءات يف املاخذ عوامل املاخاطر يف االعتبار عند وضع خطة التدقيق  :والثاين 
 1حوهلا. ابرتفاع املاخاطر

 ( االدوار املختلفة للتدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر3-2): الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 من اعداد الطالب ابالعتماد على املصدر:
1- the institute of internal auditors, international standards for the professional pratice of of internal audit 

standards,  2010 p 04 

  
 
 

 
 

                                                           
 .125مرجع سبق ذكره، ص ، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط االداء املايل واإلداري،يوسف سعيد يوسف املدلل -1

للمؤسسة حول فعالية  أتكيدتقدمي  -
 عملية ادارة املاخاطر.

ابن تقييم املاخاطر تتم  أتكيدتقدمي  -
 بشكل صحيح.

 تقييم عملية ادارة املاخاطر. -
تقييم التقارير اليت حتدد املاخاطر  -

 الرئيسية.
 مراجعة عملية ادارة املاخاطر. -
  

تطوير اسرتاتيجية ادارة املاخاطر  -
 للمصادقة عليها من جملس االدارة.

ادارة  ودعم القائمني على أتييد -
 املاخاطر.

احملافظة على اطار عملية ادارة املاخاطر  -
 يرها.وتطو 

 جتميع التقارير املاختلفة عن املاخاطر. -
 ترتيب خطوات عملية ادارة املاخاطر. -
مساعدة االدارة يف االستجابة  -

 للماخاطر .
 العمل على حتديد وتقييم املاخاطر.  -

 قائي واملنطقي للتدقيق الداخلي و الدور ال الدور اجلوهري للتدقيق الداخلي 
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 الفصل: الصةخ
    .اليت تواجه املسئولني يف املؤسسةمن بني ابرز التحدايت املتزايدة تعترب عملية حتسني االداء يف املؤسسة   
ويعترب االداء الفعال هو وصول املؤسسة اىل ما تصبو اليه من خالل حتقيق االهداف احملددة مسبقا بكفاءة وفعالية   

 ولتحقيق هذه امليزة يتطلب ذلك جهاز رقايب فعال يعمل على توفري املعلومات والبياانت واملتمثل يف التدقيق الداخلي.
 املاخاطر،عمل التدقيق الداخلي على حتسني اداء املؤسسة من خالل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية واكتشاف وإدارة ي   

للقيام حيث يقوم املدقق الداخلي بتقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية  من خالل تزويد االدارة ابملعلومات اليت ختص الرقابة 
، كذلك يقوم املدقق الداخلي بدراسة وحتديد وتقييم املاخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة، ةار ابملتابعة والتقييم من طرف االد

ألخذ بعني االعتبار عوامل اخلطر عند وضع خطة التدقيق وكذلك تزويد ودعم االدارة مباشرة بتقارير اولية عن حقيقة 
 املاخاطر.  وإدارةسن لكل من الرقابة الداخلية املاخاطر، وتظهر امهية التدقيق يف املؤسسة ملا هلا من أتثري على السري احل
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 متهيد: 
اسقاط ذلك على اجلانب  ارأتينابعدما تطرقنا اىل اجلانب النظري للتدقيق الداخلي ودوره يف حتسني اداء املؤسسة 

، ولدراسة التطبيقي ، حيث قمنا بدراسة ميدانية يف احدى املؤسسات اجلزائرية واملتمثلة يف مؤسسة ميناء مستغامن 
 : ةرئيسي ثالث مباحث تفصيلية على ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل اىل 

 يف املبحث االول سنحاول اعطاء تقدمي عام ملؤسسة ميناء مستغامن 
 ملبحث الثاين سوف نتطرق اىل واقع التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ويف ا

 اما يف املبحث الثالث فسوف نتطرق اىل دور التدقيق الداخلي يف حتسني اداء مؤسسة ميناء مستغامن.
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 :تقدمي عام ملؤسسة ميناء مستغامن  املبحث االول:
، قع اجلغرايف االسرتاتيجي للميناءلك بفضل املو ذ، و املؤسسات العمومية واحدة من اكربمؤسسة ميناء مستغامن 

 اىل الوقت احلايل. نشأهتاوخصائص ومميزات املؤسسة اليت عرفت تطورا منذ 
 حملة اترخيية عن ميناء مستغامن املطلب االول: 

، ومفهوم دره من تقدمي خدمات ورسوم جبائيةميناء مستغامن كجميع املوانئ مصاتعريف ميناء مستغامن:  -1
و كذلك تتعدد  اجلهوي خاصة، امليناء هو مفهوم حكومي إىل جانب أمهية نشاطه يف االقتصاد الوطين عامة و

 خصائصه ابلنسبة للتشكيالت االقتصادية . 
اسة الوطنية ، وخمتلف عموما احتكاك امليناء ابلبواخر ليس له دوائر اختصاص سلطات امليناء بل خيص أكثر السي 

العمالء االقتصاديني وهذا األخري مستقل هلذه السلطة حيث تستطيع التصرف سلبيا عند حدوث أي خطأ يف 
 فعالية نشاط امليناء . 

 انشاء ميناء مستغامن: -2
روبة عبارة عن شاطئ شاسع حيتوي على كان ساحل مدينة مستغامن الذي يربط صالمندر خب 1830قبل سنة 
ضخمة وخطرية على اإلحبار ، وكانت تسمى هذه املنطقة مبرسى الغنائم فكانت هذه هي البداية احلقيقية صخور 

 . وخالل هذه الفرتة كانت التعامالت والتبادالت جترى مباشرة على الشاطئ . 1833ملدينة مستغامن سنة 
ليصل امتداده متهيدا لبناء ميناء مستغامن املستقبلي  مرت 80 بطول مت بناء أول رصيف من اخلشب 1848ويف سنة 

      م. 1881مرت سنة  325اىل حوايل 
 سنوات من ذلك اعلن عنه مشروعا ذا منفعة عامة  ثالثم وبعد  1882انطلق اول مشروع لتهيئة امليناء يف سنة  

 .ءم انتهت مبيالد اول حوض للمينا 1904و  1890تلت ذلك اعمال هتيئة ضخمة بني 
مرت بني  430م ، مت انشاء احلوض الثاين برصيف طوله  1941بعد بناء كاسرة االمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة 

 م . 1959م وبداية  1955هناية 
منذ ذلك احلني يتم تطوير امليناء مب يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث اصبح يشكل اليوم جزءا اساسيا من البيئة 

التحتية اخلاصة ابلنقل يف املنطقة وهو ضروري ابلنسبة للعديد من الصناعات الكربى اليت تشارك يف التجارة 
ن املستلمني النهائيني عرب اروقة نقل متعددة اذ انه يشجع استحداث  جمموعة من اخلدمات مقربة مالدولية 
 االمناط.
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 انشاء مؤسسة ميناء مستغامن:  -3
 م. 1982اوت  14الصادر بتاريخ  287 -82مؤسسة ميناء مستغامن مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  أتسست

 للموانئم اخلدمات والتجهيزات اخلاصة ابلديوان الوطين  1982داءا من شهر نوفمرب ابتورثت مؤسسة امليناء 
( كما SONAMA) والتفريغ املنحلة ايضا وكذلك تلك اخلاصة ابلشركة الوطنية للشحن    (ONPاملنحل )

 (.CNANاسندت اليها من جهة اخرى مهام القطر املوكولة فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة )
م شقت مؤسسة ميناء مستغامن طريقها حنو االستقاللية على غرار املؤسسات اليت كشفت  1989فيفري  29يف 

عن استقرار يف وضعيتها املالية ، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي اىل 
لشركة تسيري  دج حتت احليازة الكاملة 25.000.000شركة عمومية اقتصادية / شركة ذات اسهم راس ماهلا 

وختضع للقانون التجاري  B.88. 01حتمل السجل التجاري رقم SOGEPORTS مسامهات الدولة " املوانئ "  
واملتضمنة للنصوص  1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88و  01-88واملدين طبقا الحكام القوانني 

 119-88م واملرسوم  1988جانفي  12ادر بتاريخ الص 101-88التنظيمية الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم 
م، انيط اىل مؤسسة ميناء 1988سبتمرب  28الصادر بتاريخ  177-88واملرسوم  1988ماي  16الصادر بتاريخ 

مستغامن اجناز كل العمليات التجارية ،املالية ، الصناعية والعقارية ذات الصلة املباشرة وغري املباشرة مبوضوع 
 مستغامن.مؤسسة ميناء 

 دج. 500.000.000مت رفع راس مال الشركة اىل  2008فيفري  27بتاريخ  -
مت انشاء مؤسسة تسيري موانئ ومالجئ صيد مستغامن يف حقيبة شركة تسيري مسامهات   2004يف شهر جانفي  -

احلكومة يف الدولة "املوانئ" على شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغامن ، وجدت هذه املؤسسة مبوجب انعقاد جملس 
سبتمرب  22الصادر بتاريخ  02املكرس لبحث تسيري موانئ ومالجئ الصيد ومبقتضى القرار رقم  2003اوت  13

عن جملس مسامهات الدولة اخلاص إبسناد  موانئ ومالجئ الصيد اىل شركة تسيري مسامهات الدولة  2003
املتعلق بتثمني وتطبيق القرار السابق ومبقتضى  2003ديسمرب  23الصادر بتاريخ  05"املوانئ" ومبقتضى القرار رقم 

اخلاص إبنشاء هذا الفرع الذي  2004جانفي  20االجتماع العام االستثنائي ملؤسسة ميناء مستغامن املنعقد يف 
 يسهر على تسيري نشاط الصيد مليناء مستغامن ومينائي صالمندر وسيدي خلضر .

 املوقع اجلغرايف:  -4
 05و  00درجة مشاال و خطي طول  56و 35يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية خلليج أرزيو مابني خطي عرض 

، كما أن موقعه اسرتاتيجي إذ  يرتبط جبميع الطرق املؤدية إىل اجلنوب مثل معسكر ، تيارت ، البيض  درجة شرقا.
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ية إىل خارج املدينة ممّا أاتح له لعب دور هام يف . أما غراب فيأخذ طريق أرزيو حيث يقع يف مفرتق الطرق املؤد
 احلركة االقتصادية يف املنطقة الغربية للبالد .

 م.1830بطول  كاسرة االمواج:  4-1
 م.12م وعمق 100مشايل غريب بعرض  املدخل البحري للميناء: 4-2
 هناك حوضني: االحواض: 4-3
 م.8.17م و 6.77هكتار وعمق يرتاوح بني  14مبساحة مائية تقدر ب  احلوض االول: 4-3-1
 م. 8.22م و 6.95هكتار وعمق يرتاوح بني  16مبساحة مائية تقدر ب  احلوض الثاين: 4-3-2
 مرت خطي مقسمة كما يلي: 1296حمطات رسو بطول كلي يصل اىل  10حتتوي على االرصفة:  4-4
 (. 0 مرت خطي ) احملطة 117 الرصيف الشمايل الشرقي: 4-4-1
 ( 3و2، 1مرت خطي ) احملطة  412 رصيف الغرب: 4-4-2
 ( 9، 8مرت خطي ) احملطة اجلديدة  217 الرصيف اجلديد: 4-4-3
 ( 5و 4مرت خطي ) احملطة  270رصيف االستقالل:  4-4-4
 (. 7و  6مرت خطي ) احملطة  280 الرصيف اجلنويب الغريب: 4-4-5
 م. 44.430مبساحة  ارضية التخزين: 4-5
 م. 24.000مبساحة  مراب السيارات: 4-6
 حاوية سنواي. 15.000م وقدرة معاجلة 15000مبساحة  مراب احلاوايت: 4-7
 مثانية خمازن الغراض جتارية.م تستخدم   7455خمزن مبساحة  16عددها  املخازن: 4-8

 اهم االعمال واخلدمات اليت تقدمهاو مؤسسة ميناء مستغامن خصائص املطلب الثاين: 
 خصائص مؤسسة ميناء مستغامن: -1

 تتميز مؤسسة ميناء مستغامن ب: 
 موقع جيو اسرتاتيجي هام . -
 والية. 12من  تتألفوفرة طرق املواصالت حنو منطقة خلفية  -
 مني اخلطوط البحرية املنتظمة.أحمطات رسو متخصصة لسفن االداء لت -
 وانقالت الزفت . انشاءات متخصصة ملعاجلة انقالت احلبوب، السكر، اخلمور -
 قدرات ختزين مغطاة وغري مغطاة. -
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 محاية جيدة للبضائع. -
 تنوع طرق تسليم البضائع ) السكة احلديدية، الطريق االرضي ( عرب الرتاب الوطين. -
 بىن فوقية وفق طموح املتعاملني االقتصاديني. -
 اطارات وعمال مهيئون ومدربون على عمليات الشحن والتفريغ.-
 سا . 24/  سا 24ت عمل متواصلة: ساعا -
 اهم االعمال واخلدمات اليت تقدمها مؤسسة ميناء مستغامن جند:  -2

 يقدم ميناء مستغامن نوعني من اخلدمات، اخلدمات التجارية وخدمات الصيد البحري 
 تسيري امالك الدولة املينائية و االنشاءات اخلاصة واستغالل وتنمية امليناء. -
 .احتكار خدمات الشحن والتفريغ املينائية -
 .رساء وغريهااال ،يات القطر، القيادةمزاولة عمل -
  .اجناز اعمال صيانة وهتيئة وحتديث للبىن املينائية الفوقية -
 .اعداد برامج بناء وصيانة وهتيئة للبىن التحتية ابلتعاون مع الشركاء االخرين -
املالية، الصناعية والعقارية ذات الصلة املباشرة او غري املباشرة مبوضوع مؤسسة القيام بكل العمليات التجارية  -

 ميناء مستغامن.
 سا مديرية قيادة امليناء بثالثة سفن وزورقي ارساء. 24سا /  24ارشاد السفن: تؤمنه ل  -
 حصان. 1700ذات قوة   isserقطر السفن: تقطر السفن التجارية ليال وهنارا ابستخدام قاطرة  -
طن وقدرة  4700م وهي جمهزة بثالث اوعية ) احواض ( ذات سعة  2524حمطة الزفت نفطال على مساحة  -

 طن سنواي من الزفت. 30000معاجلة 
سعتها  م 4.640على مساحة  1986ت سنة أصومعة احلبوب التابعة للديوان اجلزائري املهين للحبوب انش -

 طن من احلبوب / الساعة لكل منها . 300الف طن وهي جمهزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخ  30.000
م من طرف شركة التسيري والتوزيع الغذائي، اصبحت  5697مساحة  ىعل 1971ت سنة أصومعة السكر: انش -

ملوضب وقدرة طن من السكر غري ا 16000تسمى يف ما بعد شركة تكرير السكر، تصل سعة االستقبال لديها اىل 
 طن سنواي.  150.000العبور اىل 

من ميناء  2016اضيفت اىل مؤسسة ميناء مستغامن رحالت النقل البحري حيث ابشرت اول رحلة يف مارس  -
 مستغامن اىل مدينة فالنسيا االسبانية حيث تعد يف اطار التجربة يف انتظار تطورها مستقبال.
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 خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغامن املصدر:                                                               اهليكل التنظيمي العام ملؤسسة ميناء مستغامن(: 1-3الشكل رقم )

 ا
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 شرح اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن:
 املديرية العامة: -1

 راقبة، التنظيم والسهر احلسن للمؤسسة، تراقب يميع مديرايت املؤسسة وتتكون من:وظيفتها التسيري، امل
واملسؤول االول يف شكل اهلرم القانوين للمؤسسة، هو املمثل القانوين للمؤسسة  الرئيس ) املدير العام (: 1-1

 .يشرف على يميع االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة مبشاركة املدراء املنفذين والذين اقل منه درجة يف هيكل املؤسسة
اختاذ القرارات املناسبة ويف   ويعترب املستشار القانوين للمدير العام، حيث يساعده يف مساعد املدير العام: 1-2

 كل االعمال اليت هلا صلة ابملؤسسة.
داخل احلرم املؤسسايت،  وهو الشخص املخول قانوان حبفظ االمن والسالمةمساعد االمن الداخلي:  1-3

 ومعاونيه يشرفون على احلفظ من كل االخطار احملتملة.
ليت يصدرها املدير اليه، واملتمثلة يف تبليغ املراسالت وهو الذي يتوىل يميع املهام ا مكتب التنسيق العام: 1-4

 الداخلية مع يميع املديرايت واحلفاظ على التسيري احلسن للمؤسسة.
، وتتمثل مهامها يف التأكد من احرتام هذه اخللية هلا عالقة مباشرة مع االدارة العامة خلية التدقيق: 1-5

 املختلفة للمؤسسة. واألنشطة اجراءات التسيري، وكذلك تدقيق وفحص العمليات
 مديرية املوارد البشرية: -2

بتنظيم وتنسيق ومراقبة يميع الشؤون املرتبطة بتسيري املستخدمني والتكوين والوسائل العامة هتتم هذه املديرية 
 للمؤسسة وتتكون من الفروع التالية:

يقوم هذا القسم ابإلشراف ومراقبة تنفيذ سياسة املؤسسة يف اطار تسيري  :قسم املستخدمني والتكوين 2-1
، كما يقوم ابعداد برامج التكوين واحلرص على تطبيقها، ابالضافة اىل مشاركته يف اعداد امليزانية يف املستخدمني

 اطار مصاريف املستخدمني ويتكون من املصاحل التالية:

املستخدمني، كما  إبعداد القرارات املتعلقة بتسيريهتتم هذه املصلحة مصلحة املستخدمني والتكوين:  2-1-1
رامج التكوين والسهر على تسهر على تطبيق اجراءات التوظيف، وتصنيف املستخدمني وتقوم إبعداد وتنظيم ب

 .تطبيقها
مل وهي املصلحة اليت تشرف على دفع اجور املستخدمني وتكاليف العمصلحة االجور والتكاليف:  2-1-2

من منح ومكافئات نظري العمل الذي يقوم به العامل خالل الشهر الواحد وطوال مدة تواجده يف املؤسسة، 
 وكذلك استفادته من االرابح اليت حتققها املؤسسة .
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، التوقف عن العمل بسبب املرض، هتتم هذه املصلحة مبلفات حوادث العمل املصلحة االجتماعية: 2-1-3
 ية وطب العمل.تعويضات املصارف الطب

 :يهتم هذا القسم بتسيري الوسائل العامة ويتكون من مصلحتني قسم الوسائل العامة: 2-2
وهي املصلحة اليت تشرف على يميع العمليات اليت تدخل يف تنفيذ العمل  مصلحة الوسائل العامة: 2-2-1

 الت النسخ، مكاتب، كراسي.......داخل املؤسسة من شراء التجهيزات الضرورية كالعتاد واآلالت والكمبيوتر، آ
 تقوم هذه املصلحة بتسيري املخزون، وتقوم بعملية اجلرد هلذه املخزوانت. مصلحة تسيري املخزون: 2-2-2
يف املؤسسة ويتكون من  يهتم هذا القسم بتسيري االنشطة الثقافية واالجتماعية قسم الشؤون االجتماعية: 2-3

 مصلحتني:
وهي املصلحة اليت تشرف وتعاجل اجلانب االجتماعي للعامل من  االجتماعية:مصلحة اخلدمات  2-3-1

خالل القيام بتأمينه لدى مصاحل الضمان االجتماعي لكي يتمكن من القيام مبهامه وهو يف مأمن من كل 
ء كامل مدة ناواستفادته من منح وتعويضات اث ،االخطار اليت قد تصيبه سواء حوادث العمل او امراض مهنية

 االجتماعية من املنح املدرسية او منح االمومة ابلنسبة للنساء....اخل. التأميناتالعجز او املرض ومن يميع 
وهي املصلحة اليت تشرف مباشرة على يميع االنشطة الرايضية مصلحة النشاط الرايضي والثقايف:  2-3-2

هلم على اجملهودات املبذولة طوال السنة وتتمثل  والرتفية اليت تتم طوال السنة لصاحل العمال وأبناء العمال كمكافئة
 يف برجمة رحالت سياحية خالل االعياد املومسية واملوسم االصطيايف.

اما النشاطات الرايضية فتتمثل يف برجمة لقاءات يف كرة القدم بني عمال الشركة والعمال التابعني ملختلف 
 القطاعات االقتصادية االخرى.

 اسبة:مديرية املالية واحمل -3
وذلك عن طريق وضع ميزانيات حمددة لكل سنة ومدى  وهي املديرية املكلفة بتسيري الوضعية املالية للشركة

مطابقتها لألهداف املسطرة، واحصاء كل العمليات املالية اليت نفذت خالل السنة الواحدة، وامساك الدفاتر 
 التجارية املبينة للنشاط التجاري وتتكون من:

وفقا للنظام احملاسيب املايل ويتكون من  يشرف هذا القسم على يميع العمليات احلسابية اسبة:قسم احمل 3-1
 مصلحتني:

ووضع املالحظات  تسمح ابملتابعة اليومية للعمليات اليت تقوم هبا املؤسسة مصلحة احملاسبة العامة: 3-1-1
 الالزمة اخلاصة بنشاطها وذلك عن طريق التنفيذ اليومي للحساابت ووضع امليزانية وجدول حساابت النتائج.
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 .وهي املصلحة اليت تشرف مباشرة عل حتليل يميع التكاليف مصلحة احملاسبة التحليلية: 3-1-2
 تابعة امليزانية ويتكون من مصلحتني: وإعداد وميشرف على التسيري املايل للمؤسسة : قسم املالية 3-2
 وهي املصلحة اليت تشرف مباشرة على االوضاع املالية للمؤسسة. املصلحة املالية: 3-2-1
ل الناجتة عن النشاط التجاري مع املتعاملني اوتقوم بتحصيل يميع االمو  مصلحة التحصيالت: 3-2-2

مع فرض عقوابت جزائية مالية عن كل أتخري ابلوفاء ابلدين او االقتصاديني وتتبع حركة انتقال االموال بني البنوك 
 االلتزامات جتاه املؤسسة مع هتديد هؤالء املتعاملني ابللجوء اىل القضاء يف حالة رفضهم تسديد مستحقاهتم.

 مديرية االستثمار التجاري: -4
 : تقوم هذه املديرية ب

 .التفريغ، التخزين ( تسيري العمليات املرتبطة بعبور البضائع ) الشحن، -
 .تسيري امالك الدولة املينائية -
 تسيري االنشاءات املتخصصة. -
 متابعة تطور تقنيات االستثمار املينائي . -

 وتتفرع هذه املديرية اىل:
 يهتم هذا القسم بعملية الشحن والتفريغ والتخزين ويتكون من ثالثة مصاحل: :قسم الشحن والتفريغ 4-1
والتفريغ   وهي املصلحة املختصة واملشرفة على يميع عمليات الشحن الشحن والتفريغ:مصلحة  4-1-1

 للسفن الراسية مبرفأ امليناء او اليت تنتظر دورها للرسو .
أتخذ على عاتقها البضائع املفرغة من البواخر وكذلك تلك املعدة للتسليم، كما  مصلحة التخزين: 4-1-2

لمساحات املعدة للتخزين، وتراقب وترسل مستندات التخزين اىل مصلحة تسهر على االستخدام العقالين ل
 الفواتري.

املوجودة داخل امليناء  وهي املصلحة املختصة على االشراف الكامل على احلاوايت مصلحة احلاوايت: 4-1-3
 ومعرفة حمتوايهتا وفرزها.

ت املتخصصة، يسهر على تريمة وتطبيق ينظم مهام مصلحة الفواتري، االمالك واإلنشاءا القسم التجاري: 4-2
 سلم االمثان املعمول به وينقسم اىل مصلحتني:
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واملكلفة مبتابعة دخول  هي تلك االمالك واإلنشاءات املتخصصة مصلحة الفوترة وأمالك الدولة: 4-2-1
 السفن، انشاء الفواتري ومراقبة املستندات اليت تساهم يف اعدادها .

 تقوم ابعداد الدورايت االحصائية. مصلحة اإلحصائيات: 4-2-2
 تضم هذه املديرية اخلالاي التالية: خالاي مديرية االستثمار التجاري: 4-3
وهي اخللية اليت تقوم ابعداد خمططات شهرية وسنوية توضح فيها نسبة  خلية الدراسات والتخطيط: 4-3-1

ر الواحد، وحتديد نوعية محولة كل سفينة النشاط التجاري لكل شهر، مع احصاء عدد السفن الراسية خالل الشه
على حدة ووضع مقارنة حول نسبة النشاط لكل شهر مقارنة مع الشهر الذي يليه، كما توضع خمططات تبني 
نسبة النشاط التجاري ابلنسبة للسنة الواحدة ومقارنتها ابلسنة اليت قبلها لتحديد نسبة التطور احلاصل اذا وجد 

اليت تريد املؤسسة الوصول اليها وهذا عن طريق  واألرقاملسنة املقبلة وحتدد االهداف وتوضح املخططات وضعية ا
 وضع احتماالت تقريبية.

هي اخللية اليت يتمحور دورها االول يف التعريف ابمليناء ودوره اجليواسرتاتيجي  مبنطقة  خلية التسويق: 4-3-2
 .ري ومنطقة الوسط واجلنوب اجلزائري الغرب اجلزائري كونه يعترب مهزة وصل بني الغرب اجلزائ

كالنزاعات الناجتة اثناء تنفيذ العمل   أوهي اخللية املختصة يف املنازعات اليت قد تنش خلية املنازعات: 4-3-3
عن ظروف العمل او الزايدات املالية او التعامالت التجارية، او ارتكاب العامل خلطأ، او نزاعات يماعية حيث 

 يف نزاع مع املؤسسة نتيجة رفض املؤسسة تنفيذ التزام معني.يدخل يميع العمال 
 مديرية قيادة امليناء: -5

)دخول السفن، خروجها، حتويلها من مركز رسوها اىل اخر( واتمني احلدود  تقوم هذه املديرية بتامني حركة املالحة
 املينائية وتتكون من:

لزمون بتنفيذ االوامر الصادرة هلم من طرف مسئوليهم وامل يشرف مباشرة على يميع البحارةقسم املالحة:  5-1
أملباشرين ويلزم ان يكون هؤالء البحارة متمتعني بشهادات تربز كفاءة كل حبار على حدة ودرجة التصنيف حيث 
بدون هذه الشهادة ال ميكن للبحارة ان يتولوا مهامهم يف املؤسسة وهي تتنوع بتنوع مؤهالت كل حبار على حدة 

 ن:ويتكون م
وهو املكان املخصص فعليا لوقوف القاطرة سواء عند مغادرهتا له لتنفيذ املهام املنيطة هلا  حمطة القاطرة: 5-1-1

او اثناء العودة من تنفيذ هذه املهام، حيث ال جيوز بل مينع منعا ابات على اي سفينة اخرى مهما كان نوعها ان 
  عليها تنفيذ مهامها بطريقة سليمة.مما حيول  يشكل عائق ألنهتتوقف يف املكان املخصص للقاطرة 
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االرشاد املخصصة للنقل اثناء كل  وهو املكان املخصص فعليا لوقوف سفبنة حمطة سفينة االرشاد: 5-1-2
مهمة سواء كان ذلك عند ادخال السفن او اخراجها من امليناء، ابعتباره املسؤول االول عن عملية ادخال واخراج 

 السفن من امليناء وبدونه ال ميكن ان تتم العملية.
ا مباشرا على حياة كل االخطار اليت من شاهنا ان تشكل هتديد  منخيتص يف حفظ االمن  قسم االمن: 5-2

د يصاب العمال، وحفظ الصحة وذلك ابحلرص على نظافة احمليط املخصص للعمل، وتفادي كل االمراض اليت ق
 ا العامل اثناء العمل ويتفرع هذا القسم اىل:هب
يشرف مباشرة على العملية اليت تسبق دخول الباخرة احململة ابلبضائع للميناء عن  قسم ضابط امليناء: 5-2-1
يميع املعلومات اخلاصة ابلسفينة من حيث نوعية املواد احململة، حجم السفينة،  ألخذريق االتصال برابن السفينة ط

 طوهلا....لكي ينسق حتديد الرسيف اخلاص ابلتوقف.
 .وتتمثل مهامه يف حراسة امليناء قسم حراس امليناء: 5-2-2
 مديرية االشغال والصيانة: -6

راءات املالئمة العمال اليت من شاهنا توفري االجكل ا  ابألشغالويقصد  والصيانة ابألشغالوهي املديرية املختصة 
للسري احلسن للعمل، واملتمثلة يف توفري اإلانرة تعبيد ألطرق بناء أهلياكل النظافة، ازالة االخطار اليت هتدد سالمة 

 العمال.
تساعد على تنفيذ العمل بصورة منتظمة وسريعة، وعليه  اما الصيانة يقصد هبا امتالك املؤسسة للعتاد واآلالت اليت

 هذهفان هذه االالت حتتاج اىل عملية اصالح يف حالة تعرضها اىل عطب، حيث يقوم عمال مؤهلون ابصالح 
 االالت، تتكون هذع املديرية من:

وإصالح املعدات يميع انشطة حفظ وصيانة  يقوم قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة قسم الصيانة: 6-1
 ابإلضافة اىل استبدال املعدات وقطع الغيار ويتكون من مصلحتني:

معدات رفع ومناولة البضائع، وموقف السيارات  وإصالحعن صيانة  املسئولةوهي  مصلحة الصيانة: 6-1-1
 واملعدات امليكانيكية.

 وتوفري ومراقبة معدات املناولة. عمل مشغلي االالت، بتنظيمهتتم هذه املصلحة  مصلحة العتاد: 6-1-2
الصيانة ويتكون من  وأعماليهتم هذا القسم بتنفيذ ومراقبة مشاريع تطوير وهتيئة امليناء قسم االشغال:  6-2

 مصلحة االشغال والصيانة.
 ف هذه املصلحة على تنفيذ اعمال صيانة اصول املؤسسة.تشر  مصلحة االشغال والصيانة: 6-2-1
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 واقع التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامناملبحث الثاين: 
يميع الوظائف والعمليات يقوم بتدقيق  داخلي يتواجد على مستوى اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن مدقق

 من اجل ضمان السري احلسن للمؤسسة وحتسني ادائها. اليت تتم على مستوى هذه املؤسسة
 ي يف مؤسسة ميناء مستغامنالتدقيق الداخل تنظيماملطلب االول: 

يكتسي التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن دورا اساسيا وهاما حيث تتمثل امهية التدقيق يف التقييم 
 والدراسة اجليدة واملعلومات ذات الثقة واملصداقية اليت تساهم يف حتسني االداء.

 الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن: -
يف مؤسسة ميناء  الداخلي امتثاال لدليل التدقيق الداخلي الذي اعدته شركة تسيري املوانئ، فان وظيفة التدقيق

مستغامن هي وظيفة مرتبطة مباشرة ابإلدارة العامة، مما يضمن استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي عند ادائه 
 ملهامه.

ميناء مستغامن مت اقرتاح هيكل تنظيمي للتدقيق الداخلي تسهيل عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ومن اجل 
 للمؤسسة كما هو موضح يف الشكل التايل

 يف مؤسسة ميناء مستغامن اهليكل التنظيمي للتدقيق الداخلي :(2-3الشكل رقم )    

مدير التدقيق الداخلي            

 

 

 

 

 

 

 

 خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن  املصدر:   
 

 سكراترية

تدقيق االداء       املايل واحملاسيب التدقيق           
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 املطلب الثاين: العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن
 بتقدمي يميع التقارير اخلاصة بعملية التدقيق اىل املديرية العامة .يقوم املدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن  -
املدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن مبساعدة يميع املديرايت، االقسام، واملصاحل من اجل تطوير  يقوم -

 االداء وحتسني العمل.
 عالقة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن مع التدقيق اخلارجي

اليت قام هبا املدقق  تواإلرشادايف مؤسسة ميناء مستغامن من مدى تطبيق التوصيات  الداخلي املدقق يتأكد -
 بتدقيق حساابت املؤسسة. اخلارجي، اثناء قيامه

 يف جمال معني. رأيهيعتمد املدقق اخلارجي على تقارير املدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن من اجل ابداء  -
 جمال التدخل

حيث كل  املدقق الداخلي متارس وظيفة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن بدون قيود اثناء تدخل - 
 االنظمة والعمليات والوظائف واألنشطة املتواجدة على مستوى هذه املؤسسة ختضع لعملية التدقيق الداخلي.

املدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن له احلق يف احلصول على يميع الواثئق واملعلومات الضرورية من اجل  - 
 تنفيذ مهامه.

  اخالقيات املهنة
تتوفر لدى املدقق جمموعة من املميزات والصفات  تنفيذ عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن  عند

 منها:
 النزاهة واالستقامة. -
 املوضوعية. -
 االستقاللية . -
 الثقة والسرية. -
 الكفاءة املهنية. -

 حماسيب ومايلاملطلب الثالث: دعم خلية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبدقق 
، وكثرة تدفق املعلومات احملاسبية واملالية مت اقرتاح تدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن اليت تتم نظرا للمعامالت املتنوعة

حماسيب ومايل اتبع اىل اهليكل التنظيمي لوظيفة التدقيق داخل هذه املؤسسة وذلك ملنع حدوث اي اخطاء او 
 تالعبات واحنرافات.
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 التدقيق احملاسيب واملايل مهمة -1
يقوم املدقق احملاسيب واملايل بفحص مصداقية وصحة وشرعية وعدالة املعلومات احملاسبية واملالية وفقا للمبادئ 

 احملاسبية املعمول او املتعارف عليها.
 الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب واملايل -2
 اسيب واملايل :الشكل املوايل يوضح الوضع التنظيمي للتدقيق احمل  

الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب واملايل يف مؤسسة ميناء مستغامن (:  3-3الشكل رقم )                    

                            

 

  

 

 

 

 

املصدر: خلية           التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن 

 تنظيم العمل -3  
 .من التسجيل احملاسيب وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها التأكد  - 
 من التسجيل الصحيح جلميع العمليات لكل دورة حماسبية. التأكد - 
 دراسة سبل احلفاظ على االصول والتحقق من وجودها.  - 
 من االستخدام االمثل للموارد االقتصادية. التأكد - 
 اعداد التقرير يف الوقت احملدد واملناسب وفقا للمعايري املتعارف عليها. - 
 

مدير التدقيق الداخلي         

 
 

التدقيق 
  

 احملاسيب
 واملايل

 
 

 تدقيق
 االداء
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      املسؤوليات -4
 تنفيذ يميع املهام املوكلة اليه من طرف مدير التدقيق. -
 احرتام الربانمج السنوي للتدقيق الداخلي على مدار السنة. -
 على الوسائل املوضوعة حتت تصرفه.احملافظة  -
 احرتام اخالقيات املهنة. -
 عالقة املدقق احملاسيب واملايل مع اهلياكل االخرى -5
 .تقدمي التقارير اىل مدير التدقيق الداخلي -
 يعمل ابلتنسيق والتعاون مع هياكل املؤسسة من اجل تطوير وحتسني العمل.  -
 مؤهالت املدقق احملاسيب واملايل: -6
 التعليم العام: جيب ان يكون متحصل على شهادة جامعية يف هذا التخصص -
 التكوين املهين: التدقيق احملاسيب واملايل، املعايري الدولية -
 اخلربة املهنية: من سنوات فما فوق يف احملاسبة واملالية -

 املبحث الثالث: دور التدقيق الداخلي يف حتسني اداء مؤسسة ميناء مستغامن 
اليت تؤثر بشكل فعال واجيايب على االداء ومن بني هذه حسني اداء املؤسسة البد من توفر جمموعة من العوامل لت

الدور الرقايب الذي يقوم به هذا االخري على يميع  العوامل التدقيق الداخلي الذي يلعب دور فعال من خالل
 انشطة املؤسسة.
 مستغامن مبدقق االداء ميناءؤسسة دعم خلية التدقيق الداخلي يف م املطلب االول:

نظرا لتعدد االنشطة والوظائف يف مؤسسة ميناء مستغامن، ومن اجل فحص وتقييم جودة االداء املرتبطة بوظائف 
 املؤسسة، مت اقرتاح وظيفة تدقيق االداء اتبعة للهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي.

 :مهمة مدقق االداء -1
من اجل املساعدة يف تنفيذ املسؤوليات على احسن وجه،  بفحص وتقييم انشطة املؤسسةيقوم مدقق االداء 

وكشف القصور او الضعف او االخطاء اليت قد حتدث واقرتاح اخلطوات لتصحيحها ومساعدة االدارة يف اداء 
 مسؤولياهتا بكفاءة وفاعلية.
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 الوضع التنظيمي لتدقيق االداء -2
 الشكل املوايل يوضح الوضع التنظيمي للتدقيق االداء:  
الوضع التنظيمي لتدقيق االداء يف مؤسسة ميناء مستغامن (:  4-3الشكل رقم )        

                            

 

  

 

 

 

 

 املصدر: خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن                   

 تنظيم العمل -3
والقوانني  واإلجراءاتفحص وتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة وفقا للسياسات واخلطط  -

 واللوائح.
 التحقق من ان االجراءات والسياسات تتناسب مع: -
 معايري االداء.  •  
 االستخدام االمثل للموارد االقتصادية.  •  
 حتقيق االهداف املسطرة.   •  
وتقييم نتائجها، وتقدمي  أسباهباالعمليات وحتديد  وإجراءاتاكتشاف نقاط القوة والضعف من النظم الفرعية  -

 النتائج واالقرتاحات الالزمة.
 املؤسسة من خالل: درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات داخلتقييم  -

مدير التدقيق الداخلي         

 
 

التدقيق 
  

 احملاسيب
 واملايل

 
 

 تدقيق
 االداء
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 .والربجمةالتحليل  • 
 ادخال البياانت ومراقبتها. •  
 ختزين البياانت واحلفاظ عليها . •  
 ألجهزة االعالم االيل.تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية  - 
 اىل مدير التدقيق الداخلي. هبتقدمي تقرير  االداءدقق مبعد االنتهاء من كل عملية تدقيق يقوم  -
 املسؤوليات -4
 تنفيذ يميع املهام املوكلة اليه من طرف مدير التدقيق الداخلي. -
 احرتام الربانمج السنوي للتدقيق الداخلي على مدار السنة. -
 بذل السرعة واالجتهاد يف اداء عمله. -
 احملافظة على الوسائل املوضوعة حتت تصرفه. -
 احرتام اخالقيات املهنة. -
 االداء مع اهلياكل االخرىعالقة مدقق  -5 
تقدمي التقارير اىل مدير التدقيق الداخلي، واعالمه بكل الصعوابت اليت واجهها، مع تقدمي اقرتاحات من اجل  - 

 التطوير.
 يعمل ابلتنسيق والتعاون مع هياكل املؤسسة من اجل تطوير وحتسني العمل. -
 مقاييس التقييم -6
 يف الوقت املناسب.االنتهاء من مهام تدقيق االداء  -
 تقدمي توصيات بناءة . -
 االمتثال للقوانني واخالقيات املهنة. -

 يف مؤسسة ميناء مستغامن نظام الرقابة الداخلية حتسنيدور التدقيق الداخلي يف تقييم و  املطلب الثاين:
الواردة فيها وتقدميها اىل * تعمل خلية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن  على اعداد التقارير والنتائج 

 اجلهات املعنية .
الفهم الكايف لنظام الرقابة الداخلية  ضرورة على يف مؤسسة ميناء مستغامن  موظفي قسم التدقيق الداخلييدرك  -

 .وعناصره وإجراءاته
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ناء مستغامن بتقييم كافة االنظمة والعمليات واألنشطة اليت تقوم هبا تقوم خلية التدقق الداخلي يف مؤسسة مي -
 املؤسسة، كما يكشف املدقق الداخلي يف هذه املؤسسة اوجه القصور يف نظام الرقابة الداخلية من اجل حتسينها 

لقصور اليت ومن خالل دراستنا ومسائلتنا مع مصلحة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن اوضح لنا اوجه ا
 اكتشفها من خالل تقييمه لنظام الرقابة الداخلية يف هذه املؤسسة واليت تتلخص يف اللنقاط التالية:

 سياسة يف ودجمها بوضوح، ومعلنة حمددة سياسة وجود عدم من احلايل الوضع يتميز البشرية، املوارد حيث من -
 :وجود عدم إىل يؤدي أنه. العاملية الشركة

 .املهين والتوجيه وتطورها التقييم نظام وجود عدم وابلتايل واملتوسط، القصري املدى على التوقعات إدارة سياسة -
 واخلربة...... التدريب متطلبات و العمل ألداء املطلوبة املهارات لتحديد العمل حملطات حتليل -
 :الداخلية والرقابة اإلدارة ومؤشرات املعلومات، نظام* 

 :إىل اإلشارة وجتدر
 .وموحدة رمسية" البشرية املوارد" من القيادة لوحة وجود عدم -
 . املستقبلة املعلومات وطبيعة نوع على انعكاس وجود لعدم نظرا البشرية واردللم معلومات نظام وجود عدم -
 .الداخلية للرقابة فعال نظام وجود عدم إىل اإلدارة وموظفي دارةإلل رمسي نظام وجود عدم أدى -
 :يكلاهل حوسبة *

 احلاسوب تطبيقات وجود نالحظ ؛(الرواتب ابستثناء) املوظفني شؤون وإدارة دارةإلل الربجميات بنية لديها ليس
 .املساعدة الذاكرة يف واملعلومات اليدوية املعاجلة من كبري حد إىل أجنزت بسيطة

مؤسسة ميناء مستغامن مبراجعة لوضعية املوارد * ولتقييم نظام الرقابة الداخلية وحتسينه اكثر يقوم املدقق الداخلي يف 
 البشرية لتحسني اداء العاملني وابلتايل حتسني اداء املؤسسة وذلك من خالل:

 فحص املعلومات املتعلقة ابلعنصر البشري اليت تزاوهلا الوحدة االقتصادية. -
 من ان املعلومات تعطي الصورة الصادقة عن االداء االجتماعي. التأكد -
 اسة وضعية العمال ومدى التزامهم ابلقوانني والتشريعات والسياسات الرقابية للمؤسسة.در  -
 االجتماعية. واألنظمة للقواننيالسهر على التطبيق الصارم  -
 يتعلق ابخلدمات االجتماعية والطبيعية للعمل وفقا للتشريع اجلاري. تتبع كل ما -

وتسيري * كما يقوم املدقق الداخلي ابلوقوف على ظروف العمل ومدى استفادة العمال من اجهزة االمن 
 املستخدمني، والتكوين والوسائل العامة للمؤسسة، واملنح واملكافئات ، واالجور ............
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 من: لتأكدا* يقوم املدقق الداخلي يف هذه املؤسسة مبعرفة عدد العمال من حيث التعاقد من اجل 
 تسجيل يميع التكاليف وااليرادات املتعلقة ابلعمال. -
 .الوضعية احلقيقية للعمال -

 ( توزيع عدد العمال من حيث التعاقد1-3) اجلدول رقم:

 السنوات   
 نوع

 العمال 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

 348 356 350 345 359 350 388 349 384 405 الدائمني

 06 07 09 16 11 02 01 01 01 01 املتعاقدين

 354 363 359 361 370 352 389 350 385 406 اجملموع

عدد املوظفني الدائمني داخل املؤسسة اكرب بكثري من املوظفني املتعاقدين اما يف ما خيص العدد االيمايل فقد  -
 .354عامل سنة  354اىل  2006عامل سنة  406 شهد اخنفاضا من  

* كما يقوم املدقق الداخلي ابلوقوف على املبالغ املالية املخصصة لربامج تدريب االفراد اخلاص مبتابعة الرتبصات 
 لتحسني االداء:

 2014 2010البياين يوضح عدد املتدربني من الشكل       (5-3رقم ) الشكل

 

 
 املصدر: قسم املوظفني والتكوين.

 عدد المتدربين

1an2010  38℅ꜘ 

2an 2011  7℅ 

3an 2012  6℅ 

4an 2013  40℅ 
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املتدربني غري منتظم يف السنوات االخرية وان املوارد املخصصة للعمال املتدربني غري  الحظ املدقق ان عدد -
 مدروسة بشكل صحيح مما يؤدي ابلعشوائية يف اختاذ القرارات.

* يقوم املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن بعملية تدقيق االجور للوقوف على مدى تطبيق االجراءات املتعلقة بنظام 
 دمي االقرتاحات والتوصيات الالزمة واملتعلقة هبذا اجملال يف هذه املؤسسة.من اجل تقاالجور 

 هلذا اخذان دراسة حالة تدقيق االجور واليت قام هبا املدقق الداخلي من اجل: 
 فحص اهليكل التنظيمي للمؤسسة. -
  .من تسجيل يميع التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني التأكد -
 املتعلقة ابملستخدمني حقيقية. واإليراداتمن ان التكاليف  التأكد -
 املتعلقة ابملستخدمني. واإليراداتمن صحة تقييم التكاليف  التأكد -
 من صحة املعلومات. التأكد -

 :وللقيام هبذه العملية يقوم املدقق الداخلي مبا يلي
  فحص اهليكل التنظيمي للمؤسسة: -1
للتأكد من ان االجور املدفوعة تناسب مناصب عمل موجودة يف اهليكل التنظيمي فحص اهليكل التنظيمي  يتم

 للمؤسسة.
 من اجل القيام ابلعمليات التالية: االعتماد على امللحق رقم

 املتعلقة ابملستخدمني: واإليراداتمن تسجيل مجيع التكاليف  التأكد -2
املتعلقة ابملستخدمني من خالل االجابة على االسئلة اليت  واإليرادات التكاليفتسجيل يميع من  التأكدم يت -

 يلخصها اجلدول التايل:
 تسجيل التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني  ( 2-3اجلدول رقم )         

  االسئلة       
  

 
    هل االجور حمددة يف حساب بنكي معينة ؟ -1

تصفية هذا احلساب يتم فحصه بصورة  اذا كان نعم هل
 األجور؟ منتظمة من طرف شخص مستقل من اعداد 

 :لهل توجد قائمة  -2

   االجوبة                   
 املالحظات     نعم                  ال

                                 
X                           - من طرف تتم                 

       امللية واحملاسبة مديرية                               
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 خمتلف االقتطاعات االجور )النظام االجتماعي(؟ -   
 املنح وغريها من املزااي املمنوحة للمستخدمني؟ -   
 دفع املنح؟ اذا نعم هل هذه الواثئق حتدد وترية  -   
 
 مقاربة خمتلف التكاليف ابنتظام؟ هل يتم -3
متقاربة مع الشهر  لألجورهل اليومية االيمالية  -4

 السابق وهل الفارق يتم شرحه ؟
هل يتم تسجيل كل التغريات اليت تتم على مستوى  -5

 االجور؟
 
املعلومات الضرورية حلساب العطل مدفوعة االجر  -6

 تبقى:
   لفرتة سابقة. - 
 لفرتة جارية. - 
    يتم طلبها من قبل مصلحة االجور؟هل  
 
هل متتلك مصلحة االجور الوسائل من اجل  -7

 فحص:
 ؟األجوروانعكاساهتا على  الغياابت - 
  

 

 
X                           - تتم من طرف                     

 X                         المالية والمحاسبة      

X  

  
X 

               
                      X 

 
 X                            - تتم من طرف                 

       امللية واحملاسبة مديرية                               

 
 
 
 

                  X         -  تتم من طرف 
 مصلحة املستخدمني                                   

 
 

                  X         -  تتم من طرف 
 مصلحة املستخدمني                                   

                                     
 

 .2015-05من اعداد الطالب استنادا على دليل اجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن   املصدر:

 حقيقية:التأكد من ان التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني   -3
من حقيقة التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني من خالل االجابة على االسئلة اليت يلخصها  التأكديتم  -

 اجلدول التايل:
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 حقيقة التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني.(: 3-3اجلدول رقم )       
 االسئلة               

                                                               
     االجوبة             

 املالحظات     ال                      نعم            
 : هل يتضمن ملف كل عامل على:1
                                               .مشسيةصورة  -
 منوذج التوقيع. -
 احلالة االجتماعية. -
 اتريخ االلتزام. -
 تفاصيل االجر واالقتطاعات. -
 عقد العمل. -
 مسئولمن  إلذن: هل ختضع العمليات التالية 2
 توظيف  -
 اهناء عالقة العمل -
 تغيري يف االجر -
 منحة قرض -
: هل يتم مقاربة البياانت الدائمة للملف 3

        املعلومايت ابنتظام مع امللف الفردي؟
: هل هناك محاية من الوصول اىل ملفات 4

 املستخدمني.
 امللف اليدوي. -
 امللف املعلومايت. -
 إلعداد:هل تتم املوافقة على تغيري امللفات 5

 ؟املسئولاالجور من طرف 
: هل جمموع الساعات مدفوعة االجر متقاربة 6

 مع جمموع ساعات العمل؟
مع : تسبيقات احلساابت هل هي متقاربة 7

 قائمة املستخدمني؟
 :: عند دفع االجور نقدا هل يتم8

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 

      
 
X 
X 
 
X 
 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 مسؤول يف االدارة العامة. -
 
 
املصلحة املكلفة ابلشؤون  -

االجتماعية)رئيس جلنة 
 املشاركة(.

 
 
 
 
تتم من طرف مصلحة  -

 املستخدمني.
 
 
املؤسسة ال توافق على  -

 التسبيقات الفردية.
يتم حتويل االجور اىل  -
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 فحص بطاقة تعريف املستفيد؟ -
 االجور غي املصرح هبا هل ختضع ملراقبة؟ -
: يف حالة تغييري يف احلساب البنكي 9

للمستخدمني هل يتم طلب تقدمي وثيقة من 
 البنك تثبت رقم حسابه اجلديد؟

 اخرين غري ألشخاص: عند دفع االجور 10
 هل يوجد توكيل مكتوب؟ املستفيدين

 
 
 

حساابت املستفيدين من طرف 
 .مديرية املالية واحملاسبة 

يتم من طرف مديرية املالية  -
 واحملاسبة.

 
 ال توجد اي حالة مسجلة. -

 . 2015-05من اعداد الطالب استنادا على دليل اجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن   املصدر:
 االرادات والتكاليف املتعلقة ابملستخدمني.التأكد من صحة تقييم  -4
املتعلقة ابملستخدمني من خالل االجابة على االسئلة اليت يلخصها  واإليراداتيتم التأكد صحة تقييم التكاليف  -

 اجلدول التايل:
 صحة االرادات والتكاليف املتعلقة ابملستخدمني.تقييم  (:4-3رقم) اجلدول   

 االجوبة                    االسئلة 
 املالحظات     ال    نعم 

. هل ختضع كشوف االجور ملراقبة مستقلة، على 1
االقل عن طريق العينة للتحقق من ان االسس 

 واملعدالت والعمليات احلسابية املستخدمة صحيحة؟
. التكاليف املتعلقة ابألجور هل هي قواعد متقاربة 2

 بصورة منتظمة؟
املستحقة على االجور هل هي . تغطية التكاليف 3

 متقاربة مع التكاليف الفعلية؟
. اذا كانت هناك مقارنة تتم عن طريق احلاسوب 4

فهل الفروقات غري العادية املكتشفة ختضع للبحث 
 والتصحيح؟

X 
 
 
X 
 
 
X 
 

تتم من طرف مديرية املوارد  - 
 البشرية.

 
تتم من طرف مديرية املالية  -

 واحملاسبة.
تتم من طرف مديرية املالية  -

 واحملاسبة.
 
احلاسوب غري مربمج للقيام  -

 هبذه العملية.
 .2015-05املصدر: من اعداد الطالب استنادا على دليل اجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن  
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 التأكد من صحة املعلومات: -5
من مدى صحة املعلومات وذلك عن طريق الفحص والتحري  التأكديتم  األجورتدقيق مبأل استمارة قيام بعد ال

املوارد البشرية والوسائل والتكوين وخمتلف االقسام واملصاحل  وإدارةميدانيا على مستوى كل من االدارة العامة 
ور املالية واحملاسبة، وهذا من اجل التأكد من مصداقية املعلومات وتقييم اجراءات نظام االج وإدارةالتابعة هلا، 

 املعمول هبا على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن.
بعد القيام إبجراءات عملية تدقيق اجلور، مت التوصل اىل نقاط القوة والضعف املتواجدة على مستوى نظام الرقابة  *

 الداخلية.
 كاأليتمت حتديدها ابلنسبة لعملية تدقيق االجور   نقاط القوة:

 ابلنسبة لتسجيل مجيع التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -
 :هناك قائمة تتضمن العناصر التالية -
 )النظام االجتماعي)خمتلف اقتطاعات األجور   •
 .املنح وغريها من املزااي املمنوحة للمستخدمني •
 .هذه القوائم حتدد وترية دفع املنح وتستخدم لتمويل التكاليف ذات الصلة  
 .على اإلعالم اآليل ويتم حتديثها ابنتظام ابالعتماديتم إدخال هذه البياانت يف ملف دائم   -
 .تتم مقارنة خمتلف التكاليف ابنتظام -
 .يتم التأكد أن كل اهلياكل املعنية ابإلدارة وشؤون املستخدمني تضمن تسجيل يميع املعطيات املتعلقة ابألجور-
 ف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمنيابلنسبة إىل واقع التكالي -
 :هناك ملف لكل عامل يتضمن ما يلي -
 .صورة مشسية •
 .منوذج التوقيع •
 .االجتماعيةاحلالة  •
 .االلتزاماتريخ  •
 .عقد العمل •
 :يف اإلدارة العامة مسئولالعمليات التالية ختضع إلذن من  -
 .توظيف •



دراسة ميدانية في مؤسسة ميناء مستغانم                       الفصل الثالث:                        
 

 
70 

 .عالقة العمل هناءإ •
 .تغيري يف األجور •
 .وجد محاية مللفات العمال اليدويةت  -
 من مسئولتغيري على امللفات األجور املستخدمة إلعداد كشوف األجور، يتم املوافقة عليها من طرف   -
 .أملستخدمنيقسم  

 .التوفيق بني ساعات العمل املدفوعة األجر إليمايل عدد ساعات املداومة  -
 .للمستخدمني، يتم طلب تقدمي وثيقة من البنك تثبت رقم احلساب اجلديدعند تغيري احلساب البنكي   - 
 ابلنسبة إىل تقييم اإليرادات والتكاليف املتعلقة ابملستخدمني - 
 .التكاليف املتعلقة ابألجور هي قواعد متقاربة بصورة منتظمة  - 
 .يتم مقاربة تغطية التكاليف املستحقة على األجور مع التكاليف الفعلية - 

 :يتم حتديد نقاط الضعف ابلنسبة إىل أهداف عملية التدقيق على النحو التايل نقاط الضعف:
 :ابلنسبة إىل تسجيل مجيع التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -
 :املعلومات الالزمة حلساب العطل مدفوعة األجر متبقية -
 .لفرتة سابقة •
 .لفرتة جارية •
 .مصلحة األجورليست مطلوبة من قبل  
 .األجور ال متلك وسائل فحص ملعرفة الغياابت مصلحة -
 :ابلنسبة إىل واقع التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -
 .البياانت الدائمة للملف اآليل ليست متقاربة ابنتظام مع امللف الفردي -
 .كلمات سر امللف اآليل للمستخدمني غري حممي عن طريق إنشاء -
 34حوايل )هناك دفع أجور مقابلة لعدد من مناصب العمل خارج اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخارج اإلنتاج،  -

 (.منصب عمل
 :ابلنسبة إىل تقييم التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -
 كشوف األجور ال ختضع لرقابة داخلية مستقلة، على األقل عن طريق العينة، للتحقق من أن األسس -

 .واملعدالت والعمليات احلسابية املستخدمة صحيحة
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 وإيصالتقوم خلية التدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن بتدقيق النظام احملاسيب ونظام الضبط الداخلي  *
 النتائج للجهات املعنية الختاذ االجراءات السليمة استجابة لتقارير املدقق الداخلي عن نظام الرقابة الداخلية .

نستنج ان خلية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن تقوم بتقييم وتطوير نظام الرقابة الداخلية بشكل * 
 .جيد من اجل حتسني االداء يف املؤسسة

 دور التدقيق الداخلي يف ادارة وتقييم املخاطر يف مؤسسة ميناء مستغامن املطلب الثالث:
 مستغامن دورا هاما يف التعامل مع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسةيلعب التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء  -

اىل  يؤديحيث ان تدقيق وتقييم املخاطر يعترب من واجبات واختصاصات املدقق الداخلي يف هذه املؤسسة مما 
 حتسني االداء الن نطاق عمل التدقيق الداخلي يف هذه املؤسسة يشمل مايلي:

 فيها. واملخاطر القصورف الداخلية واكتشافحص وتقييم نظام الرقابة  -1
 فحص املعلومات اليت ينتهجها نظام الرقابة احملاسبية لتحديد مدى مصداقيتها. -2
 مراجعة وتقييم اخلدمات واليد العاملة. -3
 واملباين واملوجودات االخرى اليت متتلكها املؤسسة. واألدوات واألاثثمن سالمة االموال  التأكد -4
 واجنازاهتم وترقيتهم وكل ما يتعلق ابملستخدمني............. اجراءات تعيني املوظفنيتدقيق  -5

للتعامل مع اوجه  واالحتيال واألخطاءاملدقق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن اىل اكتشاف الغش  * يقوم
 املختلفة للتعامل مع هذه املخاطر. واآللياتاملخاطر املختلفة من خالل اقرتاح الوسائل والسبل 

 .* يقوم املدقق الداخلي يف هذه املؤسسة بدور كبري واستشاري يف التقليل من املخاطر وتقييمها
 ها.برتتيب املخاطر حسب درجة اولوايت مواجهتكما يقوم قسم التدقيق يف هذه املؤسسة 

فه على مدى فهم اإلجراءات وطرق العمل اليت تنظم يقوم املدقق الداخلي بتدقيق القوائم املالية من خالل وقو  -
والتأكد من صحة ومصداقية هذه العمليات اليت يراها املدقق أهنا تعطي للمؤسسة مصداقية عن  ،خمتلف عملياهتا

وعادة ما تكون هذه االخطاء هي اخطاء سهو فيتم تسوية ذلك  واكتشاف أي اخطاء اذا وجدت، املركز املايل
 املزدوج او اضافة النقصان.بطريقة القيد 
   أوال: امليزانية

من بني القوائم املالية للمؤسسة امليزانية اليت توفر للمؤسسة معلومات بشكل رئيسي عن املركز املايل الذي يتأثر  -
 اإلستجابة.و ابملوارد اإلقتصادية, والسيولة والقدرة 
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املصصدقق وقصصارن مصصصاريف اإلصصصالح والصصصيانة, واملعصصدات الصصصغرية حيصصث الحصصظ املصصدقق أن مصصصاريف هصصذه  فحصصص -
 السنة أقل من السنة السابقة.

قصصق مصصن ملكيصصة املؤسسصصة للمسصصتندات األصصصول حيصصث الحصصظ أن واثئصصق األصصصول كلهصصا ملصصك حتفحصصص املصصدقق و  -
 للمؤسسة وأن يميع األصول موجودة يف املوقف.

يميع بياانت أمر ابلشراء ومقارنته مع بياانت الفصواتري, حيصث الحصظ املصدقق ان بياانهتصا مطابقصة مصع فحص املدقق  -
 الفواتري.

فحصصصص املصصصصدقق وحتقصصصصق مصصصصن أن املؤسسصصصة تتبصصصصع طريقصصصصة اإلهصصصصتالك, حيصصصصث الحصصصظ املصصصصدقق أن املؤسسصصصصة تتبصصصصع طريقصصصصة  -
 اإلهتالك اخلطي)الثابت(, وإن يميع العمليات صحيحة.

 والحظ أن يميع االصول املؤسسة املوجود يف الدفاتر احملاسبية املوجودة فعال ابملؤسسة هناية السنة.أتكد املدقق  -
 اثنيا: جدول حساابت النتائج

جدول نتيجة املؤسسة من أعماهلا السنوية ونعتمد يف دراستنا على  على حساابت النتائج حيث يعرب جدول
 . حساابت النتائج حسب الطبيعة

حول الرحبية حيث قام املدقق بتقييم معلومات الرحبية مع معلومات الرحبية السنة السابقة فالحظ أن  معلومات -
 النتيجة السنة أحسن من السنة السابقة وهذا راجع إىل نظام املؤسسة.

 رأى املدقق أن تقييم التغيريات احملتملة يف موارد اإلقتصادية إهنا صحيحة وتعطي مصداقية على املؤسسة. -
فحص وقيم األنشطة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية على أهنا تتماشي مع نظام املؤسسة والتؤثر على سري  -

 أمواهلا. 
 اثلثا: جدول التدفقات النقدية 

 حيثأن جدول التدفقات النقدية يف املؤسسة حمل الدراسة 
 الحظ أن سداد رواتب يف وقتها وعدم التأخر يف دفعها. دفع الرواتب للموطفنيلفحص وتقييم املدقق  -
 على الدفع األجل. االعتمادالحظ املدقق أن سداد املستحقات املوردين يف وقتها وعدم  -
 تعتمد على القروض. ان املؤسسة ال -
الحظنا  مستغامن ميناءمن دراسة واقع التدقيق الداخلي ملؤسسة  وانطالقااعتمادا على املواقع املدروس ابملؤسسة * 

أبن مصلحة التدقيق الداخلي ابملؤسسة يتم بقرار من الرئيس املدير العام الذي يعمل إطالق عملية التدقيق 
عدة  الداخلي على مستوى املصاحل املعنية وإعالم رؤساء املصاحل يف إطالق عملية التدقيق الداخلي واليت تشمل
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ملعرفة واكتشاف القوائم املالية  بتدقيقاملدقق  حيث يقومواملالية مصلحة احملاسبة  جهات يف املؤسسة من ابرزها
 املخاطر اليت قد تقع فيها املؤسسة وذلك من خالل معرفة ما يلي:

  .االختالسالقوائم املالية تسمح للمدقق مبتابعة أصول املؤسسة وممتلكاهتا من النهب و  -
 .دقيقة وصادقة ةقدمة واملعروضالتدقيق الداخلي يسمح ابلتحقق من أن املعلومات امل -
  خمرجات القوائم املالية هي مدخالت عملية التدقيق الداخلي واليت تسمح ابلتأكد من تنفيذ السياسات -

 . اإلدارية واإلجراءات
 ساسية له.االقوائم املالية هي مفتاح عملية التدقيق الداخلي ولبنة  -
 مما يؤدي إىل املتابعة املستمرة والدائمة  ،املؤسسة حمل الدراسةوجود مصلحة التدقيق الداخلي على مستوى  -

 .لألعمال اليت تتم ابملؤسسة
اليت متكن املدققني من  ،على التدقيق الداخلي من خالل زايرات ميدانية واحملددة ميناء مستغامنؤسسة مإعتماد  -

 اإلطالع ومعرفة كل ما حيدث ابملؤسسة.
 .إىل معلومة حماسبية وتلخصهاالقوائم املالية هي نقل املعلومات من الواثئق واملستندات إىل جدول وجتمعها  أن -
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 خالصة الفصل:
على حتسني اداء هذه املؤسسة من خالل الدور الوقائي، كونه  يعمل التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن -

 نظام معلومايت يساعد على حتسني النظام العام من خالل العمليات اليت يقوم هبا املدقق الداخلي.
يساعد التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن على ضبط نظام الرقابة الداخلية من خالل تدارك النقائص  -

ى مستوى االجراءات املعمول هبا كما يقوم ابحلفاظ على موارد املؤسسة وترشيدها واكتشاف األخطار املوجودة عل
اليت تتعرض هلا املؤسسة واختاذ اجراءات مناسبة لتفاديها او التقليل من حدهتا وذلك من اجل تطوير االداء 

.ابستمرار   
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 خامتة عامة:
حفاظا على حلماية ممتلكاهتا وحقوقها  تسعى هذه االخرية ومنتجاهتابعد كرب حجم املؤسسات وتنوع نشاطها   

وحتسني اداءها وهذا ما ادى ابملسئولني وأصحاب القرار يف املؤسسة اىل وضع نشاط مستقل  بقاءها واستمراريتها
والتوجيه وهذه العملية  لإلرشادوموضوعي يهدف اىل اعطاء ضماانت للمؤسسة مع اعطاء نصائح وتوجيهات 

 تسمى ابلتدقيق الداخلي يقوم هبا شخص مستقل ومهين داخل املؤسسة.
داخللل املنةمللة مصللمم  أستشللارن ينشللاالوضللوعي و املسللتقل و املتقييمللي النشللاط ال يف ذللل  لييتمثللل التللدقيق الللداخ  

ليزيد من قيمة الشركة وحتسني  عملياهتا كخدمة االدارة ومساعدهتا على حتقيق اهدافها ملن خل م منهجيلة منتةملة 
 .ومنضبطة وهو وسيلة رقابية ادارية تعمل علي قياس وتقييم وسائل الرقابة االخرى

اخذ هذا االخري حيزا كبلريا ملن االهتملام والتوسلع فأصلبح للمؤسسة  ةابلنسبالبالغة للتدقيق الداخلي  لألمهيةونةرا   
شلغله له ضوابط حتكمه داخل املؤسسة سواء من خ م تنةيم عملية التدقيق الداخلي يف املؤسسة او املوقلع اللذن ي

علللن انلللوع التلللدقيق اللللداخلي نةلللرا للحاجلللة املاسلللة ملختلللل  ، كملللا تعلللددت وتنو ذه االخلللريةيف اهليكلللل التنةيملللي هلللل
معللايري دوليللة حتكللم حسللن سللريها سللواء املعللايري مبللادو و تتطلللمم ممارسللة هللذه املهنللة اىل  كمللاتطبيقللات هللذه العمليللة،  

الللللل  حتلللللدد ااصلللللائص و مواصلللللفات الشلللللخص او اقهلللللة القائملللللة بعمليلللللة التلللللدقيق وهلللللو الشلللللخص اللللللذن يتمتلللللع 
، او املعلايري الل  تصل  انشللطة وضلوعية والكفلاءة ال ةملة ملمارسلة هلذه املهنللة كونله شلخص مسلتقلابالسلتق لية وامل
الواثئلق ، اضافة اىل اخ قيات هذه املهنة كوهنلا حساسلة وتلدرس لي وكيفية تنفيذ كل مهمة من مهامهالتدقيق الداخ

والسللرية هللاه  ابألمانللةا ونزيهللا يتمتللع والسللج ت الداخليللة اااصللة ابملؤسسللة البللد مللن القللائم هبللا ا  يكللو  موضللوعي
 العمل الذن يقوم به.

واحملافةلة عليهلا، وضلما  دقلة يعمل التدقيق الداخلي عللى حتسلني اداء املؤسسلة ملن خل م اايلة اصلوم املؤسسلة   
يتجسلد هلذا ملن خل م دور التلدقيق  البياانت املالية واحملاسبية، والتقليل من التكلالي  وةددة النلواتو واضلافة قيملة،

، حيل  يعملل التلدقيق اللداخلي عللى فهلم الداخلي يف حتسني وتقييم نةام الرقابة الداخلية، وادارة املخاطر وتقييمهلا
البيئلللة الرقابيلللة للمؤسسلللة ملللن خللل م قيلللام امللللدقق بدراسلللة شلللاملة لنةلللام الرقابلللة الداخليلللة للتأكلللد ملللن ا  االجلللراءات 

تقيلليم مبللدئي لنةللام الرقابللة  إبجللراءوتسللري وفللق االهللداف املوضللوعية للمؤسسللة، كمللا يقللوم املللدقق  املعمللوم هبللا كافيللة
حيل  املا يف ملا ص املخلاطر فيعملل التلدقيق اللداخلي عللى اكتشلافها واحللد منهلا  التلدقيق،للقيلام بعمليلة  الداخلية

ق اللل  تتميللز بدرجللة ارتفللاع يف املخللاطر خطللط للتللدقيق تعمللل علللى ال كيللز علللى املنللاط إبعللداديقللوم املللدقق الللداخلي 
 حوم القصور املوجودة يف املؤسسة. لإلدارةمن خ م تقدمي تقارير  بشأهناملعاقتها وتقدمي حلوم 
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وعليلله نكللن اعتبللار ا  التللدقيق الللداخلي يسللاهم بشللكل كبللري يف حتسللني اداء املؤسسللة واملتمثللل يف حتقيللق املؤسسللة   
ونكلن اعتبلار االداء اثابلة معيلار حتلدد املؤسسلة سبقا أبعلى درجة من الكفاية والفاعلية املرجوة واحملددة م لألهداف

 من خ له ما اذا كانن يف املسار الصحيح، واهنا حتقق قيمة مضافة.
 نتائج البحث:

 يف حتسني اداء املؤسسة توصلنا اىل النتائو التالية: وأمهيتهبعد دراستنا ملختل  اقوانمم املتعلقة ابلتدقيق الداخلي 
يف عملية حتسني االداء يف املؤسسة على مدى قناعة املستودت االدارية تتوق  درجة مسامهة التدقيق الداخلي  -

 يها.فعالة متثل احد اهم مصادر املعلومات ال  نكن الوثوق واالعتماد عل كأداةالتدقيق الداخلي،   أبمهيةاملختلفة 
يعترب التدقيق الداخلي اضافة اىل كونه احد اهم االنةمة الرقابية من بني الوسائل االكثر فاعلية املستعملة يف  -

ملا يوفره من دعم يف كل خطوة من خطواته انط قا من مرحلة حتديد املشكلة وصوال اىل  واإلرشادالتقييم والتوجيه 
 .مرحلة املتابعة والتوجيه

داخلية هي جمموعة من الوسائل والقوانني ال  توضع من طرف االدارة لضما  التحكم يف وظائ  ا  الرقابة ال -
، والتدقيق الداخلي بدوره يعترب احدى اهم ادوات واإلداريةالوصوم اىل تسيري فعام للعمليات املالية املؤسسة بغية 

 نةام الرقابة نكن االعتماد عليه يف التقييم والتوجيه.
االخذ بعني االعتبار تفعيل التدقيق الداخلي يف  مما ادىؤسسة اىل خماطر خمتلفة وغري حمتملة، تتعرض امل -

 هذه املخاطر لتحسني االداء يف املؤسسة. وادارةاكتشاف 
من خ م الدراسة التطبيقية ال  اجريناها يف مؤسسة ميناء مستغامن ا  هذه االخرية موقنة متاما بضرورة  الحةنا

لتدقيق الداخلي يف املؤسسة من انحية كونه احد احدث االنةمة الرقابية ومن انحية اخرى كمصدر االستعانة اب
موثوق به يسمح ابلتزويد املستمر ابملعلومات والتوجيهات مما ينعكس بشكل اجيايب على حتسني االداء يف 

 املؤسسة.
 االقرتاحات والتوصيات

 :على ضوء ما سبق نكن تقدمي االق احات التالية
ضرورة اعادة تنةيم التدقيق الداخلي يف املؤسسات اقزائرية اا يضمن استق ليتها وموضوعيتها وفعالية  -

 عملياهتا.
 التنسيق بني وظيفة التدقيق وخمتل  وظائ  املؤسسة. -
 االهتمام هبذه املهنة من خ م تكوين مدققني ملواكبة التطورات املرتبطة هبده الوظيفة. -
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املؤسسة بضرورة حتسني اداء هذه االخرية من خ م هاوهبم مع املدقق الداخلي وفهم مغزى عملية  توعية عمام -
 التدقيق.

 توفري اجراءات تساعد املدقق على القيام اهامه داخل املؤسسة. -
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*Les remarques de l’auditeur interne:  

 

La situation actuelle au niveau de l’Entreprise se caractérise par un certain nombre 

d’insuffisances qu’il est urgent de prendre de en charge et qui se résume dans les principaux 

points suivants : 

1. Organisation : 

Les schémas organisationnels ont été élaborés par les structures propres de l’entreprise 

loin de toute vision stratégique répondant aux objectifs de l’entreprise. L’organigramme 

actuel élaboré en mars 1995 demeure fortement imprégné par une vision plus 

administrative que managériale. Il manque de cohérence dans l’homogénéité des missions 

et responsabilités confiées. 

2. Contradiction entre l’appellation de la structure « DRHFM » et le contenu des 

missions des sous-structures en dépendant :  

 

En matière de ressources humaines, la situation actuelle est caractérisée par l’absence 

d’une politique identifiée et clairement affichée, intégrée à une politique globale 

d’entreprise. Elle se traduit par l’inexistence : 

 d’une politique de gestion prévisionnelle à court et moyen terme, d’où l’absence 

d’un système d’évaluation, d’évolution et d’orientation des carrières ; 

 d’une charte de responsabilités et de prérogatives pour le personnel 

d’encadrement, 

 d’une  analyse des postes de travail permettant de déterminer : 

- la raison d’être du poste ; 

- les responsabilités liées à ce poste ; 

- les compétences requises pour bien accomplir le travail ; 

- les indicateurs de performance liés à ce poste ; 

- les exigences liées à la formation et à l’expérience ; 

- les caractéristiques recherchées à l’embauche (physiques, mentales, scientifiques 

et professionnelles). 

 de procédures de gestion actualisées, méthodes ou techniques (documents 

normalisés, manuels, instructions…) formalisant les actes de gestion pour 

l’ensemble des fonctions de l’entreprise, sachant que les quelques procédures qui 

existent, touchent plus l’aspect comptable. De telles procédures permettront de 

déterminer pour chaque processus ou sous-système : 

– les objectifs et l’organisation de l’activité ou processus décrit ; 

– les profils de poste ; 

– les missions, tâches et terminologie explicative, 

– les diagrammes fonctionnels, 

– les descriptions fonctionnelles, 

– les moyens de travail, 

– les descriptions des opérations, 

– les liaisons avec d’autres activités ou processus, 

– les supports d’informations, 
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– La nature des informations à recevoir et à fournir, 

– Les points clés de contrôle interne de l’activité ou du processus. 

3. Système d’information,  indicateurs de gestion et contrôle interne: 

Il est à constater : 

 L’absence d’un tableau de bord de la fonction « ressources humaines » formalisé et 

normalisé ; 

 

 L’absence d’un système d’information en matière de ressources humaines due à une 

absence de réflexion sur le type et la nature des informations à recevoir et surtout à 

fournir. 

 

 L’absence d’un système formalisé en matière de gestion et d’administration du 

personnel conduit à l’inexistence d’un système efficace de contrôle interne.  

4. Informatisation de la structure : 

La structure ne dispose pas de logiciels en matière de gestion et d’administration du 

personnel (hormis celui de la paie); on note  l’existence de simples applications 

informatiques complétées en grande partie par un traitement manuel et les informations 

contenues ne sont pas archivées dans des mémoires auxiliaires.  
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 امللخص:

هتدف هذه الدراسة اىل ابراز واقع التدقيق الداخلي ومدى مسامهته يف حتسني اداء املؤسسة االقتصادية، فقصد 
تدعيم اجلانب النظري من الدراسة قمنا ابستعراض االدبيات اليت تناولت املفاهيم االساسية للتدقيق الداخلي 

اما فيما خيص اجلانب التطبيقي وللوقوف على الواقع اجلزائري قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مؤسسة  واألداء،
 ميناء مستغامن يف والية مستغامن.

وقد تبني لنا ان التدقيق الداخلي يقوم على جمموعة من املبادئ واآلليات، حيث ميثل اداة رقابية فعالة يف املؤسسة،  
اال إلحكام السيطرة على اداء املؤسسة، ومحاية مصاحلها من خالل اكتشاف القصور كما ميثل نظام رقايب فع

 واملخاطر والعمل على ادارهتا مما ينعكس اجيابيا على االداء يف املؤسسة.
هناك وعي وإدراك لدى املؤسسة بضرورة حتسني االداء ملواكبة التطور والقدرة على املنافسة، وان تبين التدقيق 

املؤسسة كأداة رقابية يساعد على توفري املعلومات الضرورية حول الوضعية احلقيقية للمؤسسة مما الداخلي يف 
 يسهل عملية اختاذ القرار وابلتايل حتسني االداء الكلي يف املؤسسة. 

 الكلمات املفتاحية:
 .التدقيق، التدقيق الداخلي، االداء
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 :ختصص واحملاسبية املالية العلوم يف أكادميي ماسرت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة خترج مذكرة
 ومراقبة التسيري تدقيق حماسيب 


 


 


 عنوان املذكرة


 


 


 


 حتت اشراف االستاذ:                                                                :من إعداد الطالب
 فالح علي                                                                                 أزمور رشيد


 جلنة املناقشة


 رئيساعة مستغامن         جام       أ/ معارفية الطيب................استاذ مساعد أ    


  مقررا     جامعة مستغامن           أ/ ازمور رشيد....................استاذ مساعد أ   


  امناقش    جامعة مستغامن     د/ بن ميينة كمال................استاذ حماضر           


 


 2015/2016اجلامعية:  السنة                                      


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 واحملاسبية املالية العلوم قسم


الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية   
REPUBLIQUE ALGERIENNE 


DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


 


MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 


SUPERIEUR 


ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 


MOSTAGANEM 


Faculté Des Sciences Economiques, 


Commerciales et Des Sciences De Gestion 


Département des Sciences Financières et 


Comptables 
 


 التدقيق الداخلي يف حتسني اداء املؤسسة االقتصادية.دور 
 دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغامن


  







 2016/  2015السنة اجلامعية: 


 2016/  2015السنة اجلامعية: 


 


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 


 


 :ختصص واحملاسبية املالية العلوم يف أكادميي ماسرت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة خترج مذكرة
 تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري 


 


 


 عنوان املذكرة


 


 


 من إعداد الطالب:                                                                حتت اشراف االستاذ:
 أزمور رشيد                                               فالح علي                                  


 جلنة املناقشة


 أ/ معارفية الطيب................استاذ مساعد أ           جامعة مستغامن         رئيسا


 أ/ ازمور رشيد....................استاذ مساعد أ          جامعة مستغامن         مقررا 


 د/ بن ميينة كمال................استاذ حماضر           جامعة مستغامن         مناقشا 


 


 2015/2016السنة اجلامعية:                                       


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 واحملاسبية املالية العلوم قسم


 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE 


DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


 


MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 


SUPERIEUR 


ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 


MOSTAGANEM 


Faculté Des Sciences Economiques, 


Commerciales et Des Sciences De Gestion 


Département des Sciences Financières et 


Comptables 
 


 دور التدقيق الداخلي يف حتسني اداء املؤسسة االقتصادية.
 دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغامن         


  








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


صاحبها رأيحال عن  أبييعرب مضمون املذكرة   







 :اإلهداء


 اهدي هذا العمل المتواضع الى:


مهجة الق لب وكمال الود    امرأةالتي غذتني من حنانها والتي بعثت من ضعفها قوة ومن انوثتها   -
 الى ق لبي..............امي الحبيبة.  امرأةوصف اء الق لب، الى احب  


ويتلفظ حكمة الى الذي   الى من يتقد عزما وقوة ويتدفق حلما، ويفيض كرما، وينساب سماحة، -
 انجب فربى وطلب ف لبى............................ابي العزيز


كل من ساندني في انجاز هذا  الى    وأيضاة الكرام  ذالى اخي وكل زمالئي وزميالتي وكل االسات -
 العمل المتواضع.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







لشكرا  


 الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات  


احمد هللا واشكره بعد ان وفقني على انجاز هذا العمل المتواضع ف له الحمد، حمدا كثيرا طيبا  
 مباركا.


اتقدم بالشكر الجزيل الى االستاد المشرف ازمور رشيد على ما اجاد واف اد به من نصائح وتوجيهات، 
هذا العمل العلمي.  وإخراجعلى اتمام  وعلى تواضعه وصبره وحرصه الدائم    


  أساتذةة جامعة عبد الحميد ابن باديس خاصة  ذكما اتقدم بخالص شكري وامتناني الى جميع اسات
.وإضاف اتالتسيير على كل ما قدموه لنا من معارف  والعلوم التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية،   


مناقشة هذا البحث، وعلى ما سيقدمونه لي من  كما اتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة على قبولهم  
 نصائح وتوجيهات.


اتوجه بالشكر واالمتنان الى كل من ساعدني سواء من قريب او من بعيد في انجاح وتقديم    وأخيرا
 هذا العمل المتواضع.


 


 


 


 


 


 


 


 







* الفهرس *  


 االهداء* 


 الشكر* 


أ .................................................................................... مقدمة عامة*   


االطار النظري للتدقيق الداخلي األول: الفصل *                                   


02 .........................................................................................متهيد*   


03...........................................................ماهية التدقيق الداخلياملبحث االول: *   


03اساسيات حول التدقيق .................................................... :األولاملطلب  -       


  05...............................................مفهوم وتطور التدقيق الداخلي :لثاينااملطلب  -     


  08..............................................امهية وأهداف التدقيق الداخلي :لثالثااملطلب  -     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09...............................................الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي :الثايناملبحث * 


09......................................................تنظيم التدقيق الداخلي  :األولاملطلب  -      


11......................................موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم االدارياملطلب الثاين:   -      


13.......................................................التدقيق الداخلي مهمة املطلب الثالث: -      


 *املبحث الثالث: انواع ومعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.......................................16


16........................................................انواع التدقيق الداخلي األول:املطلب  -      


27........................................معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املطلب الثاين: -      


20..........لتدقيق الداخلي....................................لقواعد السلوك  :املطلب الثالث -      







23..................................................................................الفصل الصةخ*  


  


  يف حتسني اداء املؤسسة التدقيق الداخلي : دور الفصل الثاين*      


 25........................................................................................متهيد: * 


26...........................................................اساسيات حول االداء املبحث االول: *   


26................................................................مفهوم االداءاملطلب االول:  -       


26..............................................والعوامل املؤثرة فيه.. انواع االداء املطلب الثاين: -       


30...................................دور التدقيق الداخلي يف حتقيق فعالية االداء املطلب الثالث: -        


31...................................نظام الرقابة الداخلية قييمدور التدقيق الداخلي يف ت: ألثايناملبحث *  


  31....................................................مفهوم نظام الرقابة الداخلية املطلب االول: -    


  32........................................ومقوماهتا نظام الرقابة الداخلية مكوانت املطلب الثاين: -    


34......................دور التدقيق الداخلي يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املطلب الثالث: -      


36..............................................دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطراملبحث الثالث: *  


36..........................................................املخاطرادارة مفهوم  :املطلب االول -      


37.....................انواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة وخطوات عملية ادارهتا :املطلب الثاين -      


40...................................املخاطر وإدارةدور التدقيق الداخلي يف تقييم  املطلب الثالث: -      


44...................................................................................الفصل الصةخ*  


 







ميناء مستغامن  الفصل الثالث: دراسة ميدانية يف مؤسسة*  


46..........................................................................................متهيد*  


47.................................تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن.....................املبحث االول: *  


47......................................... حملة اترخيية عن مؤسسة ميناء مستغامن املطلب االول: -      


  49.......دمات اليت تقدمها .............خصائص مؤسسة ميناء مستغامن واهم اخل :املطلب الثاين -    


51...............اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن ........................ املطلب الثالث: -      


57........واقع التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ............................. املبحث الثاين:*  


57.......التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن .............................. املطلب االول: -      


  58العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ...................... املطلب الثاين: -    


58....ستغامن مبدقق حماسيب ومايل.....دعم خلية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء م املطلب الثالث: -      


60................................داء مؤسسة مستغامنادور التدقيق الداخلي يف حتسني املبحث الثالث: *  


60......................... دعم خلية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبدقق اداء املطلب االول: -      


 62......دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف مؤسسة ميناء مستغامن املطلب الثاين: -    


71...........التدقيق الداخلي يف ادارة وتقييم املخاطر يف مؤسسة ميناء مستغامندور  املطلب الثالث: -      


74................................................................................ الفصل الصةخ*   


76................................................................................. اخلامتة العامة*   


.قائمة املراجع*   


املالحق*   







قائمة االشكال واجلداول: -  


قائمة االشكال: -1    


الصفحة    الشكل عنوان                          الشكلرقم    
الوظائف االساسية يف قسم التدقيق الداخلي  10           1-1  
داخل اهليكل التنظيمي متوضع التدقيق الداخلي   13           1-2  
عناصر ورقة التغطية     15           1-3  
      15 ورقة ابراز وحتليل املشاكل       1-4  
      33 ملكوانت اخلمسة للرقابة الداخليةا       2-1  
      39 خطوات عملية ادارة املخاطر       2-2  
      43 ادارة املخاطراالدوار املختلفة للتدقيق الداخلي يف       2-3  
      51 ؤسسة ميناء مستغامناهليكل التنظيمي العام مل      3-1  
     57 2-3    الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     59 3-3    الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب واملايل يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     61 لتدقيق االداء يف مؤسسة ميناء مستغامنالوضع التنظيمي       3-4  
2014 - 2010عدد املتدربني يف مؤسسة ميناء مستغامن من    64          3-5  


   


 :قائمة اجلداول -2 


الصفحة  عنوان اجلدول     رقم اجلدول    
1-1   التطور التارخيي للتدقيق الداخلي    07      


    64 التعاقد يف مؤسسة ميناء مستغامنتوزيع عدد العمال من حيث      3-1  
    65 لتكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمنياتسجيل      3-2  
    67 3-3   حقيقة التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني   
4-3   تقييم صحة التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني     68      


 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


صاحبها رأيحال عن  أبييعرب مضمون املذكرة   







 :اإلهداء


 اهدي هذا العمل المتواضع الى:


مهجة الق لب وكمال الود    امرأةالتي غذتني من حنانها والتي بعثت من ضعفها قوة ومن انوثتها   -
 الى ق لبي..............امي الحبيبة.  امرأةوصف اء الق لب، الى احب  


ويتلفظ حكمة الى الذي   الى من يتقد عزما وقوة ويتدفق حلما، ويفيض كرما، وينساب سماحة، -
 انجب فربى وطلب ف لبى............................ابي العزيز


كل من ساندني في انجاز هذا  الى    وأيضاة الكرام  ذالى اخي وكل زمالئي وزميالتي وكل االسات -
 العمل المتواضع.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







لشكرا  


 الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات  


احمد هللا واشكره بعد ان وفقني على انجاز هذا العمل المتواضع ف له الحمد، حمدا كثيرا طيبا  
 مباركا.


اتقدم بالشكر الجزيل الى االستاد المشرف ازمور رشيد على ما اجاد واف اد به من نصائح وتوجيهات، 
هذا العمل العلمي.  وإخراجعلى اتمام  وعلى تواضعه وصبره وحرصه الدائم    


  أساتذةة جامعة عبد الحميد ابن باديس خاصة  ذكما اتقدم بخالص شكري وامتناني الى جميع اسات
.وإضاف اتالتسيير على كل ما قدموه لنا من معارف  والعلوم التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية،   


مناقشة هذا البحث، وعلى ما سيقدمونه لي من  كما اتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة على قبولهم  
 نصائح وتوجيهات.


اتوجه بالشكر واالمتنان الى كل من ساعدني سواء من قريب او من بعيد في انجاح وتقديم    وأخيرا
 هذا العمل المتواضع.


 


 


 


 


 


 


 


 







* الفهرس *  


 االهداء* 


 الشكر* 


أ .................................................................................... مقدمة عامة*   


االطار النظري للتدقيق الداخلي األول: الفصل *                                   


02 .........................................................................................متهيد*   


03...........................................................ماهية التدقيق الداخلياملبحث االول: *   


03اساسيات حول التدقيق .................................................... :األولاملطلب  -       


  05...............................................مفهوم وتطور التدقيق الداخلي :لثاينااملطلب  -     


  08..............................................امهية وأهداف التدقيق الداخلي :لثالثااملطلب  -     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                09...............................................الضوابط االساسية للتدقيق الداخلي :الثايناملبحث * 


09......................................................تنظيم التدقيق الداخلي  :األولاملطلب  -      


11......................................موقع التدقيق الداخلي يف التنظيم االدارياملطلب الثاين:   -      


13.......................................................التدقيق الداخلي مهمة املطلب الثالث: -      


 *املبحث الثالث: انواع ومعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.......................................16


16........................................................انواع التدقيق الداخلي األول:املطلب  -      


27........................................معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املطلب الثاين: -      


20..........لتدقيق الداخلي....................................لقواعد السلوك  :املطلب الثالث -      







23..................................................................................الفصل الصةخ*  


  


  يف حتسني اداء املؤسسة التدقيق الداخلي : دور الفصل الثاين*      


 25........................................................................................متهيد: * 


26...........................................................اساسيات حول االداء املبحث االول: *   


26................................................................مفهوم االداءاملطلب االول:  -       


26..............................................والعوامل املؤثرة فيه.. انواع االداء املطلب الثاين: -       


30...................................دور التدقيق الداخلي يف حتقيق فعالية االداء املطلب الثالث: -        


31...................................نظام الرقابة الداخلية قييمدور التدقيق الداخلي يف ت: ألثايناملبحث *  


  31....................................................مفهوم نظام الرقابة الداخلية املطلب االول: -    


  32........................................ومقوماهتا نظام الرقابة الداخلية مكوانت املطلب الثاين: -    


34......................دور التدقيق الداخلي يف دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املطلب الثالث: -      


36..............................................دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطراملبحث الثالث: *  


36..........................................................املخاطرادارة مفهوم  :املطلب االول -      


37.....................انواع املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة وخطوات عملية ادارهتا :املطلب الثاين -      


40...................................املخاطر وإدارةدور التدقيق الداخلي يف تقييم  املطلب الثالث: -      


44...................................................................................الفصل الصةخ*  


 







ميناء مستغامن  الفصل الثالث: دراسة ميدانية يف مؤسسة*  


46..........................................................................................متهيد*  


47.................................تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن.....................املبحث االول: *  


47......................................... حملة اترخيية عن مؤسسة ميناء مستغامن املطلب االول: -      


  49.......دمات اليت تقدمها .............خصائص مؤسسة ميناء مستغامن واهم اخل :املطلب الثاين -    


51...............اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن ........................ املطلب الثالث: -      


57........واقع التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ............................. املبحث الثاين:*  


57.......التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن .............................. املطلب االول: -      


  58العالقة الوظيفية للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن ...................... املطلب الثاين: -    


58....ستغامن مبدقق حماسيب ومايل.....دعم خلية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء م املطلب الثالث: -      


60................................داء مؤسسة مستغامنادور التدقيق الداخلي يف حتسني املبحث الثالث: *  


60......................... دعم خلية التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبدقق اداء املطلب االول: -      


 62......دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف مؤسسة ميناء مستغامن املطلب الثاين: -    


71...........التدقيق الداخلي يف ادارة وتقييم املخاطر يف مؤسسة ميناء مستغامندور  املطلب الثالث: -      


74................................................................................ الفصل الصةخ*   


76................................................................................. اخلامتة العامة*   


.قائمة املراجع*   


املالحق*   







قائمة االشكال واجلداول: -  


قائمة االشكال: -1    


الصفحة    الشكل عنوان                          الشكلرقم    
الوظائف االساسية يف قسم التدقيق الداخلي  10           1-1  
داخل اهليكل التنظيمي متوضع التدقيق الداخلي   13           1-2  
عناصر ورقة التغطية     15           1-3  
      15 ورقة ابراز وحتليل املشاكل       1-4  
      33 ملكوانت اخلمسة للرقابة الداخليةا       2-1  
      39 خطوات عملية ادارة املخاطر       2-2  
      43 ادارة املخاطراالدوار املختلفة للتدقيق الداخلي يف       2-3  
      51 ؤسسة ميناء مستغامناهليكل التنظيمي العام مل      3-1  
     57 2-3    الوضع التنظيمي للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     59 3-3    الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب واملايل يف مؤسسة ميناء مستغامن   
     61 لتدقيق االداء يف مؤسسة ميناء مستغامنالوضع التنظيمي       3-4  
2014 - 2010عدد املتدربني يف مؤسسة ميناء مستغامن من    64          3-5  


   


 :قائمة اجلداول -2 


الصفحة  عنوان اجلدول     رقم اجلدول    
1-1   التطور التارخيي للتدقيق الداخلي    07      


    64 التعاقد يف مؤسسة ميناء مستغامنتوزيع عدد العمال من حيث      3-1  
    65 لتكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمنياتسجيل      3-2  
    67 3-3   حقيقة التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني   
4-3   تقييم صحة التكاليف وااليرادات املتعلقة ابملستخدمني     68      
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 :ختصص واحملاسبية املالية العلوم يف أكادميي ماسرت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة خترج مذكرة
 ومراقبة التسيري تدقيق حماسيب 


 


 


 عنوان املذكرة


 


 


 


 حتت اشراف االستاذ:                                                                :من إعداد الطالب
 فالح علي                                                                                 أزمور رشيد


 جلنة املناقشة


 رئيساعة مستغامن         جام       أ/ معارفية الطيب................استاذ مساعد أ    


  مقررا     جامعة مستغامن           أ/ ازمور رشيد....................استاذ مساعد أ   


  امناقش    جامعة مستغامن     د/ بن ميينة كمال................استاذ حماضر           


 


 2015/2016اجلامعية:  السنة                                      


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 واحملاسبية املالية العلوم قسم


الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية   
REPUBLIQUE ALGERIENNE 


DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


 


MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 


SUPERIEUR 


ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 


MOSTAGANEM 


Faculté Des Sciences Economiques, 


Commerciales et Des Sciences De Gestion 


Département des Sciences Financières et 


Comptables 
 


 التدقيق الداخلي يف حتسني اداء املؤسسة االقتصادية.دور 
 دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغامن


  







 2016/  2015السنة اجلامعية: 


 2016/  2015السنة اجلامعية: 


 


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 


 


 :ختصص واحملاسبية املالية العلوم يف أكادميي ماسرت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة خترج مذكرة
 تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري 


 


 


 عنوان املذكرة


 


 


 من إعداد الطالب:                                                                حتت اشراف االستاذ:
 أزمور رشيد                                               فالح علي                                  


 جلنة املناقشة


 أ/ معارفية الطيب................استاذ مساعد أ           جامعة مستغامن         رئيسا


 أ/ ازمور رشيد....................استاذ مساعد أ          جامعة مستغامن         مقررا 


 د/ بن ميينة كمال................استاذ حماضر           جامعة مستغامن         مناقشا 


 


 2015/2016السنة اجلامعية:                                       


 العلمي البحث و العايل التعليم وزارة
 ابديس مستغامن بن احلميد عبد جامعة


 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
 واحملاسبية املالية العلوم قسم


 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE 


DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


 


MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 


SUPERIEUR 


ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 


UNIVERSITE ABDEL HAMID IBN BADIS 


MOSTAGANEM 


Faculté Des Sciences Economiques, 


Commerciales et Des Sciences De Gestion 


Département des Sciences Financières et 


Comptables 
 


 دور التدقيق الداخلي يف حتسني اداء املؤسسة االقتصادية.
 دراسة حالة مؤسسة ميناء مستغامن         


  





