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والجزائر بدورها  ،يميز البيئة االقتصادية تغيرات و تطورات ناتجة عن التغير املستمر الذيعدة  في العالم االقتصاد شهد      

ة ملتطلبات في العديد من املجاالت لتمكينها من االستجاب  ملؤسسة االقتصاديةف ايولد ضرورة تكي ماتواكب هذه التطورات 

ف مختلب  اإلدارةظهور وتطور املنافسة الحادة و  ،املؤسسة منهاعلى فرض تحديات كبيرة الذي و املحيط الذي تعيش فيه، 

 األمرفعالية، املرغوبة بكفاءة و  أهدافهاقيادة هذه املؤسسات نحو تحقيق للية املدراء و مسؤ  من زاد ما أساليبهاو  مفاهيمها

تبني  أطرافلوجود و  ،األداءمنهجية موحدة لهذا  إيجادالعمل على املؤسسات و  أداءالتركيز على ضرورة ترتب عنه الذي 

وفق  قية والشرعية ملخرجات هذا األداءطابع املصدا إصباغتوكيل طرف يعمل على تحتم  األداء،مخرجات هذا قراراتها على 

الفعلي  األداءنتائج من جهة وتحليل  اإلدارةترشيد قرارات الذي يعمل على  اإلداري   التدقيقوهنا ظهر املعايير املوضوعة، 

على االهتمام بهذا الجانب بمحاولة وضع معايير دولية منظمة لإلطار  ت املعنية دولياعملت الهيئاو قد لسياسات املشروع 

 .املهنة املنهي لهذه

 

 :التالية اإلشكاليةمكننا طرح واملتغيرات ي وفي ظل هذه املستجدات الية:اإلشك

 

 ؟في املؤسسات الجزائرية  اإلداري وفق املعايير الدوليةمدى تطبيق التدقيق  ما  

  

 : إلملام باملوضوع أكثر قمنا بتقسيم اإلشكالية املطروحة الى األسئلة الفرعية التالية ول الفرعية : األسئلة

 

 اإلداري؟التدقيق ب املقصود ما 

  املؤهل العلمي) اتو مدى تطبيق املعايير الدولية تعزى ملتغير  اإلداري هل توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق ،

 املهنة الحالية، سنوات الخبرة(؟

 : فرضيات الدراسة 

 بصياغة الفرضيات التالية: على التساؤالت املطروحة قمنا لإلجابة 

 

 تدقيق النواحي اإلدارية للمؤسسة من أعلى الى أدنى مستوى.  هو اإلداري التدقيق  .1

ري املؤهل العلمي دولية تعزى ملتغيو مدى تطبيق املعايير ال اإلداري ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق   .2

تعزى ملتغير لدولية و مدى تطبيق املعايير ا اإلداري توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق واملهنة الحالية، بينما 

 .سنوات الخبرة

 :الدراسة أهمية

 وكذا التحوالت اإلقتصادية الجزائرية.تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع في حد ذاته، 

 :أهداف الدراسة

 ترمي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 تحديد اإلطار املفاهيمي لإلدارة و التدقيق اإلداري.-       

 إبراز و توضيح أهمية التدقيق اإلداري ومختلف املفاهيم املتعلق به.  -       

 التعرف على أهم الهيئات املعدة للمعايير الدولية للتدقيق. -        

 .مستغانممعرفة واقع التدقيق اإلداري من خالل أراء عينة الدراسة بوالية -     
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  املوضوع أسباب اختيار: 

من  محاولة معرفة مدى تطبيقه في الواقعو  ،مسبقا إليهعدم التطرق و  إلى حداثة املوضوعاالختيار  أسبابترجع  

 .مستغانمطرف املؤسسات الجزائرية وبالضبط والية 

 

 :منهج الدراسة 

 

 :تم استخدام  املحدد له  اإلطارداخل  محاولة منا  لحصر املوضوع   

 النظرية من خالل التطرق الى مختلف املباحث و الكتب التي تناولت املوضوع. وصفي التحليلي استعمل في الفصول املنهج ال-

اما في الجانب التطبيقي فقد استعملنا دراسة حالة احدى املؤسسات الجزائرية و هي مؤسسة الدواجن بوالية مستغانم و - 

 أجرينا بها استبيان تمت اإلجابة عنه من طرف العاملين باملؤسسة.

 

  :تقسيمات البحث 

 

تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول فصلين نظريين وفصل تطبيقي، تم التطرق في الفصل األول إلى مدخل عام لإلدارة 

ويوجد فيه ثالث مباحث املبحث األول عموميات حول اإلدارة وهذا املبحث لديه ثالث مطالب املطلب األول واملحاسبة اإلدارية

وهو املحاسبة  الثاني وظائف اإلدارة واملطلب الثالث الكفاءة و فاعلية األداء اإلداري .املبحث الثانيمفهوم اإلدارة واملطلب 

التطور التاريخي للمحاسبة اإلدارية و اإلدارية وينقسم إلى ثالث مطالب املطلب األول مفهوم املحاسبة اإلدارية املطلب الثاني 

وينقسم أيضا إلى  اإلدارة والتدقيق العالقة بين عناصر املبحث الثالثإلدارية, املطلب الثالث هو نظام املعلومات املحاسبة ا

ثالث مطالب املطلب األول العالقة بين اإلدارة واملحاسبة اإلدارية املطلب الثاني العالقة بين اإلدارة والتدقيق املطلب الثالث 

 الفصل الثاني يخص اإلطار املفاهيم للتدقيق اإلداري ، أما في  العالقة بين املحاسبة والتدقيق وأخيرا خالصة الفصل 

وينقسم إلى ثالث مباحث املبحث األول مفاهيم النظرية للتدقيق وهذا املبحث ينقسم إلى ثالث مطالب املطلب االول ماهية 

اسيات التدقيق أسالتدقيق املطلب الثاني أهمية وأهداف التدقيق املطلب الثالث أنواع التدقيق و معاييره املبحث الثاني 

األداري ينقسم إلى ثالث مطالب املطلب األول مفهوم التدقيق اإلداري ومراحله املطلب الثاني أهمية وأهداف التدقيق اإلداري 

 املطلب الثالث أنواع التدقيق اإلداري ,املبحث الثالث املعايير الدولية للتدقيق اإلداري ينقسم إلى ثالث مطالب  املطلب األول 
 مهنة التدقيق اإلداري وفق املعايير الدولية تنظيم املطلب الثاني  عايير الدولية والهيئات القائمة على إصدارهاأنواع امل

، أما في الفصل الثالث فقد تضمن واقع التدقيق اإلداري وفق  التحديات و املشاكل التي تواجه املدقق اإلداري املطلب الثالث 

 .مستغانماملعايير الدولية دراسة ميدانية لبعض املؤسسات بوالية 
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 صعوبات الدراسة: 

كذلك  ،لتي تناولت املوضوع نظرا لحداثتهملراجع اجهتنا في عدم وجود قسط كافي من ااي و ترجع الصعوبات الت     

 ء االستبيانو مللإلجراء الدراسة امليدانية، أ الطلبة  ستقبالاملؤسسات على ا أصحابعزوف العديد من املهنيين و 

 املقدمة من طرفهم. األسبابنظرا للعديد من 
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 تمهيد:

مرهون بتخطيط  اقتصاديفوجود أي تطور  ،لتي يقوم عليها اقتصادهاا اأي دولة مرهون بتطور منشآته ازدهار إن تطور و     

 وتنظيم إداري على معايير ومقاييس دولية ثابتة.

، بمهام ن تكامل مجموعة من الوظائف لها هدف محددعالعملية اإلدارية ناتجة أن  إلدارة باعتبارا هميةأظهر ومن هنا ت     

إلى بيانات اإلدارة ومشاكلها وحاجتها ومع مرور الزمن وزيادة تطور  ،محددةتحتاج إلى مهارات إدارية  داري اإل  األداءفعملية 

 اإلدارةاملتكامل للمنشأة ملساعدة  اإلداري كجزء من نظام املعلومات  داريةاإل قراراتها ظهر علم املحاسبة ومعلومات وترشيد ل

 .لتحسين أدائها وجودة مخرجاتها ،واملسؤوليةتنبني على املعرفة  اإلداريةفالعملية ، تخطيط والرقابة واتخاذ القراراتعلى ال

 ،اإلدارةيتضمن ماهية  األول املبحث احث: مبثالث تقسيمه إلى ب، ل سنعرض املفاهيم العامة لإلدارةومن خالل هذا الفص     

 اإلدارةالعالقة بين عناصر  إلىتطرق فيه سن، أما املبحث الثالث املحاسبة اإلدارية إلىتعرض فيه نواملبحث الثاني الذي 

 .والتدقيق في املؤسسة
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  ةاإلدار  عموميات حول : األول املبحث 

ومنه  ،ة، محددة مسبقااإلداري عمل منظم لتحقيق أهداف معينمنذ القدم، فالعمل  أهمية كبيرةلحاجة لإلدارة كعلم ا        

لى كفاءة وفاعلية ثم وظائفها ثم نتطرق إلك بتحديد مفهوم اإلدارة، ، وذهذا املبحث سنحاول تحديد اإلطار العام لإلدارةفي 

  .األداء اإلداري 

  اإلداري الفكر وتطور اإلدارة : مفهوم األول  املطلب  

  :مفهوم اإلدارة:أوال

  الباحثين لنظروتميز إختالفها نظرا إلختالف وجهات  لإلدارةلمفهوم العلمي التعاريف للقد تعددت       

، على تحقيقه واإلشراف، الخاصة بتنفيذ غرض معينعملية ال :"بأنها اإلدارةعرفت دائرة املعارف للعلوم االجتماعية فقد  

 1"؛الذي يبذل في هذه العملية اإلنسانيفة من الجهد ودرجات مختل ألنواعالناتج املشترك  وبأنها

 2؛"ومعهم اآلخرينوظيفة تنفيذ املهمات عن طريق  ": بأنها اإلدارةفقد عرفا  )l)lniDon واودنيل  ( zontKo)كونتز  أما

 األخرى ناصر جانب الع إلىامللموسة غير  اإلنتاجدارة تعتبر عنصر من عناصر اإل  :"(   (H. Saymon سايمون  هربرتيف ويض

 3؛" املال ورأس اإلنتاجووسائل  ،وهي املوارد البشرية، املواد الخام

 4؛"اآلخرينبواسطة  األشياء: "فن تنفيذ بأنها إلدارةا ( Follett)  فولتعرف تو 

األوامر أن تتنبأ، وتخطط، وتنظم، وتصدر  هو اإلدارةمعنى  أن:" بأنها دارةفقد جاء تعريفه لإل  ( H. Fayol) هنري فايول أما 

 5؛" وتنسق وتراقب

 .أهدافهابأنها مجموعة من الوظائف التي تقوم بها املنظمة من اجل تحقيق  منه يمكن تعريف اإلدارة و

 

 

 

                                                             
خليل، اإلدارة المعاصرة المبادئ الوظائف الممارسة، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، موسى   1

 .16ص 2005
 .13، ص1998فؤاد الشيخ سالم وآخرون، المفاهيم اإلدارية الحديثة، الطبعة السادسة، مركز الكتب األردني، األردن،  2
 .15،ص 2009عباس، أساسيات علم اإلدارة، الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، علي 3
 .11، ص 2002عبد السالم أبو قحف، أساسيات التنظيم واإلدارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  4
ملكة العربية السعودية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الم اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، مبادئ إدارة األعمال، 5

 .2، صب



 الفصل األول:                                                   مدخل عام لإلدارة و المحاسبة اإلدارية
 

 

6 

  اإلداري الفكر تطور  ثانيا :

 و بالتاليشرح املاض ي  ارس لهذا التطور سيكون متمكنا منالد أنتتمثل في  كبيرة أهمية اإلداري لدراسة الفكر  ثانيـا:      

  .يكون قادرا على التنبؤ باملستقبل األخيروفي  ،فهم الحاضريستطيع 

 : اإلداري جذور الفكر  .1

من حيث كونها فرع من فروع املعرفة املنظمة فهي وليدة هذا  ماأ ،اإلنسانقديمة قدم  من حيث املمارسة اإلدارةتعتبر           

معظم الوظائف  أن إدراكيمكنه  ،والفرعونية كاإلغريقيةريخ الحضارات القديمة تتبع لتاامل، فحديثة نسبيا إنها أي، القرن 

لك على سبيل املثال في عملية ، ويتضح ذعلى مستوى مؤسساتها الفرعية أوكانت تمارس سواء على مستوى الدولة  اإلدارية

 1؛حكم الفراعنة أثناءاملعارك الحربية في مصر  وإدارة األهراماتبناء 

مجال تنظيم شؤون الدولة  وتقدما في نضجا األكثرسنة بدأت املرحلة  1400ما يزيد عن اإلسالم، أي مع ظهور  و        

  اآلن؛املتعارف عليها  داريةاإل املختلفة كما بدأت املمارسة املنظمة لوظائف  وأجهزتها

فال يزيد عن  بها كعلمبداية االهتمام  أما، ولكنها تعتبر موجودة منذ نشأة البشرية، اإلدارة ليست وليدة هذا القرن  أي أن     

 2التسعين عاما املاضية على وجه التقريب.

لنشاطات لمنظمة  وأساليبوقواعد  ومبادئتقديم مفاهيم  إلى اإلداريةتسعى املدارس : اإلداري تطور الفكر  .2

، وقد تميزت هذه النظريات بالتطور بشكل لإلدارةلك فقد حظية باهتمام الباحثين واملمارسين ، لذالهادفة واألعمال

 3.تغيرات املفاهيم والبيئة العامة دائم بسبب

  جيتها تختلف في تفاصيل منهنظريات : وتضم هذه املدرسة عدة تفرعات و  1930ـــــــ1890 الكالسيكيةاملدرسة

، وكونه كائن اقتصادي اإلنسانلكنها تتفق في افتراضاتها حول ماهية ، و اإلداريةاملبادئ املتبعة للوصول للنظريات و 

ينطوي تحت لواء هذا االتجاه الفكري كل من و  ،اإلدارةالسلوك منسجم مع متطلبات وقرارات  أنوتفترض  ،فقط

 ماكسها التي مثل البيروقراطيةالنظرية برز ممثليها، و ا F.Talor) )تايلور  دريكفر يعتبر  التيالعلمية و  اإلدارةمدرسة 

 و (M. Weber) فيبر

 هنري فايول كل من ها اإلدارية التي تزعماملبادئ  نظرية(H. Fayol) ليندال ايرويك و (L.Urwick ) لوثر جوليكو  L 

Gulick)و )( مونيMoney )و( رايليReily) 

 

 

 

 

                                                             
 .36مرجع سبق ذكره، ص عبد السالم أبو قحف،1
  .35عبد السالم أبو قحف، المرجع أعاله، ص  2
 77، ص 1999، السعودية البلدإبراهيم المنيف، تطور الفكر اإلداري المعاصر، الطبعة الثالثة، أفاق اإلبداع للنشر واإلعالم، 3
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 1 .تفسير السلوك التنظيمي للعاملين املحدد للعوامل املادية في األثرلكنها لم تر   

 لك من اجل العمل  ذ أثناءاهتمت هذه املدرسة بدراسة سلوك الفرد والجماعة  : 1960ـــ 1930 املدرسة السلوكية

، وحركت العالقات نهاوثور  وأبحاث باركر ماري ،  منزبرغ هيغو ية هذه النظر  ومن ابرز رواد ،2اإلنتاجيةزيادة 

ثم العلم  (، ماغريغور ،دوغالس، ماسلو ابرهامن رواد هذه النظرية )الهاوثورن وم بأبحاث تأثرتاالجتماعية التي 

بتركيزها على  أنها، وما يؤخذ على هذه املدرسة 3السلوكي املؤسساتي الذي يعرف حديثا بعلم السلوك التنظيمي

 .  4التي تنجح في تقديم نظرية متكاملة لتفسير سلوك املنشأة  األخرى الجوانب  أهملتقد  اإلنسانيالجانب 

 املدارس الحديثة: 

 :حول تقسيم املدارس الحديثة، منها اآلراءلقد تعددت           

   دريكر بيترلرائدها  باألهداف اإلدارةاملدارس الحديثة تتمثل في مدرسة  إنرأي موس ى خليل(Peter Drucer) ، واملدرسة

 5؛اليابانية

 مؤخرا وهي مدرسة  نشأت اإلدارة،املدارس الحديثة هي مجموعة متنوعة من النظريات لدراسة  إناملوساوي يرى  أما

 6؛على الطريقة اليابانية واإلدارة باألهداف اإلدارة، اإلدارة، املدرسة الظرفية في ، مدرسة النظماإلدارةعلم 

  ديركرنظرية  إلىلحديثة املنفي املدارس ا إبراهيموقسم Drucer))  املستقبلية  اإلدارة، نظرية املستقبلية اإلدارةفي

، نظرية ديمنجنظرية  ،شونك لجيمس، نظرية العمل الجماعي والتأثيرفي السلطة  كونز، نظرية لزهاندى لشار

 روسنظرية االقتراحات اليابانية لتجربة تيوتا ونظرية  ،في االدارة سانج بيثرنظرية  ،سلفان لدينيساستغالل الوقت 

 7؛ويبر

  8.املدارس الحديثة تتمثل في نظرية النظم والنظرية املوقفية إنو يرى علي شريف 

         و مهما تعددت اآلراء حول تقسيمات نظريات اإلدارة فان هته النظريات تهدف إلى وضع إطار متكامل لإلدارة، وذلك

 .9بما تقدمه من مفاهيم وقواعد ومبادئ وأساليب منظمة للنشاطات واألعمال اإلدارية الهادفة

 

 

 اإلدارة: وظائف املطلب الثاني

                                                             
 .19، ص 2009سامر جلدة، السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة، الطبعة األولى، دار أسامة للتوزيع والنشر، عمان،  -1
 .65، ص2004سنان الموسوي، اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقات، الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، 2
 . 35-32ص  ظائف الممارسة، مرجع سبق ذكره،موسى خليل، اإلدارة المعاصرة المبادئ الو  3
 . 69سنان الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .38موسى خليل، اإلدارة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص  5
 . 69سنان الموسوي، اإلدارة المعاصرة مرجع سبق ذكره، ص   6
 .576ص ، 1999رياضاق اإلبداع للنشر واإلعالم، الاإلداري المعاصر، الطبعة الثالثة، أفإبراهيم المنيف، تطور الفكر  7
 .52، ص 2007علي شريف وآخرون، اإلدارة المعاصرة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  8
 . 77، ص نفس المرجع السابقإبراهيم المنيف،  9
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 :أدناهالشكل البياني  التالية مبينة فيوظائف يمكننا استخالص ال لإلدارة الذكرالسالفة  من خالل التعاريف   

                                    

 

 اإلدارة وظائف(: 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

  .18ص ،2003 ،اإلسكندرية ،الجامعيةالدار  ،و املهارات املبادئ اإلدارة ،احمد ماهر:   املصدر        

  :ما يليفي اإلدارةوظائف  تجلى لنا، تأعالهالشكل ومن خالل       

بالهدف  أواليفكر  أنيجب  فاإلداري ، األخرى وهو يسبق الوظائف  لإلدارةيعتبر التخطيط من الوظائف الرئيسية : التخطيط

 1؛ويخطط النجازه  إليهالذي يسعى 

( اإلدارية) اإلشرافيةالوظائف ين وظائف املنشأة عن طريق تحديد رتيب العالقات ب: تبحث وظيفة التنظيم في تالتنظيم

بما يكفل تنفيذ الخطة بكفاءة لك بهدف تحقيق التنسيق بين القوة العاملة واملوارد املتاحة والتنفيذية وواجبات كل منها وذ

 ؛فعاليةو 

تعاون بين من تحقيق ال اإلدارةتتضمن الكيفية التي تتمكن بها و  اإلدارةعنصر من عناصر وظيفة التوجيه  تعتبر :التوجيه

 االتصال؛الحفز و مليات القيادة و تمارس من خالل عو طاقاتهم  بأقص ىحفزهم للعمل العاملين في املؤسسة و 

يكون هنالك معايير  أنتستوجب عملية الرقابة و  ،اإلداريةمنها العملية  تتألفهي وظيفة مهمة من الوظائف التي : الرقابة

 هي املعايير الواجب القياس عليها؛املنصوص عليها في الخطة  األهدافغالبا ما تكون حددة يتم مقارنة نتائج العمل بها، و م

السبل  بأفضلاملختلفة املتاحة  عملية يمكن من خاللها الجمع بين املوارد:بأنها  اإلداريةالعملية  إلىوبالتالي ينظر           

  1.والفاعليةتحقيق الكفاءة  إلىيؤدي  ما يمكن من الجهد والوقت واملال ما بأقلمحددة مسبقا  أهدافلتحقيق 

                                                             
 .17،18د الشيخ سالم و آخرون، مرجع سبق ذكره ، ص فؤا-1

 التخطيط 

 التنظيم      
 الرقابة     

 التوجيه        
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 اإلداري  األداء: كفاءة وفاعلية املطلب الثالث

 ؛املتزايدة مع مرور الزمن اإلدارةكعلم جاء تلبية الحتياجات  اإلداريةظهور املحاسبة  إن      

د مفهوم املحاسبة تحديلك ، بعد ذاإلداريةالتطور التاريخي للمحاسبة  إلىالتطرق  اول سنح طلبن خالل هذا املفم   

 اإلدارية، ثم الفرق بين نظام معلومات املحاسبة املالية واإلدارية.

، وتحقيق األهداف ال يتم إال من بكفاءة لتحقيق األهداف بفعاليةد إن اإلدارة عبارة عن األنشطة التي تستخدم املوار         

املستخدمة في هذه  أألموال إلىبينما تشير الكفاءة  ،األهدافإنجاز تتمثل الفعالية في و   ،2خالل  االستخدام األمثل للموارد

 األجزاءكان قد تم إنتاج هذه  إذابينما تتعلق الكفاءة بما ، املستخدمة دون عيوباألجزاء  إنتاجالفعالية  أمثلةومن  األهداف

 ؛3من التكلفة األدنىبالحد 

الفعالية فيرى انها تشير الى اداء  أما "الكفاءة هي استخدام األشياء بالطريقة الصحيحة "،  داكر بيتر فحسب 

 ؛4االشياء الصحيحة في الوقت املناسب

مثلة االهداف تحقيق تخدام املوارد وادارتها بشكل جيد، ومن أاي انها تشير الى مدى تحقيق االهداف املرغوبة من اس      

 ؛تحقيق رضا العاملين ،االسواقالتوسع في  ،الربح

فانها ترتبط بمستوى ودرجة النتائج  عاليةما الفبط بمستوى ودرجة استخدام املوارد، أومنه نستخلص ان الكفاءة ترت       

 ؛املترتبة عن استخدام تلك املوارد

 

 

 

 

 : : املحاسبة اإلداريةالثاني املبحث 

                                                                                                                                                                                                    
 .25سنان الموسوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 
  . 23 ،22احمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
 
 . 1041،ص 2002اج، دار المريخ، الرياض،جارينز، جمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، احمد حامد ح ألفين 3
 .23احمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص  4
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هي معلومات تستخدم داخل املؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة )سرية( وال يمكن الوصول لها أو االطالع عليها إال من 

. وتختلف عن املحاسبة املالية في عدة فروقات منها أنها ليست عدد قليل من املستخدمين من متخذي وصناع 
ً
القرار غالبا

 .إلزامية وتاريخية ومستقبلية

 املطلب األول: مفهوم املحاسبة اإلدارية

 هناك عدة تعاريف للمحاسبة اإلدارية يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:    

املحاسبة التي تختص بتقديم املعلومات للمـدريين السـتخدامها فـي التخطـيط قد تم تعريف املحاسبة اإلدارية بأنها: "احد فروع 

 1والرقابة على العمليات،والستخدامها في اتخاذ القرارات"؛

و تعرف كذلك بأنها: "نظام للمعلومات يقوم بجمع وتشغيل البيانـات إلنتـاج معلومـات يـتم توصـيلها إلدارة املنشـاة السـتخدامها 

والرقابـــة ومـــا تنطـــوي عليـــه الوظـــائف ومـــا تحتاجـــه مـــن اتخـــاذ القـــرارات وبمـــا يســـاعد اإلدارة فـــي تحقيـــق فـــي التخطـــيط والتقـــويم 

 2أهداف التنظيم "؛

و منــــه يمكننــــا تعريــــف املحاســــبة اإلداريــــة بأنهــــا: نظــــام للمعلومــــات يقــــوم بتــــوفير مجموعــــة مــــن املعلومــــات، ماليــــة وغيــــر ماليــــة،   

 بغرض مساعدة اإلدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.

 

  اإلدارية: التطور التاريخي للمحاسبة لثانيااملطلب 

فترات ليمثل ا ظروف املحيطة باملحاسبة وتلبيتها، والجدول أدناهللوجود نتيجة ملتطلبات ال اإلداريةلقد ظهرت املحاسبة          

 .رت بها املحاسبة ومميزات كل فترةالزمنية التي م

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
إتش جاريسون، اريك نورين، ترجمة محمد عصام الدين زايد، احمد حامد حجاج؛ المحاسبة اإلدارية، دار المريخ للنشر والتوزيع، ري  1

 .35، ص 2000المملكة العربية السعودية، 
 . 8، ص2003اإلسكندرية، األميرة إبراهيم عثمان، عبد الوهاب نصر علي، مقدمة في المحاسبة اإلدارية، الدار الجامعية الجديدة،  2
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 .اإلداريةللمحاسبة التاريخي  التطور (: 1)الجدول                    

 

 :مميزاتها الفترة الزمنية 

1900 

 

 

 ؛ت االقتصاديةآالذي حدث للمنش بالتطور ة الفتر  تميزت هذه

االهتمــــام بالجوانـــب املاليــــة فقـــط نظــــرا  أي، عبـــارة عــــن تشـــر ع مـــالي اإلداريــــةكانـــت املحاســـبة  

كانـــــت ف ،األمـــــوال رؤوسللمشـــــكلة التـــــي كانـــــت تواجـــــه املشـــــار ع فـــــي ذلـــــك الوقـــــت واملتمثلـــــة فـــــي 

وتميـزت املعلومـات املاليـة  ات،ائـد االسـتثمار، تقيـيم املوجـودعالتقـارير منصـبة علـى الربحيـة، 

 كانت غير موثوق بها بأنها

 والسندات كانت محدودة. باألسهم

1920 

 عقد العشرينات   

 اإلفــالسمعالجـة ثثـار  إلــى، واتجـه االهتمـام (1933- 1923باألزمــة املاليـة )تميـزت هـذه املرحلـة 

مــن تطـوير وتوســيع املنشــاة  اإلدارةوتحــول اتجـاه  ،ظــيم املشـار ع مــن الناحيـة املاليــةتن وإعـادة

 ؛املحافظة عليها واالستمرار إلى

 

عقـــــد الثالثينـــــات 

  واألربعينات

فشـل العديـد مـن التوجه منصبا على دراسة ربحية املنشآت والتخطيط لـذلك، نتيجـة  أصبح

ت املاليــــــة علــــــى تــــــوفير الضــــــمانا واإلدارةكــــــذلك انصــــــب اهتمــــــام الدولــــــة  ،املشــــــار ع وتصــــــفيتها

ل الخـاريي ومالحظاتـه علـى لك توجه االهتمام بتقارير املدقق واملحلـتمويلها لذبتنظيم هياكل 

 ؛املنشاة

 

منتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 األربعينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 والخمسينات  

فــتم اســتخدام النمــاذج الرياضــية لهياكــل املاليــة ملوجــودات املنشــاة، ازداد االهتمــام بدراســة ا

، ي موازيـا للتحليـل الخـارييالـداخل ، حيث كان التحليـلون والتدفقات النقديةفي تقييم املخز 

لك بظهـــور أهميـــة كبيـــرة فـــي حيــات املنشـــاة، وتميـــزت هـــذه املرحلـــة كـــذللقـــرارات املاليـــة  وأصــبح

 ؛ناحية التحليلية للقوائم املاليةال

 

رأس حيـث اهتمـت بدراسـة قـرارات التمويـل االسـتثماري وكلفـة  ،اإلداريـةبروز فكرة املحاسبة  الستينات 

للنهــــوض  اإلدارةلك بــــدا االهتمـــام بــــوظيفتي التخطـــيط والرقابـــة كوســــائل ملســـاعدة ، كـــذاملـــال

 ؛بمهامها
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املوازنـــــات  وإعـــــداد األجـــــلبـــــالتخطيط لالســـــتثمارات طويلـــــة  اإلداريـــــةبـــــرز االهتمـــــام املحاســـــبة  السبعينات 

لتصـــــبح  اإلداريـــــة، وتطـــــور محاســـــبة التكـــــاليف واســـــتخداماتها، تطـــــورت املحاســـــبة التقديريـــــة

ة للمشـار ع، ومـا يميـز الخارجية والداخليـ لألطرافاملعلومات  وتيهئالتي تجمع البيانات  الجهة

 ؛اإلدارةلك معالجة املشكالت من وجهة نظر هته الفترة كذ

 الثمانينات 

 

 

القـــوائم  إعـــداداملـــال واخـــذ عنصـــر التضـــخم بعـــين االعتبـــار عنـــد  رأسزيــادة االهتمـــام بتكلفـــة 

التــــي  التأكــــدزيــــادة املخــــاطر وحالــــت عــــدم  إلــــىلك التضــــخم كــــذ وأدى، املاليــــة والتحليــــل املــــالي

 ؛ة الجنسيات والتكتالت االقتصاديةتواجهها املنشآت وظهرت الشركات متعدد

 

 التسعينات 

 

 

عبـــر الســـتخدام البيانــــات مكإطـــار املحاســـبية  األنظمـــةوالدة مدرســـة جديـــدة اهتمـــت بتطـــوير  

 لرسم السياسات االستثمارية ؛ واإلدارية ،املحاسبية

 

دار الحامــد  الطبعــة الثانيــة، ،املعاصــرة اإلداريــةوالسياســات  اإلداريــة، املحاســبة يوحنــا عبــد ثل ثدم،صــالح الـرزق باالعتمــاد علــى: الطالــب إعــداد : مــن املصـدر 

 .13-11 ، ص2006 ،للنشر والتوز ع،عمان

املــوارد االقتصـــادية تعــد مصـــدرا للتنســيق بــين مختلـــف  أنهــا إلـــىنخلــص  اإلداريــةمــن خــالل هـــذا العــرض التــاريخي للمحاســـبة      

لـك علـى نحـو مباشـر تحقيـق ذ ال يمكـنتأخـذ فـي الحسـبان املـوارد التـي يمكـن السـيطرة عليهـا وتلـك التـي أن لك يجـب ، كذاملتاحة

   1.املنشأة أهداففي تعظيم  اإلدارةوفعالية  األداءفي عملية تقييم كفاءة 

 واملالية  اإلداريةنظام معلومات املحاسبة  :الثالثاملطلب 

ويمكـن توضـيح الفـرق بـين نظـام  معينة أهداف والعالقات القائمة بينها لتحقيق األشياءة عامة هو مجموعة فالنظام بص إن    

  أدناه.واملالية من خالل الجدول  اإلداريةاملعلومات للمحاسبة 

 .املاليةونظام معلومات املحاسبة  اإلدارية: الفرق بين نظام معلومات املحاسبة (2)الجدول         

 اإلداريةمعلومات املحاسبة نظام  من حيث 

 

 معلومات املحاسبة املالية نظام 

املنشــــــــاة الــــــــذين يعملــــــــون  أعضــــــــاءيخــــــــدم  الهدف منه 

 .بادرتها وتسيرها نحو أهدافها

 يخدم مستخدمون خارج املنشاة 

                                                             
 عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، صالح الرزق، المحاسبة اإلدارية والسياسات اإلدارية المعاصرة، يوحنا عبد آل آدم، 1

 .14ص ،2006
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الزمنــــــــــي  األفــــــــــق

الــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــوم 

 أساســـــــــــــهعلــــــــــــى 

 املحاسبة

يهــــــــتم بالبيانــــــــات التاريخيــــــــة واملســـــــــتقبلية 

علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء دون الوقـــــــــوع فـــــــــي حـــــــــرج 

لــإلدارة املوضــوعية الن معلوماتهــا موجهــة 

 .فقط

املاضـــــــــــية فقـــــــــــط  اإلحـــــــــــداثينصـــــــــــب علـــــــــــى تحليـــــــــــل 

املعلومـات  أعـداداملوضـوعية فـي  مبـدأللحـرص علـى 

للعالقـــــات املاليـــــة  أســــاساملحاســــبية التـــــي ســـــتكون 

  الناس بين مجموعة من

وســــــائل وطـــــــرق 

تحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 البيانات 

يتمتـــع بمرونــــة تامــــة فــــي اســــتخدام الطــــرق 

والوســـــــــــــــــــــــــائل املحاســـــــــــــــــــــــــبية والرياضـــــــــــــــــــــــــية 

 .لتحليل البيانات  واإلحصائية

 .نظام القيد املزدوج

يركــــــــــــز علــــــــــــى املعلومــــــــــــات التــــــــــــي تصــــــــــــدرها  املعلومة 

 أة.األقسام واألنشطة املختلفة في املنش

علـــــــــــــى املنشـــــــــــــاة ككـــــــــــــل باعتبارهـــــــــــــا الوحـــــــــــــدة يركـــــــــــــز 

 .املحاسبية 

 

املعلومــــــــات التــــــــي تصــــــــدر عنــــــــه ال تخضــــــــع  املخرجات 

  .طرف خاريي أيللتدقيق من 

نظــرا الن املعلومـــات التـــي تصــدر عنـــه يـــتم تـــدقيقها 

منهــــا مــــن قبــــل مــــدقق خــــاريي محايــــد فانــــه  والتأكــــد

 يمكن الثقة بها.

 ،2005لترشــيد القــرارات التخطيطيــة، دار وائــل للنشــر والتوز ــع،  اإلداريــةاملحاســبة :  خليــل عــواد أبــو حشــي ، باالعتمــاد علــى الطالــب  إعــداد: مــن راملصــد     

 .24، 23 ص، عمان األردن

مــن خــالل الجــدول أعــاله ســننتج انــه بــالرغم مــن االختالفــات بــين نظــامي املعلومــات املاليــة واملحاســبية إال انــه ال غنــي لــإلدارة      

 ؛ منهما أيعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والتدقيق  اإلدارةعناصر  بين: العالقة املبحث الثالث
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 :من حيثبين عناصر اإلدارة و التدقيق ويمكن كذلك توضيح العالقة 

  اإلداريةواملحاسبة  اإلدارة: العالقة بين األول املطلب 

 اإلدارة أهــدافتحقــق  أن، فــال يمكــن اإلداريــةمــن خــالل وظــائف العمليــة  اإلداريــةباملحاســبة  اإلدارةتتجلــى عالقــة  أنيمكــن       

م نظمهــــا املحاســــبية وفــــق املحاســــبية بتصــــمي اإلدارةفــــي كــــل وظيفــــة حيــــث تقـــوم  اإلداريــــةبـــدون الــــدور الــــذي تطلــــع بــــه املحاســـبة 

تقــوم بتحليـل وعــرض البيانـات املحاســبية علــى  اإلداريــة، وان املحاسـبة منشــاة أليـةي للتنظــيم الــداخل واملسـؤوليةخطـط الدولــة 

تحليــل لوظــائف املنشــاة  أي، لــذا فــان اإلداريــةملختلــف املســتويات  اإلداريــةشــكل نظــم معلومــات لترشــيد عمليــة صــنع القــرارات 

واإلدارة تقـــع فـــي حكـــم االنـــدماج  فالعالقـــة بـــين املحاســـبة اإلداريـــة ،أدائهـــاعلـــى نحـــو فعـــال ومـــؤثر فـــي  اإلداريـــةيبـــرز دور املحاســـبة 

 1؛اإلداريةباملحاسبة  الشأناملحاسبية التي تهتم بهذا ، لذا سمية املعرفة والتكامل

بالغــــة للجهــــات الداخليــــة  أهميــــةحيــــث تعتبــــر ذات  اإلداريــــةدور فــــي اتخــــاذ القــــرارات  اإلداريــــةملعلومــــات املحاســــبة  إن لككــــذ      

تســاعد علــى اتخــاذ قــرارات تقــع ضــمن مجــاالت عديــدة منهــا التخطــيط  اإلداريــة، وبشــكل عــام فــان معلومــات املحاســبة باملنشــاة

  .2...الخ ،التنظيم والتوجيه ،األجلطويل 

إذا كانــت املهــام االداريـــة االساســية  وعلــى االخـــص منهــا التخطيطيــة، تتعلـــق باملســتقبل بكــل مدياتـــه  باالضــافة الــى ذالــك فإنـــه     

املســـتهدفة ، فـــإن موقـــع املحاســـبة االداريـــة فـــي اطـــار انظمـــة  املعلومـــات االداريـــة يحتـــل مكانـــا بـــال  االهميـــة، ذلـــك ألن كـــل بيانـــات  

 3ها تتفق مع املواقع الزمنية للقرارات اإلدارية ذات اآلثار املستقبلية؛املحاسبة االدارية مستقبلية تنبئية، ومن ثم معلومات

يتعاونــا معاونــة  أنيجــب فــاإلدارة وجهــاز املحاســبة مــن خــالل املحاســبة  اإلدارةهــي  اإلداريــةاملحاســبة  أنالقــول  انــه يمكــن يأ    

ا ، ولعــل املســاهمة التــي  تســهم بهــمعلومــات وبيانــات دقيقــة  ومناســبة رشــيدة  مبنيــة علــى إداريــةقــرارات  إلــىصــادقة فــي الوصــول 

 4.ث والتخمينيابعد من مجرد  الحدموضوعية و  أكثر اإلداريةلك  تجعل  القرارات املحاسبة في ذ

 

 

 

 

 

 والتدقيق  اإلدارةاملطلب الثاني : العالقة بين 

                                                             
 .24يوحنا عبد آل ادم، صالح الرزق، مرجع سبق ذكره، ص 1
اإلدارية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة احمد الطاهر، محمد أبو نصار، المحاسبة  2

 .13، 12، ص ص 2009القاهرة، 
، تقييم اداء –رقابة  –تخطيط  –اتخاذ قرارات  –مفاهيم  –عبد الحي عبد الحي مرعي، عطية عبد الحي مرعي، المحاسبة االدارية  3

 .21، ص 1997االسكندرية، الدار الجامعية، 
، 2003يحي محمد قلى، أساليب المحاسبة اإلدارية للقادة اإلداريين وغير التجاريين ، الطبعة األولى ، ليتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،  4

 . 88ص 
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وجــود فروضــه التـي يقـوم عليهـا ومـن بينهــا نجـد فـرض عـدم  إلـىوالتــدقيق مـن خـالل الرجـوع  اإلدارةتحديـد العالقـة بـين يمكـن      

 األخيـرةهـذه  إمـدادلـك ب، و ذواإلدارةوالـذي يقـوم علـى التبـادل فـي  املنـافع بـين املـدقق  واإلدارة تعارض حتمـي يـن مصـلحة املـدقق

بمعلومــــات علــــى أساســــها، و إمــــداد اإلدارة للمــــدقق ا مــــن طــــرف املــــدقق بغيــــة  اتخــــاذ قــــرارات صــــائبة بمعلومــــات تمــــت مراجعتهــــ

 1؛يل املعلومات املحاسبية للمؤسسةعلى واقع وحقيقة تمثفني محايد صائب  رأي يعتمد عليها في إبداء أنيستطيع 

لفحـــص  إمكانيـــةيكـــون هنـــاك  أنعنـــي انـــه يجـــب ي يفحـــص املعلومـــات  املاليـــة والقـــوائم الـــذ إمكانيـــةلك مـــن خـــالل فـــرض كـــذ    

 يكـــون هنـــاك ضـــرورة لوجـــود فحصـــها فانـــه ال إمكانيـــةفـــي حالـــة عـــدم  ألنـــه، اإلدارةالبيانـــات واملعلومـــات املاليـــة  املعـــدة  مـــن قبـــل 

مجموعــــة مـــن املعـــايير مثــــل يتـــوافر فــــي هـــذه القـــوائم  أنن فحــــص القـــوائم املاليـــة فانــــه يجـــب ، وحتـــى يــــتمكن املـــدقق مـــالتـــدقيق

 .2، القابلية للفحصالقياس الكمي، ز، البعد عن التحياملالئمة

عنـد قيامهـا بوظيفـة التخطـيط تعتمـد بدرجـة كبيـرة علـى معلومـات يـحيحة ودقيقـة، وهـذا لتحقيـق اإلدارة  أن إلى باإلضافة      

كانــت معتمــدة ومصــادق عليهــا مــن طــرف  إذا إال، وال يمكــن الوثــوق فــي هــذه املعلومــات بصـفة مطلقــة أهـداف املؤسســة املســطرة

  .3شخص محايد

ين داخل املشروع من خـالل تـوفيره لبيانـات ومعلومـات وقـوائم وتقـارير والعامل اإلدارةكبيرة في خدمة  أهميةللتدقيق   أنكما     

 4ومعتمدة من املراجع؛سبية مدققة مالية ومحا

 تبقــى بــدون شــرعية وال يمكــن للمتعــاملين الخــارجيين البنــاء، دقق علــى مخرجــات العمليــة اإلداريــةفبــدون مصــادقة املــ

 ؛عليها في عملية اتخاذ قراراتهم

 

 

 والتدقيقالعالقة بين املحاسبة  :ملطلب الثالثا

لـــك مـــن خـــالل التطـــور ويتضـــح ذ ،خل والتكامـــل فيمـــا بينهمـــاتتصـــف بالتـــدا أنللتـــدقيق واملحاســـبة عالقـــة وطيـــدة يمكـــن  إن      

حاجاتـه  إشـباعفـي صـراعه مـع الطبيعـة مـن اجـل  اإلنسـانالتـدقيق قـديم قـدم ف ،تميـز بـالتزامن والتـرابطالتاريخي لكليهمـا والـذي 

قيمــة الســلع والخــدمات  وحــدة قيــاسكواختيــار النقــود  األرقــامبعــد اختــراع  بشــكل منــتظماملحاســبة ، لتظهــر الــذكر أســلفناكمـا 

نظـام املحاسـ ي بقواعـده بعـد ظهـور ال إالظهـر م ياألخيـر لـ هـذا أن إذ، الحساباتسبة لتدقيق يختلف بالن األمر أن إال، املتبادلة

كـذلك إن للمحاسـبة 5؛عـد والنظريـات عنـد التسـجيل فيهـاالنظام من حيـث مـدى تطبيـق تلـك القواونظرياته، لفحص حسابات 

                                                             
، ديوان المطبوعات اإلطار النظري والممارسة  التطبيقية–محمد التوهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات  1

 . 13،14، ص 2003الجامعية، الجزائر، 
الناحية النظرية، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  -غسان فالح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصر 2

 .21، ص2009
لدولية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير )منشورة(، معهد محي الدين محمود عمر، مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير ا 3

 .11، ص2008، الجزائر بالمديةالدكتور يحي فارس العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي 
مشاكل التطبيق العملي، المكتب  –المعايير والقواعد  –اإلطار النظري  –محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل  4

 .18، اإلسكندرية، ص 2007الجامعي الحديث، 
، ص 2008محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،  الجزائر،  5

07.  
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للمجتمــع والتــي ترتكــز علــى  الخدميــة األنشــطةبتقيــيم  الهتمامهــالــك لألطــراف الخارجيــة عــن املؤسســة وذ لنســبةأهميــة كبيــرة با

 باملعلومـات الالزمـة التخـاذ قـرارات ماليـة تتصـل بنشـاة املؤسسـة، املاليـة للوحـدات االقتصـادية بـاألمور املهتمـة  األطرافتزويد 

 1لك؛امليزة يتميز بها التدقيق كذوهذه 

ع املحاســبة، لكنــه نظـام مســتقل بذاتــه، بيــد أنــه يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى نتــائج لتــدقيق لــيس فرعــا مــن فــرو باإلضـافة إلــى أن ا    

 2عملية املحاسبة؛

فنــــي عــــن مــــدى صــــدق وســــالمة القــــوائم املاليــــة التــــي تعــــدها الوحــــدة  لــــرأياملــــدقق  إبــــداءهــــدف التــــدقيق يتمثــــل فــــي  إنلك كــــذ   

املقبولـــــة عمومـــــا  مبادؤهـــــامـــــن املحاســـــبة التـــــدقيق  ، وقـــــد اســـــتعارالخارجيـــــة صـــــاحبة املصـــــلحة لإلطـــــرافاالقتصــــادية وتقـــــدمها 

ة مـن االرتبـاة بـين كـل مـن هنـاك درجـ أنلـك ، ومعنـى ذاملالية املقدمة للفحـصواستخدمها كمعايير للحكم على توافق البيانات 

 3.الفكري املستقل إطارهحيث يوجد لكل منهما  ،املحاسبة على الرغم من انفصالهماو  التدقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .17، ص2012/2013غير منشورة،  يوسفات علي، محاضرات نظرية المحاسبة، السنة األولى ماستر، 1

 
 .18، ص2000عبد الفتاح محمد الصحن، وآخرون ، أصول المراجعة، الدار الجامعية ، اإلسكندرية،  2
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 خالصة الفصل :

 األنظمــةمجموعـة مـن  إلـىانـه فـي ظـل التغيــرات التـي يشـهدها العـالم تـزداد حاجــة املؤسسـة مـن خـالل مـا سـبق يمكــن القـول         

باعتبارهـــا  فـــاإلدارة ،خل والتكامـــل والتــرابط فيمـــا بينهــاتتميـــز بالتــدا األنظمــةهـــذه  أنبحيــث  ،املرجـــوة وأهــدافهالتحقيــق غاياتهـــا 

 معلومـات ماليـة وغيـر ماليـة التخـاذ قراراتهـا بكـل كفـاءة وفاعليـة، إلـى أهـدافهاوالوظائف تحتـاج لتحقيـق  األنشطةمجموعة من 

، التضــليلتتعــرض  أنلكــن فــي ظــل كــل هــذا فــإن هــذه املعلومــات يمكــن  ،اإلداريــةاملحاســبة بالنســبة للعمليــة  أهميــةوهنــا تظهــر 

بالضـــرورة علـــى املؤسســـة  أصـــبحومنـــه  ومكانتهـــا وســمعتها،متعامليهـــا ان واجـــه خطـــر فقـــدفــي مومــن هـــذا املنطلـــق تكـــون املؤسســـة 

وهـذا مـا سـوف  حـديثا، واإلداريةطابع الشرعية واملصداقية على مخرجات العملية املالية  بإصباغالبحث عن طرف ثالث يقوم 

 نتطرق إليه في الفصل املوالي حول ماهية التدقيق اإلداري كوسيلة ضمان لفعالية العمل اإلداري في املؤسسة.
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 : مقدمة الفصل

ألهمية البالغة للتدقيق بالنسبة للمؤسسات، باعتباره املرآة التي تعكس مدى صدق وصحة وموضوعية نتائج ا تكمن    

فهو يسعى إلى لتفادي الخلط  راف الخارجية في إعداد قراراتها، نشاطاتها وتقاريرها املالية التي تعتمد عليها العديد من األط

 ؛ء حاالت الغشومختلف األخطاء املحاسبية والوقوف ورا

فروعه منها التدقيق اإلداري، والذي جاء نتيجة لتطور  أنواعه و وباعتبار التدقيق علم من العلوم له تعريفه الخاص و      

وحاجة املؤسسة إلى معلومات جديدة ودقيقة، فهو يهدف إلى العمل على تقديم النصح التدقيق مع تطور الفكر اإلداري، 

 كفاءة في النظام اإلداري للمؤسسة؛ملعالجة مواطن الضعف وعدم ال

و لتوضيح أكثر لكل املفاهيم املتعلقة بالتدقيق بصفة عامة والتدقيق اإلداري بصفة خاصة، تم تقسيم هذا الفصل إلى         

احث حيث أحتوى املبحث األول اإلطار العام التدقيق أما املبحث الثاني فقد تضمن مفاهيم أساسية حول التدقيق ثالث مب

 اإلداري، واملبحث الثالث املعايير الدولية للتدقيق اإلداري 
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 قلتدقيل مفاهيم نظرية املبحث األول:

من خالل هذا املبحث ف ،ملشاكل العديدة التي تعانيهان الناتجة عاملؤسسة ا احتياجاتظهور التدقيق كان لتلبية        

في  أما ،في املطلب الثاني واألهمية األهدافثم  األول،في املطلب واملراحل  عامة حول التدقيق بداية باملفهوممفاهيم سنتناول 

 .رواملعايي األنواع إلى املطلب الثالث سنتطرق 

 التدقيقماهية  :األول املطلب 

 التدقيق مفهوم  :والأ

نجد ، ومن قبل العديد من رواد الفكر المحاسبيتم تعريف التدقيق من طرف مختلف الهيئات المحاسبية  لقد 
 :من بينها

 

عملية تقييم موضوعي لالحداث " بأنه" AAA" األمريكيةلجنة مفاهيم التدقيق املنبثقة من جمعية املحاسبة تعريف   

 ؛1مقبولة وتوصيل نتائجهاإلى املستخدم" االقتصادية، في املنشأة،بطريقة

التدقيق بأنه "مدى قدرة املدقق على  "UEC للخبراء املحاسبين االقتصاديين واملاليين" االتحاد األوربي معهد عرفوقد  

، مع للقوائم املالية الختامية إعدادهارأيه الفني املحايد حول مدى صدق وصحة الوضعية املالية للمؤسسة عند تاريخ  إبداء

 2؛"التأكد من مدى احترام املؤسسة للقوانين والقواعد املنصوص عليها في البلد الذي تنشط فيه 

منظم  من طرف منهي  مؤهل  بأسلوبتقني صارم وبناء  اختبار:" التدقيق على انه Bonnault et Germondوقد عرف  

 احترام، وعلى مدى املالية  املقدمة من طرف املؤسسةومصداقية املعلومات إعطاء رأي معلل على نوعية ومستقل، بغية 

املحاسبية املعمول بها في  املبادئالقوانين و  القواعد و احتراموعلى مدى  ، عداد هذه املعلومات في كل الظروفالواجبات في إ

 3؛ونتائج املؤسسة " للصورة الصادقة وللوضعية املاليةمدي تمثيل هذه املعلومات 

محايد للدفاتر  يقوم بها شخص منهي ممنهجة  عملية منظمة و بأنه ،استنتاج التعريف التالي للتدقيق ومنه يمكننا 

 .املوارد املتاحة لديها استغاللفي  اإلدارة وكفاءةللتأكد من مدى عدالة القوائم املالية   ،والسجالت واملستندات

 

                                                             
Jean. c, Henri. B, auditopérationel- efficacité-efficience au sécurité ,2 e edition Economica , Parise,1996 .p.14. 

بوقابة زينب، التدقيق الخارجي وتأثيره على فعالية األداء في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة "المعمل الجزائري الجديد 2
  .07، ص2010/2011، -03-، جامعة الجزائرمقدمة للمصبرات"، رسالة ماجستير

،  جامعة محمد أمين مازون، التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر، رسالة ماجستير،)منشورة(3
 .05ص 2011/03/10/الجزائر



 الفصل الثاني:                                                         اإلطار المفاهيمي للتدقيق اإلداري
 

 

20 

 1: التطور التاريخي للتدقيقثانيا : 
لدى  أوال، وقد ظهرت هذه الحاجة حقق من صحة البيانات املحاسبيةالت إلى اإلنسانتستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة  

، خصوصا بعد التطور الذي حدث في علم قطاع الخاص االقتصادية، ثم اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات الالحكومات

، ازدادت اتساع حجم املنشات وبازدياد ،تحاسبية للسجال طور الدقة املت ىإل، مما أدى حاسبة بإتباع نظام القيد املزدوجامل

 باألجرحسابات كوكالء  مدققيتعيين  إلىباملساهمين  أدى، مما اع الشرعية واملصداقية على مخرجاتهطاب إصباغ إلىالحاجة 

 اإلدارة؛ أعمالعنهم للقيام بمراقبة 

العضوية في هذه  الكلية عام  أصبحتبحيث  ،1581بايطاليا عاممنظمة مهنية في ميدان التدقيق في فينيسيا  أول وقد ظهرت 

السبق في  لبريطانياتنظيم هذه املهنة حيث كان  إلى األخرى ، ثم اتجهت الدول التدقيقمن شروط مزاولة مهنة شرطا  1669

الذي نص على وجوب عملية التدقيق  1862، ثم جاء قانون الشركات 1854معاالقانونيين عية املحاسبين لجم لك بإنشائهاذ

والواليات املتحدة  1881الدول الثانية في هذا السياق فكانت فرنسا عام  أما، بأموالهمبقصد حماية املستثمرين من التالعب 

، 1904، مصر 1904استراليا ،1902وكندا عام  1896عام  وأملانياللمحاسبين  القانونيين (  األمريكي)املعهد  1882عام 

 .من بلد في وقتنا املعاصر الحاضر يخلو ال أصبحوهكذا حتى  1911فلندا

 

 التدقيق  أهمية و أهداف: ب الثانياملطل

 ،أهمية كبيرةله  أن، كما أهداف عدةمن وراء القيام بعملية التدقيق تحقيق  إن      

 أوال: أهمية التدقيق

 :2ترجع هذه األهمية إلى الجهات املستفيدة منه، وتتمثل هذه االطراف في 

إدارة املشروع: تعتمد اعتمادا كليا على البيانات املحاسبية في وضع الخطط ومراقبة األداء وتقييمه، ومن هنا تحرص أن  

 تكون تلك البيانات مدققة من قبل هيئة فنية محايدة؛

القوائم املالية املدققة عند اتخاذ إي قرار في توجيه املدخرات واالستثمارات بحيث تحقق لهم طائفة املستثمرين: تعتمد على 

 اكبر عائد ممكن مع اعتبار عنصر الحماية املمكنة؛ 

البنوك التجارية والصناعية: فتعتمد القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند فحصها للمراكز املالية 

 التي تتقدم بطلب قروض وتسهيالت ائتمانية منها؛للمشروعات 

 

                                                             
ص ، 1999/2000باعة والنشر، عمان، خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية، الطبعة األولى، دار وائل للط 1

19،20. 
فاتح غالب، تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة، رسالة  2

 .51، ص2011ماجستير)منشورة(،مدرسة الدكتوراه ، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 ؛رجال االقتصاد: يعتمدون هذه القوائم في تقديرهم للدخل القومي وفي التخطيط االقتصادي 

أما الهيئات الحكومية و أجهزة الدولة املختلفة فتعتمد القوائم املدققة في أغراض كثيرة منها التخطيط، الرقابة، فرض 

 سعار وتقرير اإلعانات لبع  الصناعات ...ال..الضرائب، تحديد األ 

وعلى ضوء ما يحدث من فساد مالي وإداري، فقد أصبح من األهمية  دعم هذا املركز بأشخاص يتمتعون باملناعة      

مير األخالقية، والن أي تغاض ي من طرفهم على املخالفات املالية واإلدارية سيؤدي إلى اإلضرار بسمعة املؤسسة وبالتالي تد

 .1بيئة العمل بها

 :التدقيق أهداف :ثانيا 
، ومن هذا املنطلق ينبغي تزويد أحياناالعديد من املتعاملين ذوي مصالح مختلفة ومتعارضة  أنظاراملؤسسة تعتبر محط  إن

قليدية والحديثة للتدقيق في الت األهداف، حصر اإلجمالويمكن بوجه  2،النتائج هؤالء باملعلومات الالزمة حول النشاطات و

 :في الصفحة املوالية  3أدناهنواح عدة كما يظهر في الجدول 

 التقليدية والحديثة للتدقيق  األهدافيمثل : (03الجدول )                       

 

 

 الحديثة للتدقيق : األهداف : التقليدية للتدقيق األهداف

 

بتة  في املث لتأكد من دقة وصحة البيانات املحاسبيةا-

 ؛جالتهالدفاتر املشروع وس

الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم -

 املالية ملا هو مفيد بالدفاتر و السجالت؛

 غش؛ اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو -

 

 ومتابعة تنفيذها؛مراقبة الخطط املوضوعة 

رع بالنسبة إلى األهداف تقييم نتائج أعمال املش

 ؛املرسومة

تحقيق أقص ى قدر ممكن من الكفاية عن طريق محو 

 اإلسراف في جميع نواحي نشاط املشروع؛

 

                                                             
 .42، ص2011(،A0-116طالل علي الشويب، أهمية التدقيق الخارجي، على الخط، جريدة الداي، العدد) 1
، ص 2008محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2
9. 
،  2000لناحية النظرية والعملية، الطبعة األولى، دار وائل للطباعة والنشر عمان،خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات ا 3

 .14،15ص
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ت تقليل فرص األخطاء أو الغش عن طريق زيارا -

 .املدقق املفاجئة

 

د املجتمع تحقيق أقص ي قدر ممكن من الرفاهية ألفرا

 الذي يعمل فيه املشروع.

 

 

 ،عة والنشردار وائل للطبا ،النظرية والعملية، الطبعة األولى ، علم تدقيق الحسابات الناحية خالد أمين عبد هللا باالعتماد على الطالب إعداد: من  املصدر     

 .14،15ص، 2000،عمان

 األطرافمتطلبات والتغيرات التي تحدث مع  تماش يالتدقيق ي أهدافتطور  أ نيتضح جليا  أعالهمن خالل الجدول   

 .تمادها على مخرجات عملية التدقيقالخارجية ودرجة اع

 

 ومعاييرهالتدقيق أنواع : املطلب الثالث

 التدقيق  أنواع: أوال

األهداف   لك فهي تلتقي في ، وبالرغم من ذالزاوية التي ينظر من خاللها باختالفإن للتدقيق أنواعا متعددة تختلف   

 وعليه يمكن توضيح تلك التبويبات كالتالي: ،األداء التي تحكمهاومستويات 

 :1ييلنميز ما في هذه الحالة  و التدقيقالقائمين بعملية من حيث  .1

 أنمن التأكد  أساسا، ويهدف طرف من داخل املؤسسة بوساطة منوهو التدقيق الذي يتم  :التدقيق الداخلي -

 موثوقة؛ املقدمة لإلدارة سليمة ودقيقة و املعلومات البيانات و

  من قبل طرف خارج املؤسسة مستقل عن إدارتها بوساطة التدقيق الذي يتم :هوالتدقيق الخارجي -

 : 2: ونميز ما يليمن حيث اإللزام .2

تدقيق إلزامي: هو التدقيق الذي تلزم املنشاة به وفقا للقانون والتشريعات السائدة في الدولة حيث انه يلتزم  -

 لتدقيق حسابات املنشاة؛املشروع بتعيين مدقق حسابات خارجي 

 تدقيق اختياري:وفيه تقوم املنشاة بتعيين املدقق اختياريا دون ألزام من قبل قانون أو تشريع؛ -

 

 

                                                             
 .7،8مجاهد سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .31ص – 25غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :1: ونميز ما يليمن حيث مواعيد ابتداء التدقيق .3

 ار صحتها؛التدقيق نهائي: يتميز بانه يوفر للمدقق حسابات جاهزة ومرصدة، وما على املدقق اال فحص العمليات لالختب

 التدقيق املستمر: وتتميز هذه الطريقة انها تتيح للمدقق الوقت الكافي للقيام بكل ما يراه مناسبا لتكوين  -

 قناعة حول صحة الحسابات؛

 :2: ونميز ما يليمن زاوية نطاق التدقيق  .4

تدقيق كامل: وهنا يقوم املدقق بفحص القيود والسجالت واملستندات ككل بقصد التوصل إلى رأي فني محايد  -

 حول صحتها؛ 

تدقيق جزئي: وهنا يقتصر دور املدقق على بع  العمليات أو القيود دون غيرها، أي ال يمكنه الخروج برأي حول  -

 املبرم فقط؛ القوائم املالية ككل وإنما على ما حدد له في العقد 

  3: ونميز ما يلي:من حيث مدى الفحص .5

تدقيق تفصيلي )شامل(: هو التدقيق الذي يقوم املدقق من خالله بتدقيق جميع الدفاتر والسجالت واملستندات  -

 والحسابات؛

تدقيق اختياري: هو التدقيق الذي يقوم املدقق فيه باختيار عدد من املفردات )عينة( ليقوم بعملية الفحص ثم  -

 يتم تعميم النتائج على املجتمع الذي أخذت منه العينة؛

 : ونميز ما يلي:من حيث الغرض .6

التدقيق اإلداري: هو التدقيق الذي يتم بهدف التحقق من كفاءة اإلدارة في استغالل املوارد املتاحة لديها في أفضل  -

 وجه وتقديم النصح ملعالجة مواطن الضعف في النظام اإلداري املطبق؛

التكاليف: هو التحقق وفحص صحة حسابات التكاليف ومدى التزام املنشأة عند أعدادها بالخطط تدقيق  -

 واملعايير املوضوعة؛

 

 

 

 

 

                                                             
والعلوم االقتصادية، جامعة الجزائر،  غوالي محمد البشير، دور المراجعة في تفعيل الرقابة داخل المؤسسة )منشورة(،كلية الحقوق  1

 .9-8، ص  2003/2004
عزوز ميلود، دور المراجعة في تقييم اداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجستير )منشورة (، كلية علوم التسيير  - 2

 .18 – 17، ص 2006/2007، سكيكدة، الجزائر،1955اوت  20والعلوم االقتصادية، جامعة 
  .31ص – 25رنة، المرجع السابق، صغسان فالح المطا -3
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 ق التدقيمعايير  ثانيا:

هي التي يجب أن التدقيق ومعايير  ،الفعلي األداءيمكن تعريف املعايير بأنها "أنماط يلزم تحققها وأخذها في االعتبار عند      

معايير  تنقسم ، و عملية التدقيق بالجودة املطلوبة لك من اجل انجازوذ1يراعيها ويلزم املراجع بها أثناء أداء مهمته املهنية "

 إلى:التدقيق 

 الشخصية: أواملعايير العامة 

 ، وتتكون من ثالث معاييرالتدقيقتتعلق هذه املعايير بالتكوين الشخص ي للقائم بعملية   

 التـأهيل العلمي و العملي والكفاءة املهنية  األول:املعيار 

املهنية التي تتم بواسطة شخص لديه  املعرفة العلمية والخبرة العملية والكفاءة  أنيجب  التدقيق أنهذا املعيار على ينص   

االت من املجيق و التدقيتمتع باملعرفة العلمية الكافية في مجاالت املحاسبة والضرائب  أن، كما يجب تؤهله للعمل كمراجع

  2ال ممارسته للمهنة.، وان يستمر في مواصلة التعليم والتدريب طو املرتبطة باملمارسة املهنية

 املدققاستقالل  الثاني: املعيار 

ولذا  ،ره على القوائم املالية املنشورةإن توافر االستقالل والحياد لدى املدقق يعزز الثقة في الرأي الذي بين يديه في تقري    

  3؛فاستقاللية املدقق تعتبر حجر الزاوية الذي تقوم عليه مهنة التدقيق

   :املعيار الثالث

 بذل العناية املهنية املناسبة وااللتزام بقواعد السلوك املنهي

العناية تحديد مفهوم  ، ومن الجهود التي بذلت في هذا الصددمعين عند ممارسته للمهنة أداءبمستوى املدقق وهي التزام   

املهام  العناية التي عن طريقها سوف تؤدى عن اإلفصاح، والثانية املدققون تحديد مضم ألولى، فااملهنية من خالل زاويتين

 4املطلوبة من املراجع في ظل الظروف البيئية املتعددة .

 
 
 
 

                                                             
 محمد السيد السرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظري المعايير والقواعد مشاكل التطبيق العملي، المكتب الجامعي1

 .33ص  2007الحديث، اإلسكندرية، 
 .35، ص1998المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،محمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة،  2
يوسف محمد جربوع، مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته  3

 .757، ص2008واستقالله، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد السادس عشر، العدد األول،
محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، المراجعة الخارجية المفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها  4

  . 70،71، ص 2002والمعايير الدولية ، الدار الجامعية ،
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 :املنهي أو العمل امليداني األداءمعايير 

 وتتمثل في ما يلي: 1،تنفيذ عملية التدقيق  بإجراءاتوهي مجموعة من املعايير املتعلقة      

  اإلشراف كفاية التخطيط و  األول:املعيار 

املدقق  إجراءات أهداف و بمسؤولياتهم همتعريفو على املساعدين  اإلشراف عن تقسيم العمل ول و مسؤ يعتبر املدقق       

 ، وتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف الفحص؛التي سيقومون بتنفيذها

 االعتماد على نظام الرقابة الداخلية إمكانيةتقييم مدى  الثاني:ملعيار ا

ضعف أو من فحص واختبارات يتوقف على مدى قوة املدقق بمكان الن مدى ما يقوم به  األهميةيعد هذا املعيار من           

 أوجهيمارس قدرا كبيرا من العناية واالهتمام واليقظة الكتشاف  أناملدقق نظام الرقابة الداخلية وبناء على ذالك يجب على 

 ؛2الداخلية العيوب التي ينطوي عليها نظام الرقابة أوالضعف 

     األدلةكفاية  الثالث:املعيار    

لك حظات واالستفسارات واملصادقات  وذواملال  أملستنديعلى قرائن كافية عن طريق الفحص املدقق ضرورة حصول أي      

 3في القوائم املالية  تحت الفحص. رأي سليم إلبداء

  :4معايير التقرير

 معايير حسب التالي: أربعةو هي املدقق تقرير  إعدادوتسمى معايير            

  رف عليها و املقبولة قبوال كانت القوائم املالية معدة وفقا للمبادئ املحاسبة املتعا أذايوضح التقرير فيما  أنيجب

 عاما.

  ذلك.غير  إلى اإلشارة أو أخرى  إلىتلك املبادئ مطبقة بثبات و تجانس من فترة يبين التقرير بان  أنيجب 

  ذلك.غير  إلى اإلشارة أوكامال عن الحقائق املالية  إفصاحايبين التقرير  أنيجب 

 

 

                                                             
 .16خالد أمين عبد هللا، تدقيق الحسابات الناحية العلمية، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .41،42الفيومي وعوض لبيب، مرجع سبق ذكره، ص محمد  2
 .160، ص2004الجامعية، اإلسكندرية، عبد الفتاح الصحن وآخرون، أسس المراجعة األسس العلمية والعملية، ألدار3
، 0002يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، 4

 .39، 38ص
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  عندما يقترن اسم و  ،احدةالحسابات الخارجي املستقل على القوائم املالية كوحدة و  مدقق رأىيبين التقرير  أنيجب

 درجة املسؤولية التي يتحملها. أو املدقق يوضح التقرير طبيعة عمل أنالحسابات بالقوائم املالية يجب مدقق 

 أويتم تعديلها  أنلكي تتم عملية التدقيق بكفاءة وفاعلية يجب االلتزام بهذه املعايير دون  وما يمكن قوله هو أنه   

  .عدم االهتمام بها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلداري التدقيق  أساسيات :املبحث الثاني
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 ،الفعلي لسياسات املؤسسة األداء، وتحليل ي الضعف والخلل في عملية التنفيذلتعرف على نواحمن ا اإلدارةعدم تمكن إن  

 ؛اإلداري ظهور التدقيق  أدى إلى ، ماكفاءة وفاعلية أكثر، وجعله أدائهاتعمل على تحسين  أداة إيجاد إلىاملؤسسة سعي  أنتج

 

في املطلب الثاني  أما ،األول لك في املطلب وذ ومراحله اإلداري مفهوم التدقيق بحث سنحاول توضيح ملا من خالل هذا و 

 .املدقق اإلداري إلى  ، وفي املطلب الثالث نتطرق األهداف و األهميةنتناول 

 ومراحله اإلداري :مفهوم التدقيق األول املطلب 

 اإلداري:: تعريف التدقيق أوال

 يلي:منها ما  اإلداري تعريف شامل وموحد للتدقيق  إلىمحاوالت بذلت للتوصل هناك عدة  

يتم  اإلدارية"فحص وتقييم منتظم و شامل وبناء للممارسات والطرق  :بأنه اإلداري التدقيق  لإلدارةاملعهد البريطاني  عرف 

 ؛1بواسطة شخص خارجي مستقل"

 

:"عملية تقييم منتظم و مستقل و موجه للمستقبل يتم بواسطة  بأنهلك كذ بأمريكاالداخلين  املدققينمعهد وعرفه  

و الدولة بغرض تطوير ربحية والوسطى العليا  اإلداريةالتنظيمية التي تخضع لرقابة املستويات  لألنشطةاملدقق الداخلي 

 ؛2االجتماعية ،و تنمية قدرات العاملين (" األهدافالبرامج،  أغراض)تحقيق  األهداف التنظيمية األخرى وتحقيق  املنشاة

 

في استغالل املوارد املتاحة  اإلدارةتم بغرض التحقق من كفاءة هو عملية منظمة ت بأنه اإلداري تعريف التدقيق يمكن ومنه  

 .املطبق اإلداري وجه و تقديم النصح ملعالجة مواطن الضعف في النظام  أفضللديها في 

 

 
 
 
 
 

  اإلداري ثانيا : مراحل التدقيق 

                                                             
احمد حلمي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد،الجزء الرابع، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان،  1

 .124، ص2009
 .32غسان فالح المطرنة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تكون قابلة  اإلجراءاتمعظم هته  أن إالنظرا لتعدد مجاالته، اإلداري منهج واحد في التدقيق  إتباع اإلداري ال يمكن للمدقق  

 :1وتتمثل في اإلداري للتطبيق في معظم التدقيق 

  التخطيط للتدقيق اإلداري : -أ

لك يجب على املدقق الداخلي التخطيط ، بعد ذاإلداري التدقيق  غالبا ما تقوم اإلدارة العليا بتعيين مجال البحث وأهداف

م املدقق بعملية تقييم ، وفي هذه املرحلة يقو ذا التخطيطتوثيق الدليل على هب ، ويجلعمل لغرض تنفيذ األهداف املعنيةل

في اجتماع تحضيري مع يعمل تحريات خالل التدقيق لك وبعدها يعد مخططات التدفق وكذ ،األولياملخاطر ثم املسح 

بوجود هذه املعلومات يقوم املدقق بتصميم برنامج تدقيق لغرض استخدامه و  و يتم تدقيقها، عملية التياملشرفين على ال

 ؛حول التقييم النهائي للعمليات األدلةكموجه لجمع 

 :األداءجمع األدلة حول  -ب

 األمثلةالتي تم التعرف عليها مسبقا ومن  األداءتقييم معايير حقيقي ل أساسالحصول على في  يتمثل الغرض من جمع األدلة  

 األداء؛والدليل على  األداءمعايير هي  األداءيمكن تفحصها لغرض تقييم  األدلة التيعلى 

يجب تحضير مذكرة حول  املقابلة،يتم االنتهاء من  أنوبعد التدقيق، حول  األدلةهي وسيلة مهمة في جمع تعد املقابلة  و

  املقابلة؛النقاط املهمة التي يتم تغطيتها في هذه 

 االنحرافات:تحليل وفحص  -ج

األداء، عدم فعالية  أو كفاءةمن االنحرافات عن سياسة الشركة وعدم حذرا يكون  أنعلى املدقق  األدلةعند القيام بتجميع  

 املهمة؛يعمل على التمييز بين االنحرافات غير املهمة واالنحرافات  أنعليه  ويتوجب

 املصححة : اإلجراءاتتحديد -د 

التصحيحية التي يمكن  األعمالهي  على سؤالين وهما ما باإلجابةالتحليل و التحري عن االنحراف يقوم املدقق د بع 

عوامل مثل العالقة بين الكلفة والفائدة عدة  باالعتباراألخذ  مع،التصحيحية القابلة للتطبيق ؟ األعمالوهل هذه ، ؟اتخاذها

 ؛األخرى والتوافق مع سياسات الشركة 

 
 
 

 

 التقرير على نتائج التدقيق اإلداري: -ه

                                                             
 .142-133ذكره،،ص ص احمد حلمي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد، مرجع سبق   1
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ملدقق القيام بتقارير غير رسمية ومؤقتة خالل عملية الك يجب  على ، كذاإلداري في التدقيق  األخيرةيعتبر التقرير الخطوة 

                     .1قرير اهمية بالغة تتمثل في زيادة فهمهشكل ومضمون الت ، ويعتبرالتدقيق

أسلوب االستعالم واملقابالت الشخصية، املتمثلة في ) األساليببمجموعة من  اإلداري ستعين املدقق ولتنفيذ هذه املراحل ي 

 2؛املالحظة الفعلية ( أسلوب الجرد الفعلي واملعاينة، أسلوب أسلوب الدراسة والتحليل واالستنباط، أسلوب االستبيان،

بشكل صحيح ، سيوفر لالدارة صورة واضحة ملواطن  الضعف ومواطن القوة  كذالك ان التدقيق االداري الذي اجري  

 .3والسعي لتصحيحها

 التدقيق اإلداري  هدافأهمية وأ املطلب الثاني :

 :اإلداري التدقيق  أهمية :أوال

 :4في املجاالت التالية اإلدارةيخدم  إنممكن  اإلداري التدقيق  إن  

االقتصادية الالزمة يب و تحليل البيانات املحاسبية و في تجميع و تبو  اإلداري  يساعد املدقق في مجال السياسات: -1

 املالئمة؛ضع السياسات من اجل و  لإلدارة

تحديد  بإستراتيجيةفيما يتعلق  اإلداريةفي فحص القرارات  اإلداري املدقق  يساعد :ذ القراراتفي مجال اتخا -2

 التخاذليا بشكل سليم و مالئم العمما إذا كانت البيانات و املعلومات تنساب إلى األهداف  التأكدو  األهداف

 ؛القرارات

في عملية وضع الخطط حيث يقوم بفحصها فحصا وثيقا و عميقا  اإلداري  يساعد املدقق التخطيط:في مجال  -3

 املستقبل؛لتفادي احتمال الفشل في 

 علي توفير نظام سليم لتفوي  اإلداري  يساعد املدققفي مجال تفويض السلطات و تحديد املسؤوليات:  -4

 ؛العليا في القيام بهذا التحديد اإلدارةمع  باشتراكهلك السلطات و توزيع املسؤوليات و ذ

دورا هاما في تحسين نظام االتصاالت داخل املشروع و يساعد في  اإلداري : يلعب املدقق في مجال االتصاالت -5

 ؛تصميم قنوات االتصال املالئمة

العمليات التي تسهم في تحسين صورة الربحية  أوناطق في تحديد امل اإلداري  يساعد املدقق النتائج:في مجال قياس  -6

 ؛األداءمع العمل على وضع نظام سليم لتقييم 

 : اإلداري التدقيق  أهداف ثانيا: 
 :1نذكر منها ا عدةأهداف إن للتدقيق أإلداري   

                                                             
محمد ياسين رحاحلة، دراسة مقارنة لمعايير التدقيق والمراجعة اإلسالمية مع المعايير الدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين  1

 .21،ص 2011(،1،العدد)أ،07القانونيين، المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، المجلد 
مساهمة المراجعة اإلدارية في خدمة اإلدارة و ترشيد قراراتها في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية،  محمد احمد األشقر، مجاالت  2

 . 36، 35، ص2008رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية التجارة، جامعة اإلسالمية غزة،
3 merce of the chamber of com to conduct amanagment audit,-andhaw-why d,m Cheaghe Robert      

united state, wachington 6 dc, nd, p12.  
 .11،12محمد احمد األشقر، مرجع سبق ذكره، ص  4



 الفصل الثاني:                                                         اإلطار المفاهيمي للتدقيق اإلداري
 

 

30 

النتائج على  ىأقص تمكنت من تحقيق و  ،طريقة ممكنة بأفضلقد استخدمت املوارد املتاحة  اإلدارةكانت  إذافيما  الرأي إبداء -أ

 ؛مسبقااملشرع املحدد  أهدافضوء 

تراح التي يتعرض لها املشروع و اق األخطاءالقصور و املشاكل و  أوجه، عن طريق اكتشاف قراراتهاعلى ترشيد  اإلدارةمعاونة   -ب

 ؛وسائل التصحيح املالئمة

 ة التنفيذ الفعلي للمهام املحددة؛املختلفة من خالل متابع األقسامداخل  األفراد أداء تقييم  -ج

 تحليلها؛في العمليات التشغيلية و لبحث عن االختناقات و املعوقات أ -د

 ؛الرقابة املستخدمة أنظمةفي انجاز وظيفة الرقابة من خالل اختيار و تقييم  اإلدارةمساعدة  -ه

 2،الداخلي للقيام به و لتحقيق أهداف التدقيق اإلداري بصورة فعالة، يجب قيام تعاون بين املدقق الخارجي و املدقق      

يعتبر الغاية األساسية املمكنة من تحقيق الكفاءة اإلدارية عن طريق الض. املتواني للمعلومات ذات املصداقية  هذا التكاملف

 3لإلدارة التخاذ القرارات.

 :ومن يقوم به اإلداري التدقيق  أنواعاملطلب الثالث:    

 :  4هناك اختالف في تقسيم أنواع التدقيق اإلداري، فهناك من يقسمه إلى 

  يتميز بأنه فحص و تقييم احد املجاالت داخل املشروع؛ إداري لهدف الخاص:تدقيق 

 وهو التدقيق الذي يزاول على مدار العام لجميع مجاالت النشاط داخل املشروع تدقيق إداري مستمر:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :5وقسم كذلك إلى ثالثة أنواع كالتالي

                                                                                                                                                                                                    
 .412،413، ص 2002/2003محمد سمير الصبان، نظرية المراجعة و آليات التطبيق، الدار الجامعية، االسكندارية،   1
  426محمد سمير الصبان ،نفس المرجع أعاله ،،ص 2
 .35محي الدين محمود عمر، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .424الى419محمد سمير الصبان ،مرجع سبق ذكره ، ص  4
 .125حمد حلمي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد، مرجع سبق ذكره،صا5
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  :يات التشغيلية أو األنشطة مثل التسويق، املشتريات و و يتعامل مع مجموعة معينة من املسؤولالتدقيق الوظيفي

 التركيز ربما يكون على نشاط معين في مكان واحد أو من خالل املنظمة؛

  :و يركز على الوحدة التنظيمية مثل القسم أو املصنع و ليس على النشاطات أو العمليات، و التأكيد التدقيق التنظيمي

 الوحدة التنظيمية؛ربما يكون على فعالية و كفاءة 

 و التي تتم بناء على طلب اإلدارة و هو يتنوع بشكل واسع من ناحية الغرض و النطاق، و يمكن أن تدقيق املهام املحددة :

 . يشمل االندماج أو دراسة اثأر القوانين أو األنظمة

  اإلداري ملدقق ا :ثانيا

  من يقوم بالتدقيق االداري: 
بالتدقيق اإلداري فقد تعددت أوجه النطر بخصوص ذالك ،فمنهم من يرى أن املدقق الخارجي هو اما فيمايخص من يقوم      

األجدر بهذه املهمة ،ومنهم من يرى أن املدقق الداخلي هو األقدر ، ويرى فريق ثالث ،أن تحقيق أهداف التدقيق اإلداري 

خلي للقيام بالتدقيق اإلداري ، ويستند هذا الرأي إلى أن بصورة فعالة ،يتطلب قيام تعاون بين املدقق الخارجي و املدقق الدا

تمتع املدقق الخارجي باستقالل كامل عن اإلدارة ، يمكنه من إبداء الرأي الفني املحايد عن مدى كفاءة اإلدارة في استغالل 

إظهار نقاط الضعف في  املوارد املتاحة للمشروع، أما املدقق الداخلي فسوف يعمل على ترشيد القرارات اإلدارية من حيث

؛كذالك يعتبر التكامل بين املدقق الداخلي 1الهيكل التنظيمي والخطط والنظم والسياسات واقتراح أفضل السبل لحلها

والخارجي الغاية االساسية املمكنة من تحقيق الكفاءة االدارية عن طريق الض. املتواني للمعلومات ذات املصداقية لالدارة في 

 .2اتخاذ القرارات

و بغ  النظر عن من يقوم بعملية التدقيق اإلداري فانه يجب توافر مجموعة من الصفات الخاصة لدى املدقق باإلضافة   

 إلى تأهيله العلمي و العملي حتى يتمكن من القيام بمهام التدقيق اإلداري.

 

 
 
 
 
  والفعالية والكفاءةاملدقق االداري 

                                                             
 . 429- 425رجع أعاله ، ص محمد سمير الصبان ،نفس الم - 1
محي الدين محمود عمر ،مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير) منشورة ( ،قسم  - 2

 . 35،ص 2009علوم التسيير تخصص مالية ومحاسبة ،جامعة ،
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وقوع  إلى أدىظهور ما يعرف بتدقيق الكفاءة والفاعلية كمستويات حديثة،  ما  إلىالتطور الحديث في التدقيق  أدىلقد       

 1؛هذه العناصر الحديثةق لتفعيل دوره في مجال تدقيق مثل على املدق العبء

، ويتضمن تدقيق املاليمن املستوي التقليدي املتمثل في التدقيق  اعليدقيق تاملستوى من اليعتبر هذا  : الكفاءةتدقيق 

 2.إلى جانب املراجعة املاليةاملختلفة  األنشطة إدارةجوانب االقتصاد والكفاءة في 

و  ،عملية التدقيق بمفهومها الحديث إليهتصل  أناملستهدف  أواملطلوب  األقص ىيمثل هذا املستوى الحد تدقيق الفعالية : 

وجود  إجراءات وسياسات رقابية صارمة إضافة لوجود معايير تحدد ما و ، فاءة في استخدام املوارد املتاحةتحقيق الكيتطلب 

 3.يستخدم من املوارد لتحقيق أهداف املؤسسة

 اإلداري تي على املدقق ل، وااإلداري املستويات الرئيسية للتدقيق لفعالية، اتدقيق الكفاءة ثم  و يعتبر كل من تدقيق املالي،     

 .4أثناء القيام بعملية التدقيقتتبعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلداري املعايير الدولية للتدقيق املبحث الثالث: 

                                                             
 .158محمد السيد السرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .126أحمد حلمي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 . 126ص االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد، مرجع سبق ذكره احمد حلمي جمعة ، - 3
 153محمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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 إال اإلداري تستخدم بالكامل في التدقيق  أنمعايير التدقيق املالي ال يمكن  إنيمكن القول  ،اإلداري التدقيق  من خالل طبيعة 

 1.األخرى استحداث بع  املعايير  أو، مع تطوير يتالءم مع تلك الطبيعة املميزةا انه يمكن استخدام م

 املطلب األول: أنواع املعايير الدولية والهيئات القائمة على إصدارها 

 املعايير الدولية للتدقيق أنواع  أوال :

والتي ال تتعارض باملرة مع  املهنية الدولية،من املستويات متجانس وقابل للتطبيق  إطار  ISAتمثل معايير التدقيق الدولية 

 إصدار دولة من  أية، وال تحرم من ناحية GAASاملراجعة املتعارف عليها معايير 

 : 2، وتتمثل فيمعايير مراجعة خاصة بها

 ؛الجودة املهنية املعايير الدولية لرقابة 99 – 1من :أوال

 ؛التأكدالدولي لعمليات  اإلطارا :ثاني 

 : وتتضمن:التدقيق الدولية  ( معايير199-100ثالثا  :  ) 

 أمور تمهيدية؛ 199 –  100      

 املبادئ العامة و املسؤوليات؛ 299 –200     

 التخطيط؛ 399 – 300      

 الرقابة الداخلية؛  499 – 400      

 التدقيق؛ إثبات أدلة 599 – 500      

 ؛ اآلخريناستخدام عمل  699 – 600      

 التقارير؛  إعداد نتائج التدقيق و 700-799       

 املجاالت املتخصصة؛  899 – 800       

 

 

 فحص املعلومات السابقة؛ 999 – 900  

 ؛تطبيق التدقيق الدولي إيضاحات(  1999 -1000رابعا ) 

                                                             
 . 74عبد الرحمان بابنات ،ناصر دادي عدون ،مرجع سبق ذكره ،ص - 1
 .58،59احمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع،عمان،ص  2
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 :( املعايير الدولية لعمليات املراجعة2699- 2000خامسا )

 مارسة املراجعة العمليات الدولية؛( بيانات م 2999 -  2700سادسا )

 ؛التأكيدعاير الدولية لعمليات (امل3699 – 3000سابعا 

 الدولية؛ التأكيدممارسات عمليات  بيانات 3999 – 3700ثامنا 

 يير الدولية للخدمات ذات العالقة؛املعا 4699 -4000تاسعا 

 ة الدولية؛رسة الخدمات ذات العالقبيانات مما 4999 -4700عاشرا 

تقدم السياق  أهدافعدة  أوحيث يشمل هدفا واحدا 1،تفصيالت عيار من هذه املعايير على مجموعةيتضمن كل م و      

 .يتم ضمنه وضع شروط هذا املعيار الذي

 املعايير الدولية للتدقيق: إصدار الهيئات القائمة على ثانيا : 

تعمل  ،عنها العزلةبيئة للتوافق والتناغم بين الدول وفك  جل الوصول ، من أمهنية للتدقيق وإرشاداتمستويات  يجادإل  و      

 و تمثلت هذه الهيئات في: ،هذه املعايير إصدارالهيئات املهنية املنظمة للتدقيق على 

مر رسميا باملؤت إنشائه، وتمت املوافقة على 1973االتحاد عام  إنشاء: بدأت فكرة IFAC2االتحاد الدولي للمحاسبين      

حاسبة حتى يمكنها ، وتم إنشاؤه كهيئة عاملية تهدف إلى رفع مستوى مهنة امل1977عام  بأملانياميونيخ الدولي للمحاسبين ب

 ؛دةخدماتها في صورة عالية الجو االستمرار في 

قام بإصدار هيكل  ،IFACيعتبر هيئة تابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين : IAASB3الدولية  التأكيد معايير التدقيق و مجلس  

 ؛متكامل ملعايير التدقيق واملراجعة والتأكيد والخدمات ذات العالقة الدولية

 

 

عمل على إصدار معايير ي ، بحيثاملنظمة الرئيسية ملهنة التدقيق يعد :AICPA1 املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين    

حيث أن من أهم أهدافه تطوير معايير أداء  التي يقدمها من خالل لجانه، عن الخدمات األخرى  وأخالقية فضالتدقيقية 

 .التدقيق

                                                             
المهنة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، الطبعة احمد حلمي جمعة ، تطور معايير التدقيق و التأكيد الدولية وقواعد أخالقيات  1

 .17، ص  2009األولى ، 
 .9،ص2010وجدي حامد حجازي،المعايير الدولية للمراجعة شرح وتحليل ،دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ، 2
 
 .58بق ذكره، صاحمد حلمي جمعة، المدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث،مرجع س  3
 



 الفصل الثاني:                                                         اإلطار المفاهيمي للتدقيق اإلداري
 

 

35 

الذي تقوم عليه هذه  األساس اعتبارهالوضع وتطوير معايير التدقيق هو  سعي هذه الهيئات أنوما يمكن قوله هو     

 .يلتزم به كل ممارس لهذه املهنة أنب العام الذي يج واإلطارالعملية، 

 :اإلداري وفق املعايير الدوليةتنظيم مهنة التدقيق  :املطلب الثاني
ومعايير التدقيق الحكومي الصادر  (AICPAللمحاسبين ) األمريكيمة للتدقيق الصادرة عن املعهد ااملعايير الع إلىباالستناد   

 :2ثالث مجموعات كما يلي إلى اإلداري يمكن تصنيف معايير التدقيق (  GAOالعام )عن مكتب املحاسب 

 :وتشملاألولى: املعايير العامة املجموعة 

 ؛وا كفاءات مهنية للمهام املطلوبةيمتلك أن للقيام بالتدقيقيجب على املوظفين املعينين  :الكفاءة 

 ؛األفراد املدققون و ذات العالقة بعمل التدقيق ومنظمات التدقيق  األمور في جميع  :االستقاللية 

 ؛التقارير ذات الصلة وإعداد التدقيق وأداءعن تخطيط  الالزمةيجب استعمال العناية املهنية  :بذل العناية املهنية 

  يمتلك نظام مراقبة الجودة  أنالتدقيق طبقا لهذا املعيار وهو " أعمالتدير  أنالجودة : على كل منظمة تدقيق

 .خارجية "ملراجعة  أيضااخلية وان يخضع دال

 وتتضمن :املجموعة الثانية : معايير العمل امليداني 

 مساعدة العمل بشكل جيد ومراقبته؛وذالك من خالل تخطيط و  :التخطيط والتوثيق 

 وزمن ومدى  تدقيق وتحديد بيئة: يجب الحصول على فهم مناسب للرقابة الداخلية لتخطيط و الرقابة الداخلية

 االختبارات املطلوبة؛

 التدقيق  إلى أن أدلة( 500) الدوليالدولي في معيار التدقيق  والتأكيديشير مجلس معايير التدقيق :  3التدقيق أدلة

 التدقيق " رأياالستنتاجات التي يبني عليها املدقق  إلىتعني " جمع املعلومات التي يستخدمها املدقق للوصول 

 

 

 

 وتتضمن:معايير التقرير : 4ثةاملجموعة الثال

  ؛املتوقعة للعميل األهدافالتوافق مع   

 وصف كامل لنطاق التدقيق؛ 

                                                                                                                                                                                                    
، 2015،04، العدد،قتصاد اإلسالمي العالميةعمر على كامل الدوري، التطور التاريخي للتدقيق منظور اقتصادي سياسي، مجلة اال 1

 .4ص
 . 87،88احمد حلمي جمعة ، االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
 . 307التدقيق و التأكيد الحديث، مرجع سبق ذكره، ص احمد حلمي جمعة ، المدخل إلى  - 3
 . 132احمد حلمي جمعة ،االتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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  ؛العمل امليداني و إجراءاتتشخيص املشكالت املتعلقة باملجال  

 ؛العمل امليداني  

  التوصيات (. اإلداري )التحفظات،رأي املدقق 

من الهيئات املعنية بتنظيم املهنة إليجاد إطار منظم وموحد لها ولتسهيل ممارستها إال  الدؤوبوبالرغم من السعي  

 .أن هناك العديد من التحديات التي تواجه املدقق اإلداري 

 اإلداري ق لتحديات و املشاكل التي تواجه املدقاملطلب الثالث:ا

  نظرا ملا   املالي،التدقيق قدرا كبيرا  من االهتمام    اإلداري لم يلق التدقيق  : 1اإلداري التأهيل العلمي والعملي للمدقق

على املدقق كبير الفعال يعتمد بقدر   اإلداري التدقيق  أنيتطلبه من تأهيل علمي وعملي وعناية مهنية، حيث  

 ؛وحالته الذهنية

  : في الوقت املناسب وبالقدر  و األهدافالبرامج  البيانات والخطط وصعوبة توفير توفير البيانات في الوقت املناسب

  ؛الكافي والدقة العالية

  وجود معايير واضحة ومحددة عند االستخدام  اإلداري  األداءيستلزم تقييم  :2عدم وجود معايير واضحة ومحددة

 مالية أومادية  أوحة سواء بشرية للموارد االقتصادية املتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .39،40ص ص، ،األشقر، مرجع سبق ذكرهمحمد احمد  - 1
 .132ص  ،مي جمعة، االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتاكيد، مرجع سبق ذكرهاحمد حل - 2
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 :  خالصة الفصل

 
نظرا للتغيرات االقتصادية الكبيرة التي شهداها العالم ما جعل املؤسسات عدة تحوالت منها انفصال امللكية عن التسيير مما  

علم  ملؤسسات ،و لهذه الغاية ظهرأدى إلى الحاجة إلى وسيلة أو طرف ثالث يضمن صدق و عدالة التصريحات املقدمة من ا

خالل وضع تعريف له و مبادئ و فروض تحكمه ،ومن خاللها تحددت إجراءاته و التدقيق الذي لقي اهتماما كبيرا من 

خطواته التنفيذية ،و يتمثل الهدف العام للتدقيق في الحكم على القوائم املالية للمؤسسة و مدى احترامها للقواعد و 

 األمر؛ يهمهاإلجراءات املوضوعة مسبقا و رفع تقرير ملن 

تخدم العديد من الفئات التي تعتمد على مخرجات العملية التدقيقية في صنع قراراتها ،وقد  وتمثلت أهميته في كونه وسيلة

ة التدقيق بكل فعالية وكفاءة اهتمت الهيئات املهنية للتدقيق بوضع املعايير التي تعتبر بمثابة املوجه واملرشد لتنفيذ عملي

تبر بمثابة فحص تحليلي شامل ومنظم للخطط واألهداف لك إن للتدقيق أنواعا عدة منها التدقيق اإلداري الذي يع،كذ

والسياسات والهيكل التنظيمي واألساليب واإلجراءات والتقارير ووسائل التشغيل واستخدام املوارد املادية والبشرية 

 وأساليب الرقابة في املشروع ؛

ة واحدة يتبعها املدقق اإلداري ،و تتمثل وتختلف منهجية التدقيق اإلداري حسب نوع التدقيق لكن في األغلبية هناك منهجي

وان للتدقيق اإلداري عدة أنواع، وهناك  أهميته  في كونه أداة لرفع كفاءة األداء اإلداري في املؤسسة والرفع من فعاليت،

نب لك لتغطية جوااري وظهور فكرة "نظام الفريق "وذاختالف لآلراء حول من املدقق األنسب للقيام بمهمة التدقيق اإلد

 القصور في وجهات النظر السابقة
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 :مقدمة الفصل

 

وبهدف ربطه بالجانب التطبيقي  داري بصفة خاصة،بصفة عامة والتدقيق ال بعد الدراسة النظرية ملوضوع التدقيق 

توى الحيز الجغرافي لوالية امليدانية على مسوهذا في ظل التغيرات املستمرة ، تمت الدراسة  ملعرفة مدى تطبيقه ميدانيا،

الل مبحثين بحيث تضمن املبحث وذلك من خوفق املعايير الدولية  الداري بهدف معرفة مدى تطبيق التدقيق مستغانم 

 تحليل النتائج. أحتوى  فقدأما املبحث الثاني  ول مكونات ومنهجية الدراسة،ال 
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 ةالدراسمكونات ومنهجية ملبحث األول: ا

     الدراسةحدود األول : املطلب 

الحدود  أما، الداراتمدققين داخليين وخارجيين وعمال في ية لهذه الدراسة كل من املهنيين، لبشر اتمثلت الحدود       

، والتدقيق بصفة عامة والتدقيق الدارةباملحاور املرتبطة بكل من قد اهتمت الدراسة أن  املوضوعية فقد تمثلت في

 .واملعايير الدولية الداري 

الداري وفق املعايير مدى تطبيق التدقيق  استبانه الغرض من هذه الدراسة هو أنالحدود املكانية فقد تمثلت في  أما       

 و ،مستغانم يد بلديتي اوقد شملت بالتحد مستغانم لوالية  الجغرافيةهذه الدراسة في الحدود  انحصرتالدولية، وبهذا 

 .ةك من اجل الحصول على اكبر عينة ممكنوذل،  يلدية الحسيان 

 عشر.سبعة بخصوص الحدود الزمنية فتم إعداد الدراسة خالل شهر أفريل من سنة ألفين و       

 وصف الدراسة: املطلب الثاني

 منهج الدراسة  -أ

تم تطبيق الجانب  ،دوليةوفق املعايير ال الداري من أجل إيجاد إجابة على إشكالية البحث وملعرفة واقع التدقيق      

ستخدام املنهج الوصفي التحليلي ن الداخليين والخارجيين بحيث تم االنظري على بعض املؤسسات، وآراء بعض املدققي

 تي سبق وضعها.جمع البيانات وتحليلها الختبار صحة الفرضيات الفي 

 عينة الدراسة:مجتمع و  -ب

، قائمة صالحة للدراسة 39مة، منها قائ 45 استردادعلى جميع أفراد عينة الدراسة، وتم  استبيانقائمة  50تم توزيع     

 في الجدول أدناه: ،كما يتضح( %78الدراسة شملت )نسبة  أن أي
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 المتعلقة باالستبيان اإلحصائيات (:04الجدول )                  

 الصالحة للدراسة االستبيانات املستردة االستبيانات املوزعة االستبيانات البيان

 النسبة تكرارال النسبة تكرارال النسبة تكرارال

 %68 34 %80 40 %90 45 عمال

 %4 02 %4 02 %4 02 مدققين خارجيين

 %6 03 %6 03 %6 03 مدققين داخليين

 %78 39 %90 45 %100 50 املجموع

 طالبمن إعداد ال المصدر:                             

-ألفافقد استخدمنا اختبار تكون صالحة مهما اختلفت الفترة الزمنية للدراسة  حتىالقياس و  أداةوملعرفة ثبات      

 ، كرونباخ

 كرونباخ معامل الفا(: 05لجدول)ا                             

 قيمة معامل الفاكرونباخ البيان 

 0.773 االستمارة ككل

 spssمخرجات على  باالعتماد الطالب  إعدادمن : المصدر                  

، إلستبانةلداخلي تدل على وجود اتساق  وهي نسبة عالية جدا %77.3ة هو معامل الثبات لالستبان أنن النتائج تبي    

 .الدراسة أهدافة وقدرتها على تحقيق االستبانئج ومنه يمكننا االعتماد على نتا

  :جمع البيانات ومكونات االستبانة أساليب -ج
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  أساليب جمع البيانات واملعلومات 

  ؛تنقسم بيانات ومعلومات الدراسة إلى معلومات أولية وأخرى ثانوية   

لك لدعم الجانب النظري العلمية ، وذختلف الكتب واملراجع : وهي معلومات تم جمعها من ماملعلومات الثانوية (1

 ي:لي للدراسة وهي كما

  واملحاسبة؛ والدارةالكتب الخاصة بالتدقيق 

 ؛قيات واملجالت املتعلقة باملوضوعامللت 

  العلمية. والطروحاتالرسائل 

، بواسطة االستبيان الذي وضع من خالل الدراسةمرة  لول ي معلومات تم الحصول عليها : وهاألوليةاملعلومات  (2

 .الدراسة إشكاليةعن  الجابةبهدف 
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 تحليل النتائج ملبحث الثاني:ا

 االستبيان وتفريغ بياناته إعداد:  األول املطلب 

  : :هيكل االستبيانأوال
جمع املالحظات بعين أن تالساتذة قصد تحكيمها، وبعد انه تم عرض االستبانة على مجموعة من  إلى الشارةيمكن     

 في شكلها النهائي كالتالي: االعتبار تم وضع االستبانة

  ؛مغرافية للعينةيالجزء الول : يتضمن أسئلة تتعلق بالعوامل الد

وفق مقياس  السئلةتم إعداد الجزء الثاني: يتكون من مجموعة من السئلة تهدف إلى الجابة على الشكالية، بحيث  

، كما هو موضح في الجدول حول كل عنصر في االستبيان العينة أفرادبغية معرفة االتجاه العام آلراء  الخماس ي ليكرت

 :التالي

 (:جدول يوضح مقياس ليكرت الخماسي 06الجدول )       
 بشدة  أوافقال   أوافقال  محايد موافق موافق بشدة التصنيف 

 الدرجة 
05 04 03 02 1 

محمد خير سليم ابوزيد، الطبعة االولى، دار جرير للنشر و التوزيع،  بالعتماد على الطالب من اعداد :المصدر        
 27، ص2010عمان، 

 التحليل الوصفي لخصائص العينة حسب الجنس.ـــــ    فريغ البياناتثانيا: ت

 

 

 

 

 

 

 التحليل الوصفي اخصائص العينة حسب الجنس(: 07الجدول)                 

 النسبة التكرار  البيان
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 %74.4 29 ذكر

 %25.6 10 انثى

  spssمن إعداد الطلبة بالعتماد على مخرجات المصدر:                         

ان نسبة الذكور في عينة أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، ومنه نالحظ  توزيعأعاله  في الصفحة يوضح لنا الجدول      

 10ما يعادل  %25.6 الناثذكرا  وبلغت نسبة  29ما يعادل  %74.5تبلغ نسبة الذكور  ، حيثالناثالدراسة تفوق نسبة 

 .إناث

 :التحليل الوصفي لخصائص العينة حسب العمر 

 التحليل الوصفي لخصائص العينة حسب العمر(: 08الجدول)                    

 املجموع سنة 40-30من  سنة 30-25من  سنة25اقل من  البيان

 39 21 14 04 التكرار

 %100 %53.8 %35.9 %10.13 النسبة

 .spssباالعتماد على مخرجات  الطالب من إعداد المصدر:                   

تراوح الفراد الذين ت أنويمكن استنتاج أفراد عينة الدراسة على الفئات السنية، توزيع أعاله  يوضح لنا الجدول      

بين  أعمارهمئة العمرية التي تتراوح ، ثم تليها الف %53.8حيث بلغت سنة يمثلون النسبة العالية  40-30ما بين  أعمارهم

 ، %10.13سنة بلغت نسبتها  25عن الذين يقل أعمارهم  الفراد ما، أ %35.9سنة بنسبة  25-30

 :التحليل الوصفي لخصائص العينة حسب املؤهل العلمي 

 

 

 

 

 : يمثل توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي(09الجدول)                        

 البيان
 املجموعشهادات  ماجستير بكالوريا تقني سامي ثانوي 
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 spssالمصدر: مخرجات 

 أخرى شهادات  عليهم الدراسة هم حملة  أجريت اغلب العمال الذين أنيتضح  أعاله في الصفحة من خالل الجدول          

قد تعبر عن شهادات دون الثالث  الخرى الشهادات  أن، حيث من إجمالي العينة املدروسة %38.5والتي تمثل نسبة )

، الليسانسيكونون حملت شهادة  الغلبهذه النسبة نسبة العمال الذين يحملون شهادات البكالوريا في ثانوي، ثم تلي 

 ،%12.8ب  تقدر يها حاملي شهادة املاجستير بحيث ثم تل ، %15.4ثم حاملي شهادة الثانوي ب  ،%23.1والتي تقدر ب 

 .%10.3حاملي شهادة تقني سامي ب  وأخيرا

  العينة حسب املهنة الحالية:التحليل الوصفي لخصائص 

 توزيع افراد العينة حسب املهنة الحالية  (:10الجدول)                    

 

 البيان
مدير 

 وحدة 

مساعد 

 مدير

رئس 

 مصلحة

مدقق 

 داخلي

مدقق 

 خارجي

 املجموع اخرى 

 العدد
1 2 6 3 2 25 39 

 النسبة
2.6% 5.1% 15.4% 7.7% 5.1% 64.1% 100% 

 spssالمصدر:مخرجات                        
 
 
 
 
 

 

الذين  الفراد نأ بحيث العينة حسب الوظيفة املشغولة حاليا أفرادتوزيع  لنا ضح من خالل الجدول السابق ات    

ثم  ،%15.4، بعدها الذين يشغلون وظيفة رئيس مصلحة بنسبة %64.1نسبة ب أعلىيمثلون  مناصب أخرى يشغلون 

 أخرى 

 العدد
06 04 09 5 15 39 

 النسبة
15.4% 10.3% 23.1% 12.8% 38.5% 100% 
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بالنسبة لوظيفتي مدقق خارجي ومساعد مدير فكانت نسبتيهما متساوية  أما ،%7.7داخلي بنسبة تليها وظيفة مدقق 

   .%2.6نسبة فكانت للذين يشغلون وظيفة مدير وحدة ب الضعفوبالنسبة  ،%5.1ب

 

 

 التحليل الوصفي لخصائص العينة حسب سنوات الخبرة:                        

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرةيمثل (:11الجدول)          

 
 

 spssمخرجات لمصدر:ا

 

حيث بلغت نسبتهم  ،في الدراسة الكثرسنوات هم  10ذوي الخبرة أكثر من  خالل الجدول أعاله إن يتضح من       

 7سنوات إلى 5ثم تليها فئة ذات الخبرة أقل من خمس سنوات مع ذوي الخبرة من  ،من إجمالي العينة املبحوثة33.3%

 .%20.5سنوات بنسبة  10 إلى 7ثم من  ،%23.1سنوات بنسبة 

 

 

 

 

 

 اإلداري عينة الدراسة لواقع التدقيق  إدراكملدى  اإلحصائينتائج التحليل    (:12الجدول)         

اقل من  
 سنوات5

 7الى 5من
 سنوات

 10الى 7من 
 سنوات

اكثر من 
 سنوات 10

 المجموع

 العدد
9 9 8 13 39 

 النسبة
23.1% 23.1% 20.5% 33.3% 100% 
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ملتوسط ا  العبارة الرقم

 الحسابي

 الرتبة االنحرا ف املعياري 

يعتبر التدقيق االداري عملية منظمة للحصول على  01

 ادلة تتعلق بكفاءة و فعالية االنشطة داخل املشروع
4.62 0.633 01 

يعتبر املدقق االداري شخص منهي مستقل في اداء  02

 عمله 
4.15 0.933 05 

يقوم املدقق بعملية التدقيق داخل كل اقسام  03

 املؤسسة و فروعها 
3.82 0.970 09 

يراعي املدقق عند قيامه بعملية التدقيق مصالح جميع  04

 االطراف التي تستفيد من املعلومات 
4.03 0.986 06 

التدقيق االداري في املنشاة العمومية الى تقديم يهدف  05

 اكبر قدر من الخدمات
3.79 1.151 10 

يهدف املدقق االداري الى ابداء الراي في مدى كفاءة  06

 االدارة في اداء وظائفها 
4.21 0.923 04 

يتم التدقيق االداري وفق مراحل محددة مسبقا من  07

 طرف املدقق االداري 
3.77 0.872 11 

يقوم املدقق االداري بمراقبة جميع انظمة الرقابة  08

 الداخلية داخل املؤسسة
3.72 0.944 12 

 07 1.026 04 يساعد التدقيق االداري في تحقيق رغبات االدارة 09

يعد التأهيل العلمي والعملي من الصفات الواجب  10

 توفرها في املدق االداري.
4.41 0.715 03 

املهنية ضرورية اثناء اداء عملية التدقيق تعد العناية  11

 االداري.
3.87 0.963 08 

 02 0.790 4.49إن عدم توفر الخبرة الكافية لدى املدقق تؤثر على  12
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 جودة ادلة التدقيق.

  0.908 4.073 القيم االحصائية 

 spsباالعتماد على مخرجات  الطالب املصدر: من اعداد                     

( ، حيث يالحظ من 3من خالل الجدول اعاله يالحظ ان املتوسط الحسابي لجل فقرات املحور االول يفوق النظري )     

( والتي تدل على ان التدقيق االداري هو عملية منظمة للحصول على ادلة 01الجدول ان االتفاق ازداد حول الفقرة رقم)

، اما في املرتبة 0.633وانحراف معياري  4.62متوسط حسابي تتعلق بكفاءة وفعالية االنشطة داخل املشروع وذالك ب

 0.790و0.663معياري على الترتيب وانحراف  4.21و4.62( بمتوسط حسابي متقارب 10(ورقم )12الثانية كل من الفقرة )

، وانحراف على التوالي 4و 4.03متوسط حسابي ( في املرتبة الخامسة ب09( و)04وبعدها كل من الفقرة )، على التوالي

وانحراف  3.82و 3.87( بمتوسط حسابي متقارب 03( و)11ثم بعدها الفقرة رقم )، على الترتيب1.026و 0.986معياري 

 3.72و  3.77( بمتوسط حسابي يساوي 08( و)07ثم الفقرة رقم )، على الترتيب  0.970و 0.963معياري كذالك متقارب 

(:  نتائج التحليل االحصائي ملدى ادراك عينة 13الجدول )    لى التوالي.ع 0.944و 0.872على الترتيب وانحراف معياري 

  ق التدقيق االداري الدراسة ملدى تطبي

 

 

 وفق املعايير الدولية                                               

 

 

الرق

 م

املتوسط  العبارة

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

 01 0.822 4.54 االداري ملم بجميع معايير التدقيق واملحاسبة الدولية.يجب ان يكون املدقق  13

ترفع التقارير من طرف املدقق االداري التي توضح ان االنشطة او االداء قد تم  14

 وفق املعايير الدولية.
04 0.761 06 

ان الفائدة من تطبيق معاير دولية في التدقيق االداري هو محاولة ايجاد اطار  15

 منظم للممارسة املهنية لهذه املهنة
4.10 0.754 04 

 02 0.759 4.28 إن توحيد املعايير وتداولها يزيد من فعالية ونجاعة التدقيق االداري  16
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يوضح معيار مسؤلية االدارة عن اعداد القوائم ومسؤلية املراجع عن ابدء  17

به واعطت له الحق الرأي فيها واظهار كافة املعوقات التي حالت دون اداء واج

 في اظهار رأي متحفظ او عدم ابداء راي

3.26 1.069 16 

تقع مسؤلية منع اكتشاف الغش والخطأ على عاتق االدارة من خالل مسؤلياتها  18

عن وضع نظام الرقابة الداخلية وعلى املدقق السعي دائما للتأكد من صحة 

الحصول على ادلة ااثبات التي البيانات والقوائم املالية املقدمة اليه عن طريق 

 تؤكد له عدم وجود أخطاء او غش.

04 0.795 07 

ضرورة اتصال املدقق مع املسؤلين في املؤسسة العالمهم باالمور املكتشفة  19

 اثناء قيامه بعملية التدقيق.
3.92 

 

1.061 08 

ضرورة وجود معاييرللمدقق االداري كإرشادات للحصول على فهم النظام  20

 املحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.
3.72 0.944 13 

إن إستخدتم تامدقق لعملية مقارنة املعلومات املالية للفترات السابقة مع  21

 الفترة الحالية محل التدقيق يوضح التغيرات التي طرأت عليها.
4.21 0.864 03 

على ادلة في حالت عدم الحصول على كفاية في االدلة يحاول املدقق الحصول  22

 من االدارة يشير فيها الى مسؤلياته.
3.74 0.818 12 

عندما يستفيد املدقق من عمل منجز من خبير يجب ان يحصل على ادلة  23

 اثبات كافية تجعل عمل الخبير مالئم الغراض التدقيق.
3.67 1.060 15 

املتعاملة مع يعد التقرير الوثيقة النهائية التي يعتمد عليها كثير من الفئات  24

 املنظمةمحل التدقيق في اتخاذ قراراتها.
4.03 0.903 05 

تحديد معايير وتوفير ارشادات حول مسؤليات املدقق عن املقارنات التي  25

 يجريها.
3.85 0.961 10 

تهدف هذه املعايير الى وضع قواعد وإرشادات بخصوص إرتباطات التدقيق  26

 ذات الغايات الخاصة.
3.67 0.982 14 

توجد معوقات كثيرة تؤثر على سيرورة عملية التدقيق االداري وبالتالي التأثير  27

 على كفائته وفعاليته.
3.82 0.885 11 



الثالث:                               واقع التدقيق اإلداري في ظل المعايير الدولية الفصل 
 دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية مستغانم

 

 

49 

 .spssباالعتماد على مخرجات  الطالب اعداد منالمصدر:                  

تمت  معالجت هذا املحور من خالل العبارات املوضحة في الجدول اعاله حيث حققت العبارات متوسطا حسابيا عام      

وهذا يدل على وجود اتفاق كبير جدا بين  3، حيث ان املتوسط الحسابي يفوق النظري  0.912وانحراف معياري  3.98

وهذا يذل  0.822وانحراف معياري  4.54ت الوسط الحسابي ذا 13افراد عينة الدراسة ويزداد االتفاق حول الفقرة رقم 

( بمتوسط حسابي 21( و  )16، ثم في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )ري الدولية في التدقيق االداعلى ان هناك تطبيق للمعايير 

(  بمتوسط 24( ورقم )15لرابعة الفقرة رقم )، اما في املرتبة اعلى الترتيب 0.864و 0.759و انحراف معياري  4.21و 4.28

(   18( ورقم )14على التوالي، اما في املرتبة الخامسة الفقرة رقم ) 0.9.3و 0.754و انحراف معياري  4.03و   4.10حسابي 

( 19، اما في املرتبة السادسة  الفقرة رقم )على الترتيب 0.795و 0.761معياري اكل منهما وانحراف  4بمتوسط حسابي 

، ثم تليها كل من الفقرة رقم على التوالي 1.209و   1.061ياري وانحراف مع 3.90و 3.92( بمتوسط حسابي متقارب 28و)

(  20( و)22على الترتيب ، ثم الفقرة رقم ) 0.885و  0.961وانحراف معياري  3.82و  3.85(  بمتوسط حسابي 27( و)25)

لكل  3.67بمتوسط حسابي  23ورقم  26، ثم الفقرة رقم 0.944و  0.818وانحراف معياري  3.72و 3.74بمتوسط حسابي 

و انحراف معياري  3.26بمتوسط حسابي  17على الترتيب واخيرا الفقرة رقم  1.060و 0.982منهما وانحراف معياري 

1.069 . 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثاني : اختبار الفرضيات 

يعتبر عدم وجود معايير واضحة ومحددة للتدقيق االداري أحد معوقات  28

 كفاءته وفعاليته.
3.90 1.209 09 

  3.919 0.915  
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تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي،  الداري فروق جوهرية حول واقع التدقيق :توجد الولى: اختبار الفرضية الرئيسية  والأ     

 املهنة الحالية،سنوات الخبرة(،تتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية :

(، حول وجود فروق بين اراء العينة   (ANOVA الحاديسنقوم باختبار هذه الفرضية و ذلك باستخدام تحليل التباين 

 ( sigحيث ان قيمة مستوى الداللة)   الداري حول واقع التدقيق املدروسة 

 أفراد إجاباتفي  الداري مما يعني عدم وجود فروق جوهرية حول واقع التدقيق  و العكس صحيح، 0.05اقل من مستوى 

 العينة املدروسة 

و  ،تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي الداري فروق جوهرية حول واقع التدقيق والختبار صحة هذه الفرضية حول وجود 

 الحصائيو باالستناد الى برنامج   ANOVA الحاديو سنوات الخبرة فقد تم اللجوء الى اختبار التباين املهنة الحالية، 

spss  :التي كانت اهم نتائجه موضحة في االتي 

  اختبار الفرضية الفرعية االولى 

 على انه ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى الى املؤهل العلمي  تنص هذه الفرضية  

 

 (تبعا ملتغير املستوى العلمي ANOVA(: نتائج تحليل  التباين االحادي )14الجدول )         

 ةمستوى الدالل F متوسط املربعات   درجة الحرية   مجموع املربعات 

 0.720 0.523 0.082 4 0.333 املجموعاتبين 

 -  - 0.158 34 5.362 خارجاملجموعات

 - -     - 38 5.692 املجموع

 SPSSباالعتماد على مخرجات  الطالب المصدر : من اعداد            

نوية ومستوى املع( 0.523التي بلغت ) F( وقيمة 0.333يوضح الجدول اعاله ان متوسط  املربعات بين املجموعات يبلغ )    

داري تعزى جوهرية حول واقع التدقيق اال  نتائج تشير الى انه ال  توجد فرقات، اي ان هذه ال(0.05( وهو يزيد عن )0.720)

 ؛ملتغير املستوى العلمي

ري والتي تنص على انه ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق  االدا الولىرعية رضية الفوبهذه النتائج نرفض الف   

وجود فروقات جوهرية حول واقع التدقيق تعزي الى املؤهل العلمي ، لتحل محلها  الفرضية البديلة والتي تنص على 

 االداري تعزى ملتغير  املؤهل العلمي .
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  اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 تنص هذه الفرضية على انه ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى ملتغير املهنة الحالية 

 (تبعا ملتغير املهنة الحاليةANOVA(: نتائج تحليل التباين االحادي )15الجدول )         

 مستوى الداللة  F متوسطاملربعات درجة الحرية مجموع املربعات  

 0.865 3.340 0.056 5 0.279 بين املجموعات

  -  - 0.164 33 5.413 خارج املجموعات

  - 38 5.692 املجموع
-  -  

 .SPSSباالعتماد على مخرجات الطالب لمصدر : من اعداد ا                         

 

( عند مستوى 0.340بلغت )F( وقيمة 0.279من خالل الجدول  نجد ان متوسط  املربعات بين املجموعات يبلغ )     

( هذا ما يشير الى وجود فروقات جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى الى 0.05( وهو ما يزيد عن )0.865معنوية )

متغير املهنة الحالية ، اي رفض الفرضية  الفرعية الثانية والتي تنص على انه ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق 

املهنة الحالية ، لتحل محلها الفرضية البديلة والتي تنص على وجود فروقات جوهرية حول واقع متغير االداري تعزى الى 

 التدقيق االداري تعزى الى متغير املهنة الحالية .

  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 رة والتي تنص على انه التوجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى ملتغير سنوات الخب

 . ( ملتغير سنوات  الخبرة ANOVA(: تحليل نتائج التباين االحادي) 16الجدول )              

 مستوى الداللة F متوسط املربعات   درجة الحرية مجموع املربعات 

 3.685 0.455 03 1.366 املجموعات 
0.021 

  -  - 0.124 35 4.325 خارج المجموعات

  - 38 5.692 بين المجموعات
-  -  

 SPSSباالعتماد على مخرجات  الطالب المصدر : من اعداد               
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( ومستوى 3.685تبلغ ) F( وقيمة 1.366يظهر من خالل الجدول اعاله ان متوسط  املربعات بين  املجموعات يبلغ )

تعزى ملتغير سنوات ( ، اي ان هذه النتائج تشير الى عدم وجود فروقات جوهرية 0.05( وهو يقل عن )0.021املعنوية )

الخبرة ، ومنه نقبل الفرضية الثانية والتي تشير الى انه توجد فروقات في واقع التدقيق االداري تعزى الى سنوات الخبرة ، 

 ونرفض الفرضية التي تنص على انه ال توجد فروق حول واقع التدقيق االداري تعزى الى سنوات الخبرة .

بناء على اختبار الفرضيات الفرعية السابقة املنبثقة من الفرضية العامة نرفض الفرضية العامة في املؤهل العلمي 

التدقيق االداري تعزى للمؤهل العلمي واملهنة  حول واقع واملهنة الحالية التي تنص على ) ال توجد فروق جوهرية 

 التدقيق االداري تعزى ملتغيرتوجد فروق جوهرية حول واقع ى انه )الحالية(،لتحل محلها الفرضية البديلة التي تنص عل

تي تنص على )ال توجد فروق املؤهل العلمي واملهنة الحالية(، بينما في فرضية سنوات الخبرة نقبل الفرضية العامة ال

وق فر  ى ) توجدالتدقيق االداري تعزى لسنوات الخبرة (، ونرفض الفرضية البديلة التي تنص عل حول واقع  جوهرية

 التدقيق االداري تعزى لسنوات الخبرة (. جوهرية حول واقع 

:توجد فروق جوهرية حول مدى تطبيق املعايير الدولية في  التدقيق االداري ثانيا : اختبار الفرضية الرئيسية الثانية 

 رئيسية الفرضيات الفرعية التالية :تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، املهنة الحالية،سنوات الخبرة(،تتفرع من الفرضية ال

 (،   (ANOVAسنقوم باختبار هذه الفرضية و ذلك باستخدام تحليل التباين االحادي 

  اختبار الفرضية الفرعية االولى 

:ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى ملتغير املؤهل  نص الفرضية

 العلمي.

 

 

 

 

 .ملتغير املؤهل العلمي ANOVA(: تحليل نتائج اتباين االحادي 17الجدول )       

 

 مستوى الداللة      F متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات  

 0.559 0.759 0.117 4 0.470 بين املجموعات
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 - - 0.115 34 5.258 خارج املجموعات

 - - - 38 5.728 املجموع

 .SPSSباالعتماد على مخرجات  الطالب املصدر: من اعداد            

 التي F(وقيمة 0.470يوضح الجدول اعاله ان متوسط املربعات بين املجموعات يبلغ )  

( ، وهذه النتائج تشير الى وجود فروق جوهرية في مدى 0.05( وهي تزيد عن )0.559( ومستوى معنوية )0.759بلغت )

التدقيق االداري تعزى ملتغير املؤهل العلمي،اي رفض الفرضية الفرعية االولى التي تنص على  تطبيق املعايير الدولية في

انه )ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى ملتغير املؤهل العلمي(، لتحل محلها 

ملعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى الى املؤهل الفرضية التي تنص على انه )توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق ا

 العلمي.

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

 ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى الى املهنة الحالية.نص الفرضية: 

 ملتغير املهنة الحالية. ANOVA(: تحليل نتائج اتباين االحادي 18الجدول )             

 .spssباالعتماد على مخرجات  الطالب  ر :من اعدادالمصد                

( ومستوى 0.735التي بلغت ) F( وقيمة 0.574يوضح الجدول اعاله ان متوسط املربعات بين املجموعات بلغ )

( ،اي ان هذه النتائج تشير الى وجود فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير 0.05يزيد عن ) ( وهو0.603املعنوية )

وء هذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية الثانية الدولية في التدقيق االداري تعزى الى املهنة الحالية، وعلى ض

لمهنة والتي تنص على انه ) ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى ل

الحالية(، لتحل محلها الفرضية البديلة التي تنص على ) توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في 

 الداري تعزى الى املهنة الحالية (.التدقيق ا

 : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 
 مستوى الداللة  F متوسطاملربعات درجة الحرية مجموع املربعات

 بين املجموعات
0.574 5 0.115 0.735 0.603 

 داخل املجموعات 
5.154 33 0.165   -   -  

 املجموع
5.728 38 -  -  -  
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ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى لسنوات نص الفرضية : 

 الخبرة

 

 .ملتغير املهنة الحالية ANOVA(: تحليل نتائج اتباين االحادي 19الجدول )        

 .SPSSباالعتماد على مخرجات  الطالب المصدر: من اعداد                
 

( ومستولى  4.664التي بلغت )F( وقيمة 1.636املربعات بين املجموعات يبلغ )نستنتج من خالل الجدول اعاله ان متوسط 

وهذه النتائج تشير الى عدم وجود فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية ، (0.05( وهو يقل عن )0.008املعنوية )

لثة التي تنص على )توجد فروق في التدقيق االداري تعزى لسنوات الخبرة ،ومن خالل هذه النتائج نقبل الفرضية الثا

جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى لسنوات الخبرة ( ونرفض الفرضية البديلة والتي تنص 

  ؛على انه )ال توجد فروق جوهلرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى لسنوات الخبرة(

 

 

 

 

 

 

 

اختبار الفرضيات الفرعية السابقة املنبثقة من الفرضية العامة نرفض الفرضية العامة في املؤهل العلمي بناء على 

واملهنة الحالية التي تنص على ) ال توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى للمؤهل 

لة التي تنص على انه )توجد فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير لتحل محلها الفرضية البدي،العلمي واملهنة الحالية(

(، بينما في فرضية سنوات الخبرة نقبل الفرضية الدولية في التدقيق االداري تعزى ملتغير املؤهل العلمي واملهنة الحالية

داري تعزى لسنوات الخبرة فروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق اال  العامة التي تنص على )ال توجد

(، ونرفض الفرضية البديلة التي تنص على ) توجدفروق جوهرية في مدى تطبيق املعايير الدولية في التدقيق االداري تعزى 

 لسنوات الخبرة (.

 مستوى الداللة F متوسط املربعات درجة الحرية املربعاتمجموع  

 بين املجموعات
1.636 3 0.545 4.664 0.008 

 خارج املجموعات
4.092 35 0.117 -   -  

 املجموع
5.728 38 -  -  -  
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ر حول واقع تطبيق التدقيق الداري وفق املعايي مستغانم وبالتالي وبعد الدراسة الحصائية لبعض املؤسسات بوالية 

 الدولية استخلصنا أن هذه املؤسسات ال تعتمد على هذا النوع من التدقيق.
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 :الفصل خالصة
املؤسسات الزالت  لك إن يعتبر موضوع حديث، كذ الداري يق التدق أن إلىخالل  الدراسة امليدانية تم التوصل من   

عدم وجود معايير و  لهميتهلين و منها عدم إدراك املسؤ  أسبابعدة  إلىنظرا   الداري الوعي بموضوع التدقيق  إلىتفتقد 

 ، وإلى عدمنظرا  لحداثة املوضوع وغياب التأهيل العلمي في هذا الجانب لهم، محلية واضحة ومحددة خاصة به من جهة، 

 .أخرى ملستمرة املتعلقة به من جهة ملعلوماتهم و االطالع على املتغيرات ا تحيينهم 
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ـــــخاتم   :ةـ

عة الوظائف املتمثلة مجمو  الجوهرية في عصرنا الحالي، فهي عبارة عنية و الحيو  األمور من   اإلدارةتعتبر  سبق من خالل ما    

 أداءنظرا للعالقات التي تربط املؤسسة بغيرها وجب العمل على متابعة و  ،األوامر إصدارفي التنبؤ والتخطيط والتنظيم و 

 الفعلية للمؤسسة؛حقيقية و عن الوضعية العبر تصداقية و املؤسسات للوصول الى نتيجة ذات م

من كد ا املالية والتأبياناتهعملية منظمة لفحص دفاتر املؤسسة وسجالتها املحاسبية و نه يمكن تعريف التدقيق بأ         

 ؛يدي املستخدمين املعنيينايير املعتمدة ووضع النتائج بين أمطابقتها للمعصحتها و 

أقص ى منفعة نها تحقق للتأكد من أللمنشاة  اإلداريةنه تدقيق النواحي التدقيق اإلداري كأعلى مستويات التدقيق يعرف بأ       

 .قل تكلفة ممكنةبأ

الوصول إلى مدى تطبيق التدقيق اإلداري وفق املعايير الدولية للتدقيق في لى ن خالل إشكالية الدراسة املطروحة إوم  

 املؤسسات الجزائرية، خلصنا إلى النتائج التالية :

 ؛االقتصادية األطرافهمية البالغة بالنسبة لكل احد أهم املواضيع الحديثة ذات األ  داري لتدقيق اإل يعتبر ا   

  ؛العلمي للمدقيقين في هذا الجانب تأهيل التدقيق هذا ما يتطلب توفيرمستويات  أعلىتعتبر الكفاءة و الفعالية  

 القواعد التي يحتكم  وباعتبارها األداءمن حيث توحيد  اإلداري املنظم ملهنة التدقيق  اإلطارن املعايير الدولية هي إ

 .دقق أثناء تأدية العملية التدقيقامل إليها

  العديد من املشاكل واملعوقات، في الواقع العملي من خالل التباعد بين املعايير الدولية  اإلداري تواجه املدقق

 للتدقيق واملعايير املعمول بها في الجزائر. 

 

 :التوصيات 

 مجموعة من التوصيات كالتالي: استخالصويمكن 

 و ذلك اقتصاد السوق،  متطلباتمستوى  يلبي  إلى بعد  يرقىملؤسسات لم املعتمد في ا اإلداري ن النظام إ

بسبب عدم مقدرته على توليد املعلومات ذات مصداقية لذلك يجب ايالء مزيد من االهتمام باملنظومة 

 اإلدارية.

  يتميز بصفات رجل  إداري مدقق  إلىالعلمي الدوري  للمدقيقين للوصل  التأهيلضرورة العمل على

 ،  اإلدارة

   ق اإلداري بصفة خاصة وذالك لضمان تأدية مهامه بكل كفاءة ستقاللية التامة للمدقق، واملدقمنح اال

  وفعالية؛

   و العمل على وضع معايير محلية على املستوى اإلداري هتمام بوضع معايير و قواعد خاصة بالتدقيق اإل ،

 مجالت.  أواملعنية في شكل تقارير  األطرافلى إيصالها إالوطني و 

  باعتباره يمثل العملية التدقيقية الحديثة، يجب على املؤسسات بذل املزيد  اإلداري نظرا لحتمية التدقيق

 ذات معرفة ووعي بهذا النوع من التدقيق. إطارات إلىمن اجل الوصول  اإلطارمن املجهودات في هذا 
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 افاق الدراسة :

 من خالل هذا البحث تجلت لنا  افاق الدراسة فيما يلي:

 جزائرية.ال املعاييرـــــ التدقيق اإلداري وفق 

 ـــــالتدقيق اإلداري في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
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 قائمة المراجع: 
 الكتب: .1
الطبعة الثالثة، أفاق اإلبداع للنشر واإلعالم،  تطور الفكر اإلداري المعاصر، ،إبراهيم المنيف -

 .1999البلد، 
ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، احمد  المراجعة مدخل متكامل،ين ارينز، جمس لوبك، لفيا -

 .2002حامد حياج، دار المريخ، الرياض،
، الدار الجامعية مقدمة في المحاسبة االداريةالميرة ابراهيم عثمان، عبد الوهاب نصر علي، ا -

 .2003الجديدة، االسكندرية، 
اء للنشر و الطبعة األولى، دار الصف المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، ،احمد حلمي جمعة -

 .2000التوزيع، عمان، 
لجزء الرابع، الطبعة األولى، ااالتجاهات المعاصرة في التدقيق و التأكيد،جمعة، احمد حلمي  -

 .2009دار الصفاء للنشر و التوزيع عمان، 
الجزء األول، الطبعة األولى، دار المدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث، احمد حلمي جمعة،  -

  لتوزيع،عمان.الصفاء للنشر وا
دار  ، تطور معايير التدقيق و التأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة ،حمد حلمي جمعة ا -

 .2009األولى، الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان، الطبعة 
الشركة العربية المتحدة للتسويق المحاسبة االدارية، احمد الطاهر، محمد ابو نصار،  -

 .2009القدس المفتوحة القاهرة، والتوريدات بالتعاون مع جامعة 
الطبعة  ، المحاسبة اإلدارية والسياسات اإلدارية المعاصرة،يوحنا عبد آل آدم، صالح الرزق  -

 .2006الثانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 
دار التعليم الجامعي للطباعة المعايير الدولية للمراجعة شرح وتحليل ،وجدي حامد حجازي، -

 .2010زيع ،اإلسكندرية ،والنشر والتو 
عمان، مؤسسة الوراق مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق، وسف محمود جربوع، ي -

 .2000للنشر و التوزيع، الطبعة األولى،
الطبعة االولى  اساليب المحاسبة االدارية للقادة االداريين وغير التجاريين ،يحي محمد قلى،  -

 .2003، ليتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 
الطبعة األولى، المؤسسة  اإلدارة المعاصرة المبادئ الوظائف الممارسة،موسى خليل،  -

 .2005الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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الثالثة، ديوان الطبعة المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق، ، محمد بوتين   -
 .2008المطبوعات الجامعية، 

االطار النظري  –المراجعة وتدقيق الحسابات ، محمد التوهامي طواهر، مسعود صديقي    -
 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر والممارسة  التطبيقية،

الدار الجامعية، االسكندارية،  ، نظرية المراجعة و آليات التطبيق،محمد سمير الصبان   -
2002/2003. 

المراجعة الخارجية المفاهيم األساسية وآليات محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  -
 .2002الدار الجامعية ، ة ،التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولي

المعايير  –االطار النظري  – ، اصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشاملمحمد السيد سرايا  -
 ، االسكندرية.2007المكتب الجامعي الحديث،  مشاكل التطبيق العملي، –والقواعد 

 .1998المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،أصول المراجعة، مد الفيومي، عوض لبيب، مح -
أسامة للتوزيع الطبعة األولى، دار السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة، سامر جلدة،  -

 .2009والنشر، عمان، 
الطبعة األولى، دار مجدالوي للنشر  ، اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقات،سنان الموسوي  -

 . 2004والتوزيع، عمان، 
الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،  ، دارأساسيات التنظيم واإلدارة قحف، السالم أبو عبد  -

2002. ، 
 .2000رية، لجامعية ، االسكندالدار ا ،،اصول المراجعةواخرون  بد الفتاح محمد الصحنع -
ألدارالجامعية،  ، أسس المراجعة األسس العلمية والعملية،الفتاح الصحن وآخرون  عبد -

  .2004اإلسكندرية،
الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  ، أساسيات علم اإلدارة،ي عباسعل -

 .2009عمان،
 .2007دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  اإلدارة المعاصرة،لي شريف وآخرون، ع -
الطبعة السادسة، مركز الكتب األردني،  المفاهيم اإلدارية الحديثة،فؤاد الشيخ سالم وآخرون،  -

 ،1998األردن، 
، صام الدين زايد، احمد حامد حجاجري إتش جاريسون، اريك نورين، ترجمة محمد ع -

 .2000 دار المريخ للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ،االداريةالمحاسبة 
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الطبعة األولى، دار وائل للطباعة  ، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية،خالد أمين عبد هللا -
  .1999/2000ان، والنشر، عم

الطبعة األولى، دار وائل  علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية،خالد أمين عبد هللا،  -
 .2000للطباعة والنشر عمان،

دار وائل للنشر  المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية،خليل عواد أبو حشيش،   -
 24، 23، اإلسكندرية، ص 2005والتوزيع، 

الطبعة الثانية، دار  الناحية النظرية، -، تدقيق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة -
 .2009والطباعة، عمان، المسيرة للنشر والتوزيع 

 الرسائل الجامعية   
دراسة  التدقيق الخارجي وتأثيره على فعالية األداء في المؤسسة االقتصادية، بوقابة زينب -

جامعة حالة مؤسسة "المعمل الجزائري الجديد للمصبرات"، رسالة ماجستير،)منشورة(، 
 .2010/2011، -03-الجزائر

مجاالت مساهمة المراجعة اإلدارية في خدمة اإلدارة و ترشيد قراراتها محمد احمد األشقر،  -
رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية التجارة،  في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية،

 .2008اإلسالمية غزة،جامعة 
المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها التدقيق المحاسبي من منظور حمد أمين مازون، م -

 .2011/،201003،  جامعة الجزائررسالة ماجستير،)منشورة(، في الجزائر
، تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير فاتح غالب -

والتنمية رسالة ماجستير)منشورة(،مدرسة الدكتوراه، تخصص إدارة األعمال التنمية المستدامة، 
  .2011المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

مراجعة الحسابات بين المعايير العامة والمعايير الدولية دراسة محي الدين محمود عمر،  -
رسالة ماجستير )منشورة(، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز  مقارنة،

 .2008الجامعي بالمدية، 
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 و الجرائد: المجاالت

، دراسة مقارنة لمعايير التدقيق والمراجعة اإلسالمية مع المعايير محمد ياسين رحاحلة -
المجلة األردنية في الدراسات  الدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين،

 .2011(،1،العدد)أ،07المجلد  ،اإلسالمية
مجلة االقتصاد ، التطور التاريخي للتدقيق منظور اقتصادي سياسي، عمر على كامل الدوري  -

 .2015،04على الخط، العدد،اإلسالمي العالمية،
مجاالت مساهمة التغيير اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسين جودة يوسف محمود جربوع،  -

السادس ، المجلد مجلة الجامعة اإلسالميةعملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله، 
 .2008عشر، العدد األول،

A0-العدد) ، جريدة الداي،على الخطأهمية التدقيق الخارجي، طالل علي الشويب،  -
116،)2011.  

 
 المنشورات:

، المؤسسة العامة للتعليم الفني مبادء إدارة االعمالاالدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج،  -
 ون سنة.بدون طبعة، بدوالتدريب المهني،المملكة العربية السعودية، 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    املالحق



 اطيةالديمقر  الشعبية الجمهورية الجزائريةا                                

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

 الكلية :العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم :علوم التسيير

 رومراقبة التسيي المحاسبي  التخصص:تدقيق
 استبيان لواقع التدقيق اإلداري وفق المعايير الدولية

 االخ  الفاضل / االخت الفاضلة
 ...السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته 

االستبيان الذي بين يديك هو احد أدوات الدراسة لالستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص       
، حيث يمثل هذا االستبيان احد أهم جوانب بحثنا الذي  غانممستومراقبة التسيير بجامعة  المحاسبي  تدقيق

يهدف إلى تحليل آراء مجموعة من أهل االختصاص في هذا المجال كمهنيين من محاسبين ،ومدققين 
 المعايير الدولية.فق واقع التدقيق اإلداري و  الموضوع الموسوم ب  داخليين او خارجيين، حول

نرجوا ونظرا الهمية الدراسة سواء بالنسبة لنا كباحثين او لما سيترتب عليها من فائدة على المهنة ، 
إلجابة على األسئلة كما ان معلوماتكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال في إطار البحث العلمي التكرم ب

 هذه الدراسة . فقط؛ونشكركم مسبقا على مساعداتكم لنا في إطار
 منا فائق االحترام والتقدي قبلوات

 ( في الخانة المناسبةxالجزء االول : ) معلومات شخصية (: من فضلك ضع عالمة )
 ذكر:            انثى: :    الجنس (1
 من          سنة  40الى  30من      سنة    30 -25منسنة          25اقل من العمر :  (2

 فما فوق  سنة 40من               

بكالوريا           ماجستير            دكتوراه                        :  تقني سامي      المؤهل العلمي (3
 شهادات أخرى 

 مديروحدة           مساعد مدير         رئيس دائرة         رئيس مصلحة          المهنة الحالية : (4
 

 اخرى              مدقق خارجي                  مدقق داخلي                           

من 10الى 7من سنوات         7الى5سنوات الخبرة: اقل من خمس سنوات           من  (5
 سنوات فما فوق  10

 

 



سبة        ( في الخانة المناXمن فضلك ضع عالمة ) )متعلق بموضوع الدراسة ( الجزء الثاني :
 التدقيق االداري واقع  المحور االول:

 

   ايير الدولية في التدقيق االداريالمحور الثاني:مدى تطبيق المع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجابة العبارة 

وافق م  الرقم
 بشدة

ال  محايد وافقم
 أوافق

ال اوافق 
 بشدة

يعتبر التدقيق اإلداري عملية منظمة للحصول على أدلة تتعلق بكفاءة وفعالية األنشطة  1
 داخل المشروع.

     

      .يعتبر المدقق اإلداري شخص مهني مستقل في أداء عمله  2

      .المدقق بعملية التدقيق داخل كل أقسام المؤسسة وفروعهايقوم  3

يراعي المدقق عند قيامه بعملية التدقيق مصالح جميع األطراف التي تستفيد من  4
 .المعلومات

     

      .يهدف التدقيق اإلداري في المنشاة العمومية إلى تقديم اكبر قدر من الخدمات 5     5   

      .كفاءة اإلدارة في أداء وظائفها  ىاإلداري إلى إبداء الرأي في مدق يهدف المدق 6

      .دة مسبقا من طرف المدقق اإلداري م التدقيق اإلداري وفق مراحل محديت 7

      .يقوم المدقق اإلداري بمراقبة جميع أنظمة الرقابة الداخلية داخل المؤسسة  8

      .يساعد التدقيق اإلداري في تحقيق رغبات اإلدارة  9

      .يعد التأهيل العلمي و العملي من الصفات الواجب توفرها في المدقق اإلداري  10

      .تعد العناية المهنية ضرورية أثناء أداء عملية التدقيق اإلداري  11

      .جودة أداء التدقيقإن عدم توفر الخبرة الكافية لدي المدقق تؤثر على  12



 

 

 

 

      يجب أن يكون المدقق اإلداري ملم بجميع معايير التدقيق و المحاسبة الدولية 13

المعايير  ترفع التقارير من طرف المدقق اإلداري التي توضح أن االشطة أو األداء قد تم وفق 14
 الدولية

     

إن الفائدة من تطبيق معايير دولية في التدقيق اإلداري هو محاولة إيجاد إطار منظم  15
 للممارسة المهنية لهذه المهنة

     

      إن توحيد المعايير و تدولها يزيد من فعالية و نجاعة التدقيق اإلداري  16

17 

 

17 

إعداد القوائم ومسؤولية المراجع عن إبداء الرأي فيها يوضح معيار مسؤولية اإلدارة عن 
ظهار كافة المعوقات التي حالت دون أداء واجبه وأعطت له الحق في إظهار رأي متحفظ  وا 

 أو عدم إبداء رأي

     

تقع مسؤولية منع واكتشاف الغش والخطأ على عاتق اإلدارة من خالل مسؤولياتها عن وضع  18
،وعلى المدقق السعي دائما للتأكد من صحة البيانات والقوائم المالية نظام الرقابة الداخلية

 .المقدمة إليه عن طريق الحصول على أدلة اإلثبات التي تؤكد له عدم وجود أخطاء أو غش 

     

ضرورة اتصال المدقق مع المسؤلين في المؤسسة إلعالمهم باألمور المكتشفة أثناء قيامه  19
 بعملية التدقيق.

     

ضرورة وجود معايير وللمدقق اإلداري كإرشادات للحصول على فهم النظام المحاسبي ونظام  20
 الرقابة الداخلية .

     

استخدام المدقق لعملية مقارنة المعلومات المالية للفترات السابقة مع الفترة االحالية محل إن  21
 التدقيق يوضح  التغيرات التي طرأت عليها

     

عدم الحصول على كفاية في األدلة يحاول المدقق الحصول على أدلة من اإلدارة  في حالة 22
 يشير فيها إلى مسؤولياته

     

عندما يستفيد المدقق من عمل منجز من خبير يجب أن يحصل على أدلة إثبات كافية تجعل  23
 عمل الخبير مالئم إلغراض التدقيق

     

التي يعتمد عليها كثير من الفئات المتعاملة مع المنظمة محل يعد التقرير الوثيقة النهائية  24
 التدقيق في  اتخاذ قراراته

     

      تحديد معايير و توفير إرشادات حول مسؤوليات المدقق عن المقارنات التي يجريها 25

يهدف ذا المعايير إلى وضع قواعد و إرشادات بخصوص ارتباطات التدقيق ذات الغايات  26
 الخاصة

     

توجد معوقات كثيرة تؤثر على سيرورة عملية التدقيق االداري ، وبالتالي التأثير على كفاءته   27
 وفعاليته.

     

      يعتبر عدم وجود معايير واضحة ومحددة للتدقيق االداري احد معوقات كفاءة وفعاليته 28



 spssالملحق الثاني: مخرجات 

 

 

 

 
 

 

 الجنس

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 74.4 74.4 74.4 29 دكر

 100.0 25.6 25.6 10 انثى

v                    

Total 
39 100.0 100.0 

 

رمالع  

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Perce

nt 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

 

i

d 

 10.3 10.3 10.3 4 سنة 25 من                        اقل

 30-25                 من

 سنة
14 35.9 35.9 46.2 

-30                 من

 سنة,40
21 53.8 53.8 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 الحالية المهنة

 Frequency Percent Valid Percent Cumul

ative 

Percen

t 

Vali

d 

 2.6 2.6 2.6 1 وحدة مدير

 7.7 5.1 5.1 2 مدير مساعد

 23.1 15.4 15.4 6 مصلحة رئيس

 30.8 7.7 7.7 3 داخلي مدقق

 35.9 5.1 5.1 2 خارجي مدقق

 100.0 64.1 64.1 25 اخرى

Total 39 100.0 100.0 
 

 العلمي المؤهل

 Frequenc

y 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 15.4 15.4 15.4 6 ثانوي

 25.6 10.3 10.3 4 سامي تقني

 48.7 23.1 23.1 9 بكالوريا

 61.5 12.8 12.8 5 ماجستير

 100.0 38.5 38.5 15 اخرى شهادلت

Total 39 100.0 100.0  

 الخبر سنوات

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.1 23.1 23.1 9 سنوات خمس من اقل

 46.2 23.1 23.1 9 سنوات 7 الى 5 من

 66.7 20.5 20.5 8 سنوات 10 الى 7 من

 100.0 33.3 33.3 13 سنوات 10 من اكثر

Total 39 100.0 100.0  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولى  الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

 66.7 66.7 66.7 26 بشدة أوافق

 97.4 30.8 30.8 12 أوافق

 100.0 2.6 2.6 1 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0 

 

 الثانية الفقرة

 Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

 أوافق

 بشدة
16 41.0 41.0 41.0 

 82.1 41.0 41.0 16 أوافق

 89.7 7.7 7.7 3 محايد

 100.0 10.3 10.3 4 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 الرابعة الفقرة

 Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Vali

d 

 أوافق

 بشدة
13 33.3 33.3 33.3 

 82.1 48.7 48.7 19 أوافق

 89.7 7.7 7.7 3 محايد

 97.4 7.7 7.7 3 أوافق ال

 أوافق ال

 بشدة
1 2.6 2.6 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 الثالثة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

al

id 

 23.1 23.1 23.1 9 بشدة أوافق

 74.4 51.3 51.3 20 أوافق

 89.7 15.4 15.4 6 محايد

 97.4 7.7 7.7 3 أوافق ال

 100.0 2.6 2.6 1 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  



 
 

 

 

 

 

 

 

 الخامسة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 33.3 33.3 33.3 13 بشدة أوافق

 71.8 38.5 38.5 15 أوافق

 79.5 7.7 7.7 3 محايد

 97.4 17.9 17.9 7 أوافق ال

 100.0 2.6 2.6 1 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 السادسة الفقرة

 Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

 أوافق

 بشدة
18 46.2 46.2 46.2 

 84.6 38.5 38.5 15 أوافق

 89.7 5.1 5.1 2 محايد

 100.0 10.3 10.3 4 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 السادبعة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d 

 20.5 20.5 20.5 8 بشدة أوافق

 66.7 46.2 46.2 18 أوافق

 92.3 25.6 25.6 10 محايد

 100.0 7.7 7.7 3 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 الثامنة الفقرة

 Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
7 17.9 17.9 17.9 

 64.1 46.2 46.2 18 أوافق

 89.7 25.6 25.6 10 محايد

 97.4 7.7 7.7 3 أوافق ال

 أوافق ال

 بشدة
1 2.6 2.6 100.0 

Total 39 100.0 100.0  

 العاشرة الفقرة

 Frequ

ency 

Perc

ent 

Valid 

Percent 

Cumulat

ive 

Percent 

Val

id 

 أوافق

 بشدة
19 48.7 48.7 48.7 

 89.7 41.0 41.0 16 أوافق

 94.9 5.1 5.1 2 محايد

 ال

 أوافق
2 5.1 5.1 100.0 

Tot

al 
39 

100.

0 
100.0 

 

 التاسعة  الفقرة

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
15 38.5 38.5 38.5 

 76.9 38.5 38.5 15 أوافق

 89.7 12.8 12.8 5 محايد

 100.0 10.3 10.3 4 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر الرابعة الفقرة

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
9 23.1 23.1 23.1 

 82.1 59.0 59.0 23 أوافق

 94.9 12.8 12.8 5 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 عش الخامسة الفقرة 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

ةبشد أوافق  12 30.8 31.6 31.6 

 81.6 50.0 48.7 19 أوافق

 97.4 15.8 15.4 6 محايد

 100.0 2.6 2.6 1 أوافق ال

Total 38 97.4 100.0  

Missing System 1 2.6   

Total 39 100.0   

 عشر الثانية الفقرة

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
24 61.5 61.5 61.5 

 92.3 30.8 30.8 12 أوافق

 94.9 2.6 2.6 1 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 عشر الثالثة الفقرة

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
27 69.2 69.2 69.2 

 89.7 20.5 20.5 8 أوافق

 94.9 5.1 5.1 2 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 عشر الحادية الفقرة

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 أوافق

 بشدة
11 28.2 28.2 28.2 

 69.2 41.0 41.0 16 أوافق

 89.7 20.5 20.5 8 محايد

 100.0 10.3 10.3 4 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر الثامنة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28.2 28.2 28.2 11 بشدة أوافق

 74.4 46.2 46.2 18 أوافق

 97.4 23.1 23.1 9 محايد

 100.0 2.6 2.6 1 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 عشر التاسعة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 13 بشدة أوافق

 71.8 38.5 38.5 15 أوافق

 92.3 20.5 20.5 8 محايد

 94.9 2.6 2.6 1 أوافق ال

 100.0 5.1 5.1 2 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 العشرون الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 20.5 20.5 20.5 8 بشدة أوافق 

 

 عشر السادسة الفقرة

 Fre

que

ncy 

Per

cen

t 

Valid 

Perc

ent 

Cumu

lative 

Perce

nt 

V

al

id 

أوا

 فق

دبش

 ة

17 
43.

6 
43.6 43.6 

أوا

 فق
17 

43.

6 
43.6 87.2 

محا

 يد
4 

10.

3 
10.3 97.4 

 ال

أوا

 فق

1 2.6 2.6 100.0 

To

tal 
39 

10

0.0 
100.0 

 

 عشر السابعة الفقرة

 Freq

uenc

y 

Perc

ent 

Valid 

Percen

t 

Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

 أوافق

 بشدة
4 10.3 10.3 10.3 

 46.2 35.9 35.9 14 أوافق

 74.4 28.2 28.2 11 محايد

 ال

 أوافق
8 20.5 20.5 94.9 

 ال

 أوافق

 بشدة

2 5.1 5.1 100.0 

Total 39 
100.

0 
100.0 

 



 64.1 43.6 43.6 17 أوافق

 87.2 23.1 23.1 9 محايد

 100.0 12.8 12.8 5 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 والعشرون الواحد الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 43.6 43.6 43.6 17 بشدة أوافق

 82.1 38.5 38.5 15 أوافق

 94.9 12.8 12.8 5 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 والعشرون الثانية الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 12.8 12.8 12.8 5 بشدة أوافق

 69.2 56.4 56.4 22 أوافق

 94.9 25.6 25.6 10 محايد

 97.4 2.6 2.6 1 أوافق ال

 100.0 2.6 2.6 1 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 والعشرون الثالث الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.1 23.1 23.1 9 بشدة أوافق

 61.5 38.5 38.5 15 أوافق

 87.2 25.6 25.6 10 محايد

 97.4 10.3 10.3 4 أوافق ال

 100.0 2.6 2.6 1 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 

 والعشرون الرابعة الفقرة



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 38.5 38.5 38.5 15 بشدة أوافق

 71.8 33.3 33.3 13 أوافق

 94.9 23.1 23.1 9 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 والعشرون الخامسة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 28.2 28.2 28.2 11 بشدة أوافق

 66.7 38.5 38.5 15 أوافق

 89.7 23.1 23.1 9 محايد

 100.0 10.3 10.3 4 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 والعشرون السابعة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 25.6 25.6 25.6 10 بشدة أوافق

 61.5 35.9 35.9 14 أوافق

 94.9 33.3 33.3 13 محايد

 100.0 5.1 5.1 2 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 والعشرون السادسة الفقرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 20.5 20.5 20.5 8 بشدة أوافق

 61.5 41.0 41.0 16 أوافق

 84.6 23.1 23.1 9 محايد

 100.0 15.4 15.4 6 أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  



  الثامنة الفقرة

 

 

 

 

 

 

 

 والعشرون

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

V

a

l

i

d 

 30.8 30.8 30.8 12 بشدة أوافق

 66.7 35.9 35.9 14 أوافق

 82.1 15.4 15.4 6 محايد

 87.2 5.1 5.1 2 أوافق ال

 100.0 12.8 12.8 5 بشدة أوافق ال

Total 39 100.0 100.0  

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 633. 4.62 5 2 39 االولى الفقرة

 933. 4.15 5 2 39 الثانية الفقرة

 970. 3.82 5 1 39 الثالثة الفقرة

 986. 4.03 5 1 39 الرابعة الفقرة

 1.151 3.79 5 1 39 الخامسة الفقرة

 923. 4.21 5 2 39 السادسة الفقرة

 872. 3.77 5 2 39 السادبعة الفقرة

 944. 3.72 5 1 39 الثامنة الفقرة

 1.026 4.00 5 2 39 التاسعة  الفقرة

 715. 4.41 5 2 39 العاشرة الفقرة

 963. 3.87 5 2 38 عشر الحادية الفقرة

 790. 4.49 5 2 39 عشر الثانية الفقرة

 822. 4.54 5 2 39 عشر الثالثة الفقرة

 761. 4.00 5 2 39 عشر الرابعة الفقرة

 754. 4.10 5 2 39 عش الخامسة الفقرة

 759. 4.28 5 2 39 عشر السادسة الفقرة

 1.069 3.26 5 1 39 عشر السابعة الفقرة

 795. 4.00 5 2 39 عشر الثامنة الفقرة

 1.061 3.92 5 1 39 عشر التاسعة الفقرة

 944. 3.72 5 2 39 العشرون الفقرة

 864. 4.21 5 2 39 والعشرون الواحد الفقرة



 818. 3.74 5 1 39 والعشرون الثانية الفقرة

 1.060 3.67 5 1 39 والعشرون الثالث الفقرة

 903. 4.03 5 2 39 والعشرون الرابعة الفقرة

 961. 3.85 5 2 39 والعشرون الخامسة الفقرة

 982. 3.67 5 2 39 والعشرون السادسة الفقرة

 885. 3.82 5 2 39 والعشرون السابعة الفقرة

 1.209 3.90 5 1 39 والعشرون الثامنة الفقرة

Valid N (listwise) 38     

 

 

 

 :عرض نتائج االستبيانة 03الملحق 

 المحور ا الول :                     
التكرار  االسئلة رقم المحور

 النسبة
موافق 
 بشدةوا

ال اوافق  ال اوافق محايد موافق
 بشدة

التكرار 
والنسبة 
 االجماليين

الفقرة  
 االولى

 
 التكرار

 
26 

12 0 1 00 39 

  النسبة

66.7% 
30.8% 0% 2.6% 00% 100% 

الفقرة  
 الثانية

 
 

 39 00 04 02 17 16 التكرار

 %100 %0 %10.3 %5.1 %4306 %41 النسبة

الفقرة  
 الثالثة

 39 01 03 07 19 9 التكرار

 %100 %2.6 %7.7 %17.9 %48.7 %23.1 النسبة
الفقرة  

 الرابعة
 39 01 03 03 19 13 التكرار

 %100 %2.6 %7.7 %17.9 %48.7 %33.3 النسبة
الفقرة  

 الخامسة
 39 01 07 03 16 12 التكرار

 %100 %2.6 %17.9 %7.7 %41 %30.8 النسبة
الفقرة  

 السادسة
 39 00 04 01 17 17 التكرار

 %100 %00 %10.3 %2.6 %43.6 %43.6 النسبة
الفقرة  

 السابعة
 39 00 04 08 20 7 التكرار

 %100 %00 %10.3 %20.5 %51.3 %17.9 النسبة

  
الفقرة  
 الثامنة

 39 1 03 09 19 7 التكرار

 %100 %2.6 %7.7 %23.1 %48.7 %17.9 النسبة

 39 00 05 05 14 15 التكرارالفقرة  



 التاسعة
 

 %100 00 %12.8 %12.8 %35.9 %38.5 النسبة

  
الفقرة 
 العاشرة

 

 
 التكرار

20 16 02 01 00 39 

 %100 00 %2.6 %5.1 %41 %51.3 النسبة

الفقرة   
الحادية 
 عشر

 39 01 04 08 15 11 التكرار

 %100 %2.6 %10.3 %20.5 %3805 %28.2 النسبة
 

الفقرة  
الثاني 
 عشر

  00 02 01 12 29 التكرا ر
39 

 

  %00 %51 %2.6 %20.8 %61.5 النسبة

100% 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني:

رقم 
 المحور

 التكرار الفقرة
 النسبة

موافق 
 بشدة

ال اوافق  ال اوافق محايد موافق
 بشدة

التكرار 
والنسبة 
 االجماليين

السؤال  
الثالث 
 عشر

 39 00 02 02 08 27 التكرار

 %100 %5.1 %5.1 %5.1 %20.5 %69.2 النسبة

  
السؤال 
الرابع 
 عشر

 

 39 02 05 23 9 9 التكرار

 %100 %00 %5.1 %12.8 %59 %23.1 النسبة

 
 
 

السؤال 
الخامس 
 عشر

 39 00 01 06 20 12 التكرار

 %100 %00 %2.6 %15.4 %51.3 %30.8 النسبة

السؤال  
السادس 
 عشر

 %39 00 01 04 17 17 التكرار

 %100 %00 %2.6 %10.3 %43.6 %43.6 النسبة

السؤال  
السابع 
 عشر

 39 02 08 11 14 04 التكرار

 %100 %5.1 %20.5 %28.2 %35.9 %10.3 النسبة

  
السؤال 
الثامن 
 عشر

 39 00 01 09 18 11 التكرار

 %100 00 %2.6 %23.1 %46.2 %28.2 النسبة

  
السؤال 
التاسع 
 عشر

 39 02 01 08 15 13 التكرار

 %100 %5.1 %2.6 %20.5 %38.5 %33.3 النسبة

السؤال  
 العشرون

 التكرار
 

8 17 09 05 00 39 



 %100 00 %12.8 %23.1 %43.6 %20.5 النسبة

السؤال  
الواحد 
 والعشرون

 39 00 02 05 15 17 التكرار

 %100 %00 %5.1 %12.8 %38.5 %43.6 النسبة

االسؤال  
الثاني 
 والعشرون

 39 01 01 10 22 5 التكرار

 %100 %2.6 %2.6 %25.6 %56.4 %12.8 النسبة

السؤال  
الثالث 
 والعشرون

 39 01 05 09 15 09 التكرار

 %100 %2.6 %12.8 %23.1 %38.5 %23.1 النسبة

السؤال  
الرابع 
 والعشرون

 39 00 02 09 14 14 التكرار

 %100 %00 %5.1 %23.1 %35.9 %35.9 النسبة

السؤال  
الخامس 
 والعشرون

 
 التكرار

11 15 09 04 00 39 

 %100 %00 %10.3 %23.1 %38.5 %28.2 النسبة

السؤال  
السادس 
 والعشرون

 
 
 

  التكرار
8 

16 09 06 00 39 

 %100 00 15.4 23.1 41 20 النسبة

 التكرار  
 

10 14 13 02 00 39 

 25.6% 35.9% 33.3% 5.1% 00% 100% 

 
 
 
 

 39 03 02 06 13 15 التكرار 

 %100 %7.7 %5.1 %15.4 %33.3 %38.5 النسبة

 اختبار الفرضيات بتحليل التباين

 

ANOVA 

 المحوراالول : الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى الى المؤهل العلمي

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .567 4 .142 .578 .680 

Within Groups 8.331 34 .245   

Total 8.897 38    

 

ANOVA 

 

 المحوراالول : الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى الى المهنة الحالية ي
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.557 5 .311 1.400 .250 

Within Groups 7.340 33 .222   

Total 8.897 38    

 

ANOVA 



 المحوراالول : الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول واقع التدقيق االداري تعزى الى يسنوات الخبرة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.386 3 .795 4.274 .011 

Within Groups 6.512 35 .186   

Total 8.897 38    

 

 

ANOVA 

ري تعزى الى المحورالثاني: الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول مدى تطبيق المعايير الدولية في التدقيق االدا

 يسنوات الخبرة
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
1.369 4 .342 .512 .727 

Within Groups 22.721 34 .668   

Total 24.090 38    

 

ANOVA 

ري تعزى الى  المحورالثاني: الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول مدى تطبيق المعايير الدولية في التدقيق االدا

الحاليةالمهنة   
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.875 5 .375 .557 .732 

Within Groups 22.215 33 .673   

Total 24.090 38    

 

 

ANOVA 

ري تعزى الى  االداالمحورالثاني: الفرضية الفرعية االولى :ال توجد فروق جوهرية حول مدى تطبيق المعايير الدولية في التدقيق 

 اسنوات الخبرة.ة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.215 3 .738 1.181 .331 

Within Groups 21.875 35 .625   

Total 24.090 38    

 
 حساب  الفا كرومباخ للمحور االول:

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 39 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 39 100.0 



a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 المحور الثاني:

 

 

 

         حساب الفا كرومباخ لالستبانة ككل:

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.784 28 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.581 12 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 38 97.4 

Excludeda 1 2.6 

Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.710 16 Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 38 97.4 

Excludeda 1 2.6 

Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



 امللخص:

يعتبر التدقيق االداري عملية فحص وتحليل وتقييم  ينصب على اداء االدارة وترشيد قراراتها  عن طريق  بيان     

نقاط  الضعف وإقتراح الحلول املناسبة للمشاكل التي تواجهها ومن هنا تم معالجة إشكالية مدى تطبيق 

، إال ان هذا النوع من التدقيق يتمتع برصيد من التدقيق اإلداري وفق املعايير الدولية في املؤسسات الجزائرية 

 التشريعات الكافية، إال ان هناك وعي غير كافي بأهمية وفعالية التدقيق االداري.

 

 

Résumé: 

 

   Est la vérification du processus administratif d'examen, d'analyse et d'évaluation axé sur la performance de 

l'administration et de rationaliser leurs décisions par l'état des faiblesses et de proposer des solutions appropriées 

aux problèmes rencontrés et ici se sont penchés sur le problème de la mesure de contrôle administratif, 

conformément aux normes internationales dans les institutions algériennes appliquées, mais que ce type de 

vérification a un score de la législation adéquat, mais il est conscient de l'importance de l'audit administratif 

adéquat et efficace. 

 

 

 


