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  :تمهيد

لقد شهد العالم تطورات جذرية في مطلع القرن التاسع عشر في المجال االقتصادي، وباألخص  
من كونها  في المؤسسات االقتصادية المالية التي شهدت تطوراً على مستوى حجم نشاطها فانطلقت

مؤسسات عائلية بسيطة التسيير إلى مؤسسات ضخمة تنفصل فيها الملكية عن التسيير، واستوجب هذا 
البحث عن جملة من الوسائل والتقنيات تضمن ألصحابها االستغالل األمثل لمواردهم والحد من األخطاء 

  .يو التالعبات والمراقبة المستمرة ومن هذه التقنيات مهنة التدقيق الداخل

فوظيفة التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط تقييمي مستقل نسبياً عن المؤسسة يهدف إلى مراجعة         
ويقوم بعملية التدقيق شخص يسمى المدقق الداخلي الذي يتولى . مختلف العمليات المالية و التسييرية

لوكيات المدققين أثناء ويعكس س. مهام الحكم على مختلف اإلجراءات والسياسات المنتهجة في المؤسسة
ممارستهم لنشاطهم الجوانب المختلفة ألخالقيات مهنة التدقيق، مما استدعى ضرورة وضع مجموعة من 

  .المعايير الشخصية ومعايير األداء المهني إلطفاء الصبغة القانونية على هاته المهنة

وقياس كفاءة استخدام الموارد  يعتبر التدقيق الداخلي وظيفة هامة لما لها من آثار في تقييم        
المتاحة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة العمليات المالية والمحاسبية وغيرها من العمليات لخدمة 
اإلدارة، من خالل متابعة مدى فعالية األدوات الرقابية المستخدمة والمحافظة على األصول وأنشطة 

  . المؤسسة

الجزائر قصوراً رغم تبنيها لمعايير المحاسبة الدولية في إطار النظام  تشهد مهنة التدقيق الداخلي في
المحاسبي المالي إال أن التدقيق الداخلي ال يشهد توسعا في جميع المؤسسات الجزائرية العمومية منها 

  .االقتصاديةو

  :ومن خالل ما سبق تتجلى اإلشكالية التالية   

  وما واقعه في الجزائر؟       الداخلي؟ما هي أهم المتطلبات النظرية للتدقيق 

  : و على ضوء هذا السؤال يمكن أن نطرح جملة من التساؤالت وهي

  ما هو مفهوم التدقيق الداخلي ؟ 
  ما هو مقدار الحاجة للتدقيق الداخلي كأداة الختبار نظام الرقابة الداخلية؟ 
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   فيما تكمن أهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية؟ وما مدى
 تطبيقه؟ 

  

  :الفرضيات 
  :و قامت الدراسة على الفرضيات التالية

 .التدقيق الداخلي هو وظيفة مستقلة تمارس بكل موضوعية داخل المؤسسة -
 .خلي وفعالية نظام الرقابة الداخليةتوجد عالقة طردية بين توسع نطاق ومسؤوليات التدقيق الدا -
بإمكان الجزائر تطبيق مهنة التدقيق الداخلي في جميع المؤسسات الجزائرية بعد االنتقال إلى النظام  -

 المحاسبي المالي
  : دوافع اختيار الموضوع 

  :هناك عدة مبررات دفعتنا الختيار الموضوع نذكر منها

  لمؤسسات الالمركزية متعددة الفروعأهمية التدقيق الداخلي خاصة بعد ظهور ا. 
  االهتمامات الدولية المتزايدة بهذا لموضوع. 
  معرفة مدى تطبيق الجزائر للتدقيق الداخلي. 

  :أهداف البحث

  :نسعى من خالل بحثنا للوصول إلى مجموعة من األهداف

 ،معرفة الغاية من التوجه  للتدقيق الداخلي 
  التي تحكم مهنة التدقيق،التعرف على أهم الضوابط والمعايير 
 ،محاولة إبراز  أهمية التدقيق الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية 
 اإلطالع على آراء المختصين في معرفة مدى انتهاج الجزائر للتدقيق الداخلي. 

  : أهمية البحث

  :البحث من عدة أمور نذكر منها تتجلى أهمية
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   إذ يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة ال يمكن االستغناء عنها، إن الموضوع هام وحيوي بالنسبة لإلدارة،
بحيث تعمل على تحليل مختلف السياسات واإلجراءات المعمول بها في المؤسسة أي تقييم نظام الرقابة 

 .الداخلية و اختيار التصحيحات
   في تأدية نشاطاتها حاجة المؤسسة الجزائرية إلى التطبيق الفعال لمهنة التدقيق الداخلي لمساعدتها

  .بصورة سليمة من أجل تحقيق أهدافها والتكييف مع ما يحدث من تطورات في العالم

  : الدراسات السابقة

  :وهنا نشير لمجموعة من الدراسات الوطنية وغير الدولية في مجال التدقيق الداخلي نذكر منها

-   اهمتها في تحسين المؤسسة مع المراجعة الداخلية ومهمتها ومس 1) 2003/2004:( شعباني لطفي
 –مبيعات "دراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري لمجمع سوناطراك الدورة 

  "مقبوضات
  :وقد توصل إلى مجموعة من النتائج نذكر منها 

تعمل المراجعة الداخلية على منع وتقليل حدوث األخطاء وهذا ما يزيد الحاجة لها، فباإلضافة إلى  -
النصائح للمديرين في محاولة لتقليل األخطاء، تسعى المراجعة الداخلية إلى الحد من اإلسراف تقديم 

والضياع الشيء الذي يزيد من الكفاءة والفعالية، وبالتالي زيادة األرباح المسجلة من طرف 
 .المؤسسة

للحكم على مدى يكمن الهدف األساسي للرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات التي ستأخذ كأساس  -
صحة األداء من جهة وعلى النتائج التي ستظهر على القوائم المحاسبية وكذا المركز المالي إلى 

  .جانب حماية الممتلكات من جهة أخرى

- دور المراجعة الداخلية في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية  2)2006/2007: ( عزوز ميلود
  :وصل إليهللمؤسسة االقتصادية، ومن أهم ما ت

                                                             
  .2003/2004شعبان لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين سير المؤسسة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  -  1
التسییر والعلوم االقتصادیة، قسم عزوز میلود، دور المراجعة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة، مذكرة ماجستیر، كلیة علوم  -  2

  .2006/2007علوم التسییر، جامعة سكیكدة، 
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نشاط المراجعة الخارجية يعمل على اختبار مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانين الموضوعة   -
والمراجعة المالية و العملياتية لألنشطة وكافة اإلجراءات والعمليات للتحقق من كفايتها ومدى 

 .انتظامها
والمعلومات التي سيعتمد عليها  يكمن الهدف الرئيسي للرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات  -

  .كأساس للحكم على مدى مجاعة المؤسسة، كما تعبر عن مدى قدرة المؤسسة في حماية ممتلكاتها
-  دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي  1)2006/2007:(يوسف سعيد يوسف المدلل

) دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين ألوراق المالية(واإلداري 
  :وبعد خالصة بحثه توصل إلى

لوظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء اإلداري والمالي في الشركات  إن هناك دوراً ملموساً -
مة العامة الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وأن هذا الدور يحتاج إلى المساه

 .تعزيز وتنمية
تتوفر درجة من االستقاللية لوحدات التدقيق الداخلي في معظم الشركات المساهمة العامة الفلسطينية  -

اإلدارة التنفيذية بعمل المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ولكن هناك بعض التدخل من جانب 
   . التدقيق الداخلي

  :منهج الدراسة  

لإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم 
تسليط الضوء على المعطيات النظرية لعناصر الدراسة ، استعرضنا فيها ما يمكن الحصول عليه من 

. التدقيق الداخلي و االستعانة بالكتب والمجالت والمواقع اإللكترونيةدراسات سابقة حول موضوع 
كما قمنا بجمع المعلومات عن واقع التدقيق الداخلي في الجزائر وذلك بوضع استبيانات تم استفراغها 

  .بطرق إحصائية حيث استعملنا المنهج اإلحصائي في الدراسة الميدانية

  :أدوات الدراسة 

  :في صورتها النهائية اعتمدنا على عدة أدوات نذكر منها إلخراج هذه الدراسة

                                                             
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في ( دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري یوسف سعید المدلل،  -  1

  .2007 ،غزة فلسطين ،اإلسالميةالجامعة  ،مذكرة ماجستير ،)سوق فلسطين لألوراق المالية



 مقدمة

 

 
 

 .المسح المكتبي لمختلف المراجع والمذكرات -
 .التصفح اإللكتروني لمختلف المواقع والمقاالت التي لها صلة بالموضوع -
مديرين، رؤساء أقسام، وموظفو المؤسسات االقتصادية ومحافظي : المقابالت الشخصية مع -

 .الحسابات
 .ائية كالنسب المئوية والمتوسط الحسابي إلستفراغ االستبياناتأدوات إحص -

  :صعوبات البحث

  :في بحثنا هذا واجهتنا بعض العوائق وهي

 .نقص المراجع الجزائرية في هذا الموضوع -
تزامن فترة الدراسة مع مراجعة أعمال نهاية السنة، وبالتالي قلة االهتمام سواء من طرف محافظي  -

 .القطاع االقتصاديالحسابات أو موظفو 

  :حدود البحث

  :وقد قمنا بحصر مجال بحثنا هذا في

  .تمت الدراسة لبعض المؤسسات االقتصادية في أدرار ومحافظي الحسابات بالوالية: حدود مكانية

 .2014ماي  06إلى  2014أفريل  20امتدت الدراسة من :  حدود زمانية

  :محتويات البحث

في هيكل الموضع واإلحاطة ولو بالقليل بجوانبه تم تقسيم الدراسة محاولة منا في تحقيق االنسجام 
  :إلى ثالث فصول تشمل مايلي

 الفصل األول يضم ماهية التدقيق الداخلي وقد قسمناه إلى ثالثة مباحث ففي المبحث األول تناولنا
ارجي، أما في تطور التدقيق ومفهوم التدقيق الداخلي وكذا الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخ

المبحث الثاني أنواع التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي ومسؤوليات وصالحيات المدقق 
الداخلي، وفيما يخص المبحث الثالث التحضير لمهمة التدقيق الداخلي وجمع األدلة والقرائن في 

 .عملية التدقيق الداخلي وإعداد التقرير للمدقق الداخلي



 مقدمة

 

 
 

فتحدثنا عن التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية، حيث قسمناه إلى ثالث مباحث في أما الفصل الثاني 
تعريف وعوامل نشأة ومكونات نظام الرقابة الداخلية والعالقة بين التدقيق الداخلي ونظام : المبحث األول

لي الدولية والهيئات تعريف وأهمية وإصدار معايير التدقيق الداخ الرقابة الداخلية، أما في المبحث الثاني
التي ساهمت في تطور معايير التدقيق الدولية، أما في المبحث الثالث تناولنا أساليب ومراحل تقييم نظام 

 .الرقابة الداخلية

دراسة ميدانية (وهنا كان تسليط الضوء على واقع التدقيق الداخلي في الجزائر  أما الفصل الثالث
، وقسمناه هو اآلخر إلى ثالث مباحث المبحث األول )والية أدرارلمجموعة من المؤسسات االقتصادية ب

مجتمع وعينة الدراسة  وحدود وصعوباتها، أما في المبحث الثاني إعداد هيكل تفريغ اإلستبيانة، أخيراً 
 .في المبحث الثالث تحليل نتائج االستبيانات على حسب كل جزء من االستبيانة

ذا الموضوع هو تقديم دراسة علمية تبرز أهمية اعتماد التدقيق وبالتالي فإن الغرض من الدارسة ه
  .الداخلي في المؤسسات الجزائرية
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  :تمهيد
االجتماعية حيث تأثرت بشأنها وتطورها بتطور الحياة يعتبر التدقيق أحد فروع المعرفة 

االجتماعية واالقتصادية وذلك بهدف تنظيم المعامالت بين األفراد بين مدى كفاءة المحاسب وقدرته على 
  .تخطيط أعماله ومدى سالمة ودقة قوائمه، وقد مر التدقيق بتطورات عديدة ومختلفة عبر الزمن

  

   ماهية التدقيق: المبحث األول
جاءت تسمية مهنة التدقيق من حاجة اإلنسان إلى التحقيق في صحة البيانات المحاسبية التي تعتمد 
عليها في اتخاذ قراراته ومطابقتها للواقع حيث بدأ استعمال التدقيق عند الحكومات وباألخص الحكومات 

المنسوبة بالدفاتر  المصرية واليونانية التي كانت تستعمل المدقق وهذا األخير كان يستمع للقيود
  .والسجالت ومطابقتها للواقع

  

  تطور التدقيق: المطلب األول
قبل الحديث عن التطور التاريخي لنشاط التدقيق، نجد من الضروري تسليط الضوء على مفهوم 

  :التدقيق، وفيما يلي مجموعة تعاريف نوردها كما يلي

  تعريف التدقيق:  الفرع األول
  :مريكية بأن التدقيقعرفته جمعية المحاسب األ

عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية ويقيمها "
بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير ثم توصيل نتائج ذلك إلى 

  .1"األطراف المعنية
ة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر فحص أنظمة الرقاب: " كما عرفه خالد أمين أنه

الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصاً انتقادياً منظماً بقصد الخروج برأي فني محايد عند مدى داللة 
القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ومدى تصويرها لنتائج 

  .2"عن تلك الفترةأعماله من ربح وخسارة 

                                                             
  .13ص ، 2004 ،اإلسكندرية مصر ،الدار الجامعية ،أسس المراجعة األسس العلمية والعملية ،محمد سمير الصباح وآخرون ،عبد الفتاح صحن - 1
ن المطبوعات الجامعية، بن ، ديوا)اإلطار النظري والممارسة التطبيقية( محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات - 2

  .10 ،9ص  ،2003عكنون الجزائر، 
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ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أنها ركزت على التدقيق يتمحور على ثالث نقاط وهي الفحص 
التحقيق والتقدير لذلك يمكن أن نقول أن دور المدقق دور انتقادي للعناصر المقدمة إليه لغرض زيادة 

  .قابليتها من طرف مستخدميها
  ط التدقيق التطور التاريخي لنشا: الفرع الثاني

لقد بينت مختلف التعاريف للتدقيق على بيان أهدافه ومجاالت عمله والقائم به ويظهر هذا جلياً في 
  .هذا الجدول المبين للتطور التاريخي للتدقيق
  التطور التاريخي للتدقيق): 01(الجدول رقم 

  أهداف التدقيق  المدقق  األمر بالتدقيق  المدة
  ق م  2000من 
  م 1700إلى 

  الملك، امبراطور 
  الكنيسة، الحكومة

  رجل الدين
  كاتب 

مراقبة الصراف على اختالس األموال 
  حماية األموال

   1700من 
  1850إلى

  الحكومة المحاكم
  التجارية والمساهمين

  منع الغش مراقبة فاعليه حماية األصول  المحاسب

   1850من 
  1900إلى

شخص مهني في المحاسبة   الحكومة والمساهمين
  قانونيأو 

ــداقية    ــد مص ــش وتأكي ــب الغ تجن
  الميزانية

  1900من 
  1940إلى
  

//  
شخص مهني في المراجعة 

  والمحاسبة
ــهادة   ــاء الش ــش واألخط ــب الغ تجن
ــة    ــوائم المالي ــداقية الق ــى مص عل

  التاريخية
   1940من 
  1970إلى

الحكومة البنوك 
  والمساهمين

شخص مهني في التدقيق 
  والمحاسبة

  النظامالشهادة على صدق وسالمة 
  القوائم المالية التاريخية

   1970من 
  1990إلى 

  

الحكومة هيئات 
  أخرى

  والمساهمين

  شخص مهني في التدقيق
  والمحاسبة واالستشارة

الشهادة على نوعية نظام المراقبة 
الداخلية واحترام المعايير المحاسبية 

  ومعايير التدقيق
الحكومة هيئات    1990من 

  أخرى المساهمين
//  

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحسابات ونوعية نظام الرقابة الداخلية 
في ظل احترام المعايير ضد الغش 

  .العالمي
  .8 ،7محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص: المصدر
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  مفهوم التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
والتالعب وقد ازدادت فعاليتها بعد ظهرت الحاجة إلى التدقيق الداخلي الكتشاف األخطاء والغش 

  .الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب كبر حجم الشركات والالمركزية اإلدارة
  تعريف التدقيق الداخلي: الفرع األول

نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل : " على أنه 1999عرفه مجمع المراجعين الداخلي األمريكي 
لإلدارة وهي وسيلة رقابة إدارية تعمل على قياس وتقييم فعالية منظمة األعمال المراجع العمليات كخدمة 

  .1"وسائل الرقابة األخرى
وظيفة : "أما بالنسبة للمنظمات المهنية، فقد عرف المجمع العربي للمحاسبين التدقيق الداخلي بأنه

فيها المحاسبية لتقييم داخلية تابعة إلدارة المنشأة لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما 
مدى تماشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة أو للعمل مع ما تتطلبه اإلدارة أو للعمل على حسن استخدام 

  .2"الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى

فعالية تقييمية مقامة ضمن المنشأة : " كما عرفه االتحاد الدولي للمحاسبين التدقيق الداخلي بأنه 
خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم مراقبة المالئمة للنظام المحاسبي ونظام الضبط  لغرض

  .3"الداخلي وفعاليته

التدقيق الداخلي وسيلة تقييم لعملية تدفق البيانات والمعلومات والحكم : " وفي تعريف آخر نجد أن
التجانس الذاتي والمتبادل على نوعيتها وكمالها ويتم التحقق من ذلك عن طريق التحقق من توافر 

  .4"للبيانات

التدقيق " :ومن التعاريف الشاملة والدقيقة تعريف المعهد الفرنسي للتدقيق والمستشارين الداخليين
 الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يهدف إلى إعطاء ضمانات للمنظمة حول درجة تحكمها في

  .1"مساهمة في خلق القيمة المضافةالعمليات التي تقوم بها مع تقديم نصائح للتحسين وال

                                                             
 .33ص ،مسعود صديقي، مرجع سابق ،محمد التهامي طواهر  1 -

  دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في ( دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري یوسف سعید المدلل،  -  2
  .43، ص 2007 ،، منشورةغزة فلسطين ،الجامعة اإلسالمية ،مذكرة ماجستير ،)فلسطين لألوراق الماليةسوق     

 .نفس الصفحة نفس المرجع، -  3
 .28ص ، 2009، الطبعة األولى ،عمان األردن ،دار الصفاء للنشر والتوزيع، االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد ،أحمد حلمي جمعة -  4
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وأخيراً أصدر معهد المدققين الداخليين في أمريكا آخر تعديالت وإضافات على المعايير الدولية 
كما قام  1/1/2004والتي أصبحت نافذة اعتبار من  12/2003للممارسة المهنية في التدقيق الداخلي في 

الجديد الذي وضعه مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وذلك استناداً للمفهوم  15/4/2004بتعديلها في 
تقويم أنشطة :" ، يشير إلى أن التدقيق الداخلي2004المعدل عام ) 610(وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 

المنشأة المتعارف عليها كخدمة للمنشأة ومن بين وظائفها من بين أشياء أخرى نظام الرقابة الداخلية 
  .2وفعاليته

من جميع التعاريف أن التدقيق الداخلي أعم وأشمل من مجرد تدقيق مالي ومحاسبي  ويالحظ
يشمل القوائم المالية فقط بل يمتد ليشمل المجاالت اإلدارية والتشغيلية كتقييم الخطط والسياسات 
واإلجراءات واقتراح السبل المناسبة،ويمكن أن نستنتج أن التدقيق الداخلي عبارة عن فحص انتقادي 

لقوائم المالية والسياسات ونظام الرقابة الداخلية؛ حيث يلعب دور استشاري، وأن وجوده في أي مؤسسة ل
يشكل ضمانة وركيزة أساسية لكفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، والشكل التالي يوضح العالقة 

  .التنظيمية لمفهوم التدقيق الداخلي في المؤسسة

  العالقة التنظيمية لمفهوم التدقيق الداخلي في المؤسسة): 01(رقم  الشكل

  

  

  
  

  .45يوسف سعيد يوسف المدلل، مرجع سابق، ص: المصدر

  التدقيق الداخليأهداف  :الفرع الثاني
  :3بناءاً على ما سبق من التعاريف فإن التدقيق الداخلي يهدف إلى مساعدة اإلدارة في ما يلي

                                                                                                                                                                                                 
، 2009/2004لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين سير المؤسسة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، منشورة، شعبان  - 1

  .81ص
  .29، مرجع سابق، صأحمد حلمي جمعة -  2

  .نفس المرجع، نفس الصفحة  3 -

 مجلس اإلدارة
قولجنة التحقي  

 اإلدارة العليا التدقيق الداخلي

 الخدمات االستثمارية

 الخدمات التأمينية الخدمات التأمينية
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  تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر؛ -

  تقييم وتحسين فعالية الرقابة؛ -

  تقييم وتحسين فعالية عمليات التحكم المؤسسي؛ -

  ت الرقابة الداخلية،التحقق من مدى االلتزام بسياسيات وإجراءا -

  .التحقق من مدى كفاءة وفعالية األداء داخل إدارات وأقسام المشروع -

  :1ولتحقيق هذين الهدفين األخيرين فعلى المدقق الداخلي أن يقوم باآلتي

  مراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية وسائل الرقابة الداخلية في المشروع؛ -

  شروع والمحاسبة عنها؛التحقق من حماية ممتلكات وأصول الم -

  .تقييم األداء على مستوى مراكز المسؤولية في الشركة -

  الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: المطلب الثالث
: المرسوم 2004المعدل عام) 610(لقد أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكد الدولي معيار التدقيق الدولي

تضمن هذا المعيار نطاق وأهداف التدقيق الداخلي، العالقة بين  مراعاة عمل التدقيق الداخلي؛ حيث
التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي الفهم والتقييم األولي للتدقيق الداخلي توقيت االتصال والتنسيق وتقييم 

  .واختبار عمل التدقيق الداخلي

  :وفيما يلي الجدول المفصل ألوجه االختالف بين النوعين كما يلي

  أوجه االختالف بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي): 02(رقم الجدول 

  المدقق الخارجي  المدقق الداخلي  وجهة االختالف
وجود نظام فعال للرقابة  -وجود نظام فعال للضبط الداخلي أو  -  الهدف أو األهداف

                                                             
  .126ص  ،2007الطبعة األولى،  ،صرمالحديث، اإلسكندرية،  ًأصول وقواعد المراجع والتدقيق الشامل، المكتب الجامعي ،محمد السيد سرايا -  1
 



      

                                                  ماهية التدقيق الداخلي        : الفصل األول

 
 

7 

  إجراءات منع وقوع األخطاء أو التالعب،
وجود نظام محاسبي فعال يساعد في إعداد  -

  ،تقارير وقوائم مالية صحيحة
انتظام العمل المحاسبي على مدار السنة  -

  المالية،
  خدمة اإلدارة، -
  خدمة المراجع الخارجي، -

  الداخلية  أو العمل على وجوده،
وجود نظام محاسبي فعال  -

ومتكامل خاصة في مجال إعداد 
تقارير وقوائم مالية ختامية 

  صحيحة،
إبداء الرأي الموضوعي  -

المحايد في شكل تقرير تدقيق 
  شاملة النتائج عملية التدقيق،

تبادل الخدمة مع المدقق  -
  .الداخلي

  التعيين والتبعية
اإلدارة ( موظف يتبع مستوى إداري معين 

  )العليا
متعاقد مستقل عن الشركة يعينه 
من طرف المالك أو المساهمين 

  أو مجلس اإلدارة 

الجهة المسؤولة 
  أمامها

مسؤول أمام اإلدارة العليا في الشركة يكون  -
  بحكم أنه موظف في الشركة،

يقدم تقريره لإلدارة العليا عن طريق مهمته  -
  .التي أنجزها

يكون مسؤوالً أمام الجمعية  -
العامة للمساهمة ويسأل أمام 

  المالك في باقي الشركات،
يقدم تقريره للمالك أو  -

المساهمين أو مجلس اإلدارة 
  ).تعاقدي قانوني أو(

  درجة االستقاللية
مستقل جزئيا ألنه من ناحية مستقل عن باقي 
إدارات وأقسام المشروع ومن ناحية أخرى 

  .يتبع اإلدارات العليا

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة 
في عملية الفحص والتقييم وإبداء 

  .الرأي

  نطاق العمل

تحدد الشركة المسؤولة عن تعينه نطاق عمله 
تدقيق مال، ( ادة جمع العمليات وتتضمن ع

  ).تدقيق النظام الرقابة، تدقيق أداء

يحدد ذلك أمر التعيين والعرف 
السائدة ومعايير المراجعة 
المتعارف عليها وما تنص عليه 
القوانين المنظمة ألعمال التدقيق 
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التدقيق (الخارجي وعادة ما يمثل
  ).المالي فقط

  توقيت األداء
وفقا لخطة معتمدة من عملية التدقيق مستمرة 

  .اإلدارة العليا ولجنة التدقيق
يتم الفحص غالبا مرة واحدة في 
نهاية السنة المالية وقد يكون 

  .أحيانا على فترات

هدف تقييم نظام 
  الرقابة الداخلية

يهدف التأكد من وجود هذا النظام وتطويره 
  .ومعالجة الثغرات ونقاط الضعف

يهدف تحديد حجم العينة ونطاق 
وتوقيت إجراءات التدقيق 

  .الخارجي

  :من إعداد الطلبات بالرجوع إلى المراجع التالية:  المصدر

  .بتصرف 145- 143محمد السيد سرايا، مرجع سابق، ص ص  -
 .بتصرف 35-34محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص ص  -

  .69يوسف سعيد المدلل، مرجع سابق،ص -
  ر التدقيق الداخلي والتزامات المدقق الداخليمعايي: المبحث الثاني

إن تطور مهنة التدقيق الداخلي جعلها ترتكز على عدة أسس وفرضيات والتي تمثل الركيزة 
األساسية التي ينبغي الرجوع إليها عند القيام بعملية التدقيق وتتمثل هذه الركيزة في عدة خصائص متعلقة 

  .حد ذاته وهي تنحصر في عدة أنواعبعملية التدقيق أو بالشخص المدقق في 

  أنواع التدقيق الداخلي: المطلب األول
والتدقيق ) Auditing Financial(حدد الباحثون أنواع التدقيق الداخلي بنوعين هما التدقيق المالي 

وأضاف الدكتور أحمد على إبراهيم نوعاً ثالثاً هو ) Operational Auditing( الداخلي التشغيلي 
وقد أضاف البعض لها نوعاً آخر وهو تدقيق ) Special Assignment Audit( مراجعة المهام الخاصة

  .Compliance audit(1(االلتزام

  التدقيق المالي: الفرع األول

                                                             
  .55یوسف سعید المدلل، مرجع سابق، ص  -  1
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والسجالت المحاسبية والعمليات  الفحص الكامل والمنظم للقوائم المالية: "يعرف التدقيق المالي بأنه
المتعلقة بتلك السجالت لتحديد مدى تطابقها مع المبادئ المحاسبة المتعارف عليها والسياسات اإلدارية 
وأية متطلبات أخرى، ويعتبر التدقيق المالي المجال التقليدي للتدقيق الداخلي الذي يتضمن مراجعته وتتبع 

حداث االقتصادية، التي تخص المؤسسة، وتدقيقها حسابياً ومستندياً، ثم القيود المحاسبية التي تعود إلى األ
التحقق من سالمتها وتطابقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، والسياسات واألنظمة الخاصة 
باإلدارة، والهدف من التدقيق هو إظهار البيانات والقوائم المالية بصورة موضوعية وصحيحة تعكس 

يقي للمؤسسة، كذلك يشتمل التدقيق المالي أيضا التحقق من وجود األصول وحمايتها سواء الوضع الحق
  .1"من الضياع أو االختالس وكذلك فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة

  التدقيق التشغيلي أو العملياتي: الفرع الثاني
أو تدقيق األداء أو التدقيق  يطلق على التدقيق التشغيلي مصطلحات مرادفة مثل التدقيق اإلداري

الوضعي وجميع هذه المصطلحات تهدف إلى وصف عملية التدقيق الداخلي التي تهدف إلى تقييم 
العمليات التشغيلية لوظيفية أو نشاط معين ويقوم المدقق بتقديم هذه النشاطات من أجل معرفة مواطن 

  .الضعف في األداء

جع يأخذ في الحسبان مجموعة من األهداف التي تم تحديدها في وعند القيام بعملية المراجعة فإن المرا
  .قائمة المسؤوليات

  :2وأهم هذه األهداف ما يلي IIAوالتي حددها معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية 

فحص وتقييم مدى سالمة ودقة وتطبيق الرقابة التشغيلية، فحص نطاق االلتزام بالسياسات  -
  وضوعية والخطط واإلجراءات؛الم

  فحص إمكانية االعتماد بالسياسة الموضوعة والخطط واإلجراءات؛ -

  تقييم جودة اإلدارة في تنفيذ المسؤوليات والمهام المخصصة؛ -

                                                             
راسات نبیھ توفیق المرعي، دور لجنة التدقیق في تحسین وظیفة التدقیق الداخلي في شركات التأمین األردنیة،  مذكرة ماجستیر، جامعة  حدار للد -  1

  .43ص، 2009العلیا األردن، منشورة، 
، ص  2007/2008كندریة مصر،  ، المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیة، الدار الجامعیة، اإلس)وآخرون ( عبد الفتاح الصحن  -  2

166.  
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  إعطاء مقترحات حول التحسينات الممكنة؛ -

  .لألصول Safeguardingالتأكد من الحماية المادية  -

يين عند أداءهم لعملية التدقيق التشغيلي يأخذ في حسبانه كافة العمليات ويجب أن المراجعين الداخل
وأنشطة الشركة ما عدا المالية منها على اعتبار أنها من مهام المراجع الخارجي وبعض المراجعين 

  :1الخارجيين ولكي يعتبر التدقيق التشغيلي مناسباً ومفيداً فإنه يجب أن يقدم لإلدارة ما يلي

  الربحية للمنشأة ككل؛زيادة  -

  استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتعطيهم الربحية؛ -

  التعرف إلى المشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها في مراحلها األولى؛ -

  .محاولة إيجاد طرق جديدة وفعالة لالتصال بين مستويات اإلدارة المختلفة -

  :التشغيليوفيما يلي الشكل يوضح مجال فحص التدقيق 

  مجال فحص التدقيق التشغيلي) 02(الشكل 
  

  

  

  

  

  

                                                             
  .59نبیھ توفیق المرعي، مرجع سابق، ص - 1

ترتبط بقياس تحقيق اإلنتاجية من 
 المواد المستخدمة للوحدة

 المدخالت من المواد المخرجات من السلع والخدمات

الوحدةترتبط بأداء الوظائف لتخفيض تكاليف  ترتبط بأداء الوظائف لتخفيض تكاليف الوحدة فعالية              كفاءة  

 تدقيق الفعالية تدقيق الكفاءة

السلع والخدمات منالمخرجات   

 

 Operational Auditingالتدقيق التشغيلي  

Operation التشغیل 
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واالتجاهات الحديثة في الرقابة ناظم حسن عبد اهللا السيد، دور التدقيق الداخلي وفقاً للمفاهيم : المصدر
نيسان  26على تكاليف الجودة ومؤشراتها، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة البصرة، العدد 

  :على الموقع التالي 158، ص 2010

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50359 3/04/2014,à15:34 h,0 على الخط.  

  التدقيق االستراتيجي: الفرع الثالث
وتخص هذه التدقيق اإلدارة العليا إذ يفحص فيها المدقق عملية انسجام بين السياسات المرسومة 

هو نوع واسع واشمل من التدقيق  Stratigie Audi lingواستراتيجيات المؤسسة التدقيق االستراتيجي 
اإلداري فهو الذي ال يطبق فقط كيفية صياغة األهداف واالستراتيجيات والسياسات كقرارات إستراتيجية 

  .1بل يتعدى ذلك إلى كيفية تنفيذها وتقويمها والسيطرة عليها بالبرامج والموازنات واإلجراءات

تدقيق التنفيذ يهم هذا النوع  تزام الذي يسمى أيضاًكما أن هناك أنواع أخرى من التدقيق كتدقيق االل
من التدقيق بااللتزام بالقوانين والسياسات والنظام الداخلي لمعرفة مدى التنفيذ بها وهناك نوع آخر وهو 
التدقيق االجتماعي ويعرف على أنه الدراسة والفحص والتقييم المنظم لألداء االجتماعي للمنظمات بهدف 

المة تعبير القوائم المالية والتقارير االجتماعية عن مدى تنفيذ المنظمة للمسؤولية التحقق من مدى س
  .2االجتماعية الملقاة على عاتقها ومدى مساهمتها في الرفاهية العامة للمجتمع

أما التدقيق ألغراض خاصة ويتعلق هذا بالتدقيق الذي يقوم به المدقق الداخلي حسب ما يستجد من 
  .دارة العليا للقيام بها وغالباً ما يكون فجائياًموضوعات تكلفة اإل

  معايير التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
يمكن تعريف معايير التدقيق الداخلي على أنها مجموعة من القواعد والمقاييس التي يمكن االعتماد 

  .الداخلينعليها لتنظيم عملية التدقيق الداخلي على أنها تكون صادرة من المعهد المدقق 

                                                             
صالح إبراھیم یونس الشعباني، وعد حسین شالش الجمیدلي، مالمح تطبیق التدقیق االستراتیجي في العراق، مجلة جامعة األنبار  -  1

:موقع التاليعلى ال، 379، ص2012،  9، العدد  4للعلوم االقتصادیة واإلداریة، المجلد   
www.iasj.net/iasj?func=search&query=au، Vue le 25/03/2014,à 11:34h على الخط.  

  .36، ص 2012 منشورة، محمد عبد اهللا حامد العبدلي، أثر تطبیق الحاكمیة على جودة التدقیق الداخلي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط، -  2
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ولقد أخذ معهد المدققين الداخلين على عاتقه مهمة تطوير معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 
ومتابعة تطويرها وتحديثها وفقاً لمتطلبات ما يستجد من إحداث وتطورات مع مرور الزمن، أصدر في 

ية ونطاق العمل وأداء معايير تتضمن خمسة مجموعات تتعلق باالستقالل والكفاءة المهن 1978عام 
التدقيق الداخلي وإدارة قسم التدقيق الداخلي وكل معاير يعبر عن مجموعة من المعايير الفردية، وفي 

المجموعة األولى المعايير : اجر المعهد تطويراً عليها وقسمها إلى ثالثة مجموعات وهي 2000سنة 
عة الثالثة معايير التنفيذ واإلجراء، وهي كما العامة، المجموعة الثانية تختص بمعايير األداء، والمجمو

  : يلي

  المعايير العامة :الفرع األول
  :وهي التي تصدر خصائص الجهة أو الشخص وهي تشمل

حيث توضح هذا المعيار أن الغرض : معايير يتعلق بالغرض من التدقيق الداخلي والسلطات -
يتم تحديدها من مجلس اإلدارة عبر  والسلطات والمسؤوليات الممنوحة للمدقق الداخلي يجب أن

  .1النظام الخاص بالتدقيق

يجب على المدقق الداخلي أن يكون مستقالً عن : معيار يتعلق باالستقاللية والموضوعية -
األنشطة التي يقوم بمراجعتها وهذا يتطلب ضرورة أن يكون الوضع التنظيمي لقسم المراجعة 

ياته كما يجب أن يكون موضوعي في أدائه ألعمال الداخلية كافياً بما يسمح بأداء مسؤول
 .المراجعة

يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص : معيار يتعلق باالحتراف والحرفية وبدل العناية المهنية -
وأشخاص لديهم التدريب المهني الكافي والخبرة كمراجع فبالرغم من أن هذا المعيار ركز على 

تأهيل العلمي فتأهيل المراجع يعتمد على ثالثة عناصر التأهيل المهني إال أنه لم يتناسى ال
  .2أساسية التأهيل العلمي التأهيل المهني التعليم المستمر

  معايير األداء: الفرع الثاني

                                                             
  .61ص یوسف سعید المدلل، مرجع سبق ذكره،  -  1
  . 49-48ص  صشعباني لطفي، مرجع سابق،  -  2
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  :1وتتمثل معايير األداء المهني فيما يلي

لمؤهلين أن يتم إعداد التخطيط المالئم إلتمام العمل وأن يوزع توزيعاً مناسباً على المساعدين ا -
 إن وجدوا؛

يجب إتمام الدراسة مناسبة للرقابة الداخلية الحالية وتقييمها كأساس لمدى االعتماد عليها وتحديد  -
 مدى التوسع في اختبارات المراجعة وإجراءاتها إلتمام الفحص؛

أن يتم الحصول على الدليل الموضوعي الكافي من خالل الفحص والمالحظة والسؤال والمطالبة  -
 .وصول إلى أساس معقول للرأي المتعلق بالقوائم المالية تحت الفحصلل

  )إدارة قسم المراجعة( معايير التنفيذ واإلجراءات : الفرع الثالث

  :2ويتضمن هذا المعيار العناصر التالية
وهو المسؤول عن إدارة القسم وعليه التحقق من أهداف القسم، : مدير قسم المراجعة الداخلية -

  القسم، خطة المراجعة،موارد 

 :ينبغي على إدارة القسم مراعاة الجوانب التالية -

 أهداف وسلطات ومسؤوليات القسم؛* 

 جوانب التخطيط في القسم والتي تتضمن األهداف، البرامج، الموازنات؛* 

 السياسات واإلجراءات المناسبة لطبيعة أعمال القسم؛* 

 إدارة األفراد العاملين في القسم؛* 

 التنسيق مع المراجع الخارجي؛* 

الضمانات اإلضافية لجودة عمل المراجعة الداخلية بهدف االرتفاع لمستوى أداء المراجعة * 
  .الداخلية ألعلى مستوى ممكن ويكون ذلك بما يتفق وبمعايير األداء المهني للمراجع

                                                             
  .21، ص 2007ثناء القباني، المراجعة ، الدار الجامعي ، اإلسكندریة،   -  1
  .23ثناء القباني، مرجع سابق، ص  -  2
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  مسؤوليات وصالحيات المدقق الداخلي: المطلب الثالث
لداخلي بعمله على كامل وجه وبنوع من الكفاءة والفعالية ال بد من أن يكون من أجل قيام المدقق ا

يتمتع بمسؤوليات وصالحيات وكل هذا من قواعد ومبادئ التدقيق من ناحية وما جرى به العرف من 
  .ناحية أخرى

  

  مسؤوليات المدقق الداخلي: الفرع األول

داخلي المعد لهذا الغرض أن يقوم بالمسؤوليات يعتبر المدقق الداخلي عند تنفيذه لبرنامج التدقيق ال
  :1اآلتية

القيام بأعمال المسح الميداني األول للنشاط الخاضع للتدقيق، لفهم وتحديد أسلوب العمل  -
  ووضع التوصيات المتعلقة باحتياجات التدقيق؛

  وضع خطة عمل شاملة النطاق واألسلوب وبرنامج الوقت الالزم لالنتهاء من المهمة؛ -

مراجعة المستندات والقيود والوثائق والسجالت الالزمة للقيام بأعمال التدقيق كما هو مخطط  -
  لها؛

التنسيق مع منسق إدارة الجهة الخاضعة للتدقيق بخصوص الحصول على الوثائق الالزمة،  -
  وتحديد االحتياجات الالزمة لتنفيذ المهمة؛

  م رأيه النهائي حول النشاط الخاضع للتدقيق؛توثيق جميع االستنتاجات والمالحظات التي تدع -

  تقييم مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية على النشاط الخاضع للتدقيق؛ -

  االحتفاظ بملف أوراق عمل المهمة وترتيبه وتوثيقه حسب سياسات اإلدارة؛ -

  .الحفاظ على العالقات اإلنسانية ومهارات االتصال مع جميع مفتشي المؤسسة -

  صالحيات المدقق الداخلي: الفرع الثاني

                                                             
  .6-5، ص ص 2013/2014أدرار، أقاسم عمر، محاضرات التدقیق الداخلي، السنة األولى ماستر، جامعة  -1
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بما أن الغرض الرئيسي للتدقيق الداخلي يتمثل في مساعدة جميع أعضاء إدارة المؤسسة على 
تأدية وظائفهم بطريقة فعالة، وحتى يتمكن التدقيق الداخلي من تحقيق هذا الغرض بكفاءة وفاعلية فإنه ال 

  :1لصالحيات أهمها ما يليبد أن يتمتع المدقق الداخلي بمجموعة من ا

  الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع أنشطة وسجالت وممتلكات وموظفي المؤسسة؛ -

تحديد نطاق عمل التدقيق، بما فيها اختيار األنشطة وتطبيق األساليب والتعليمات المطلوبة  -
  لتحقيق أهداف التدقيق؛

في كافة قطاعاتها، أي أن جميع الحصول على المساعدة المطلوبة من موظفي المؤسسة  -
موظفي المؤسسة مساعدة المدقق الداخلين والتعاون معهم بشكل كامل، وإعطاء األولوية 

  لإلجابة عن طلباتهم بدون قيود، تحقيقاً للفائدة المرجوة من التدقيق الداخلي في المؤسسة؛

  .الحق في طلب خدمات خاصة من خارج المؤسسة إذا لزم األمر -

    

                                                             
  .06أقاسم عمر، مرجع سابق، ص  -1
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  منهجية تنفيذ عملية التدقيق الداخلي: الثالث المبحث

تتمثل منهجية تنفيذ عملية التدقيق الداخلي في مجموعة وسائل وخطوات يتبعها المدقق الداخلي في 
  .سبيل القيام بأعماله وكذا تقييمها داخل المؤسسة

  التحضير لمهمة التدقيق الداخلي: المطلب األول

أعمال التدقيق الداخلي، أن يقوم بالتحضير أو التخطيط الجيد حتى يتمكن المدقق الداخلي بتنفيذ 
لهذه المهمة الموكل إليه، وذلك بالتوافق أو تماشياً مع أهداف المؤسسة، وتتمثل هذه الخطوة في مرحلتين 

  :1موضحتين كما يلي

  :األمر بالمهمة  - 1
موقع أو ممضي من وهو وثيقة مكتوبة تكون في حدود صفحة تقريباً، أو قد يكون أمر شفهي، 

  . طرف مدير اإلدارة أو اإلدارة العامة، وذلك بإعطاء صالحيات أكثر للمدقق الداخلي لتسهيل عملياته

  :الدراسة والتخطيط - 2
بعد إسناد األمر بالمهمة الموكلة للمدقق الداخلي تأتي المرحلة الثانية والمهم جداً إلنجاح مهمة 

خطة ودراسة لتبين درجة المخاطر وكذا األولويات لمهمة التدقيق التدقيق الداخلي، والمتمثلة في وضع 
الداخلي بما يتماشى واألهداف أو استراتيجيات المؤسسة ويتم تنفيذ هذه المرحلة من خالل مجموعة من 

  : النقاط
قبل البدء بأي شيء يجب على المدقق الداخلي اإلطالع وجمع المعلومات الكافية : اإلطالع والفهم -

  .وب، التي تساعده على فهم الموضوع محل التدقيقوالمطل
بعد اإلطالع والفهم للمعلومات يقوم المدقق بإعداد خطة تقارب؛ وهي وثيقة تظهر في : خطة التقارب -

شكل جدول يقوم بتقسيم النشاط أو الوظيفة محل التدقيق إلى مجموعة أعمال أولية، سهلة المالحظة، 
لعمود األول تقسيمات العمليات األولية، بينما العمود الثاني أهداف تلك حيث يقسم الجدول إلى عمودين، ا

  .األعمال أو العمليات
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يقوم المدقق بتحديد مواقع الخطر التي سوف تواجهه وتعريفها وتقييم الوسائل : تحديد مواقع الخطر -
المشاكل التي تم وضعه للتحكم في الخطر المقبول والحد من الخطر غير المقبول، والكشف عن 

  .والنقائص وتقديم التوصيات لمعالجتها
يعرف التقرير التوجيهي أسس تحقيق مهمة التدقيق الداخلي وحدوده ويعرض : التقرير التوجيهي -

األهداف التي يجب الوصول إليها من طرف التدقيق الداخلي والمعنيين بها، كما أن هذا التقرير قابل 
ارة خاصة المعنيين والطالبين لها وحتى يستطيع التقرير التوجيهي للتعديل وذلك بعد التشاور مجلس اإلد

  .لمهمة التدقيق من تحقيق األهداف المسطرة

  جمع األدلة والقرائن في عملية التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
إن أساس أي تدقيق يلزم المدقق بحصوله على أدلة وقرائن كافية وسليمة إلبداء رأيه حول القوائم 

ة، على شرط قابلية األدلة والقرائن للتحقق، فالقرارات التي يصل إليه المدقق تكون مبررة فقط إذا المالي
  .كان يدعمها دليل أو قرينة إثبات مالئم ومعقول

إن المدقق الداخلي لكي يتمكن من اإلدالء برأيه حول صدق وعدالة الحسابات والقوائم المالية، في 
تخدام وسائل وتقنيات تمكنه من جمع األدلة والبراهين الالزمة له لإلدالء سبيل تحقيق ذلك ال بد له من اس

 .بذلك الرأي

الجرد الفعلي، المراجعة المستندية، نظام المصادقات، نظام االستفسارات، : (1والتي تتمثل فيما يلي
  ).  المراجعة الحسابية، المراجعة اإلنتقادية، الربط بين المعلومات والمقارنات

  :المعاينة والجرد الفعلي - 1
لكي يتأكد المدقق من صحة وحقيقة الرصيد الدفتري لألصل، فإنه يجب عليه معاينة األصل على 

وهذه الوسيلة تعتبر أهم . الواقع وكذلك الوثائق المثبتة لوجوده، والقيام بعمليات العد والقياس والجرد
  .وأقوى وسيلة للتحقق من الوجود الفعلي لألصل

  : جعة المستنديةالمرا - 2
إن المستندات هي األوراق التي تعتبر مرجعاً سليماً، يعتمد عليها المدقق  في التأكد من الحدوث 

وتعتبر المراجعة المستندية من إهمال وسائل  المستخدمة . الفعلي لواقعة معينة، ومن الصحة المتعلقة بها

                                                             
، 1996مصطفى عیسى خضیر، المراجعة المفاھیم والمعاییر واإلجراءات، جامعة الملك سعود عمادة شؤون المكتبات، المملكة العربیة السعودیة،  -1

 .179- 166الطبعة الثانیة، ص ص 
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ة التدقيق على دقة أدلة المراجعة المستندية، للحصول على أدلة  اإلثبات في التدقيق، ويتوقف نجاح عملي
  .حيث أنها تساعد المدقق على الربط بين األحداث والتصرفات المالية التي تمت بالمؤسسة

  :نظام المصادقات - 3
أو إقرار مكتوب من الغير، مرسل إلى المدقق بغرض التأكد  إن المصادقات هي عبارة عن بيان

هذه الوسيلة تصنف ضمن أقوى أدلة اإلثبات، كونها معدة من طرف و. من صحة رصيد أو بيانات معينة
وتساعد المصادقات التي يحصل عليها المدقق في . ثالث خارج المؤسسة، وتسلم مباشرة إلى المدقق

التحقق من الوجود الفعلي ومن الملكية ومن التقييم لبعض األصول غير الموجودة بحيازة المؤسسة، مثل 
ى البنوك، أرصدة العمالء، أوراق القبض، األوراق المالية المودعة لدى البنوك األرصدة النقدية لد

  .والمخزون المملوك للمؤسسة لدى الغير

  :نظام االستفسارات - 4
يحتاج المدقق أثناء عمله إلى بعض اإليضاحات من داخل المؤسسة عن بعض النظم والعمليات أو 

ل إلى فهم لتلك النقاط، يوجه المدقق بعض األسئلة أو اإلجراءات التي تحتاج إلى تفسير خاص، وللوصو
وهذه االستفسارات تأخذ أحد شكلين االستفسارات الشفوية . االستفسارات إلى المختصين داخل المؤسسة

وعلى المدقق أن يحرص في البحث عن مدى صحة اإلجابات التي تلقاها . أو االستفسارات التحريرية
  .قبل أن يقتنع بها

  :ة الحسابيةالمراجع - 5
يهدف هذا اإلجراء إلى التأكد من سالمة األرقام والبيانات المحاسبية المسجلة بالمستندات والدفاتر 

ورغم بساطة هذه الوسيلة، إال أنها وسيلة . والكشوف والقوائم المالية، وذلك من الناحية الحسابية فقط
  .لمختلفة من مراحل العمل المحاسبيضرورية تمكن المدقق من التأكد من الصحة الحسابية للمراحل ا

  :المراجعة االنتقادية - 6
يقوم المدقق  الداخلي من خالل هذه الوسيلة بدراسة إنتقادية فاحصة وتحليل متمعن لبعض  

  :العمليات أو بعض الدفاتر والسجالت أو أحد الحسابات أو القوائم المالية، بهدف تحقيق ما يلي

  غير عادية؛اكتشاف أي نتائج أو وقائع * 
 اكتشاف أي أمور أو مالحظات لم تظهر أثناء المراجعة المستندية؛* 
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 .اكتشاف أي أخطاء قد توجد في بعض العينات التي لم يختارها المدقق أثناء تدقيقه* 

ويتوقف نجاح المراجعة اإلنتقادية على خبرة المدقق وكفاءته، فكلما زادت كفاءته وخبرته كلما كانت هذه 
ات فائدة أكبر في تعزيز  أدلة اإلثبات، كما أنها تفيد في توفير وقت وجهد المدقق لمواجهة الوسيلة ذ

  .األمور  غير العادية التي تستدعي انتباهه
  

  :الربط بين المعلومات والمقارنات - 7
تشمل هذه الوسيلة إجراء مقارنات بين معلومات الفترة الحالية والفترات السابقة، ودراسة العالقات 

ن المعلومات المالية وغير المالية، ودراسة العالقات بين عناصر المعلومات ومقارنة المعلومات بي
  :1وهذه الوسيلة تحقق للمدقق األهداف التالية.بمعلومات مماثلة في نفس الصناعة 

  مالحظة أي تغيرات جوهرية حدثت، ودراسة وتحليل أسبابها؛* 

القوائم المالية وبعضها البعض، لتحديد أي اتجاهات  استخراج بعض النسب الخاصة ببعض عناصر * 
 :، ومن هذه النسببهاغير عادية ومعرفة أسبا

 نسبة إجمالي الربح إلى المبيعات؛ 

 نسبة صافي الربح إلى المبيعات؛ 

 نسبة االقتراض إلى حقوق الملكية.  

  إعداد التقرير للمدقق الداخلي: المطلب الثالث
الخطوة األخيرة والهامة في إبالغ اإلدارة عن نتائج تدقيق العمليات يعد تقرير المدقق الداخلي 

  :2واألنشطة المختلفة، وفيما يلي بعض العناصر المميزة لتقرير أهمها

  :هيكل التقرير - 1
يتكون هيكل التقرير من المشاكل المذكورة في ورقة إبراز وتحليل المشاكل من جهة والنتائج 

ما يخص النقاط اإليجابية من جهة أخرى، كما يعتبر أساس لتحضير المذكورة في ورقة التغطية في
  .التقرير النهائي

                                                             
 ، 2006مصر، اإلسكندریة الحدیث، الجامعي ،المكتبوالمراجعة المحاسبة في متقدمة دراسات سرایا،د السی محمد الدھراوي، مصطفى الدین كمال -1

  .07ص
  .81شعباني لطفي، مرجع سابق، ص  -2
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  :العرض النهائي - 2
يتمثل هذا األخير في العرض الشفهي للمالحظات التي يراها المدقق هامة وأساسية، ألهم 

  .المسؤولين للمصالح محل التدقيق، إذ يتم هذا العرض بعد إنهاء المدقق للعمل الميداني

  :تقرير التدقيق الداخلي  - 3
بعد إنهاء التدخل، يرسل التقرير النهائي للتدقيق الداخلي ألهم المسؤولين المعنيين واإلدارة 
إلعالمهم، بنتائج التدقيق المتعلقة بقدرة التنظيم محل التدقيق بالقيام بمهامه، مع ذكر المشاكل من أجل 

  .لتي تحصرها مصلحة التدقيق الداخليتحسينها، ويعتبر هذا التقرير من أهم الوثائق ا

  :حالة أعمال التحسين - 4
بعد اقتراح المدقق الداخلي لمجموعة من التصحيحات الواجب القيام بها انطالقاً من المالحظات 

يقوم هذا األخير بتتبع هذه التصحيحات، وتنتهي هذه المرحلة عند تحقيق : التي سجلتها عند القيام بمهمته
  .مقترحة والتي صادقت عليها اإلدارةكل التصحيحات ال
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  :خالصة الفصل

يمكن أن نستخلص من هذا الفصل أنه وبعد ظهور المؤسسات الكبيرة متعددة الجنسيات أصبح 
التدقيق ضرورة حتمية وذلك للحفاظ على الموارد المتاحة، وهنا بذكر التدقيق بنوعيه الداخلي 

  .والخارجي

ويعتبر التدقيق الداخلي بكل أنواعه نشاط تقييمي للمؤسسة تقوم به اختيارا، وذلك لتدارك أخطائها 
ومعرفة مستوى أدائها، ويقوم بالتدقيق الداخلي شخص مستقل نسبياً عن المؤسسة أو مصلحة مستقلة عن 

هنة التدقيق، وتمر عملية باقي المصالح ومرتبطة مباشرة باإلدارة العليا ويحكم عمله معايير دولية تنظم م
  .   التدقيق بمراحل مختلفة بدأ بالتخطيط وانتهاء عند إعداد التقرير الذي يقدم لإلدارة العليا
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  :تمهيد
تساعد المؤسسة على بلوغ أهدافها، حيث يعمل يعد التدقيق بمفهومه الحديث أداة من األدوات التي 

على تقييم أداء أنشطتها المختلفة المحاسبية والمالية والتشغيلية، األمر الذي جعل من التدقيق الداخلي، 
في ظل التطورات الراهنة المتمثلة . في مساعدة إدارة المؤسسة على مسؤوليتها المختلفة مهماً يلعب دوراً

زادت حاجة المؤسسة يرة والمتعددة الجنسيات وتنوعها وعلى اختالف أحجامها، في ظهور الشركات الكب
لتفادي التالعب وخاصة بعد ظهور فضائح اختالسات كبيرة  كإلى اعتماد وظيفة التدقيق الداخلي، وذل

  .وفي أكبر الشركات

على  ةرالساه التي تعتبر العين وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية تطویر علىالداخلي التدقيق  يعمل 
إذ يعتبر التدقيق أداة تقييمية تعمل عل فحص  .المؤسسة، ووسيلة للتحكم مسئوليها في عملياتهم التسييرية

وتقييم األنشطة وذلك بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية الستخراج مدى تطبيقها ويتم هذا وفقا ألساليب مختلفة 
  .ومتنوعة، ويتم فحص النظام مرورا بمراحل متعددة

توجد مجموعة من المعايير المؤهلة، للتدقيق الداخلي التي تساعد إدارة المؤسسة على تطبيق  
سياساتها وإجراءاتها وبلوغ أهدافها بفعالية وكفاءة وترجع األهمية التي أوليت إلى معايير التدقيق الدولية 

لوضع معايير موحدة قابلة إلى الحاجة الملحة المستمرة من قبل أعضاء المهنة وقد أدى هذا إلى التوجه 
للتطبيق في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يفسر ظهور عدة معاهد وهيئات عالمية أخذت على عاتقها مهمة 

  .ودراسة هاته المعايير رإنشاء وإصدا
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  ماهية الرقابة الداخلية : المبحث األول

يعد تناول الرقابة الداخلية أمراً هاماً في عملية التدقيق الداخلي، ومن خالل هذا المبحث سيتم 
الفرق بين إلى التطرق إلى نظام الرقابة الداخلية من خالل مختلف التعاريف وأهم مقومات النظام لنعرج 

 .نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

  نظام الرقابة الداخلية  تعريف وعوامل نشأة: المطلب األول
يمكن تعريف النظام على أنه مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينها ومتبادلة التأثير، كما 

مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة ديناميكيا وتسعى " : على أنه jol de rosneyعرفها أيضاً 
  ".لتحقيق هدف

منها ذو األصل االنجلوسكسوني تعني قدرة التحكم  أما مصطلح الرقابة نجد أنه يحمل عدة معاني
"maitriser"  والتحكم في علم التسيير يقصد به القدرة على مواكبة التغيرات الطارئة في المحيط

 .1المتحرك باستمرار والتأقلم مع المستجدات الحاصلة أو القدرة على تقويم السلوكيات وتحسين األداء

  الرقابة الداخليةتعريف نظام : الفرع األول
  :يشهد هذا النظام عدة تعاريف نجد منها

 :"فإن   (IAG)التي وضعت المعايير الدولية للمراجعة IFACحسب الهيئة الدولية لتطبيق المراجعة  -
نظام الرقابة الداخلية يحتوي على الخطة التنظيمية ومجموع الطرق واإلجراءات المطبقة من طرف 

اف المرسومة لضمان إمكانية السير المنظم والفعال لألعمال هذه األهداف تشمل المديرية، بغية دعم األهد
على احترام السياسة اإلدارية حماية األصول، وقاية واكتشاف الغش واألخطاء تحديد مدى كمال الدفاتر 

  .2"المحاسبية وكذلك الوقت المستغرق في إعداد المعلومات المحاسبية ذات المصداقية
خطة لتنظيم  " :الرقابة الداخلية على أنها CPAعرفها مجمع المحاسبيين القانونين األمريكيين  -

  .3"اإلجراءات الالزمة لحماية األصول التي تمتلكها الوحدة ولحفظ السجالت والدفاتر المالية
  

                                                             
ماجستیر، كلیة علوم التسییر والعلوم االقتصادیة، قسم عزوز میلود، دور المراجعة في تقییم أداء نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة، مذكرة  -1

 .52، ص 2006/2007علوم التسییر، جامعة سكیكدة، منشورة، 
 .86، 85محمد التوھامي طواھر، مسعود صدیقي، مرجع سابق، ص  -2
 .78محمد السید سرایا، مرجع سابق، ص  -3
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فة الطرق خطة تنظيمية وكا: " جاء تعريف الرقابة الداخلية في نشرة معايير المراجعة على أنها -
واألساليب التي تتبعها المؤسسة من أجل حماية أصولها وتحقيق دقة وإمكانية االعتماد على بياناتها 

  .1"المحاسبية وتنمية الكفاءة التشغيلية وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية
  ”تريد واي“تعرف جاء عن طريق لجنة التنظيمات الراعية للجنة  -

The committee of sponsoring organizations of the tread way commission ( COSO. 1992)  
إن الرقابة الداخلية يتم تعريفها على نطاق واسع على أنها عملية يتم تفعيلها عن : على النحو التالي

وهي مصممة بهدف توفير تأكد معقول مرتبط . طريق مجلس إدارة الشركة ومديرها وموظفيها اآلخرين
  :2ألهداف الموجودة التي يتم تصنيفها على النحو التاليبتحقيق ا

  فعالية وكفاءة التشغيل؛* 
  إمكانية االعتماد على التقرير المالي؛* 
  .االلتزام بالقوانين واللوائح واجبة التطبيق* 

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف نظام الرقابة الداخلية على أنها نظام تابع لعملية نظام 
ير يهدف إلى متابعة تنفيذ األهداف المسطرة وحماية موارد وممتلكات المشروع من خالل مجموعة التسي

  .من اإلجراءات على شكل خطة محددة لتحديد دقة البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية

  عوامل نشأة نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثاني
يمة إال أن االهتمام زاد بها بعد النصف األول من القرن إن فكرة نظام الرقابة الداخلية هي فكرة قد

  :3العشرين وهذا بسبب عدة عوامل نذكر منها
فكبر حجم المؤسسة وتعدد العمليات التي تقوم بها راجع إلى النمو الضخم : كبر حجم المؤسسة -

لى صعوبة في حجمها وتنوع أعمالها من خالل االندماج والتفرع والنمو الطبيعي، وكل هذا أدى إ
االتصال الشخصي في غدارة المؤسسة الشيء الذي أدى إلى االعتماد على وسائل في صميم 

  .أنظمة الرقابة الداخلية مثل الكشوف التحليلية والموازنات وتقسم العمل وغيرها
إضافة إلى هذا هناك عامل توزيع المسؤوليات والسلطات في اإلدارات الفرعية وذلك بسبب 

ي للمؤسسات سواء داخل الوطن الواحد أو بما يسمى بالشركات المتعددة التوسع الجغراف
  .الجنسيات

                                                             
 .79محمد السید سرایا، مرجع سابق، ص  -1
  .598، ص 2009، فلسفة المراجعة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، أمین السید لطفي -2
 .98شعباني لطفي، مرجع سابق، ص  -3
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حيث تلعب طبيعة النشاط دوراً هاماً في مجال تحديد طبيعة نظام : طبيعة النشاط وتبعيته -
  .الخ..................الرقابة الداخلية فالنشاط التجاري يختلف عن الزراعي والخدمي

  .بعدة مراحل يتطلب نظام مراقبة خاصة لكل مرحلة كما أن مرور المشروع
حيث تلعب النظم الداخلية في المشروع والقوانين والتشريعات : النظام والقوانين والتشريعات -

الخاصة بالمشروع والعامة على مستوى القطاع أو الدولة دوراً هاماً في مجال تحديد طبيعة 
  .1وعوإجراءات الرقابة الداخلية المالئمة للمشر

  مكونات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني
جل تحقيق أهداف الرقابة الداخلية عناصر تقسمها اإلدارة من أ) 05(تشمل الرقابة الداخلية على خمسة 

  :2فيما يلي كما

  بيئة الرقابة: الفرع األول
العليا والمديرين وتشمل التصرفات والسياسات واإلجراءات التي تعكس االتجاه العام لإلدارة 

والمالك ألية وحدة بخصوص الرقابة وأهميتها للوحدة، ويجب على المدقق أن يأخذ بعين االعتبار بعض 
  :3المقومات  الفرعية وهي

  االستقامة والقيم األخالقية؛ -
  االلتزام بالصالحية؛ -
  مشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة؛ -
  فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل؛ -
  الهيكل التنظيمي؛ -
  تعيين السلطة والمسؤولية؛ -
 .سياسية وممارسة الموارد البشرية -

 

  

                                                             
 .75محمد السید سرایا، مرجع سابق، ص  -1

: یمكن الرجوع إلى ما یلي - 2 
.66عزوز میلود، مرجع سابق، ص  -  
. 618أمین السید أحمد لطفي، مرجع سابق، ص  -  
 .613لسید أحمد لطفي، مرجع سابق، ص أمین ا -3



      

                               التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية        : الثانيالفصل   

 
 

27 

  تقدير المخاطر: الفرع الثاني
يهتم هذا العنصر بتعريف وتحليل اإلدارة لمختلف المخاطر المتعلقة بأهداف كل نشاط وذلك بهدف 

اق التدقيق الضروري، فالتقرير الفعال التقليل منها، ويقوم المدقق الداخلي بتقييم المخاطر لتحديد نط
لألخطاء المحتملة يؤدي بالمدقق لتطبيق نطاق المراجعة الداخلية، وبالتالي التقليل من التكاليف والعكس 

  .صحيح

  أنشطة الرقابة: الفرع الثالث
تعتبر أنشطة الرقابة ثالث عنصر يدخل في تكوين نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة ويتخذ المدقق 

حد المعايير لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية داخل المؤسسة محل الدراسة وتتمثل أساساً في األنشطة كأ
التي يمارس كل فرد والتي تسمح له بتسيير أعماله في إطار احترام المبادئ العامة لنظام الرقابة الداخلية 

 .القائم

  )داخل النظام( اإلعالم واالتصال : الفرع الرابع
هذا المكون بتحديد المعلومات المالئمة، لتحقيق أهداف المؤسسة والحصول عليها، لمعالجتها يهتم 

وإيصالها لمختلف المستويات التسييرية بالمؤسسة عن طريق قنوات مفتوحة التصاالت تسمح بتدقيق تلك 
  .المعلومات وإعداد التقارير بإبداء الرأي حول كل نشاط

  )المراقبة( المتابعة : الفرع الخامس
تتعلق أنشطة المراقبة بالتقدير المستمر أو التقدير الفتري لجودة أداء الرقابة الداخلية تقوم به 
اإلدارة لتحديد مدى تنفيذ الرقابة في ضوء التصميم الموضوع لها وتحديد إمكانية تعديلها بما يتالءم مع 

لقة بالتفسير والتعديل  عن مصادر التغير في الظروف المحيطة، ويتم التوصل إلى المعلومات المتع
متنوعة تشمل دراسة الرقابة الداخلية الحالية تقارير المدقق الداخلي والتقرير االستثنائي عن أنشطة 

  .الرقابة وتقارير الهيئات التنظيمية

  العالقة بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية: المطلب الثالث
فبعد وضع أنظمة الرقابة الداخلية  ،إجراءات الرقابة الداخلية يعد التدقيق الداخلي آخر حلقات

 .واإلجراءات الواجب إتباعها ال بد من وجود أداة فعالة لتقييم هذه األنظمة ومدى فاعليتها وتحقيقها
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  أنواع الرقابة الداخلية: الفرع األول
  :1وهناك ثالثة أنواع وهي

وهي الخريطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات التي تختص أساساً بالكفاية  :نظام الرقابة اإلدارية -
  .اإلنتاجية وااللتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة

تتكون من الخريطة التنظيمية وكل الطرق واإلجراءات التي تختص أساساً  :نظام الرقابة المحاسبية -
    .جالت المالية وما تنتجه من بيانات وتقاريروترتبط مباشرة بحماية األصول ومدى الوثوق في الس

مجموعة من الوسائل والمقاييس واألساليب التي تضعها اإلدارة بغرض ضبط  :نظام الضبط الداخلي -
عملياتها ومراقبتها بطريقة تلقائية ومستمرة لضمان حسن سير العمل وعدم حدوث أخطاء أو الغش أو 

  .سسة وسجالتها وحساباتهاالتالعب أو حتى االختالس في أصول المؤ
  :والشكل التالي يوضح ذلك

    

                                                             
  :یمكن الرجوع إلى ما یلي  -1
  .201، ص 2002/2003عیة، اإلسكندریة، مصر، محمد سمیر الصبان، نظریة المراجعة وألیة التطبیق، الدار الجام  -
 .100شعباني لطفي، مرجع سابق، ص  -
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 موقع التدقيق الداخلي من الرقابة الداخلية :) 03( رقم  الشكل

  لرقابة الداخليةا

  )وحدة تنظيمية داخل المؤسسة( التدقيق الداخلي                                                               
  

  )نظام فرعي( الرقابة اإلدارية   )                     نظام فرعي( اسبية الرقابة المح)               نظام فرعي( الضبط الداخلي 
  األهداف                                                       األهداف                         األهداف                   

  
  

  األدوات                                                          األدوات                                             األدوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات، جمهورية العراق، ديوان الرقابة دليل استرشادي : المصدر

  : على الموقع التالي المالية، دائرة الشؤون الفنية والدراسات، قسم الدراسات الفنية والبحوث،
d.pdf   dm.iq/pdf/istirshad_gui-raqaba-،Vue le 28/04/2014,à 10:00 h،10ص  على الخط .  

حمایة أصول المؤسسة من السرقة 
 واالختالس وسوء االستخدام

توفیر الدقة في البیانات وتحدید 
 درجة االعتماد علیھا

للمؤسسة وضمان االلتزام رفع الكفاءة اإلنتاجیة 
 بالسیاسة اإلداریة والخطط الموضوعة

الفصل بين االختصاصات  -
.وتحديد المسؤوليات  

.دليل إجراءات -  

.التغيير الدوري للعاملين -  

إلزام الموظفين باإلجازة السنوية  -
.مرة واحدة  

التأمين على األصول وعلى  -
.العاملين الذين يحتفظون بها  

.مزدوجةالرقابة ال -  

.الجرد المفاجئ -  

.الرقابة الحدية -  

.مراقبة البريد الصادر والوارد -  

.اللوائح -  

.نظام محاسبي سليم -  

نظام حسابات المراقبة والمطابقات الدورية  -
.ومنها مطابقة كشف المصرف  

.الجرد المستمر-  

.اعتماد قيود المراجعة الشهرية -  

.إتباع طريقة القيد المزدوج -  

.تسجيل المعامالت والترحيل اليومي لها -  

.استخدام الحسابات اإلجمالية والفرعية -  

.الدولية. إعداد موازين المراجعة -  

اعتماد نظام المصادقات واعتماد قيود   -
.التسوية من قبل موظف مختص  

.الميزانيات التقديرية -  

.التكاليف المعيارية -  

.التقارير -  

.تقارير األداء -  

.برامج التدريب -  

.الحوافز -  

.الرقابة على الجودة -  

.تطبيق نظام محاسبة المسؤولية -  

.برامج التدريب المتنوعة للموظفين -  

.الكشوفات اإلحصائية -  
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  الفرق بين نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي: الفرع الثاني

يجب أن يكون المطابقات األولية الدائمة إلجراءات الرقابة الداخلية موجودة في كل الوحدات 
العملياتية للتحقيق من صحة ونطاق العمليات والسير السليم لإلجراءات، بحيث يتعلق األمر برقابة أولية 

ذاتية وبواسطة الهيكل اإلداري المناسب هذه الرقابة تستلزم وجود طرق مدمجة ضمن أشكال الرقابة ال
وأساليب متناسق إلحصاء النشاطات والمخاطر وتحديد نقاط الرقابة وإجراءات اإلعالم بالنسبة 
للمستويات السلمية لإلدارة العليا، حيث من الضروري القيام برقابة من الدرجة الثانية خاصة على 

داخلي حتى يتسنى تقييم مدى مالئمة العمليات وإتباع المخاطر المتعلقة بها مقارنة مستوى التدقيق ال
  .1بالصالحيات الممنوحة، ويمكن استنتاج ن التدقيق الداخلي يمثل رقابة الرقابة

  الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلينظام أوجه التشابه بين : الفرع الثالث 

  :2يمكن إجمالي هذه األوجه فيما يلي

  :يهدف كالهما إلى: من حيث الهدف -

  حماية أصول المؤسسة؛* 

  التأكد من دقة البيانات؛* 

  .التأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات* 

ال يقتصر عمل كالهما على نشاط معين في المؤسسة بل جميع جوانب أنشطة  :من حيث نطاق العمل -
  .المؤسسة

  .اإلدارة بشكل خاصالمؤسسة ومجلس : األطراف المستفيدة -

تعتبر الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي عمليتان مستمرتان داخل المؤسسة على مدار : توقيت األداء -
 .السنة

 

                                                             
لومات وفق معاییر المراجعة الدولیة، مكتب بن موسى السعید، الوادي، الجزائر، زین یونس، عوادي مصطفى، المراجعة الداخلیة وتكنولوجیا المع -1

  .74، ص 2010/2011
  :یمكن الرجوع إلى ما یلي  -2
  .204محمد سمیر الصبان، مرجع سابق، ص   -
  .61زین یونس، عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص  -
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  أوجه االختالف بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي: الفرع الرابع

  :من حيث المفهوم -
  ".هو أداة إدارية لتقييم كيفية ممارسة أفراد اإلدارة التنفيذية ألنظمة الرقابة: " التدقيق الداخلي 

مجموعة من اإلجراءات والوسائل والضمانات والطرق المحددة أو المقررة من طرف : " الرقابة الداخلية
  ".اإلدارة وهذا لضمان التحكم الجيد في المؤسسة

  .الرقابة الداخلية تقع على عاتق المؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية :من حيث القيام بالعمل -
أما التدقيق الداخلي فيكون على عاتق مصلحة مستقلة عن باقي الوظائف معينة من طرف إدارة 

  .المؤسسة
 تكون مصلحة التدقيق مستقلة على باقي المصالح، أما الرقابة تقوم على عاتق :من حيث االستقاللية -

  .كل مسؤول في مصلحة

  .التدقيق الداخلي اختياري أما الرقابة الداخلية فهي ضرورية في كل مؤسسة: من حيث اإللزامية -

 .يعتبر قسم التدقيق الداخلي مصلحة أما نظام الرقابة الداخلية فهو تقنية تخدم مجلس اإلدارة
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  المعايير الدولية للتدقيق الداخلي: المبحث الثاني
من الدولي  التدقيق لتحقيق، يسعى على وظيفة التدقيق القائم إن المدقق في البيئة الدولية وباعتباره 
 قـوالعوائ القيود نزع إلى ، باإلضافةلالدو مختلف من نظرائه وبين التفاوت بينه لمحاولة تقليخالل 

دقق ـم ألي لتخو أن الممكن من التي وتحديد لمتطلبات التكوين متطلبات توحيد على لبالعم لجغرافيةا
ويتحقق هذا المسعى من خالل التوحيد الشامل للمعايير الدولية، . اعتماده لمح البلد غير أي بلد في للعما

 .والتي تصدرها مختلف الهيئات الدولية المتخصصة وهذا ما سنتطرف له في هذا المبحث

  الدولية الداخلي تعريف وأهمية معايير التدقيق: المطلب األول
، التي تهيكل العمل من الناحية الداخلي المبادئ األساسية لمهنة التدقيقالتدقيق تمثل معايير 

  .اإلجرائية، وفيما يلي يتم التطرق بشكل أكثر تفصيالً لهذه المعايير

  مفهوم معايير التدقيق الداخلي : الفرع األول
  :تعددت تعريف معايير التدقيق نذكر منها

و مثال موضوع بواسطة السلطات المختصة أو نتيجة للعرف أو االتفاق نموذج أ: " المعيار هو
العام كأساس لما يجب إتباعه، وقد يكون وزناً أو حجماً أو محتويات محددة أو قيمة معينة أو طريقة 

  .1"لألداء
درجة األفضلية أو االمتياز المطلوب لعرض معين كمقياس : " المعيار هوفي تعريف آخر نجد أن 

  .2"معه ومسايرته فهو ما يتم بواسطة الحكم على دقة أدائهمالتماثل  وعلى اآلخرينأو وزن 

المقاييس والقواعد التي يتم االعتماد عليها في تقييم وقياس : " معايير التدقيق الداخلي هيوبالنسبة ل
أعتمد من  عمليات قسم التدقيق الداخلي، بحيث تمثل نموذج ممارسة التدقيق كما يجب أن تكون وفقاً لما

  .3"قبل معهد المدققين الداخليين

نموذج أداء ملزم يحدد القواعد العامة الواجب إتباعها عند : " ويعرف معيار التدقيق الداخلي كذلك
تنفيذ عملية التدقيق وتعتبر بمثابة المقاييس لتقويم كفاءة المدقق ونوعية العمل الذي يؤديه وصياغتها عن 

  . 4"لتشريع أو العرف المهنيطريق المنظمات المهنية، وا

                                                             
  .58یوسف سعید المدلل، مرجع سابق، ص  -1
 .48توفیق مرعي، مرجع سابق، ص  ھینب -2
  .59یوسف سعید المدلل، مرجع سابق، ص  -3
  .48توفیق مرعي، مرجع سابق، ص  ھینب -4
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  أسباب ظهور معايير التدقيق الداخلي: الفرع الثاني
أوضح معهد المدققين الداخليين أن هناك مجموعة من التطورات الهامة التي دفعته لوضع معايير 

  :1التدقيق الداخلي وهي

بمنشآتهم وعن  أن مجالس اإلدارة أصبحت مسؤولة عن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية -
  كفاءة األداء بها؛

أن السلطات اإلدارية بدأت تتقبل التدقيق كوسيلة توفر لها التحليل والتقييم الموضوعي  -
  والتوصيات واالستشارات والمعلومات عن نظام الرقابة واألداء وأن هذا القبول أخذ في االزدياد؛

الداخلي كأداة مكملة لعملهم عندما يتبين لهم إن المدققين الخارجين أخذوا يستخدمون التدقيق  -
  حياد المدقق الداخلي وكفاءة أدائه لعمله؛

ومهما تعددت األسباب لظهور معايير التدقيق إال أن الهدف واحد وهو األهمية التي تكتسيها مهنة 
  .التدقيق الداخلي في المؤسسة

  أهمية معايير التدقيق الداخلي: الفرع الثالث
  :2ايير التدقيق الداخلي فيما يليتكمن أهمية مع

تعتبر ضرورة للمدققين الداخليين كونها تضع المبادئ األساسية التي ينتظر منهم أن  -
  يلتزموا بها عند ممارستهم لمهامهم بحيث يحققون الهدف من جودهم؛ 

المعايير ضرورية لإلدارة، إذ أن وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون  -
عند هؤالء المدققين كن اإلدارة من االعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمها لها سيم

  ؛المؤسسةوظائفهم في لأدائهم 

تعتبر ضرورية للمدقق الخارجي  ،يوجد معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون -
  ليطمئن إلى متانة عمل المدققين الداخليين وكفاءته؛

  .معايير عند إعداد المواد التدريبية للمهنيين الجدديتم االسترشاد بال -

                                                             
  .59یوسف سعید المدلل، مرجع سابق، ص  -1
  .63نبیھ توفیق مرعي، مرجع سابق، ص  -2



      

                               التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية        : الثانيالفصل   

 
 

34 

  أهداف معايير التدقيق الداخلي: الفرع الرابع
تعتبر معايير التدقيق الداخلي من اإلصدارات الرسمية لمعهد المدققين الداخليين األمريكيين 

  :1والهدف من وضعها يتمثل في

  بتحديد مجال تدخلها وممارستها؛ إزالة الغموض حول دور مسؤولية التدقيق الداخلي ذلك -

  تحديد مسؤولية وسلطة التدقيق الداخلي بالمؤسسة؛ -

  وضع قوانين تنظيمية وتشغيلية لمصلحة التدقيق الداخلي؛ -

ذلك بتطوير خبرة معترف بها خاصة إذا علمنا المدققين الداخليين وترويج التدقيق الداخلي،  -
  .مرتبطين بالمدققين الخارجيين

  إصدار معايير التدقيق الداخلي: لثانيالمطلب ا
التدقيق جعل جميع الهيئات تهتم بوضع معاييرها، ولعل أهم هذه المنظمات أو  إن أهمية معايير

الذي بادر إلى وضعها   AICPAالهيئات هو مجمع المحاسبين القانونين في الواليات المتحدة األمريكية 
، ثم بعدها ظهر معهد المدققين الداخليين ليضع أول معاييره التي أصدرت في خمسة 1939في سنة 

  .ليضعها في ثالثة مجموعات 2003، ثم أجرى عليها المعهد تطويراً عام 19852معايير عام 

ولي وفيما يلي مقارنة وقد توالت إصدارات المجامع العلمية والمنظمات المهنية على المستوى الد
 .2003و1993بين إصدارات معهد المدققين األمريكيين الداخليين عام 

  2003و  1993مقارنة بين المعايير لسنتين  ):03(جدول رقم 

  2003حديثاً   1993تقليدياً 
  المعيار  الكود  المعيار  الكود
  معايير السمات  االستقالل  100
  والسلطة والمسؤوليةالغرض   1000  المكانة التنظيمية  110
  االستقالل والموضوعية  1100  الموضوعية  120
  االستقالل التنظيمي  1110  الكفاءة المهنية  200

                                                             
  .73شعباني لطفي، مرجع سابق، ص -1
  .76زین یونس، مرجع سابق، ص  -2
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  الموضوعية الفردية  1120  الموظفية  210
  تهديد االستقالل  1130  المعرفة والمهارات واالنضباط  220
  الكفاءة والعناية المهنية  1200  اإلشراف  230

  الكفاءة المهنية  1210  المهنية للمراجع الداخليالكفاءة   22
  العناية المهنية  1220  اإلذعان لمعايير السلوك  240
  التطوير المهني المستمر  1230  المعرفة والمهارات واالنضباط  250
  تأكيد الجودة وبرنامج التحسين  1300  العالقات اإلنسانية واالتصال   260
  برامج الجودةتقسيم   1310  التعليم المستمر  270
  التقرير عن برامج الجودة  1320  العناية المهنية الالزمة  280
  الفحص بالمعايير  1330  نطاق العمل  300
  اإلفصاح عن عدم اإلذعان  1340  الثقة ونزاهة المعلومات  310
  معايير األداء  اإلذعان للقوانين والخطط  320
  الداخليةإدارة أنشطة المراجعة   2000  حماية األصول  330
  التخطيط  2010  االستخدام االقتصادي للموارد  340
  االتصال والموافقة  2020  انجاز األهداف الموضوعية  350
  إدارة الموارد  2030  أداة عمل المراجع الداخلي  400
  السياسة واإلجراءات  2040  تخطيط المراجعة  410
  التنسيق  2050  فحص وتقييم المعلومات  420
  التقرير إلى المجلس واإلدارة العليا  2060  النتائجتوصيل   430
  طبيعة العمل  2100  المتابعة   440
  إدارة المخاطر  2110  إدارة قسم المراجعة الداخلية  500
  الرقابة  2120  األهداف والسلطة والمسؤولية  510
  التحكم  2130  التخطيط  520
  تخطيط المهمة  2200  السياسات واإلجراءات   530
  اعتبارات التخطيط  2201  وتطوير الموظفين إدارة  540
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  أهداف المهمة  2210  المراجعين الداخليين  550
  نطاق المهمة  2220  التأكيد والجودة  560

  تخصيص موارد المهمة  2230    
  برنامج عمل المهمة  2240    
  أداة المهمة  2300    
  تحديد المعلومات  2310    
  التحليل والتقييم  2320    
  المعلوماتتسجيل   2330    
  اإلشراف على المهمة  2340    
  توصيل النتائج  2400    
  معايير التوصيل  2410    
  جودة االتصال  2420    
  االفصاح عن عدم اإلذعان للمعايير  2430    
  النتائج نشر  2440    
  برامج المراقبة   2550    
  قبول اإلدارة للمخاطر  2600    

محمد عبد الفتاح إبراهيم، نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في إطار المعايير : المصدر
  :على الموقع التاليالدولية للمراجعة الداخلية، ورقة بحث، جامعة المنوفية، كلية التجارة، 

uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/../Dr%20Mohammed%20Ibrahim.pdf،0 3Vue le 28/04/2014,à 10:

h10-09ص ص ى الخط،عل. 

  الهيئات التي ساهمت في تطور معايير التدقيق الدولية : المطلب الثالث
حسب ، الزمن مع مرورالتدقيق  ومعاييرالعالمية المهتمة بالمحاسبة  لمنظماتاتطورت لقد 
  :مرحلة وفيما يلي أهم هذه المنظمات والمعاهدل كمتطلبات 
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  *IFACالدولي للمحاسبين االتحاد :الفرع األول
 49محاسبية في  منظمة 63بمقتضى اتفاقية بين  1977هو منظمة عالمية للمحاسبة تأسس عام 

دولة وقد جاء في الفقرة الثانية من الدستور أن هدف اإلتحاد هو تدعيم وتطوير  مهنة محاسبة دولية 
بلد ووالية  123من  ومنظمةوا عض 157يضم  اإلتحاد في عضويته . مترابطة في إطار قواعد متناسقة

مليون محاسب ويضع إتحاد المحاسبين الدولي معايير تتعلق بمجاالت تدقيق 2.5قضائية يمثلون أكثر من 
 ويصدر اإلتحاد أيضاً.الحسابات والضمان والتعليم والسلوك وآداب المهنة المحاسبية في القطاع العام

 .1يتوجيهات لتشجيع المحاسبين المحترفين في المؤسسات على األداء بمستوى عال

قام اإلتحاد الدولي للمحاسبين بتكوين لجنة المراجعة الدولية وقد أعطيت هذه اللجنة صالحية ومسؤولية 
  .2محددة هي إصدار معايير دولية للمراجعة

  .إنشاء ومراقبة المعاييرعن إذا فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي المسؤولة 

  *IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية :الفرع الثاني
في   استخدامها تهدف إلى إعداد معايير يمكن أنشأها اإلتحاد الدولي للمحاسبين هي منظمة مستقلة 

 .العالم من قبل الشركات والمؤسسات لدى إعداد القوائم المالية جميع أنحاء

  :نشأتها و تطورها- 1
في  1972إلى المؤتمر الدولي العاشر للمحاسبة الذي عقد في سبتمبر عام  IASCتعود نشأة 

سيدني بأستراليا، في هذا المؤتمر اقترح اللورد ينسون الذي كان قد طلب منه إنشاء هيئة دولية للمحاسبة 
ة معايير مسؤولة على تكوين وصياغ لجنة على مجموعة الدراسات الدولية للمحاسبين، تكون بناءاً

إضافة  (CICA. AICPA.ICAEW) المحاسبة الدولية وبعد عقد عدة اجتماعات بين رؤساء المعاهد الثالث
تم االتفاق على توسيع نطاق مشاركة الدول وتشكيل  (ICAS) إلى معهد المحاسبين القانونيين باسكتلندا

كندا،  ،استراليا:(يئات محاسبية فيهيئة محاسبية دولية تتجاوز الدول الثالث، وعليه فقد وجهت الدعوة له
لحضور اجتماع لندن ) الواليات المتحدة ،ايرلندا ،المملكة المتحدة ،هولندة،مكسيكو ،اليابان، ألمانيا ،فرنسا

، وقد اعتبرت 29/6/1973في (IASC) وفيه تم إنشاء لجنة معايير المحاسبة الدولية 1973في مارس 
                                                             
*IFAC: International Federation of Accountants. 

یة وعلوم محمد أمین مازن، التدقیق المحاسبي من منظور المعاییر الدولیة ومدى إمكانیة تطبیقھا في الجزائر،مذكرة ماجستیر كلیة العلوم االقتصاد -1
  .  68، ص  2010/2011، منشورة، 3التسییر، جامعة الجزائر

.05، ص 2010وجدي حامد حجازي، المعاییر الدولیة للمراجعة، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة، مصر، - 2 
*IASC:International Accounting Standards Committee 



      

                               التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية        : الثانيالفصل   

 
 

38 

 .واألهلية التي تصدر باسمها بيانات في أصول المحاسبة الدوليةبعد تشكيلها الهيئة ذات المسؤولية 

بأهليتها والتحق بها عدد كبير من الجمعيات  واسعاً وقد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدولية اعترافاً
إلى انضمام كل  1982المهنية في معظم دول العالم سواء أوربا أو آسيا أو غيرها مما أدى في عام 

ضم مائتي هيئة والذي كان ي(حاسبية المهنية التي كانت عضوة في االتحاد الدولي للمحاسبين الهيئات الم
 .ادولي محاسبياً معياراً 41إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية حيث قامت بإصدار )مهنية حول العالم

  :أهدافها- 2
  :1هيفيما يلي أهداف المنظمة و
العام الواجب التقيد بها لدى عرض القوائم المالية  صياغة ونشر معايير المحاسبة ذات النفع -

  ؛وتعزيز قبولها والتقيد بها في جميع أنحاء العالم

العمل بشكل عام على تحسين وتناغم المعايير واإلجراءات المحاسبية واألنظمة المتعلقة بعرض  -
  ؛القوائم المالية

  ؛ركة على نطاق دولمناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بين الدول المشا -

  ؛طرح أفكار محاسبية يمكن تبنيها وإصدارها كمعايير دولية تخدم المصلحة العامة -

تحقيق قدر من التوافق بين الممارسات المحاسبية فيما بين الدول المشاركة يسمح بالقابلية  -
  ؛للمقارنة

ر التدقيق الداخلي الدولية معايي العمل على تحقيق قدر من القبول الدولي لما يصدر عن اللجنة من -
  ؛IIAالصادرة عن معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية

  :2إضافة إلى أهداف أخرى

  ؛لممارسة التدقيق الداخلي األساسية للمبادئرسم الخطوط العريضة  -

  ي؛وضع إطار عام إليجاد وتعزيز مدى أنشطة التدقيق الداخل -

                                                             
  .الخطعلى  ww.startimes.com،Vue le 28/04/2014,à 10:00 h: ھمسة حنین، معاییر المحاسبة الدولیة، على الموقع التالي - 1

2 : على الموقع التالي الواردات، معايير التدقيق الداخلي، مدونة محمد صالح القرا، مدونة العلوم المالية واإلدارية، خلف -
http://sqarra.wordpress.com/iia/،Vue le 28/04/2014,à 10:40 h،على الخط 
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  .التدقيق الداخلي أداءلقياس  األساسوضع  -

 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: الفرع الثاني

والمواضيع   المجمع هو عبارة عن جمعية غير ربحية تهدف إلى االرتقاء بعلم المحاسبة واإلدارة
، باإلضافة إلى المحافظة على جامعة الدول العربيةاألخرى ذات العالقة على نطاق الدول األعضاء في 

حماية لهم وتطبيق معايير اإلشراف المهني عليهم كوسيلة ال االستقاللية المهنية للمحاسبين وضمان
  .لالرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق

   حاسبةالمعدد من قادة مهنة  طرف نم 1984تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين سنة  
عمل المجمع العربي .غزالة الدولية وشركائه أبورئيس مجموعة طالل  أبو غزال ويترأسها حالياً

وبشكل مستمر ومتواصل من أجل استيفاء كافة المتطلبات المهنية التي تؤهله  للمحاسبين القانونيين جاهداً
في الهيئات والمنظمات  عاالًف للحصول على المكانة الدولية الالئقة، وعليه فقد أصبح المجمع عضواً

  :1الدولية التالية 

  ؛اإلتحاد الدولي للمحاسبين -

 ؛مجلس معايير المحاسبة الدولية -

 ؛لجنة الخبراء الحكوميين التابعة لألمم المتحدة -

 ؛اللجنة الدولية للتعليم والبحث المحاسبي -

  .لجنة التأهيل المحاسبي المهني الدولي التابعة لألمم المتحدة -

  .جاءت هذه اللجان لفكرة توحيد المعايير مهما كان شكلها

                                                             
على 30h ,  à 09 ,http://ar.wikipedia.org/wiki Vue le 28/04/2014:: ، على الموقع التاليالقانونیین_للمحاسبین_العربي_لمجمعا -1

  .الخط
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  تقييم نظام الرقابة الداخلية: لثالمبحث الثا

عند قيام المدقق بمهمة داخل المؤسسة فإن أول شيء يتجه له هو دراسة نظام الرقابة الداخلية 
ويقوم المدقق بتقييم هذا وذلك لمعرفة مدة فعالية تطبيق السياسات الموضوعة واألهداف المرجوة منه 

  .النظام باستعمال مجموعة من الوسائل واألدوات نذكرها في المطالب الموالية

  أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: ألولالمطلب ا
بغرض الوصول إلى الحكم على نظام الرقابة الداخلية يستعمل المراجعون الداخليون عدة طرق 

  :للتقييم نذكر منها

  طريقة التقرير الوصفي: األولالفرع  
عناوين األنظمة الفرعية للرقابة  ىيقوم المدقق حسب هذا األسلوب بتحضير قائمة تحتوي عل

الداخلية، ويقوم بتوجيه األسئلة للموظفين المسؤولين عن أداء كل عملية فبذلك يتوضح للمدقق كيفية سير 
د من أجلها والدفاتر التي تسجل بها وقد يقوم العملية واإلجراءات التي يمر بها والمستندات التي يع

المدقق أو مساعديه بتسجيل اإلجابات، بعد ذلك يقوم المدقق بترتيب اإلجابات بحيث تظهر كيفية سير 
العملية من بدايتها إلى نهايتها ويحدد ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات أو ينقصه بعض الضوابط 

  .1الرقابية
التقرير الوصفي سيكون شامالً، سيعد لكل عميل على حده مما ينتج عنه  من مزايا هذه الوسيلة أن

إلمام كامل من جانب مراقب الحسابات ألنظمة الرقابة الداخلية، مما قد تعجز عنه أية وسيلة أخرى، 
ومن ناحية أخرى فإنه يعاب على هذه الوسيلة أن إعداد التقرير يستنفذ الكثير من جهد ووقت مراقب 

خاصة عند إعداده للمرة األولى وكذلك بتجاهل بعض الخصائص الهامة عن أنظمة الرقابة الحسابات و
  .2الداخلية نتيجة للسهو

  )األسئلة(طريقة االستقصاء : الفرع الثاني
ويمكن تسميتها أيضاً طريقة االستبيان وتقوم فلسفتها على أن يقوم المدقق بتحضير مجموعة من 

ضوع وتهدف لتقييم نظام الرقابة الداخلي وتشمل جميع نواحي النشاط األسئلة تكون محيطة بجانب المو
داخل المؤسسة، ثم يقوم المدقق بتوزيع هذه االستبيانات على الموظفين لتلقى اإلجابات عليها ومن ثم 

                                                             
  .113، ص 2008والتوزیع، األردن،  الوراق للنشرمؤسسة یوسف محمد جربوع، مراجعة الحسابات النظریة والتطبیق، الطبعة األولى،  -1
  .265محمد سمیر الصبان، مرجع سابق، ص  -2
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تحليلها للوقوف على مدى فاعليتها، ويستحسن أن تقسم قائمة األسئلة إلى عدة أجزاء يخصص كل جزء 
النظام المحاسبي، المشتريات، المبيعات، المخزونات، ( وعة من األسئلة حسب كل نشاط منها إلى مجم

  ).الخ........الرواتب واألجور ما يتعلق بها
  :1وتتسم هذه الطريقة بمجموعة من المزايا نذكر منها

إمكانية تغطية جميع المجاالت التي تهم المدقق عن طريق تصميم مجموعة من األسئلة لكل  -
  مجال؛

إمكانية استخدام مبدأ التنميط في إعداد القوائم المالية، مما يجعل من الممكن استخدامها قبل البدء  -
  في عملية التدقيق بفترة كافية؛

إمكانية استخدام هذا األسلوب من طرف أشخاص أقل تأمالً وخبرة بعكس الحال عند استخدام  -
  .األساليب التي تطرقنا إليها سابقاً

  :2من هذه المزايا إال أن هناك بعض العيوب نجملها فيما يليوعلى الرغم 
قرينة غير كافية في غالبية الحاالت إلعطاء صورة كاملة عن مدى " ال"أو " بنعم" تعتبر اإلجابة  -

  فاعلية نظام الرقابة الداخلية؛
  فعالً؛ احتمال أن تتم اإلجابات على قائمة األسئلة بطريقة روتينية دون الرجوع إلى ما يتم -
صعوبة التوصيل إلى تقييم شامل للرقابة الداخلية ككل حيث أنها تركز االهتمام على كل مجال  -

  .من مجاالت النشاط على حدة

  خرائط التدفق: الفرع الثالث
يمكن أن نعرف خرائط التدفق على أنها رسم بياني لنشاط معين أو لدورة عملية محددة باستخدام رموز 

ف المستندات ومسار تدفقها، فتبين أجزاء النظام بطريقة بسيطة، وتستعمل خرائط وأشكال لتبين مختل
  .التدفق رموز متعارف عليها عالمياً

  :3ومن أهم مزايا هذه الطريقة
إعطاء صورة واضحة عن نظام الرقابة الداخلية المتبع من خالل عرض مبسط يوضح جوانب القوة  -

  والضعف؛
  البياني كما يمكن إعدادها بطريقة مبسطة وبسرعة؛ سهولة التتبع من خالل الرسم -

                                                             
  .116یوسف جربوع، مرجع سابق، ص  -1
 .266محمد سمیر الصبان، مرجع سابق، ص  -2
  .144وجدي حامد حجازي، مرجع سابق، ص  -3
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  من السهل فحص خرائط التدفق، كما يمكن التعرف بسهولة على النقاط الرقابية الهامة في النظام؛ -
  يمكن ربطها بسهولة ببرنامج التدقيق؛ -
  يتم عرض األحداث وفقاً للتسلسل الزمني بحدوثها؛ -
ألخرى نتيجة حدوث أية تعديالت في نظام الرقابة الداخلية سهولة تعديل خريطة التدفق من سنة  -

  .المتبع
  :1وككل طريقة فإن هذه الطريقة تتميز بعيوب نذكر منها

يحتاج إعداد خرائط التدفق إلى التركيز من جهد ووقت مراقب الحسابات إذا ما قورنت بالوسائل  -
  األخرى مثل قوائم األسئلة؛

اج إلى خبرة مراقب الحسابات في مجال إعداد هذه الخرائط واستخدام إن استخدام خرائط التدفق يحت -
  الرموز المناسبة للداللة على تدفق المستندات والمعلومات من خالل وسائل االتصال المختلفة؛

ضرورة إلمام والتزام مراقب الحسابات بالقواعد االسترشادية المتعارف عليها، بصدد إعداد خرائط  -
 .راءتها من جميع األشخاص ذوي االهتمامالتدفق حتى يمكن ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .280محمد سمیر الصبان، مرجع سابق، ص  -1
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  أشكال ورموز خريطة التدفق :)04(رقم الشكل

  
 .113ص  ،لطفي شعبان، مرجع سابق: المصدر

  مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثاني
الداخلي للحكم على فعالية النظام يوفر نظام الرقابة الداخلية كل البيانات والمعلومات المفيدة للمدقق 

  .من خالل دراسة نقاط القوة والضعف
فالتقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية يتطلب بالضرورة أن يقوم المدقق المستقل بدراسة وتدقيق منتظم 

اخلية ومالئم للنظام أثناء تشغيله بدراسة الفعلي وعلى الرغم من أن معظم المعلومات المتعلقة بالرقابة الد
وللنتائج التي تم التوصل إليها من عملية التدقيق، ويكون هذا التقرير مرشداً له قيمة خالل التدقيق، كما 
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يكون له أهمية كبيرة بعد انتهاء عملية التدقيق وذلك كدليل مستندي للعيوب المكتشفة في نظام الرقابة 
  .1الداخلية

  :خليةومن هنا فإن أهم مراحل تقييم نظام الرقابة الدا

  دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية: الفرع األول
على المدقق في هذه المرحلة فهم مختلف اإلجراءات ويحاول فهم كيفية عملها، ويتم هذا من خالل 
المالحظة واالطالع، أو من خالل قائمة االستقصاء نموذجية لتحديد الكيفية التي يعمل بها النظام، ومن 

ملها المدقق، التقرير الوصفي، خرائط التدفق وقوائم االستقصاء، كما يمكن أن ثم الوسائل التي يستع
  .نضيف المالحظات الشخصية والمنافسة مع العاملين

  التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاني
يقصد بهذه النقطة إجراء مقارنة بين اإلجراءات الموضوعة فعالً بتلك اإلجراءات التي تنطوي 
عليها القائمة المثالية المحددة في الخطوة السابقة، مع األخذ في االعتبار الظروف الفعلية التي تنفذ خالل 

  .تلك اإلجراءات
وبهذا فإن الهدف من هذه الخطوة هو التعرف على التشغيل الفعلي للنظام ومدى مسايرته للحقائق التي 
تم التوصل إليها ويمكن للمدقق أن يقيم النظام الداخلي للرقابة تقييماً مبدئياً من خالل بعض األعمال كأن 

لتي مرت بها ويتضمنها نظام من خالل تتبع الخطوات ابنفسه يقوم باختيار عملية انجازها تم يتأكد 
الرقابة المحاسبية للتأكد من مصداقيته، وكذلك من ناحية أخرى لمعرفة كفاءة العمال وبالتالي التأكد من 

  .2سالمة مقومات نظام الرقابة الداخلية

  إجراءات اختبارات التدقيق: الفرع الثالث
صميم النظام وفحص الطريقة التي تمثل هذه الخطوة األخيرة فعند جمع الحقائق والمعلومات على ت

يتم بها تشغيله يبقى هنا الحكم على مدى فاعلية وكفاءة النظام وبالتالي تحديد درجة االعتماد عليه فإذا 
درجة الخطر ومن ثم تخفيض حجم االختبارات  ظهر في الدراسة فاعلية النظام فهذا يبين ويعني تخفيض

  :3االختبارات إلى نوعين أساسينالواجب القيام بها والعكس صحيح، وتنقسم 

                                                             
  .2012/2013ضرات الرقابة الداخلیة، السنة األولى ماستر، جامعة أدرار، بوعزة عبد القادر، محا -1
  .27،  ص 2003//2002فتحي رزق السوافیري، أحمد عبد المالك محمد،  الرقابة والمراجعة الداخلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  -2
  .80میلود ، مرجع سابق، ص  عزوز -3
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للمعدالت واالتجاهات بجانب إجراء فحص ألية انحرافات أو تغيرات : إجراء المراجعة التحليلية -
مثل تحليل ( جوهرية أو ألي عناصر غير عادية، استخدام بعض األساليب الرياضية واإلحصائية 

معايير القطاع ويساعد هذا اإلجراء على  ، وذلك بغرض المقارنة مع السنوات السابقة أو مع)االنحدار
  .الفهم الدقيق للنظام الرقابة الداخلية

وتصميم هذه االختبارات للتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق بنفس الطريقة التي : االلتزام اختبار -
إن ذلك وضعت بها، وإذا اعتقد المدقق بعد عملية االختبار أن أساليب الرقابة الداخلية تعمل بفاعلية ف

يبرر له االعتماد على النظام وبالتالي يقلل من اختبارات التحقق وتهتم اختبارات االلتزام بثالث عوامل 
  :من أساليب الرقابة

  تكرار القيام بإجراءات الرقابة الضرورية؛* 
  جودة تنفيذ إجراءات الرقابة؛* 
 .األفراد الذين يقومون بإجراءات الرقابة* 
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  :خالصة الفصل
إن عملية التدقيق الداخلي تهدف إلى عملية تصحيح اإلجراءات الرقابية الموضوعة من طرف 

وذلك من خالل قيام المدقق الداخلي بعمليات الفحص والتقييم لنظام الرقابة  المؤسسة وحماية أصولها،
  .ةالداخلية والذي يعبر عن مختلف السياسات واإلجراءات التي قامت بها المؤسس

لكبر حجم المؤسسة وتعددها ال يمكن أن يتم هذا التقييم لجميع العناصر المكونة إال من خالل  نظراً
تدقيق تفصيلي وذلك باستعمال أسلوب العينات أو غيرها من أساليب تقيم نظام الرقابة الداخلية والتعميم 

بشكل جيد ثم يتم عرضه على  والمقصود بالتقييم هو التأكد من أن النظام يعمل ، على مجتمع الدراسة
لتطور الرقابة  وبالتالي فالتدقيق الداخلي يعتبر امتداداً ،ويتم هذا التقييم وفق مراحل مختلفة اإلدارة العليا،

  .الداخلية
لحدوث التعثر المالي واإلفالس ولضمان تحقيق التوازن دعت الضرورة إلى وضع معايير  وتجنباً
المدقق وصالحياته وتضمن التنسيق بين مختلف التنظيمات، ويرتقي  تضمن تحديد مهام موحدة عالمياً

  .دور التدقيق الداخلي من خالل جملة المعايير التي تصدرها مختلف المعاهد واللجان الدولية
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  :تمهيد
فلم ينص عليها القانون إال في نهاية الثمانينات  ،يعد التدقيق الداخلي أحد المهن الحديثة في الجزائر

الذي  1988جانفي 12الصادر بتاريخ  88/01من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  40من خالل المادة 
يتعين على المؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم هياكل داخلية خاصة بالمراقبة في ": أنهينص على 

ال " :على أنه 58كما أكمل في نص المادة  ،1"ط سيرها وتسييرهاالمؤسسة وتحسين بصفة مستمرة أنما
 يجوز ألحد أن يتدخل في إدارة وتسيير المؤسسة العمومية االقتصادية خارج األجهزة المشكلة قانونياً

تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق  والعاملة في إطار الصالحيات الخاصة بها،
  .  2" سؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأنقواعد الم

الموضوع قمنا بإعداد استمارة استبيان،تعكس  ىبغرض تدعيم الدراسة النظرية وإطفاء الجانب التطبيقي عل
أهم ركائز ومتطلبات التدقيق الداخلي،ثم قمنا بتقسيمها على محاسبين معتمدين ومحافظي حسابات وموظفين 

  .هم و ما مدى ضرورة وإمكانية لحاق الجزائر بالركب الدوليأيقتصادية وذلك لمعرفة رمؤسسات ا

  مكونات ومنهجية الدراسة : المبحث األول
على مالئمتها مع الموضوع،كما قمنا  ونستعرض في هذا المبحث مجتمع الدراسة الذي اخترناه بناءاً  

  .بتحديد  عينة البحث،كما نتناول في هذا المبحث حدود الدراسة ومختلف الصعوبات التي واجهتنا

  مجتمع الدراسة : المطلب األول
 اًعند اختيارنا لمجتمع الدراسة قمنا بالتركيز على الفئات التي لها دراية بمجال التدقيق الداخلي سواء

من مرتكز التأهيل العلمي أو الخبرة المهنية، وهنا قمنا بالتركيز على المؤسسات االقتصادية المتواجدة في 
  .المنطقة، وكذالك المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات

  :يلي كما وكان مجتمع الدراسة ممثالً
  ؛مديري مؤسسات اقتصادية: الفئة األولى
  ؛أقسامرؤساء مصالح أو  :الفئة الثانية

  ؛محافظي حسابات:  الفئة الثالثة
  ؛مهن أخرى: الفئة الرابعة

                                                             
.1988جانفي  12الصادر بتاریخ  88/01، القانون 02الجزائریة، العددالجریدة الرسمیة للجمھوري  - 1 
.المرجع نفسھ - 2 
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مكلفين بالدراسات،  وقد شملت الفئة الرابعة مختلف الموظفين في قسم المحاسبة فكانوا أعوان محاسبة،
  .إلخ..........محاسبين 

رة ملزمة كان الغرض من  شمول مجتمع الدراسة لموظفين في المؤسسات االقتصادية كون هذه األخي
في  نجا12الصادر بتاريخ  88/01من القانون التوجيهي  رقم  40باستعمال التدقيق الداخلي حسب المادة 

  .، كما شملت الدراسة محافظي الحسابات وذلك لخبرتهم في التعامل مع مختلف  المؤسسات1988

  عينة الدراسة : المطلب الثاني
للصعوبات التي واجهتنا كانشغال ذوي االختصاص أو عدم  نظراً لم يتم تحديد حجم العينة مسبقاً

التماطل، فحاولنا تطبيق الدراسة على االستمارات المسترجعة وذلك لمعرفة اً بالرفض أو اإلجابة سواء
 وقد تم توزيع مختلف االستمارات عن طريق التوصيل المباشر وأحياناً .في مجتمع الدراسة ىمتوسط الرؤ

  .   كترونيعن طريق البريد اإلل

  :استمارة على مختلف فئات العينة وذلك لرصد مختلف اآلراء 51قمنا بتوزيع 

  إحصائيات االستبيان): 04(الجدول رقم

 البيان التكرار المئوية النسبة
 الموزعة  تاالستمارا - 51 100%

 المسترجعة تاالستمارا - 44 86.27%
 غير المسترجعة تاالستمارا - 07 13.73%
  الصالحة للدراسة تاالستمارا  )44-02( 42 82.35%

  

  .من إعداد الطالبات:  المصدر   
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قمنا بتوزيعها على مختلف الفئات  )51(المالحظ من الجدول أن عدد االستمارات الموزعة كانت 
استمارة صحيحة وصالحة للدراسة، حيث أن االستمارات غير المسترجعة ) 42( ولكن تم استخالص منها

لم أو هذه االستمارات لم يتم تحصيلها بسبب انتهاء الزمن المحدد للدراسة استمارات ) 07(سبعة كان عددها 
 وبعد دراسة االستمارات من أفراد العينة، يتم اإلجابة عليها وذلك بسبب التماطل بالتالي لم تحصل أصالً

وذك بسبب التناقض في اإلجابة أي اإلجابة  منها %3.92وذلك بنسبة ) 02( المسترجعة تم إلغاء استمارتين
  .المتعارضة لسؤال واحد

  .  استمارة موزعة51استمارة من أصل 42 ـوبهذا تم الشروع في الدراسة ل

  حدود الدراسة وصعوباتها  :المطلب الثالث
  .لحدود الدراسة والصعوبات التي واجهتنا عند القيام بالدراسة في هذا المطلب وذلك بالتطرق

  حدود الدراسة  :الفرع األول
أو  إن الغرض من الدراسة هو معرفة فعلية تطبيق التدقيق الداخلي في الجزائر: الحدود المكانية -

ق الداخلي يطبق وبحكم أن التدقي. باألحرى مدى مواكبة الجزائر للركب الدولي في مجال التدقيق الداخلي
في المؤسسات االقتصادية فقد تم دراسة عينات من مختلف الوكاالت والفروع المتواجدة في والية أدرار 

، وفيما يلي جدول خاص يبين مختلف المؤسسات المعنية بهذه وكذلك رصد آلراء محافظي الحسابات
  :الدراسة
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  لوالية أدرار مختلف المؤسسات المعنية بالدراسة): 05(جدول رقم 

  اسم المؤسسة  الرقم
 B Aبنك الجزائر  -  01

  B A D Rبنك الفالحة والتنمية الريفية  -  02
   C N E P الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -  03
   B D L بنك التنمية المحلية -  04
  C A A R الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين -  05
   لضمان االجتماعيالصندوق الوطني  -  06
  شركة سونا طراك -  07
  الشركة الوطنية للكهرباء والغاز -  08
   C P A القرض الشعبي الوطني -  09
   O P G I ديوان الترقية والتسيير العقاري -  10
   بريد الجزائر -  11
  شركة موبليس -  12
   C N M A الصندوق الوطني للتعاون الفالحي -  13
   مزاولي بوجمعة محافظ حسابات -  14
  محافظ حسابات أحرس حسان -  15
  محافظ حسابات باخويا عبد الرحمان -  16
  محافظ حسابات بالوي عبد الرحمان -  17

  

  من إعداد الطالبات: المصدر

  .2014ماي  06إلى  2014أفريل  20امتدت هذه الدراسة من  :الحدود الزمنية -
مهنيين في المؤسسات االقتصادية وكذلك محافظي الحسابات لما لهم شملت هذه الدراسة : الحدود البشرية -

  .من خبرة في الميدان
أسقطت الدراسة الضوء على مختلف ركائز التدقيق الداخلي كمقومات نظام الرقابة : الحدود الموضوعية -

  .ية غيرهاالداخلية ومختلف اإلجراءات الرقابية المعمول بها وكذلك مدى تطبيقه في المؤسسات الجزائر
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  صعوبات الدراسة : الفرع الثاني 
  :رغم أهمية الموضوع وحداثته إال أننا واجهنا صعوبات في هذه الدراسة الميدانية منها

 ؛حداثة الموضوع وعدم إيجاد مختصين في الميدان -
 ؛عدم وجود مصلحة مختصة في التدقيق الداخلي في المؤسسات -
العينة وهذا ما يعكسه عدد االستمارات المسترجعة وذلك بسبب عدم تعاون العديد من أفراد  -

 ؛انشغاالتهم
تزامن فترة الدراسة مع فترة دراسة أعمال نهاية السنة المالية مما أدى إلى انشغال المحاسبين  -

 ؛ومحافظي الحسابات
 ؛قلة المحاسبين و محافظي الحسابات في المنطقة -
  . يةضيق الوقت المخصص للدراسة التطبيق -
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  وهيكلها ةإعداد االستبيان: المبحث الثاني
  . إلى إعداد  وهيكل وتفريغ اإلستبيانةوفي هذا المبحث سوف يتم التطرق 

  إعداد االستبيانة: المطلب األول
  :وقد تم إعداد اإلستبيانة على النحو التالي

  إعداد استبيانة أولية بغرض جمع المعومات؛ -

 عرض االستبيانة على المشرف من أجل تصحيحها وإبداء الرأي حولها؛ -

  .تصحيح اإلستبيانة بعد اطالع المشرف عليها -

  :وهناك جملة من النقاط التي حاولنا تتبعها وهي

 ؛السهلة والبسيطة باستعمال العبارات الواضحة إليصال المعلومات ةاالعتماد على األسئل 
  الطويلة واألسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى تفكير طويل وبالتالي اإلحساس بالملل االبتعاد عن األسئلة

 ؛من طرف المستجوب
  محاور يضم كل محور مجموعة من األسئلة تدور حول هذا ) 05(خمسة تقسيم اإلستبيانة إلى

 .  المحور
  هيكل اإلستبيانة:المطلب الثاني

المؤهل العلمي والشهادات (معلومات عامة حول المستجوب تضم اإلستبيانة قسمين القسم األول يشمل 
  .)المهنية، التخصص،المهنة والخبرة

  : 1يلي أجزاء وهي كما) 05(خمسة  موزعة على سؤاالً )33(ثالثة وثالثون أما القسم الثاني فيضم 
  .ديةأسئلة حول مقومات نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة االقتصا )06(ستة وضم  :الجزء األول
  .أسئلة حول اإلجراءات الرقابية في المؤسسات االقتصادية) 07(سبعة ويضم  :الجزء الثاني
  .أسئلة تتمحور حول التحديات النظم الرقابية في المؤسسات االقتصادية) 05(خمسة يضم  :الجزء الثالث
  .أسئلة حول أوجه نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسة االقتصادية )08(ثمانية يضم : الجزء الرابع

  .أسئلة تدور حول واقع التدقيق الداخلي في المؤسسات الجزائرية) 07(سبعة  يضم :الجزء الخامس

                                                             
  .أنظر الملحق  األول -  1
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لمعرفة االتجاه العام آلراء العينة  LIKERT SCALEوكانت اإلجابات وفق لمقياس ليكارت الخماسي   
  .ر اإلستبيانةحول كل عنصر من عناص

  : وكانت إجابات كل فقرة وفقا لقياس ليكارت كالتالي 
  مقياس ليكارت الخماسي): 06(جدول رقم 

  
  

  

  .الطالبات من إعداد: المصدر        
  

  تفريغ اإلستبيانة: المطلب الثالث
  معالجة النتائج  : الفرع األول

بعد جمع االستمارات وتحصيلها النهائي قمنا بجمع البيانات المحصلة : المعالجة اإلحصائية المستخدمة
   Statistical Package for Social sciencesاإلحصائي  SPSSوبرنامج    EXCEL2007وتفريغها في برنامج 

  .وذلك حسب طبيعة المعلومة
فيما يخص جمع المعلومات وتبويبها حول العينة فقد تم استفراغها في جداول، و باالعتماد على برنامج 

EXCEL2007  وذلك لتمثيلها في أشكال تعطي سهولة في المالحظة وقراءة المعطيات  . 
الذي  SPSSأما فيما يخص إجابات اإلستبيانة حول المحاور الخمسة فقد تم جمعها واستفراغها في برنامج 

التكرار النسب المئوية، المتوسطات : يتيح جملة من األساليب اإلحصائية التي تساعد على التحليل الجيد
  .الحسابية، االنحراف المعياري وغيرها من خصائص هذا البرنامج

والهدف من التفرقة بين أفراد العينة ومعرفة االتجاه العام للفئة وقد تم استعمال : التكرار والنسب المئوية
  . هاته النسب عند استفراغ المعلومات العامة للعينة

يعتبر أحد مقاييس النزعة المركزية، تم استعماله في جميع المحاور حيث تم حساب  :المتوسطات الحسابية
  .ة االتجاه العام لكل فئةالمتوسط الحسابي لكل عبارة وذلك لمعرف

 لكل المعياري االنحراف احتساب تم الحسابي، المتوسط عن القيم تشتت درجة لمعرفة :ةالمعياري اتاالنحراف
  .للمحور اإلجمالي واالنحراف األربعة المحاور من عبارة

  
  
  

  غير موافق على اإلطالق  غير موافق   محايد  موافق  موفق تماماً  التصنيف
  1  2  3  4  5  النقاط 
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  خصائص العينة: الفرع الثاني
  :النقاط التالية والمبينة فيالجداول التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة 

  .المؤهل العلمي والشهادات المهنية - 1
 .التخصص - 2
 .المهنة - 3
 .الخبرة - 4

  

توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي  الموالي يظهرالجدول : المؤهل العلمي والشهادات المهنية -1
  .والشهادات المهنية

  المهنيةتوزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي والشهادات :  )07(الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الطالبات :المصدر       
  ).07(والشكل التالي يترجم معطيات الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  

  المئوية النسبة  التكرار  المؤهل العلمي
  %00  00  ماجستير  -
  %14.29  06  ماستر -
  %38.09  16  ليسانس -
  %28.57  12  شهادة مهنية  -
  %19.05  08  أخرى  -

  %100  42  المجموع
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  حسب المؤهل العلمي والشهادات المهنيةتمثيل توزيع أفراد العينة : )05(لشكل رقم ا
  

  

  ).07(رقم  من إعداد الطالبات باالعتماد على الجدول :المصدر                
  

توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي والشهادات المهنية ويظهر لنا ) 07(يوضح لنا الجدول رقم 
مستوجب وهو ) 42(اثنان وأربعون من أصل) 16(ستة عشر أن نسبة الحاصلين على شهادة ليسانس كان 

فيحين أننا لم نحصل على أي فرد له شهادة ماجستير ويمتهن مهنة المحاسبة أو % 38.09ما يمثل نسبة 
) 12(اثني عشر ما يعادل وهو % 28.57على شهادات مهنية كانت  نين أن نسبة الحاصليالتدقيق، في ح

  .%19.09تقني سامي في المحاسبة ومثلت نسبتها وقد تنوعت الشهادات األخرى بين أعوان محاسبة، .فرداً
ليسانس ث في مجال التدقيق هم حاملي شهادة حين بالبنهمتوالمالحظ أن معظم الممتهنين للمحاسبة والم
  .الماجستيرملي شهادة اباإلضافة لشهادة مهنية وسجلنا الغياب التام لح

 .الجدول التالي يمثل أهم تخصصات العينة المدروسة: التخصص -2

  التخصص): 08(الجدول رقم
  المئوية النسبة  التكرار  التخصص

  %40.48  17  محاسبة  -
  %9.52  04  اقتصاد -
  %23.81  10  مالية  -

ماجستیر 

ماستر

لیسانس

شھادة مھنیة 

أخرى 
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  %2.38  01  إدارة أعمال  -
  %23.81  10  أخرى  -

  %100  42  المجموع
  .من إعداد الطالبات :المصدر

 .)08(الشكل التالي يترجم معطيات الجدول
  .حسب التخصصتمثيل توزيع أفراد العينة : )06( رقم لشكلا

  
  .)08( رقم من إعداد الطالبات باالعتماد على الجدول :المصدر            

حيث كان  %40.48من هذه النسب هو تغلب نسبة المختصين في مجال المحاسبة بنسبة  والمالحظ
وهذا يبين  % 23.81المختصون في المالية فكانت نسبة مشاركتهم  ا، أم)17(سبعة عشر  عدد المستجوبين

م من االهتمام من طرف هاته الفئة، أما التخصصات األخرى فكانت متنوعة بين مختصين في اإلعال نوعاً
اآللي و مختصين في مجال الحقوق إال أنهم اكتسبوا الخبرة من خالل عملهم في مصالح المحاسبة والتدقيق 

  . في مختلف المؤسسات
ومن هذا نستخلص أن أهم المهتمين بالتدقيق هم مختصون في المحاسبة وهذا إن دل على شيء إنما يدل 

  .أنواع التدقيق على أن للتدقيق المحاسبي أهمية كبيرة على حساب باقي
  
  
  

محاسبة 

اقتصاد

مالیة 

إدارة أعمال 

أخرى 
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   .المدروسة الجدول أدناه يوضح أهم مهن فئة العينة: المهنة -3

  المهنة): 09(الجدول رقم 
  المئوية النسبة  التكرار  المهنة

  %9.52  04  مدير مؤسسة -
  %33.33  14  رئيس مصلحة أو قسم -
  %9.53  04  محافظ حسابات  -
  %00  00  مدير مالي -
  %00  00  مدير قسم التدقيق -
  %47.62  20  أخرى  -

  %100  42  المجموع 
 .من إعداد الطالبات :المصدر   

  .)09(الشكل التالي يترجم معطيات الجدول

  تمثيل توزيع أفراد العينة حسب المهنة: )07(لشكل رقم ا

 

  .)09(رقم  من إعداد الطالبات باالعتماد على الجدول :المصدر         
  

أربعة  و الذي كان عددهم %9.52مديري المؤسسة ظهرت بنسب   نالحظ من هذا أن نسبة ظهور
أما بالنسبة لرؤساء المصالح فكان تجاوبهم كبير وأظهروا . ويرجع هذا لسبب انشغالهم وكثرة أعمالهم) 04(

أما فيما يخص .)14(أربعة عشر والذي كان عددهم  %33.33اهتمام يتجلى هذا في نسبة مشاركته بنسبة 

المھنة 
مدیر مؤسسة
رئیس مصلحة أو قسم
محافظ حسابات 
مدیر مالي
مدیر قسم التدقیق
أخرى 
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ويرجع انخفاض هذه ) 04(أربعة أي أن عددهم كان  %9.53ت كانت نسبة مشاركتهم محافظي الحسابا
وقد .النسبة إلى قلة محافظي الحسابات في المنطقة وكذالك تزامن فترة الدراسة مع أعمال نهاية السنة المالية

في بعض  سجلنا غياب مهنة مدير مالي ومدير قسم التدقيق أما فيما يخص المدير المالي فقد يطلق عليه
المؤسسات بالمحاسب أما مدير قسم التدقيق فغياب هذه المهنة هو نتيجة لغياب مصلحة التدقيق بصفة 

أما .التدقيق إذ  أن هذه األخيرة مندرجة مهمتها في مصلحة المحاسبة ةعامة،فما الحظناه غياب تام لمصلح
وظفين بقسم المحاسبة والذين كانت المهن األخرى فقد تنوعت بين محاسبي ومكلفين بالدراسات ومختلف الم

  .موظف) 20(عشرين  أي % 47.62مشاركتهم قوية بنسبة 

  .والجدول اآلتي يبين توزيع أفراد العينة حسب الخبرة: الخبرة - 5

  الخبرة): 10(الجدول رقم 

  المئوية  النسبة  التكرار  الخبرة
  % 26.19  11  سنوات  05أقل من  -
  % 35.71  15  سنوات  10إلى  05من  -
  % 19.05  08  سنة  15إلى 10من  -
  % 7.14  03  سنة 20إلى 15من  -
  % 11.91  05  سنة  20أكثر من  -

  % 100  42  المجموع 
  .)09( رقم من إعداد الطالبات باالعتماد على الجدول :المصدر     

  .)10(الشكل التالي يترجم معطيات الجدول
  
  
  
  
  
 



  دراسة ميدانية لمجوعة من المؤسسات االقتصادية ( واقع التدقيق الداخلي في الجزائر : الفصل الثالث
 )بوالية  ألدرار

 

 
 

60 

  العينة حسب الخبرةتمثيل توزيع أفراد ): 08(الشكل رقم 

 

  .)10(رقم من إعداد الطالبات باالعتماد على الجدول :المصدر           

  :والمالحظ من هذا الجدول حسب تقسيم الفترات الزمنية أنه
سنوات تمثل في مجملها طلب متخرجين جدد في الميدان واختيارهم ) 05(خمسة  الفئة التي هي أقل من 

إلى ) 05(خمسة أما الفترة مابين .%26.19شهاداتهم وظهرت هذه الفئة بنسبةلهذا الميدان كان بسبب 
مستجوب وتمثل هذه ) 15(خمسة عشرة وهو ما يعادل  % 35.71سنوات فقد ظهرت بنسبة  )10(عشرة 

أما . النسبة رؤساء المصالح بحكم مدة وبعض المهن األخرى كأعوان محاسبين ومختصين في اإلعالم اآللي
ثمانية  وهي تمثل %19.05سنة ظهرت بنسبة ) 15(خمسة عشرة سنوات و) 10(عشرة  مابينالفترة 

أما الفترتين األخيرتين واللتان ظهرتا . أفراد من العينة وهي في غالبيتها تبين رؤساء مصالح وأقسام) 08(
ستة وق وهما يعكسان مهنتي المدير ومحافظي الحسابات  نظرا ألن المدة تف %11.91و %7.14بنسبتي 
 .سنة) 16(عشرة 

  

  

   

سنرات 05أقل من 

سنوات  10إلى  05من 

سنة  15إلى 10من 

سنة20إلى 15من 

سنة  20أكثر من 
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  تحليل نتائج االستبيانات  :المبحث الثالث
من خالل هذا المبحث سيتم التطرق إلى تحليل نتائج االستبيانات الموزعة لخمسة أجزاء مقسمة على 

  .ثالث مطالب

  مقومات نظام الرقابة واإلجراءات الرقابية في المؤسسات االقتصادية: المطلب األول

وضحنا التوزيعات التكرارية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات كل من مقومات  حيث
  . وإجراءات نظم الرقابة الداخلية للمؤسسات االقتصادية

  مقومات نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية: الفرع األول

نظام الرقابة الداخلية  مقومات: ألولفيما يلي معطيات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للجزء ا
  .في المؤسسات االقتصادية

  مقومات نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية: )11(رقم جدول 

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

غیر موافق على 
  األبعاد  موافق تمامُا موافق محاید غیر موافق اإلطالق

  
  
 

النسبة 
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
 التكرار المئویة

0.65 1.64 %00 00 %20.4 01 %2.4 01 %52.4 22 %42.9 18 X1 

1.16 2.09 %00 00 %23.8 10 %00 00 %38.1 16 %38.1 16 X2 

1.13 1.88 %07.1 03 %02.4 01 %07.1 03 %38.1 16 %45.2 19 X3 

1.22 2.23 %07.1 03 %14.3 06 %02.4 01 %47.6 20 %28.6 12 X4 

1.23 2.5 %09.5 04 %11.9 05 %19.0 08 %38.1 16 %21.4 09 X5 

1.25 2.1 %04.8 02 %16.7 07 %09.5 04 31 % 13 %38.1 16 X6 

المؤشر  _ %35.71 _ %40.80 _ %6.83 _ %11.91 _ %4.75 2.08 1.10
 الكلي

 ).SPSS (نتائج الحاسبة اإللكترونية : المصدر

وبالتالي " موافق" من المستجوبين عند مستوى ) %40.80(من هذه المعطيات أعاله أن نسبة ونالحظ 
فإنهم يؤكدون أن مقومات نظام الرقابة الداخلية موجودة في المؤسسات االقتصادية والمتمثلة في مختلف 

ؤسسة لوضع خططها لرسم هيكلها التنظيمي والحكم على أداء اإلجراءات والوسائل التي تستند عليها الم
  .موظفيها
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 %35.71، كما جاءت نسبة 1.10وانحراف معياري  2.08ويعبر عن هذا بمتوسط حسابي قدر بـ 
وهذا بدل على أن في بعض المؤسسات تطبق نظم الرقابة الداخلية " موافق تماماً" معبرة عن المجيبين بـ 

 1.64ومتوسط حسابي بـ  %52.4بنسبة ) X1(فقره ساهمت في أغناء هذا البعد أبرز بنسبة كبيرة، وكانت 
  ).أنظر الملحق الثاني( 0.65وانحراف معياري بـ 

  اإلجراءات الرقابية في المؤسسات االقتصادية: الفرع الثاني

في اإلجراءات الرقابية : فيما يلي معطيات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للجزء الثاني
  .المؤسسات االقتصادية

  اإلجراءات الرقابية في المؤسسات االقتصادية:)12(رقم جدول 

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

غیر موافق على 
  األبعاد  موافق تمامُا موافق محاید غیر موافق اإلطالق

  
  
 

النسبة 
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
 التكرار المئویة

0.82 1.64 %00 00 %7.1 03 %00 00 %42.9 18 %50.00 21 X7 

1.08 2.00 %02.4 01 %11.9 05 %07.1 03 %40.5 17 %38.1 16 X8 

1.10 2.00 %04.8 02 %09.5 04 %02.4 01 %47.6 20 %35.7 15 X9 

0.97 2.42 %02.4 01 %14.3 06 %19.0 08 %52.4 22 %11.9 05 X10 

1.02 2.21 %04.8 02 %09.5 04 %07.1 03 %59.5 25 %19.0 08 X11 

1.11 2.28 %02.4 01 %16.7 07 %14.3 06 %40.5 17 %26.2 11 X12 

1.22 2.64 %09.5 04 %19.0 08 %11.9 05 %45.2 19 %14.3 06 X13 

المؤشر  _ %27.88 _ %46.94 _ %8.66 _ %12.57 _ %3.75 2.17 1.04
 الكلي

  ).SPSS (نتائج الحاسبة اإللكترونية : المصدر

، أي أن المؤسسات "موافق" %46.94وتشير هنا معطيات الجدول أن المستجوبين أجابوا بنسبة 
االقتصادية تمتاز بتطبيق إجراءات رقابية إلى حد كبير والمتمثلة في فحص وتقييم السجالت المالية وإتباع 
معايير لألداء لقياس الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وغيرها من اإلجراءات، وظهر المتوسط الحسابي 

بنسبة ) X 11(، وقد ساهم في اغناء البعد 1.04ري ظهر بـ بينما االنحراف المعيا 2.17هنا بنسبة 
يتم الكشف عن االنحرافات الناتجة واقتراح الحلول من طرف إدارة المؤسسة، أي أن إدارة  59.5%

وهذا يدل على أن المؤسسات المؤسسة هي المسؤولة عن اكتشاف األخطاء، وبالتالي وضع مختلف الحلول، 
وانحراف  2.21سات في وضع خططها وذلك بمتوسط حسابي يقدر بـ المدروسة تضع إجراءات وسيا
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 2.28وظهرت بمتوسط حسابي  X12 (40.5%(والفقرة التي كانت أقل مساهمة هي  1.02معياري 
  ).أنظر الملحق الثاني(1.11وانحراف معياري بـ

  القتصاديةتحديات النظم الرقابية وأوجه نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات ا: المطلب الثاني
كذلك في هذا المطلب قمنا بتوضيح التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية االنحراف المعياري 

  .لفقرات كل من تحديات النظم الرقابية وأوجه نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية

  ة في المؤسسات االقتصاديةبيلنظم الرقااتحديات : الفرع األول
تحديات النظم الرقابية في  :معطيات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للجزء الثالثفيما يلي  

  .المؤسسات االقتصادية
  تحديات النظم الرقابية في المؤسسات االقتصادية): 13( الجدول رقم 

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

غیر موافق على 
  األبعاد  موافق تمامُا موافق محاید غیر موافق اإلطالق

  
  
 

النسبة 
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
 التكرار المئویة

1.09 2.21 %02.4 01 %14.3 06 %14.3 06 %40.5 17 %28.6 12 X14 

1.21 2.80 %04.8 02 %33.3 14 %16.7 07 %28.6 12 %16.7 07 X15 

1.27 2.47 %04.8 02 %23.8 10 %14.3 06 %28.6 12 %28.6 12 X16 

1.32 2.76 %11.9 05 %21.4 09 %16.7 07 %31.0 13 %19.0 08 X17 

0.93 2.04 %02.4 01 %04.8 02 %16.7 07 %47.6 20 %28.6 12 X18 

المؤشر  _ %24.3 _ %35.22 _ %15.72 _ %19.50 _ %5.26 2.45 1.16
 الكلي

 ).SPSS (نتائج الحاسبة اإللكترونية : المصدر

أي أن النظم الرقابية في  %35.22بنسبة " موافق" وأظهر لنا نتائج هذا أن المستجوبين أجابوا 
المؤسسات االقتصادية تواجه تحديات كلجوء المؤسسة إلى مدقق خارجي تعاقدي لمراجعة أنشطتها، كما بين 

أي أن مؤسسات عديدة ال " غير موافق" من المستجوبين أجابوا بـ  19.5لنا الجدول أن هناك ما نسبته 
حة للتدقيق الداخلي داخل المؤسسة وقد ظهر هذا السؤال تهتم بهاته التحديات كأن تلجأ اإلدارة لوضع مصل

)X18 ( وظهر السؤال  0.93وانحراف معياري  2.04بمتوسط حسابي قدرة بـ)X18 ( أي  %4.8بنسبة
  ).أنظر الملحق الثاني(أن نسبة وجود مصلحة التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية ضئيلة جداً 
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  التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصاديةأوجه نشاط : الفرع الثاني
تحديات النظم الرقابية في  :فيما يلي معطيات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للجزء الرابع

 .المؤسسات االقتصادية

  أوجه نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية): 14(الجدول رقم 

االنحراف 
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

على غیر موافق 
  األبعاد  موافق تمامُا موافق محاید غیر موافق اإلطالق

  
  
 

النسبة 
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
 التكرار المئویة

1.06 2.26 
%2.4 

 
01 %16.7 07 %07.1 03 %52.4 22 %21.4 09 X19 

0.96 2.17 %00 00 %14.3 06 %11.9 05 %50.0 21 %23.8 10 X20 

1.02 2.45 %00 00 %21.4 09 %19.0 08 %42.9 18 %16.7 07 X21 

0.98 2.64 %00 00 %23.8 10 %28.6 12 %35.7 15 %11.9 05 X22 

1.06 2.26 %00 00 %14.3 06 %14.3 06 %54.8 23 %16.7 07 X23 

1.06 2.26 %02.4 01 %14.3 06 %14.3 06 %45.2 19 %23.8 10 X24 

1.03 2.09 %00 00 %16.7 07 %07.1 03 %45.2 19 %31.0 13 X25 

1.10 2.04 %00 00 %19.0 08 %04.8 02 %38.1 16 %38.1 16 X26 

المؤشر  _ %22.92 _ %39.77 _ %13.39 _ %17.56 _ %0.60 2.27 1.01
 الكلي

  ).SPSS (ائج الحاسبة اإللكترونية نت: المصدر

أي أن التدقيق الداخلي يظهر في نشاط " موافق"  %39.77يظهر لنا الجدول أعاله أن نسبة 
أي يتم تحديد االنحرافات عن ) X 23(المؤسسات االقتصادية، وقد ساهم في رفع نسبة هذا البعد السؤال 

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، أي أن هذا اإلجراء يعد مهم المعايير التشغيلية وتحليلها وإيصالها للمسؤولين 
هذا يدل على أن  %17.56بنسبة " بغير موافق" في جميع المؤسسات، وبالموازات فقد ظهر راي العينة 

بنسبة ) X19(هناك مؤسسات ال تطبق إجراءات التدقيق الداخلي بصفة مباشرة وظهرت مساهمة السؤال 
ات المعمول بها في المؤسسة االقتصادية يتم تعديلها وفقاً للنتائج المتوصل اإلجراءات والسياس( 16.7%

فهناك مؤسسات ال تقوم بعملية تعديل اإلجراءات وفقاً لعملية الرقابة ) إليها من عملية الرقابة والمتابعة
  ).لثانيأنظر الملحق ا( 1.01وانحراف معياري  2.27، وظهر هذا البعد بمتوسط حسابي )التغذية العكسية(
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  واقع التدقيق الداخلي في المؤسسات الجزائرية: المطلب الثالث
تحديات النظم الرقابية في  :فيما يلي معطيات الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للجزء الخامس

  .المؤسسات االقتصادية

  واقع التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية): 15(الجدول رقم           

 االنحراف
 المعیاري

الوسط 
 الحسابي

غیر موافق على 
  األبعاد  موافق تمامُا موافق محاید غیر موافق اإلطالق

  
  
 

النسبة 
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
النسبة  التكرار المئویة

النسبة  التكرار المئویة
 التكرار المئویة

1.24 2.64 %09.5 04 %19.0 08 %14.3 06 %40.5 17 %16.7 07 X27 

1.06 2.55 %02.4 01 %16.7 07 %33.3 14 %28.6 12 %19.0 08 X28 

0.82 2.38 %00 00 %09.5 04 %31.0 13 %47.6 20 %11.9 05 X29 

0.89 1.93 %00 00 %02.4 01 %28.6 12 %28.6 12 %40.5 17 X30 

0.99 2.19 %02.4 01 %09.5 04 %16.7 07 %47.6 20 %23.8 10 X31 

1.00 2.21 %00 00 %14.3 06 %19.0 08 %40.5 17 %26.2 11 X32 

0.73 1.61 %00 00 %00 00 %14.3 06 %31.0 13 %52.4 22 X33 

المؤشر  _ %27.27 _ %37.77 _ %22.45 _ %10.10 _ %2.04 2.21 0.96
 الكلي

 ).SPSS (ائج الحاسبة اإللكترونية نت: المصدر

بينما ظهرت نسبة المحايدين " موافق" من رأي المستجوبين  %37.77وأظهر لنا الجدول ما نسبته 
وهذا يدل على أن المستجوبين جاهلين لنشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية،  %22.45بنسبة 

أو أن هذا النشاط موجود ولكن بصفة غير مباشرة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية، كما يمكنه أن 
الوالية، بينما  يكون في اإلدارات المركزية ودراستنا كانت مقتصرة على الوكاالت أو الفروع التابعة لها في

بغير " من المستجوبين أجابوا  %10.10، وأن نسبة %2.04بنسبة " غير موافق على اإلطالق" تظهر 
  .0.96وانحراف معياري  2.21، وظهر هذا البعد بمتوسط حسابي "موافق

  :وكانت أسئلة هذا الجزء كما يلي

)X27 ) :(ستشارية تقوم بمراجعة باقي األنشطة يوجد لدى معظم المؤسسات االقتصادية الجزائرية مصلحة ا
وهذا يدل على " موافق"  40.5، وظهر هذا السؤال بنسبة )المستقلة عنها تتمثل في مصلحة التدقيق الداخلي

أي أن بعض " غير موافق"  %19أنه يوجد بالمؤسسات االقتصادية مصلحة استشارية، بينما ظهرت نسبة 
  . المؤسسات ال توجد فيها هاته المصلحة
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)X28) :( ونجد أن أكبر نسبة كانت )ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر محدودة و غير إجبارية ،
" موافق"  %28.6أي أن المستجوبون يجهلون مفهوم التدقيق الداخلي، وظهر ما نسبته " محايد"  33.3%

إخباريته، وظهر تؤشر إلى أنه فعالً التدقيق الداخلي محدود في الجزائر وال توجد قوانين تنص على 
  .1.06وانحراف معياري  2.54بمتوسط حسابي 

)X29) :( القوانين و التشريعات الخاصة بنشاط الفحص الذي يأخذ شكل التدقيق الداخلي داخل المؤسسات
 %47.6، وأظهر لنا الجدول ما نسبته )غير كافية لالرتقاء بوظيفة التدقيق الداخلي للمستوى الذي تستحقه

ويدل هذا على أن المستجوبون أكدوا أنه ال توجد قوانين في الجزائر تنظم مهنة " موافق "من رأي الفئة 
    .0.82وانحراف معياري  2.38التدقيق وظهر هذا السؤال بمتوسط حسابي 

)X30) :(40.5، وظهرت أكبر نسبة )ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر تختلف عن الممارسة الدولية% 
وهذا يدل على أن ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر ما زالت بعيدة عن " تماماًموافق " تؤيد الرأي 

وانحراف  1.92الممارسات الدولية رغم تواجدها في بعض المؤسسات، وهنا كان المتوسط الحسابي 
  .0.82معياري 

 )X31) :(المستجوبون بنسبة ، وأجاب )ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر تختلف من مؤسسة إلى أخرى
ورأي هذه الفئة بأنه يوجد اختالف بين المؤسسات في ممارسة التدقيق الداخلي ويرجع " موافق"  74.6%

رأي  %9.5هذا للنصوص القانونية تبين طرق تطبيق نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات، وظهرت نسبة 
  .دة بين مختلف المؤسساتحسب هذه الفئة فإن ممارسة التدقيق الداخلي موح" موافق" غير 

)X32) :( إن تبني الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية يحتم عليها االعتراف بمصلحة التدقيق الداخلي كنشاط
وهنا رأي الفئة يؤيد فكرة االعتراف بالتدقيق " موافق" ، ويظهر لنا الجدول أن األغلبية )استشاري مستقل

ني الجزائر للمعايير الدولية للمحاسبة والتحول إلى نظام المحاسبي الداخلي وخلق مصلحة مستقلة له بعد  تب
بنسبة " غير موافق" ، ويقول رأي آخر 1.00وانحراف معياري  2.21المالي، وظهر هذا بمتوسط حسابي 

 . بأن تبني الجزائر للمعايير الدولية للمحاسبة ال يكفي لالعتراف بالتدقيق الداخلي 14.3%

)X33) :(يير الدولية للتدقيق الداخلي هي الحل األمثل لتحسين واقع الممارسة المهنية فيتطبيق المعا 
أي أن أفراد الفئة " موافق تماماً"  %52.4، وأظهر لنا الجدول ما نسبته )المؤسسات االقتصادية الجزائر

الجزائر  يرون أن تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي يعد ضرورة حتمية لتحسين مهنة التدقيق في
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يؤيدون فكرة حتمية تطبيق المعايير الدولية لتحسين واقع  %83.4؛ أي %31بنسبة " موافق" ويؤيدهم الرأي 
أنظر ( 0.73وانحراف معياري  1.61التدقيق الداخلي في الجزائر، وظهر هذا البعد بمتوسط حسابي 

  ). الملحق الثاني
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  :خالصة الفصل
سسات الجزائرية محدوداً جداً ومجهول من طرف الكثيرين وهذا ما أكدته إن واقع التدقيق الداخلي في المؤ

الدراسة الميدانية؛ فأخترنا في هذه الدراسة مجموعة من المختصين في الميدان؛ موظفو المؤسسات 
االقتصادية ومحافظو الحسابات وبعد جمع هذه االستمارات ودراستها واختيار الصالحة منها توصلنا إلى أن 

نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية موجودة وهذا من خالل تطبيقها لمختلف مقومات 
 %46.94حيث كانت نسبة الموافقة بـ ) 12(اإلجراءات الرقابية إلى حد كبير وتمثل هذا في الجدول رقم 

لكن هناك إجراءات ال تلجأ إليها جميع المؤسسات كاللجوء إلى المدقق الخارجي لمراقبة نشاطها وتظهر لنا 
أوجه نشاط التدقيق الداخلي في المؤسسات االقتصادية بصور مختلفة مباشرة وغير مباشرة وهنا كانت أراء 

لى أن التدقيق الداخلي محدود في فقد أظهر لنا أن رأي الفئة يوافق ع) 15(أما الجدول . الفئة مختلفة
  .الجزائر ويشهد قصوراً كبيراً
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إن التطور السريع والضخم الذي شهده العالم في القرن الماضي خاصة بعد التحوالت السياسية 
واالجتماعية كان له تأثير كبير على المحيط االقتصادي الذي شهد بدوره تطوراً ملحوظاً؛ واالقتصادية 

وهذا التطور مس المؤسسات االقتصادية التي منحت أهمية كبيرة لحماية حقوقها وممتلكاتها خصوصاً 
إلى بعد كبر حجمها وتفرعها وتعقد وظائفها للحفاظ على بقائها وضمان استمراريتها، وهذا ما أدى 

االهتمام أكثر بالنظم الرقابية الداخلية نظراً لدورها الهام في حماية أصول و أموال هاته المؤسسات، ومع 
مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى أداة إدارية تقوم بمتابعة هذه النظم الرقابية من حيث سالمتها وحسن 

يه اإلدارة الختبار مدى االلتزام تطبيقها وكذا نجاعتها فكان التدقيق الداخلي هو الحل الذي لجأت إل
  .باإلجراءات الرقابية وتقييمها

ومن خالل هذا البحث حاولنا إبراز الجوانب العامة المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخلي فتبين لنا أنها 
عبارة عن نشاط تقييمي مستقل نسبياً يهدف خدمة اإلدارة العامة وتزويدها بمختلف المعلومات التخاذ 

ليمة من خالل متابعة مدى فعالية النظم الرقابية ومدى االلتزام بها وفحص مختلف أنشطة قرارات س
المؤسسة خاصة المالية والمحاسبية منها؛ هذا النشاط الذي يقوم به التدقيق الداخلي منحه أهمية كبيرة 

  .جدا

الرقابية المطبقة في كما تناولنا أيضا مختلف المفاهيم المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية واإلجراءات 
المؤسسات االقتصادية إضافة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية والذي يعتبر أمراً ضرورياً بالنسبة للتدقيق 
الداخلي خاصة أن المعايير الدولية للتدقيق والتدقيق الداخلي تنص على ذلك وهذا ما جاء في المعيار 

  .الثاني من معايير الفحص الميداني

  .التعرف على واقع التدقيق الداخلي في الجزائر من خالل الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات كما حاولنا

  :اختبار الفرضيات

وبعد معالجتنا وتحليلنا لمختلف جوانب هذا الموضوع توصلنا للنتائج التالية الخاصة باختبار الفرضيات 
  :الموضوعة مسبقاً

فقد " و وظيفة مستقلة تمارس بموضوعية داخل المؤسسةالتدقيق الداخلي ه: "بالنسبة للفرضية األولى
توصلنا إلى أن التدقيق الداخلي هي وظيفة تابعة إلدارة المؤسسة مستقلة عن باقي األنشطة األخرى إذن 

  .فهي مستقلة نسبياً تمارس بموضوعية تامة
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وفعالية نظام الرقابة  توجد عالقة طردية بين توسع نطاق ومسؤوليات التدقيق الداخلي: "والفرضية الثانية
يمكن أن نقول أن هاته الفرضية صحيحة من خالل دراسة التدقيق الداخلي في تقييم مختلف " الداخلية

اإلجراءات والسياسات المعمول بها في المؤسسة، وهذا ما تطرقنا له في الفصل الثاني من خالل ما 
  . العالقة بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية

بإمكان الجزائر تطبيق وظيفة التدقيق الداخلي في جميع المؤسسات : "أما الفرضية الثالثة التي تقول أن  
فهذه الفرضية غير صحيحة ألن الدراسة التطبيقية والميدانية " بعد االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي

الجزائرية حالياً رغم تبني أظهرت وجود قصور كبير في تطبيق وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات 
وذلك لوجود عراقيل سياسية وإدارية تحول دون تطبيق التدقيق  2010النظام المحاسبي المالي منذ سنة 

  .الداخلي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية

  :نتائج البحث

  :أما النتائج التي توصلنا لها فجاءت كاآلتي

مؤسسة تقوم بفحص وتقييم مختلف الوظائف األخرى يعتبر التدقيق الداخلي وظيفة من وظائف ال -
المستقلة عنها لتساعد اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات وتتبع مدى تطبيق التعليمات واإلجراءات 

  .فهي وظيفة استشارية
عمل التدقيق الداخلي على تتبع مدى االلتزام بالسياسات واللوائح والقوانين الموضوعة من طرف  -

  اإلدارة العامة 
يتمثل هدف نظام الرقابة الداخلية في ضمان صحة البيانات المالية والمحاسبية الستخالص نتائج  -  

  .سليمة ودقيقة
رة العامة للمؤسسة، تعمل على تطوير تحسين نظام يعتبر التدقيق الداخلي أداة إدارية تابعة لإلدا -

رط استقاللها عن باقي األنشطة وارتباطها مباشرة تالرقابة الداخلية وللقيام بهذه المهمة يش
  .باإلدارة العليا للمؤسسة

يسمح العمل وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق بالرفع من مستويات األداء وتحسين جودة المعلومة  -
  .في اتخاذ القرار وبالتالي اتخاذ قرارات صائبة وسليمةالمستخدمة 
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فمهنة التدقيق الداخلي في الجزائر تعاني قصوراً  لم يتطور التدقيق الداخلي في الجزائر؛ -
  .شديداً

معظم المؤسسات االقتصادية الجزائرية ال تعتمد سوى على أنظمة الرقابة الداخلية وال تطبق  -
تشارية تابعة لها، وحتى المؤسسات التي تحتوي على مصلحة للتدقيق التدقيق الداخلي كوظيفة اس

الداخلي فإن هذه المصلحة تكون مركزية أي أنها تظهر فقط في الهيكل التنظيمي للمديريات 
  .العامة أما المديريات الفرعية فال تحتوي على هذه المصلحة

لو صغيرة لهذا النشاط إذ ال يوجد أكد لنا الواقع أيضا أن القانون الجزائري لم يولي أهمية و -
وال نص قانوني واحد يذكر أو حتى يلمح بضرورة اعتماد هذا النشاط داخل المؤسسات 

  .االقتصادية الجزائرية

أن المؤسسات المطبقة لنشاط التدقيق الداخلي تختلف عن الممارسات الدولية لعدم وجود  -
  .ذا النشاط على الصعيد الدوليتشريعات تحكمها رغم األهمية القصوى التي منحت له

  : التوصيات
ضرورة تبني الجزائر لمهنة التدقيق الداخلي كوظيفة استشارية إجبارية مستقلة تابعة مباشرة  -

  .لمؤسساتها ةلإلدارة العامة تظهر بوضوح في الهياكل التنظيمي
 وجوب إصدار نصوص قانونية خاصة بوظيفة التدقيق الداخلي وكيفية تطبيقها وضرورة -

  .اعتمادها من طرف المؤسسات الجزائرية
  .حتمية تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للتدقيق أو تكييف هذه المعايير بما يتماشى معها -
  .بأهمية مهنة التدقيق وفرض تطبيقها في جميع المؤسسات بداية بالعمومية االعترافضرورة  -
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  الرسائل الجامعية: ثانياً
محمد أمين مازن، التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في  -15

، منشورة، 3الجزائر،مذكرة ماجستير كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
2010/2011  .  

لة محمد عبد اهللا حامد العبدلي، أثر تطبيق الحاكمية على جودة التدقيق الداخلي، رسا -16
 2012ماجستير، جامعة الشرق األوسط، منشورة،

نبيه توفيق المرعي، دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين  -17
  .2009األردنية،  مذكرة ماجستير، جامعة  حدار للدراسات العليا األردن، منشورة، 

الداخلية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة عزوز ميلود، دور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة  -18
، ، منشورةعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة سكيكدةو العلوم االقتصادية ماجستير، كلية

2006/2007.  
شعبان لطفي، المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين سير المؤسسة، مذكرة  -19

 .2009/2004ماجستير، جامعة الجزائر، منشورة، 
دراسة ( سعيد المدلل، دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري يوسف  -20

، مذكرة )تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
 .2007ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة فلسطين، منشورة، 

  المحاضرات: ثالثاُ
 .2013/2014التدقيق الداخلي، السنة األولى ماستر، جامعة أدرار، أقاسم عمر، محاضرات  -21
بوعزة عبد القادر، محاضرات الرقابة الداخلية، السنة األولى ماستر، جامعة أدرار،  -22

2012/2013 .  
  الجرائد: رابعاً
جانفي  12الصادر بتاريخ  88/01، القانون 02الجزائرية، العدد ةالجريدة الرسمية للجمهوري -23

1988. 
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  المواقع االلكترونية: خامساً

:  القانونيين، على الموقع التالي_للمحاسبين_العربي_لمجمعا -24
:30h ,  à 09 ,http://ar.wikipedia.org/wiki Vue le 28/04/2014على الخط. 

الداخلي، مدونة محمد صالح القرا، مدونة العلوم المالية خلف الواردات، معايير التدقيق  -25
 http://sqarra.wordpress.com/iia/،Vue le 28/04/2014,à:واإلدارية،على الموقع التالي

10:40h ،على الخط 
العراق، ديوان الرقابة دليل استرشادي لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات، جمهورية  -26

  : المالية، دائرة الشؤون الفنية والدراسات، قسم الدراسات الفنية والبحوث، على الموقع التالي
m.iq/pdf/istirshad_guid.pdf -raqaba- d ،Vue le 28/04/2014,à 10:00 h على الخط.  

إطار المعايير محمد عبد الفتاح إبراهيم، نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في  -27
  :الدولية للمراجعة الداخلية، ورقة بحث، جامعة المنوفية، كلية التجارة، على الموقع التالي
uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/../Dr%20Mohammed%20Ibrahim.pdf،Vue le  

28/04/2014,à 10:30h على الخط. 
صالح إبراهيم يونس الشعباني، وعد حسين شالش الجميدلي، مالمح تطبيق التدقيق  -28

،  9، العدد  4االستراتيجي في العراق، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد 
  www.iasj.net/iasj?func=search&query=au،Vue le: على الموقع التالي، 2012

25/03/2014,à 11:34h على الخط.   
  ww.startimes.com،Vue: همسة حنين، معايير المحاسبة الدولية، على الموقع التالي -29

le 28/04/2014,à10:00 h , على الخط.  
ناظم حسن عبد اهللا السيد، دور التدقيق الداخلي وفقاً للمفاهيم واالتجاهات الحديثة في الرقابة  -30

نيسان  26االقتصادية، جامعة البصرة، العدد على تكاليف الجودة ومؤشراتها، مجلة العلوم 
  http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50359:، على الموقع التالي2010

03/04/2014,à15:43 h, على الخط.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  قائمة املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق األول

 

 

 

 

  



 الملحق األول                                                                                          

 
 

79 

  جامعة أدرار
  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

  قسم علوم التسيري
  التدقيق و مراقبة التسيريختصص 

  استمارة استبيان
  أخي الكرمي، أخيت الكرمية،

التدقيق الداخلي بني املتطلبات النظرية والتحديات العملية دراسة ميدانية : يف إطار حتضري مذكرة ماستر حتت عنوان
  موعة مؤسسات على مستوى والية ادرار

ومهنيني قناعة منا مبوضوعيتكم  إثراء هذا املوضوع كأكادميينييسعدنا اختياركم ضمن عينة الدراسة للمشاركة يف 
وظيفة :"واهتمامكم علما أن جممع املراجعني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية يعرف التدقيق الداخلي على أنه

املستمر  تتناول الفحص اإلنتقادي لإلجراءات والسياسات والتقييم) املؤسسة(يؤديها موظفني من داخل املشروع 
للخطط والسياسات اإلدارية وإجراءات الرقابة الداخلية، وذلك دف التأكد من تنفيذ هذه السياسات اإلدارية 

  ".والتحقق من أن مقومات الرقابة الداخلية ومعلوماا سليمة وكافية

ا التوصيات الختاذ قرارات فهو تلك الوظيفة االستشارية اليت متد اإلدارة العامة مبختلف املعلومات واالقتراحات وكذ
  .سليمة

مقومات نظام :  أجزاء وهي)05(سؤاال، موزعة على )33( هذه اإلستبيانة حتتوي على جمموعة من األسئلة وعددها  
الرقابة يف املؤسسة االقتصادية، اإلجراءات الرقابية يف املؤسسة االقتصادية، حتديات النظم الرقابية يف املؤسسات 

نشاط التدقيق الداخلي يف املؤسسة االقتصادية وأخرياً واقع التدقيق الداخلي يف املؤسسات  أوجه االقتصادية،
  .اجلزائرية

ال ضرورة لكتابة امسك أو وضع أي إشارة تدل على شخصيتك ونتعهد لكم أن حتاط مسامهتكم بالسرية : مالحظة
  التامة ألا لن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي،

  .مقابل العبارة اليت تراها مناسبة) X(إشارة يرجى التكرم بوضع

  نشكركم مسبقا على حسن تعاونكم وتقبلوا منا فائق التقدير واالحترام

  )ماموين فاطمة الزهراء، لكبري شريفة، بوعاللة عائشة ( :الطالبات                                                     
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 القسم األول: معلومات عامة حول عينة الدراسة

 1-املؤهل العلمي والشهادات املهنية:

  ماجستیر لیسانس                               ماستر                                                      

  )...............اذكرھا(شھادة مھنیة                           أخرى       

  

 2-التخصص:

  محاسبة                               مالیة                                                   إدارة األعمال      

  )................أذكرھا(اقتصاد                                أخرى       

  

  :املهنة-3

  مدیر مؤسسة                          محافظ محاسب                                    مدیر قسم التدقیق      

رئیس مصلحة أو قسم                 مدیر مالي                                           أخرى       
  ).............أذكرھا(

  

  :اخلربة-4

  سنوات 10إلى  05سنوات                   من  05أقل من      

  سنة 20أكثر من                         سنة        20إلى  16سنة                   من  15إلى  11من      
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 القسم الثاين:التدقيق الداخلي بني املتطلبات النظرية والتحديات العملية

 1-  اجلزء األول: مقومات نظام الرقابة يف املؤسسة االقتصادية

غري 
موافق 
على 

 اإلطالق

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 متاماً

رمز  العبارة
 السؤال

توجد جمموعة من اإلجراءات والوسائل تتبناها املؤسسة االقتصادية      
 .يف وضع خططها التنظيمية

X1 

تتم الفصل بني املسؤوليات واالختصاصات وتظهر خطوط السلطة      
 .بشكل واضح يف املؤسسة االقتصاديةواملسؤولية 

X2 

يف املؤسسة االقتصادية يستند النظام احملاسيب على جمموعة متكاملة      
من املستندات والسجالت ودليل مبوب للحسابات يراعى فيه 

 .املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

X3 

العاملني تقوم اإلدارة يف املؤسسات االقتصادية مبتابعة مدى التزام      
و تقييم أدائهم باستمرار و رفع تقارير عن نتائج أعماهلم إىل 

 .اإلدارة العليا

X4 

تتبع املؤسسة االقتصادية سياسة واضحة ومدروسة يف تعيني      
املوظفني اجلدد وترقية املوظفني احلاليني أخذاً بعني االعتبار للسلم 

 .الوظيفي و املؤهالت املطلوبة لشغل املنصب

X5 

اهليكل التنظيمي يف املؤسسات االقتصادية يأخذ الشكل اهلرمي      
الذي يسمح بانتقال املعلومات بني خمتلف األقسام واملصاحل 

 .بسهولة

X6 
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  اإلجراءات الرقابية يف املؤسسة االقتصادية: اجلزء الثاين-2

رمز 
  السؤال 

موافق   العبارة
  متاماً

غري   حمايد  موافق
 موافق

غري 
موافق 
على 

 اإلطالق

X7  تتضمن السجالت والدفاتر احملاسبية أدلة اإلثبات املوضوعية اليت
  . ميكن الرجوع إليها للتحقق من صحة املعلومات

          

X8  يتم إصدار تعليمات مكتوبة تبني طرق العمل و إجراءات احلماية و
متابعة التزام العاملني ا قصد محاية املوجودات والسجالت من 

  .الضياع و سوء االستخدامالتلف و 

          

X9  يتم فحص و تقييم التسجيالت املالية احملاسبية بشكل دوري يف
  .املؤسسة لكشف األخطاء والتجاوزات املمكن وقوعها

          

X10 ًيتم تقييم كل الوحدات التشغيلية وفقا لألهداف املرسومة مسبقا.            

X11 احللول من طرف إدارة  يتم الكشف عن االحنرافات الناجتة واقترح
  .املؤسسة

          

X12  تقوم اإلدارة العليا بتتبع مدى التزام العاملني بالسياسات و
  .اإلجراءات الرقابية املوضوعة

          

X13  يوجد يف املؤسسة االقتصادية معايري لألداء ميكن على أساسها
  .ةقياس الكفاءة يف استخدام املوارد املتاح

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الملحق األول                                                                                          

 
 

83 

  حتديات النظم الرقابية يف املؤسسات االقتصادية: اجلزء الثالث -3
  

رمز 
  السؤال

موافق   العبارة
  متاماً

غري   حمايد  موافق
 موافق

غري 
موافق 
على 

 اإلطالق

X14  وجود قصور يف نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة حيول دون
  . وصوهلا لألهداف املنشودة

          

X15 املؤسسة االقتصادية إبداء الرأي حول  ال ميكن لنظام الرقابة يف
  .السياسات واإلجراءات املعتمدة داخل املؤسسة

          

X16  يصعب على اإلدارة تتبع مجيع الوظائف و األنشطة لذا تعطي
  .األولوية لألنشطة املالية واحملاسبية على حساب باقي األنشطة

          

X17  املؤسسة إىل التعاقد بسبب القصور املوجود يف نظام الرقابة تلجأ
  .مع املدقق اخلارجي ملراجعة األنشطة اليت م املؤسسة

          

X18  حتتاج اإلدارة العليا إىل مصلحة داخل املؤسسة مستقلة عن باقي
األنشطة متدها بكافة املعلومات املساعدة يف اختاذ القرارات بشكل 

  .دائم ومستمر
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  نشاط التدقيق الداخلي يف املؤسسة االقتصادية أوجه: اجلزء الرابع -4
  

غري 
موافق 
على 

 اإلطالق

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 متاماً

رمز  العبارة
 السؤال

اإلجراءات والسياسات املعمول ا يف املؤسسة االقتصادية يتم      
 .تعديلها وفقاً للنتائج املتوصل  إليها من عملية الرقابة واملتابعة

X19 

اآلراء املقدمة لإلدارة العليا حول السياسات و األنظمة املعمول ا      
 .يف املؤسسة مهمة لرسم اخلطط وحتقيق األهداف املنشودة

X20 

يتم التأكد من وجود معايري تشغيلية لقياس االستخدام الفعال .     
 .واالقتصادي للموارد املتاحة يف املؤسسة

X21 

التشغيلية والوظيفية مفهومة من جانب العاملني وهناك إن املعايري      
 .التزام تام ذه املعايري

X22 

عن املعايري التشغيلية وحتليلها و إيصاهلا  تيتم حتديد االحنرافا     
 .للمسؤولني الختاذ اإلجراءات التصحيحية

X23 

حتديد يتم التحقق من مدى تنفيذ اخلطط وفقاً للمعايري احملددة مع      
 .االحنرافات ومتابعة معاجلتها

X24 

يتم التأكد من مدى صحة املعلومات والبيانات احملاسبية املثبتة      
بالدفاتر ومدى االعتماد عليها من قبل مصلحة مستقلة عن 

  .مصلحة احملاسبة

X25 

تقوم هذه املصلحة املستقلة باكتشاف األخطاء وعمليات التالعب      
  فحص خمتلف املستندات احملاسبيةوالغش من خالل 

X26 
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  واقع التدقيق الداخلي يف املؤسسات اجلزائرية:اجلزء اخلامس-5
  

غري 
موافق 
على 

 اإلطالق

غري 
 موافق

موافق  موافق حمايد
 متاماً

رمز  العبارة
 السؤال

يوجد لدى معظم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مصلحة      
باقي األنشطة املستقلة عنها تتمثل يف استشارية تقوم مبراجعة 
 .مصلحة التدقيق الداخلي

X27 

 X28 . ممارسة التدقيق الداخلي يف اجلزائر حمدودة و غري إجبارية     
القوانني و التشريعات اخلاصة بنشاط الفحص الذي يأخذ شكل      

التدقيق الداخلي داخل املؤسسات غري كافية لالرتقاء بوظيفة 
 .الداخلي للمستوى الذي تستحقهالتدقيق 

X29 

 X30 .ممارسة التدقيق الداخلي يف اجلزائر ختتلف عن املمارسة الدولية     
 X31 .ممارسة التدقيق الداخلي يف اجلزائر ختتلف من مؤسسة إىل أخرى     
إن تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية حيتم عليها االعتراف      

 .الداخلي كنشاط استشاري مستقل مبصلحة التدقيق
X32 

تطبيق املعايري الدولية للتدقيق الداخلي هي احلل األمثل لتحسني      
  .واقع املمارسة املهنية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائر

X33 
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 الجزء األول: 
Frequencies 
 
[DataSet2] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 

Statistics 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 a 

N 
Valid 42 42 42 42 42 42 42 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.6429 2.0952 1.8810 2.2381 2.5000 2.1905 1.9167 

Std. Deviation .65598 1.16472 1.13056 1.22593 1.23466 1.25403 .80332 

Variance .430 1.357 1.278 1.503 1.524 1.573 .645 

 
Frequency Table 

x1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 42.9 42.9 42.9 18 تماما.موافق

 95.2 52.4 52.4 22 موافق

 97.6 2.4 2.4 1 محاید

 100.0 2.4 2.4 1 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.1 38.1 38.1 16 تماما.موافق

 76.2 38.1 38.1 16 موافق

 100.0 23.8 23.8 10 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

\x3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 45.2 45.2 45.2 19 تماما.موافق

 83.3 38.1 38.1 16 موافق

 90.5 7.1 7.1 3 محاید

 92.9 2.4 2.4 1 موافق.غیر

 100.0 7.1 7.1 3 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 28.6 28.6 28.6 12 تماما.موافق

 76.2 47.6 47.6 20 موافق

 78.6 2.4 2.4 1 محاید

 92.9 14.3 14.3 6 موافق.غیر

 100.0 7.1 7.1 3 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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\ 

x5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21.4 21.4 21.4 9 تماما.موافق

 59.5 38.1 38.1 16 موافق

 78.6 19.0 19.0 8 محاید

 90.5 11.9 11.9 5 موافق.غیر

 100.0 9.5 9.5 4 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.1 38.1 38.1 16 تماما.موافق

 69.0 31.0 31.0 13 موافق

 78.6 9.5 9.5 4 محاید

 95.2 16.7 16.7 7 موافق.غیر

 100.0 4.8 4.8 2 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.8 23.8 23.8 10 تماما.موافق

1.50 12 28.6 28.6 52.4 

 69.0 16.7 16.7 7 موافق

2.50 4 9.5 9.5 78.6 

 92.9 14.3 14.3 6 محاید

3.50 3 7.1 7.1 100.0 

Total 42 100.0 100.0 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 b 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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 الجزء الثاني:
Frequencies 
 
[DataSet2] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 

Statistics 

 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 b 

N 
Valid 42 42 42 42 42 42 42 42 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.6429 2.0000 2.0000 2.4286 2.2143 2.2857 2.6429 2.1429 

Std. Deviation .82111 1.08200 1.10432 .96633 1.02495 1.11061 1.22617 .85743 

Variance .674 1.171 1.220 .934 1.051 1.233 1.503 .735 

Frequency Table 

x7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 50.0 50.0 50.0 21 تماما.موافق

 92.9 42.9 42.9 18 موافق

 100.0 7.1 7.1 3 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.1 38.1 38.1 16 تماما.موافق

 78.6 40.5 40.5 17 موافق

 85.7 7.1 7.1 3 محاید

 97.6 11.9 11.9 5 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 35.7 35.7 35.7 15 تماما.موافق

 83.3 47.6 47.6 20 موافق

 85.7 2.4 2.4 1 محاید

 95.2 9.5 9.5 4 موافق.غیر

 100.0 4.8 4.8 2 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 5 تماما.موافق

 64.3 52.4 52.4 22 موافق

 83.3 19.0 19.0 8 محاید

 97.6 14.3 14.3 6 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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x11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.0 19.0 19.0 8 تماما.موافق

 78.6 59.5 59.5 25 موافق

 85.7 7.1 7.1 3 محاید

 95.2 9.5 9.5 4 موافق.غیر

 100.0 4.8 4.8 2 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 26.2 26.2 26.2 11 تماما.موافق

 66.7 40.5 40.5 17 موافق

 81.0 14.3 14.3 6 محاید

 97.6 16.7 16.7 7 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 6 تماما.موافق

 59.5 45.2 45.2 19 موافق

 71.4 11.9 11.9 5 محاید

 90.5 19.0 19.0 8 موافق.غیر

 100.0 9.5 9.5 4 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.3 14.3 14.3 6 تماما.موافق

1.50 8 19.0 19.0 33.3 

 66.7 33.3 33.3 14 موافق

2.50 4 9.5 9.5 76.2 

 88.1 11.9 11.9 5 محاید

3.50 3 7.1 7.1 95.2 

 97.6 2.4 2.4 1 موافق.غیر

4.50 1 2.4 2.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=x14 x15 x16 x17 x18 c 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS.  
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 الجزء الثالث:
Frequencies 
 
[DataSet2] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 
 

Statistics 

 x14 x15 x16 x17 x18 c 

N 
Valid 42 42 42 42 42 42 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.2143 2.8095 2.4762 2.7619 2.0476 2.1310 

Std. Deviation 1.09401 1.21451 1.27333 1.32167 .93580 .77349 

Variance 1.197 1.475 1.621 1.747 .876 .598 

Frequency Table 

x14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 28.6 28.6 28.6 12 تماما.موافق

 69.0 40.5 40.5 17 موافق

 83.3 14.3 14.3 6 محاید

 97.6 14.3 14.3 6 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 7 تماما.موافق

 45.2 28.6 28.6 12 موافق

 61.9 16.7 16.7 7 محاید

 95.2 33.3 33.3 14 موافق.غیر

 100.0 4.8 4.8 2 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 28.6 28.6 28.6 12 تماما.موافق

 57.1 28.6 28.6 12 موافق

 71.4 14.3 14.3 6 محاید

 95.2 23.8 23.8 10 موافق.غیر

 100.0 4.8 4.8 2 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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x17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.0 19.0 19.0 8 تماما.موافق

 50.0 31.0 31.0 13 موافق

 66.7 16.7 16.7 7 محاید

 88.1 21.4 21.4 9 موافق.غیر

 100.0 11.9 11.9 5 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 28.6 28.6 28.6 12 تماما.موافق

 76.2 47.6 47.6 20 موافق

 92.9 16.7 16.7 7 محاید

 97.6 4.8 4.8 2 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 5 تماما.موافق

1.50 11 26.2 26.2 38.1 

 59.5 21.4 21.4 9 موافق

2.50 6 14.3 14.3 73.8 

 90.5 16.7 16.7 7 محاید

3.50 4 9.5 9.5 100.0 

Total 42 100.0 100.0 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 d 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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 الجزء الرابع:

Frequencies 
 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 
 

 

Statistics 

 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 d 

N 
Valid 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2.2619 2.1667 2.4524 2.6429 2.2619 2.2619 2.0952 2.0476 2.1548 

Std. Deviation 1.06059 .96061 1.01699 .98331 .91223 1.06059 1.03145 1.10326 .92055 

Variance 1.125 .923 1.034 .967 .832 1.125 1.064 1.217 .847 

 
Frequency Table 

x19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 21.4 21.4 21.4 9 تماما.موافق

 73.8 52.4 52.4 22 موافق

 81.0 7.1 7.1 3 محاید

 97.6 16.7 16.7 7 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.8 23.8 23.8 10 تماما.موافق

 73.8 50.0 50.0 21 موافق

 85.7 11.9 11.9 5 محاید

 100.0 14.3 14.3 6 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 7 تماما.موافق

 59.5 42.9 42.9 18 موافق

 78.6 19.0 19.0 8 محاید

 100.0 21.4 21.4 9 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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x22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 5 تماما.موافق

 47.6 35.7 35.7 15 موافق

 76.2 28.6 28.6 12 محاید

 100.0 23.8 23.8 10 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 7 تماما.موافق

 71.4 54.8 54.8 23 موافق

 85.7 14.3 14.3 6 محاید

 100.0 14.3 14.3 6 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.8 23.8 23.8 10 تماما.موافق

 69.0 45.2 45.2 19 موافق

 83.3 14.3 14.3 6 محاید

 97.6 14.3 14.3 6 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 31.0 31.0 31.0 13 تماما.موافق

 76.2 45.2 45.2 19 موافق

 83.3 7.1 7.1 3 محاید

 100.0 16.7 16.7 7 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 38.1 38.1 38.1 16 تماما.موافق

 76.2 38.1 38.1 16 موافق

 81.0 4.8 4.8 2 محاید

 100.0 19.0 19.0 8 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 7 تماما.موافق

1.50 9 21.4 21.4 38.1 

 64.3 26.2 26.2 11 موافق

2.50 3 7.1 7.1 71.4 

 88.1 16.7 16.7 7 محاید

3.50 2 4.8 4.8 92.9 

 97.6 4.8 4.8 2 موافق.غیر

4.50 1 2.4 2.4 100.0 

Total 42 100.0 100.0 
 

 
FREQUENCIES VARIABLES=x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 e 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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 الجزء الخامس:

Frequencies 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 
 

Statistics 

 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 e 

N 
Valid 42 42 42 42 42 42 41 42 

Missing 0 0 0 0 0 0 1 0 

Mean 2.6429 2.5476 2.3810 1.9286 2.1905 2.2143 1.6098 2.1548 

Std. Deviation 1.24590 1.06387 .82499 .89423 .99359 1.00087 .73750 .76100 

Variance 1.552 1.132 .681 .800 .987 1.002 .544 .579 

 
Frequency Table 

x27 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 7 تماما.موافق

 57.1 40.5 40.5 17 موافق

 71.4 14.3 14.3 6 محاید

 90.5 19.0 19.0 8 موافق.غیر

 100.0 9.5 9.5 4 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 19.0 19.0 19.0 8 تماما.موافق

 47.6 28.6 28.6 12 موافق

 81.0 33.3 33.3 14 محاید

 97.6 16.7 16.7 7 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 11.9 11.9 11.9 5 تماما.موافق

 59.5 47.6 47.6 20 موافق

 90.5 31.0 31.0 13 محاید

 100.0 9.5 9.5 4 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
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x30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 40.5 40.5 40.5 17 تماما.موافق

 69.0 28.6 28.6 12 موافق

 97.6 28.6 28.6 12 محاید

 100.0 2.4 2.4 1 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 23.8 23.8 23.8 10 تماما.موافق

 71.4 47.6 47.6 20 موافق

 88.1 16.7 16.7 7 محاید

 97.6 9.5 9.5 4 موافق.غیر

 100.0 2.4 2.4 1 اإلطالق.على.موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 26.2 26.2 26.2 11 تماما.موافق

 66.7 40.5 40.5 17 موافق

 85.7 19.0 19.0 8 محاید

 100.0 14.3 14.3 6 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

x33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 53.7 53.7 52.4 22 تماما.موافق

 85.4 31.7 31.0 13 موافق

 100.0 14.6 14.3 6 محاید

Total 41 97.6 100.0 
 

Missing System 1 2.4 
  

Total 42 100.0 
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E 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 9.5 9.5 9.5 4 تماما.موافق

1.50 10 23.8 23.8 33.3 

 64.3 31.0 31.0 13 موافق

2.50 3 7.1 7.1 71.4 

 92.9 21.4 21.4 9 محاید

3.50 2 4.8 4.8 97.6 

 100.0 2.4 2.4 1 موافق.غیر

Total 42 100.0 100.0 
 

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 الجزء األول:

Correlations 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 

Pearson Correlation 1      

 
 

     

       

x2 

Pearson Correlation .524 1     

  
 

    

       

x3 

Pearson Correlation .303 .583 1    

   
 

   

       

x4 

Pearson Correlation .381 .411 .602 1   

    
 

  

       

x5 

Pearson Correlation .136 .577 .393 .596 1  

     
 

 

       

x6 Pearson Correlation .352 .572 .550 .541 .662 1 

 

 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 
  /PRINT=TWOTAIL SIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 الجزء الثاني:
 
Correlations 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 
 
 

Correlations 

 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 

x7 

Pearson Correlation 1 .439 .511 .382 .267 .115 .379 

 
 

      

        

x8 

Pearson Correlation .439 1 .694 .513 .462 .122 .533 

Sig. (2-tailed) .004 
 

.000 .001 .002 .442 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 

x9 

Pearson Correlation .511 .694 1 .434 .453 .080 .450 

Sig. (2-tailed) .001 .000 
 

.004 .003 .617 .003 

N 42 42 42 42 42 42 42 

x10 

Pearson Correlation .382 .513 .434 1 .398 .088 .585 

Sig. (2-tailed) .013 .001 .004 
 

.009 .581 .000 

N 42 42 42 42 42 42 42 

x11 

Pearson Correlation .267 .462 .453 .398 1 .395 .431 

Sig. (2-tailed) .087 .002 .003 .009 
 

.010 .004 

N 42 42 42 42 42 42 42 

x12 

Pearson Correlation .115 .122 .080 .088 .395 1 .381 

Sig. (2-tailed) .470 .442 .617 .581 .010 
 

.013 

N 42 42 42 42 42 42 42 

x13 

Pearson Correlation .379 .533 .450 .585 .431 .381 1 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .003 .000 .004 .013 
 

N 42 42 42 42 42 42 42 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 
  /PRINT=TWOTAIL SIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 الجزء الثالث:
 
Correlations 

Correlations 

 x14 x15 x16 x17 x18 

x14 

Pearson Correlation 1 .307 .030 .272 .157 

Sig. (2-tailed) 
 

.048 .850 .081 .322 

N 42 42 42 42 42 

x15 

Pearson Correlation .307 1 .249 .397 .223 

Sig. (2-tailed) .048 
 

.111 .009 .156 

N 42 42 42 42 42 

x16 

Pearson Correlation .030 .249 1 .359 .369 

Sig. (2-tailed) .850 .111 
 

.020 .016 

N 42 42 42 42 42 

x17 

Pearson Correlation .272 .397 .359 1 .305 

Sig. (2-tailed) .081 .009 .020 
 

.049 

N 42 42 42 42 42 

x18 

Pearson Correlation .157 .223 .369 .305 1 

Sig. (2-tailed) .322 .156 .016 .049 
 

N 42 42 42 42 42 

 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x14 x15 x16 x17 x18 
  /PRINT=TWOTAIL SIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 الجزء الرابع:
 
Correlations 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 

Correlations 

 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 

x19 

Pearson Correlation 1 .052 .159 .349 .179 .588 .289 .448 

Sig. (2-tailed) 
 

.744 .315 .023 .255 .000 .064 .003 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x20 

Pearson Correlation .052 1 .445 .142 .255 .124 .131 -.008- 

Sig. (2-tailed) .744 
 

.003 .370 .103 .435 .407 .962 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x21 

Pearson Correlation .159 .445 1 .409 .421 .159 .353 .350 

Sig. (2-tailed) .315 .003 
 

.007 .005 .315 .022 .023 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x22 

Pearson Correlation .349 .142 .409 1 .542 .373 .395 .488 

Sig. (2-tailed) .023 .370 .007 
 

.000 .015 .010 .001 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x23 

Pearson Correlation .179 .255 .421 .542 1 .432 .154 .302 

Sig. (2-tailed) .255 .103 .005 .000 
 

.004 .329 .052 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x24 

Pearson Correlation .588 .124 .159 .373 .432 1 .356 .343 

Sig. (2-tailed) .000 .435 .315 .015 .004 
 

.021 .026 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x25 

Pearson Correlation .289 .131 .353 .395 .154 .356 1 .725 

Sig. (2-tailed) .064 .407 .022 .010 .329 .021 
 

.000 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 

x26 

Pearson Correlation .448 -.008- .350 .488 .302 .343 .725 1 

Sig. (2-tailed) .003 .962 .023 .001 .052 .026 .000 
 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 
 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 
  /PRINT=TWOTAIL SIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
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 الجزء الخامس:

 
Correlations 
 
[DataSet1] C:\Users\univ-adrar\Documents\33فصل.sav 
 

Correlations 

 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 

x27 

Pearson Correlation 1 -.180- -.268- -.220- -.101- .219 -.034- 

Sig. (2-tailed) 
 

.254 .086 .161 .523 .163 .833 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x28 

Pearson Correlation -.180- 1 .229 -.035- -.101- -.067- .062 

Sig. (2-tailed) .254 
 

.145 .827 .524 .673 .698 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x29 

Pearson Correlation -.268- .229 1 .236 .088 -.013- .173 

Sig. (2-tailed) .086 .145 
 

.132 .580 .937 .280 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x30 

Pearson Correlation -.220- -.035- .236 1 .537 -.064- .464 

Sig. (2-tailed) .161 .827 .132 
 

.000 .686 .002 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x31 

Pearson Correlation -.101- -.101- .088 .537 1 .105 .341 

Sig. (2-tailed) .523 .524 .580 .000 
 

.508 .029 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x32 

Pearson Correlation .219 -.067- -.013- -.064- .105 1 .235 

Sig. (2-tailed) .163 .673 .937 .686 .508 
 

.139 

N 42 42 42 42 42 42 41 

x33 

Pearson Correlation -.034- .062 .173 .464 .341 .235 1 

Sig. (2-tailed) .833 .698 .280 .002 .029 .139 
 

N 41 41 41 41 41 41 41 

 
 



 

 
 

  

  :ملخص

إبراز الجوانب العامة المتعلقة بوظيفة التدقيق الداخلي فتبين لنا أنها عبارة عن نشاط من خالل هذا البحث حاولنا 
تقييمي مستقل نسبياً يهدف خدمة اإلدارة العامة وتزويدها بمختلف المعلومات التخاذ قرارات سليمة من خالل متابعة مدى 

خاصة المالية والمحاسبية منها؛ هذا النشاط الذي  فعالية النظم الرقابية ومدى االلتزام بها وفحص مختلف أنشطة المؤسسة
على واقع التدقيق الداخلي في ؛ على المستوى الدولي والوطني مركزين يقوم به التدقيق الداخلي منحه أهمية كبيرة جدا

يطبق  داخليالجزائر من خالل الدراسة الميدانية لبعض المؤسسات االقتصادية لوالية أدرار، حيث توصلنا إلى أن التدقيق ال
في المؤسسات االقتصادية لكن بطريقة غير مباشرة كعدم وجود مصلحة استشارية خاصة بالتدقيق الداخلي مستقلة عن 

كما . األنشطة، فالتدقيق الداخلي ال يعتبر إجبارياً في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ويكون أحياناً  في شكل مراقبات فقط
خلي في الجزائر بعيد عن الممارسات الدولية ويختلف من مؤسسة إلى أخرى، ولمواكبة الممارسة أننا الحظنا أن التدقيق الدا

 .الدولية يجب أن يكون هناك إجبارية في تطبيق المعايير الدولية

  .التدقيق الداخلي، نظام الرقابة الداخلية: الكلمات المفتاحية

Summary: 

We attempts, through this research, to highlight the general sides that concern the work of the 
internal diagnosis, then we concluded that it is a relative independent evaluation activity that aims at 
serving central administration, and providing it with different data for taking correct decisions through the 
regular efficiency of the control systems and the extent to which it is applied, then looking at the different 
enterprise activities mainly the financial and accounting ones. This activity that deals with the internal 
diagnosis gave it an interesting importance at the international and local level as well; emphasizing on the 
effect of the internal diagnosis in Algeria through the practical study of some economic companies in 
Adar city. Besides, we came at a conclusion which asserts that the internal diagnosis is applied in all 
economic companies, but through indirect methods, as the lack of a council service responsible of the 
internal diagnosis independent of other activities, because the internal diagnosis is not considered as 
obligatory in the Algerian economic companies, and is represented just as a control. We noted too that the 
internal diagnosis in Algeria is far from international acts and differs from one company to another, and 
in order to undergo the international acts; there must be an obligation in applying international measures. 

Key words: 

Internal diagnosis, controlling systems. 

Résumé : 

A travers cette modeste recherche, nous avons essayé de mettre au point des principes généraux 
relatifs à la fonction d’exactitude interne, il nous est éclairci que, c’est une activité d’évaluation 
indépendante ayant pour objet de servir l’administration générale et son approvisionnement par les 
diverses informations, pour la prise des bonnes décisions, et ce par suivi de l’apport d’activation des 
systèmes de contrôle, et leur application. L’examen des différentes activités de l’établissement et plus 
particulièrement, les  activités financières et statistiques. Cette activité faite par l’exactitude lui a donné 
une importance très considérable au niveau national et international, en se concentrant sur la réalité de 
cette exactitude en Algérie, en prenant comme  échantillon de terrain, les entreprises économiques de 
la wilaya d’Adrar, nous nous sommes amènes à ce que, l’exactitude interne s’applique d’une façon 
indirecte dans ces entreprises, à titre d’exemple, la non existence du service conseiller régissant 
l’exactitude interne indépendante des autres activités. L’exactitude interne est trouvée non obligatoire aux 
entreprises économiques algériennes, par contre s’effectue parfois sous forme de contrôles seulement, 
nous avons également constaté que l’exactitude interne en Algérie est loin des entreprises internationales, 
et diffère de l’une à autre. Nous proposons enfin, de rendre l’obligation d’application des critères 
internationaux pour une mise à jour avec l’effectivité internationale.  

Mots clés: Exactitude interne, Systeme de controle interne.            


