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 مناقشا 1-جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ العايب عبد الرمحان. د
 مناقشا 1-جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ شريقي عمر. د
 مناقشا جامعة سكيكدة أستاذ حماضر قسم أ مزياين نور الدين. د
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مال هذا العمل وإجنازه سواء بالتوجيه أو الدعم أو من قريب يف إك

، الذي أشرف بالرقي تيجانياملناصحة، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور 
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 .اجلامعي

يزة حملب، وأوجه شكر خاص إىل زمياليت وصديقايت نشيدة أحططاش، فا  -

الاليت كانوا رفيقات بالنصيحة، داعمات ....أمينة كشاط، أمينة بن ميهوب

 .باألمل، مواسيات إذا أملت املتاعب

 . إىل أعضاء اللجنة الذين حتملوا عناء قراءة هذا العمل وتكرموا بتقييمه -

إىل كل إطارات املؤسسات الذين تفضلوا علي باهتمامهم ومساعداهتم  -

 .   امليدانيةإلجناز الدراسة 
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تطوير واقع التدقيق الداخلي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية وفقا لعناصر اإلطار 
لمؤسسات مجموعة من ادراسة حالة  - المرجعي الدولي للممارسات المهنية

 االقتصادية بوالية سطيف
 

هندف من وراء هذه الدراسة التعرف على واقع املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي بعينة من 
املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف اليت تتوافر على أقسام التدقيق الداخلي، وكذلك التعرف على مدى 

ضم يهذا األخري تطبيقها والتزامها بعناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية، على اعتبار أن 
دوليا، ويعزز الثقافة األخالقية فيها، ويشكل يف  لتدقيق الداخليملزاولة مهنة ا املطلوبة أفضل املمارسات

 .حد ذاته أداة لقياس أداء ممارسي املهنة؛ كما يرجع له الفضل يف إكساب هذه املهنة الصبغة العاملية
مؤسسة   23الذي قمنا بتوزيعه على أقسام التدقيق الداخلي التابعة لــ  باستعمال أداة االستبيان،

فهي تعمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي . تعمل ببعض عناصر اإلطار املرجعي وليس كلها إىل اهنا توصلنا
ال تويل وأهنا . زم ببعض املعايري الدوليةتوتلتزم باملبادئ األساسية له وحترتم قواعد أخالقيات املهنة، وتل

اهتماما بعمليات إدارة املخاطر وال مبمارسات احلوكمة، بل هتتم وبدرجة مقبولة بعملية الرقابة الداخلية 
كما توصلنا إىل أن أقسام التدقيق الداخلي . فقط، مبا يؤكد على أهنا ال متتثل لألدوار احلديثة املتوقعة منها

ضمان وحتسني اجلودة، مبا يشري على أهنا ليست على باملؤسسات حمل الدراسة ال تلجأ إطالقا إىل برامج 
 .الدويل على االلتزام املستمر مبتطلبات اإلطار املرجعي املساعدةدراية بأمهية هذه الربامج يف 

تؤكد كل هذه النتائج احلاجة إىل تطوير املمارسات املهنية السارية للتدقيق الداخلي يف املؤسسات 
أكدنا على أن تطوير التدقيق الداخلي كما . ا تتطلبه عناصر اإلطار املرجعياالقتصادية اجلزائرية ووفقا مل

مرهون بتشارك جهود كل من املدققني الداخليني وبقية الفاعلني األساسني يف جمال  هبذه املؤسسات
زائرية التدقيق كاإلدارات العليا للمؤسسات واجلمعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني الداخليني واجلامعة اجل

 .واحلكومة اجلزائرية

؛ تطوير؛ برامج ضمان وحتسني اجلودة؛ دويلإطار مرجعي  تدقيق داخلي؛: الكلمات المفتاحية
 .زائريةمؤسسة ج
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Développement les pratiques professionnelles d’Audit 

Interne au sein de l’Entreprise Economique Algérien selon 

les Eléments du Cadre de Référence International - cas des 

entreprises économiques au niveau de Wilaya de Sétif. 
 

L’objectif de la présente étude est de faire le point sur l’état des 

pratiques professionnelles de l’audit interne en Algérie au regard des 

exigences du Cadre de Référence International des Pratiques de l’Audit 

Interne «CRIPP » à travers l’étude des pratiques au sein des entreprises 

économiques implantées sur le territoire de la wilaya de Sétif.  

Le CRIPP englobe les meilleures pratiques nécessaires pour un exercice 

exemplaire de l’audit interne au niveau international. Il permet de donner 

plus de confiance aux parties intéressées par la profession et facilite 

l’amélioration des performances des praticiens de l’audit interne.  

L’étude, qui a été réalisée à travers un questionnaire, a permis de 

conclure que le contenu du CRIPP est partiellement appliqué et respecté. 

Les meilleures pratiques concernent la mission, les principes et le code de 

déontologie de l’audit interne. En ce qui concerne les normes, elles ne sont 

que partiellement respectées. Par rapport aux missions de l’audit interne qui 

doivent s’intéresser à l’évaluation des risques, la gouvernance et le contrôle 

interne, seul ce dernier occupe sa place dans les interventions des auditeurs 

internes, les deux autres sont complètement occultées. Il en est de même 

pour les programmes d’assurance qualité pour lesquels, les services de 

l’audit interne ne s’y intéressent pas.  

L’étude a permis de faire des recommandations en vue de développer 

les pratiques sur la base du contenu du CRIPP. A cet effet, il a été 

recommandé qu’une synergie s’impose par la conjugaison des efforts de 

toutes les parties prenantes de l’audit interne notamment les professionnels 

de l’audit interne, les directions générales des entreprises, les associations 

professionnelles et les pouvoirs publics.       

 

Mots clés : Audit Interne ; Cadre de Référence International, 

Développement ; Programmes d’assurance qualité ; Entreprise Algérienne. 
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Development of Internal Audit in the Algerian Economic 

Enterprise according to the Elements of International 

Professional Practices Framework - case of economic 

enterprises on  Wilaya Sétif. 

 

       This study aims to identify current professional practices of internal 

audit in a set of internal audit services affiliated for a sample of economic 

enterprises on Wilaya Sétif, and to measure of their application of the 

International Professional Practices Framework. This latter recognized the 

only global executive for the internal audit profession, offering best 

practices that describe the competences needed by auditors and determine 

the characteristics they perform in auditing activities and define criteria for 

measuring their quality. 

 By using the questionnaire, the study found that the internal audit 

services studied apply only certain elements of the International 

Professional Practices Framework. They are interested to work in 

accordance with the internal audit mission and to implement all the 

fundamental principles and to respect the code of ethics then to conform to 

certain international standards. We also found that internal audit services do 

not interested by risk management or governance processes, but only make 

attention to internal control process. then they are never disposed quality 

assurance and improvement programs. 

All these results confirm the need to develop existing professional 

practices of internal audit in Algerian economic enterprises and be in 

accordance with the elements of the International Professional Practices 

Framework. We also emphasized that the development of internal auditing 

in Algeria depends on the participation of internal auditors and other 

interested actors, such as the management of enterprises, the association of 

Algerian internal auditors and consultants, Algerian University and the 

Algerian Government. 

Keys words: Internal Audit; International Professional Practices 

Framework; Development; Quality Assurance and Improvement Programs; 

Algerian enterprise. 
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 تمهيد

يوفر التدقيق الداخلي من خالل طبيعة ممارسته القائمة على الفحص والتقييم والتحليل مجلة من اخلدمات 
حتقيق أهدافها  اختاذ القرار فضال عن مساعدهتا يف االستشارية والتأكيدية لصاحل اإلدارة العليا بغية مساعدهتا يف

ونظرا ألن ممارسة  .لتوصيات وحلول لألنشطة اخلاضعة للتدقيق اعقدميهو   التحمم يف اخمااطر ال ي ععيشهاويف
ة، فهذا قد يؤثر على عنشط يف بيئات عمل متباينعتم على مستوى مؤسسات خمتلفة  الداخلي يقنشاط التدق
عوحيد اخممارسات اخمهنية هلذا وجود إطار مرجعي يمفل عباين خمرجاعه، مما دعا إىل ضرورة ن مث ته ومطريقة ممارس

 8791 سنة  IIAويف هذا اخموضع ععد مبادرة معهد اخمدققني الداخليني بالواليات اخمتحدة األمريمية. دوليا النشاط

الت اجلادة والفعالة على الصعيد الداخلي أوىل احملاو عند إقرارها لإلطار اخمتمامل خمعايري اخممارسة اخمهنية للتدقيق 
طبيعة سة هذا النشاط إضافة إىل حتديده عرشد ممار عوحد و العاخمي، إذ مت على ضوءه عوفري مجلة من اخمعايري اخمهنية 

ات إنشاء ميثاق يتناول أخالقيبالية هذه اخمبادرة هو استمماهلا عزز من فعولعل ما  .هذا النشاط ودوره ونطاقه
بذلك أصبحت هذه اخمبادرة عشمل مرجعا متمامال يف ، و 8771 سنةوقواعد السلوك اخمهين لنشاط التدقيق 

 .وركيزة يعتّد هبا يف قياس جودة هذا النشاط خمهين للتدقيق الداخليالتجسيد ا

بأدوار  الداخلي لتدقيقُحِظي ا ،إلطار اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنيةعلى ضوء اإلصدرات اجلديدة ل       
ال ي وردت ضمن اإلطار واخمتمثلة يف الرقابة  التشغيلية العملياتأبرز مع  ه ي جتمعطبيعة العالقة ال عصف حديثة،

التدقيق الداخلي الطرف األساسي يف  ، أمسىفبالنسبة لعالقته بالرقابة الداخلية .الداخلية وإدارة اخمااطر واحلوكمة
أما عن عالقته بإدارة اخمااطر . خالل عقييم فعاليتها وععزيز التحسني اخمستمر هبا احلفاظ على ضوابط الرقابة من

 ممارسات احلوكمة،عن ممانته ضمن و . عقوية أنطمة إدارة اخمااطر فالتدقيق يعترب دعامة أساسية يستعان هبا يف
 . هابادئيف جمال االلتزام مب وكمة خصوصااحل ممارسات يف اهام ادور يلعب تدقيق فال

مفهوم اجلودة يف اخممارسات اخمهنية للتدقيق الداخلي وحرص على عأكيدها  عزز اإلطار اخمرجعي الدويلكما 
خارجية ألنشطة التدقيق أخرى إجراء عقييمات داخلية و  ضوءها إلزامية ؤكد علىطرقا منهجية ي وفرو ، حتسينهاو 

احلمم على مث من و  ،عناصر اإلطار اخمرجعي الدويلمتطلبات مع  (األنشطة) الداخلي والتأكد من مدى عوافقها
 .بربامج ضمان وحتسني اجلودة دهتا ضمن ما أمساهمستوى جو 
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اإلطار متطلبات يف وضع حيتم عليها ضرورة التواؤم مع اخمؤسسة االقتصادية اجلزائرية أن د جن ،عبعا لذلك
هنة هبا إىل ما هو متعارف عليه أداء اخممستوى لي حىت يرقى خالدويل اخمرجعي للممارسات اخمهنية للتدقيق الدا

تلك مهنة التدقيق الداخلي بممارسة على واقع  واالستطالع احلاجة إىل ضرورة التعرف وهنا عبلورت. عاخميا
ومن مدى مواكبتها  للممارسات اخمهنية،اإلطار اخمرجعي الدويل  بعناصر هاومن مدى التزام اخمؤسسات

من قبل جلنة متاصصة منبثقة عن  وإثراءه ا اإلطار خصوصا وأنه يتم مراجعته وعنقيحه يعرفها هذ يال للمستجدات
سنوات من عاريخ إصدار هذا بالواليات اخمتحدة األمريمية على األقل مرة كل ثالث  الداخليني معهد اخمدققني

 .6189ابتداء من جانفي عطبيقه  رعشُ صدار إىل حد اآلن والذي هو آخر إ  6181 ويعد إصدار أكتوبر؛ اإلطار

 :دراسةإشكالية ال

إذ ال يزال  ،حديثة اخممارسة يف الواقع العملي، يعد نشاط التدقيق الداخلي من اخمهن وطينعلى الصعيد ال
، القيمة اخمضافة هلاعوفري يف  ا النشاطبأمهية ودور هذ اجلزائرية هناك وعي حمدود من قبل اخمؤسسات االقتصادية

 AACIAنتائج االستقصاء الذي أجرعه اجلمعية اجلزائرية للمدققني واالستشاريني الداخليني  عليهوهذا ما أكدت 

ويفسر هذا الوضع بالدرجة األوىل . 6111و 6112سن ي  DELOITTEبالتعاون مع ممتب التدقيق العاخمي 
فبالنسبة لألطر التنظيمية  ،التدقيقعلى ممارسة مهنة  فزحمدودية األطر التنظيمية الرمسية وغري الرمسية ال ي حت إىل

أي مادة قانونية علزم اخمؤسسات بإنشاء وحدة  اخمشرع اجلزائريصدر  ي ميمن وصفها بأهنا منعدمة؛ مل يالرمسية؛ ال
 بل اكتفىعنظيمية مملفة بالتدقيق الداخلي أو عشري من خالهلا على طريقة عنظيم هذا النشاط يف اخمؤسسات، 

 أما عن. دة مسريي اخمؤسسات االقتصادية العمومية بضرورة االهتمام بالتدقيق الداخليبإصدار ععليمات لفائ
 للمدققني واالستشارينيفإىل حد اآلن مل يسجل سوى إنشاء اجلمعية اجلزائرية ظيمية غري الرمسية تناألطر ال

تدقيق من خالل سعيها إىل عوعية ، ال ي هتدف بصفة أساسية إىل نشر ثقافة ممارسة مهنة ال8771الداخليني عام 
وندوات وعموينات  أيام دراسيةلتقيات مهنية و تنظيمها خمب وذلك ،اخمهنة اجلزائرية بأمهية هذهاألعمال منظمات 
  .والتطورات ال ي ععرفها اخمهنةعتماشى 

النهوض بواقع اخممارسات اخمهنية للتدقيق و  ،عغيري هذا الوضعضرورة إىل عتبلور احلاجة  عبعا هلذه االعتبارات
التدقيق هبا  مساعدة أقساممن خالل والعمل على عطويره وحتسينه  اخمؤسسات االقتصادية اجلزائريةيف الداخلي 
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عن ومنسقة ذلك أن عناصره عشمل عوليفة متماملة  اإلطار اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنيةعلى االلتزام ب
 . نية للتدقيق الداخلي عاخمياأفضل اخممارسات اخمه

 :على النحو التايل دراسةمن خالل ما عقدم عنبثق إشمالية ال

كيف يمكن أن نطور من واقع التدقيق الداخلي بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية وفقا لعناصر اإلطار المرجعي 
 ؟  للممارسات المهنية الدولي

 :الفرعية كما يلي سئلةمن األ جمموعة الرئيس سؤالعندرج ضمن هذا ال

رسالة التدقيق ال ي جاء هبا اإلطار وفقا ل أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة هل ععمل .8
 ؟ اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنية

اإلطار اخمرجعي  أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة باخمبادئ األساسية ال ي جاء هبا هل علتزم .6
 ؟ الدويل للممارسات اخمهنية

يف اإلطار اخمرجعي  ةأقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخالقيات احملدد هل علتزم .1
 ؟ الدويل للممارسات اخمهنية

للتدقيق اخمعايري الدولية للممارسة اخمهنية  حمل الدراسةخمؤسسات أقسام التدقيق الداخلي با هل عطبق .4
 الداخلي الواردة باإلطار اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنية؟

بالعمليات التشغيلية احملددة يف اإلطار اخمرجعي  أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة هل هتتم .2
 ؟  الدويل للممارسات اخمهنية

ضمان وحتسني اجلودة ال ي يوفرها ربامج ب حمل الدراسة اخمؤسساتب أقسام التدقيق الداخلي عستعني هل .1
 اإلطار اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنية؟

 :دراسةفرضيات ال

 :الفرضية الرئيسية التالية مت وضعوأسئلته الفرعية  للدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسيف إطار 

عناصر اإلطار المرجعي وفقا لالتدقيق الداخلي بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية محل الدراسة  أقسام عملت
 .الدولي للممارسات المهنية
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 :التاليةالفرعية الفرضيات  كد من صحة أو نفي الفرضية الرئيسية للدراسة مت صياغةأللت 

عمل أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة وفقا لرسالة التدقيق ال ي جاء هبا اإلطار اخمرجعي ع .8
 .الدويل للممارسات اخمهنية

لتزم أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة باخمبادئ األساسية ال ي جاء هبا اإلطار اخمرجعي ع .6
 .الدويل للممارسات اخمهنية

يف اإلطار اخمرجعي  ةعلتزم أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخالقيات احملدد .1
 .الدويل للممارسات اخمهنية

 . اخمعايري الدولية للممارسة اخمهنية للتدقيق الداخلي حمل الدراسةخمؤسسات أقسام التدقيق الداخلي با عطبق .4
هتتم أقسام التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة بالعمليات التشغيلية احملددة يف اإلطار اخمرجعي  .2

 .الدويل للممارسات اخمهنية
إىل برامج ضمان وحتسني اجلودة ال ي يوفرها  حمل الدراسةاخمؤسسات ب أقسام التدقيق الداخلي عستعني .1

 .اإلطار اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنية

 :دوافع اختيار الموضوع

 .موضوعية نوجزها فيما يأيت وضوع الدراسة إىل دوافع شاصية وأخرىخمععود اعتبارات اختيارنا 

 :عتمثل يف: دوافع شخصية -
  مما جعل " عدقيق ومراقبة التسيري"واخماسرت كان يف ختصص عمويين خالل طوري ليسانس أن

 .اخميوالت البحثية للمعنية عرتكز حول اخمواضيع ذات العالقة بالتدقيق الداخلي
  يف إحدى اخمؤسسات " مساعد مدير عام مملف بالتدقيق الداخلي"كوين اشتغلت منصب

فرصة ممارسة اخمهنة يف  باحثةللأشهر، األمر الذي أعاح  2العمومية خمدة بسيطة مل عتجاوز 
من اكتشاف الثغرات العميقة ال ي عتاللها طريقة ممارسة اخمهنة مقارنة ما يتطلبه  هااخميدان وممن

عطوير واقع حول إىل طرح إشمالية الدراسة اإلطار اخمرجعي الدويل، األمر الذي دفع بالباحثة 
طار اخمرجعي ومعاجلتها وفقا خمنهج وفقا لعناصر اإلق الداخلي باخمؤسسات االقتصادية التدقي

 .البحث العلمي
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 :عتمثل يف: دوافع موضوعية -
 اهليئات اخمهنية الرمسية اخمنظمة للتدقيق الداخلي يف اجلزائر وحمدودية النصوص القانونية  إن انعدام

من أجل اخمسامهة يف عطوير  الدراسة موضوع شمل دافعا للباحثة يف اختيارذات العالقة، 
 .التنظيم اخمهين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر

 مر الذي ب األزمة االقتصادية الراهنة، األإن حساسية الفرتة ال ي يعيشها االقتصاد اجلزائري بسب
قطاع اخمؤسسات العمومية مبا يف ذلك كثر باقتصادياهتا اجلزئية ة االهتمام أجيرب احلمومة اجلزائري

زاد من رغبة مما . من زاوية إعادة المفة للتدقيق الداخلي البد من االرعقاء بطريقة عسيريهاال ي 
اخمسامهة يف و قطاع هذا اليف  الباحثة يف اختيار هذا اخموضوع بضرورة النهوض بالتدقيق الداخلي

 .عطويره وفقا خما عقتضيه اخمتطلبات الدولية

 :دراسةأهمية ال

 :اكوهن ،أمهية بالغة عمتسي الدراسة

 اجلزائرية حمل الدراسة باخمؤسسات االقتصادية الداخلي تدقيقللة يهناخم اتمارساخمواقع على  لوقوففرصة ل -
 .ععرتضهااخمصاعب واخمشاكل ال ي تشايص لحماولة و 

العمل أمهية على  حمل الدراسةخمؤسسات باالداخلي  تدقيقالأقسام  تحسيسب مسامهة علمية عسمح لنا -
إىل ما هو متعارف  ودة ممارساهتم اخمهنيةجب االرعقاءمن ممنهم تس ال ي الدويل اإلطار اخمرجعيوفقا لعناصر 

 .عليه دوليا
اخمتوقعة هلم ألدوار احلديثة على االمتثال لباخمؤسسات حمل الدراسة تشجيع أقسام التدقيق الداخلي فرصة ل -

ااطر الرقابة الداخلية وإدارة اخم: اجتاه العمليات التشغيلية الواردة باإلطار اخمرجعي الدويل واخمتمثلة يف
 .واحلوكمة

اللجوء إىل برامج اخمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأمهية أقسام التدقيق الداخلي بحماولة جادة يف عوعية  -
 . عناصر اإلطار الدويل اخمرجعيبال ي عساعدهم على التطبيق وااللتزام اخمستمرين ودة اجلضمان وحتسني 
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 :دراسةأهداف ال

 :حتقيق ما يلي دراسةال هدف هذهتكما 

 أمهيتهاإبراز و الداخلي  لتدقيقل ات اخمهنيةلممارسلاإلطار اخمرجعي الدويل  بعناصر اإلحاطة النظرية -
 .هلذا النشاطالتجسيد اخمهين جمال يف  (العناصر)

 عناصرمتطلبات  على التعرف على واقع ممارسة مهنة التدقيق يف اخمؤسسات االقتصادية اجلزائرية قياسا -
 جمموعة من ية علىميدانوهذا من خالل إجراء دراسة ة، ياخمهن اتممارسلاإلطار اخمرجعي الدويل ل

 . أقسام التدقيق الداخلي عتوافر هباال ي  اخمؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
منهم  ديثة اخمتوقعةلألدوار احل باخمؤسسات حمل الدراسة الوقوف على مدى امتثال أقسام التدقيق الداخلي -

 .مدى مسامهتهم يف التسيري احلديث للمؤسساتعقدير و 
برامج ضمان وحتسني ىل إ حمل الدراسة خمؤسساتاأقسام التدقيق الداخلي يف  جلوءالوقوف على مدى  -

  .ةيهنممارسات اخماإلطار اخمرجعي الدويل للاجلودة ال ي يوفرها 
واقع ممارسة مهنة عقدمي جمموعة من اخمقرتحات والتوصيات ال ي عساهم يف عطوير وحتسني واالرعقاء ب -

جتارب  باالستفادة منواخمسامهة يف إثراءه  .مبا يتوافق ومستجدات اإلطار اخمرجعي الدويل الداخلي التدقيق
دولية رائدة ععمس أفضل اخممارسات يف االلتزام بعناصر اإلطار الدويل اخمرجعي للممارسات اخمهنية 

     .للتدقيق الداخلي

 :منهج الدراسة

سنعتمد يف إعداد هذه الدراسة على جمموعة من مناهج البحث العلمي وفقا خما عقتضيه طبيعة اخموضوع، حيث 
منهج الوصفي التحليلي يف إعداد كال جزئي البحث، ففي اجلزء النظري سنستند لوفقا ل رئيسيةبصفة  سنعمل
يف أما  .ومصادر المرتونية من مواقع موثوقة على اخمصادر اخممتبية ذات االختصاص وبشىت أشماهلا رئيسيةبصفة 

من خالل استمارة ت ال ي سيتم مجعها سنعمل وفقا هلذا اخمنهج عند وصفنا وحتليلنا خماتلف البيانا اجلزء التطبيقي
خمنهج التارخيي عند كما سنستعني با  .مع بعض مفردات العينة اخمستجوبةالشاصية  واخمدعمة باخمقابالت  االستبيان

متابعتنا للتنظيم  عند وكذلكلتطورات التارخيية ال ي يعرفها اإلطار اخمرجعي الدويل وخمتلف عناصره، حديثنا عن ا
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 ئي عند اخمعاجلة اإلحصائية لبياناتاخمنهج اإلحصاب أيضا سنعملو  .خمهنة التدقيق الداخلي للجزائرالقانوين 
  . االستمارة

  :الدراسة حدود

 :احلدود اآلعيةارعبط إعداد هذه الدراسة ب

عوفر دراستنا هذه مسحا كافيا حول التطورات ال ي يعرفها اإلطار  من اجلانب النظري،: الحدود الزمانية -
اخمرجعي الدويل للممارسات اخمهنية للتدقيق الداخلي منذ نشأعه وعغطي اخمستجدات ال ي يعرفها إىل غاية 

فرتة عوزيع االستبيان )فقد مت إجراء الدراسة اخميدانية  أما من اجلانب التطبيقي،. 6189هناية سنة 
 .    6181 هناية شهر جويليةإىل غاية  6181طيلة الفرتة اخممتدة ما بني أفريل ( واسرتجاعه

سات اخمهنية للتدقيق الناحية اخممانية بدراسة واقع اخممار  الدراسة منهذه ارعبط إعداد : الحدود المكانية -
والية سطيف وال ي عتوافر هبا أقسام اخمتواجدة على مستوى اخمؤسسات االقتصادية  الداخلي مبجموعة من

 .دون غريها من اخمؤسسات التدقيق الداخلي
 اخليني فقط دون غريهم من العاملنياخمدققني الد  على التعامل مع عقتصر دراستنا هذه: الحدود البشرية -

 .اخمبحوثة داخل علك اخمؤسسات

 :الدراسات السابقة

   .أهم الدراسات السابقة باللغة العربية وباللغات األجنبية ال ي متثل مرجعية دراستنا هذه فيما يأيت سنوجز 

 :الدراسات باللغة العربية- أ
مدى تطبيق معايير التدقيق المتعارف عليها "بعنوان  .(6111)، دراسة علي عبد الفتاح عبد اخمغين (8

 (.   ماجستري، جامعة الريموك، األردنرسالة ". )في البنوك التجارية اليمنية
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى عطبيق معايري التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اليمنية وقياس 
العالقة بني ذلك اخمدى من التطبيق وكال من حجم البنك واخمتغريات الشاصية للمدقق الداخلي واخمعوقات ال ي 

 .التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اليمنيةحتول دون عطبيق معايري 
وكذلك  %21.27عوصلت هذه الدراسة إىل أن درجة عطبيق معايري التدقيق بالبنوك اليمنية كانت بنسبة و 

أظهرت الدراسة إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى عطبيق معايري التدقيق الداخلي يف البنوك 
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اليمينية وبني حجم البنك واخمتغريات الشاصية للمدقق الداخلي، كما بينت وجود عدد من اخمعوقات ال ي حتول 
. دون عطبيق معايري التدقيق أمهها عدم وجود إلزام قانوين بتطبيق معايري التدقيق الداخلي يف علك البنوك

  .التجارية باليمنيق يف قطاع البنوك ضرورة عطوير التدقمبجموعة من التوصيات علح على الدراسة  خلصتو 
فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات "بعنوان (. 6112)دراسة الرحاحلة حممد ياسني،  (6

مقال منشور يف اجمللة ". )األردنية الرسمية والخاصة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية
 (األردن، عمان، 18، العدد 18األردنية إلدارة األعمال، اجمللد 

 هذه الدراسة عقدير مدى التزام أجهزة التدقيق الداخلي يف اجلامعات األردنية الرمسية منها واخلاصة مبعايري تهدف
يف عطبيق علك  معة والعوامل اخمتعلقة بالعاملنيالعوامل اخمتعلقة باجلاالتدقيق الدولية، ومعرفة عأثري جمموعة من 

ن اجلامعات األردنية علتزم مبعايري التدقيق الداخلي وأن لعمر اجلامعة أثر على إىل أ عوصلت الدراسة. اخمعايري
وأوصت الدراسة على أمهية عنميط وعأطري أنشطة التدقيق  .دون غريه من العوامل فاعلية أداء التدقيق الداخلي

  .التدقيقمن خربة اجلامعات األسبق عأسيسا لدوائر الداخلي يف اجلامعات وضرورة االستفادة 

التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري "بعنوان . (6181)، دراسة العايب عبد الرمحان (1
مداخلة ضمن اخملتقي الوطين الثامن حول مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر، " )والممارسات الدولية

 (.جامعة سميمدة، اجلزائر
هذه الدراسة إىل حتليل واقع التدقيق الداخلي يف اجلزائر ومقارنته باخممارسات السائدة مع بعض الدول  تهدف

 . يات اخمتحدة وفرنسا وقطاع البنوك التجارية باألردنالرائدة يف جمال اخممارسات اخمهنية للتدقيق الداخلي كالوال
سب مع ما عقتضيه اخمعايري اخمهنية الدولية خممارسة مهنة ال يتناإىل أن التدقيق الداخلي باجلزائر  عوصلت الدراسة

اجلهود للنهوض بواقع وأوصت الدراسة على ضرورة عماثف  .أخالقيات هذه اخمهنةمع التدقيق الداخلي وكذلك 
 وهي الدولة رئيسية ثالثة أطرافوفقا خما هو معمول دوليا من قبل  الداخلي باجلزائر اخممارسات اخمهنية للتدقيق

 .ومسريي اخمؤسسات االقتصادية واهليئات اخمشرفة على عطوير اخمهنة
ممارسات التدقيق الداخلي في المؤسسات العمومية "بعنوان . (6186) دراسة مزياين نور الدين، (4

" دراسة ميدانية: االقتصادية االقتصادية الجزائرية في ضوء معايير التدقيق الداخلي الدولية
 ( ، جامعة بسمرة، اجلزائر69/61وم اإلنسانية، العدد مقال منشور مبجلة العل)

عشايص واقع التدقيق الداخلي باخمؤسسات اجلزائرية من خالل الوقوف على اخممارسات  هذه الدراسة تهدف
  .الدولية للممارسة اخمهنية اخمعايريتطلبات الفعلية ألقسام التدقيق ومقارنتها مب
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الدراسة إىل أن ممارسات التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة عتمتع بفعالية مقبولة وعتوافق إىل  خلصت
وأوصت الدراسة على نشر ثقافة التدقيق باخمؤسسات اجلزائرية . حد كبري مع ما هو مطلوب يف معايري التدقيق
 .وعوفري البيئة التنظيمية اخمالئمة ألداء دوره بفعالية

واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات "بعنوان (. 6181) ،يزيد حممدصاحلي  (2
جامعة القدس اخمفتوحة لألحباث والدراسات  لةجممقال منشور يف " )دراسة ميدانية-الجزائرية 

 .(فلسطني، 12، العدد 16اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 

جمموعة من الشركات اجلزائرية وحتديد درجة  الداخلي يفاالستطالع على واقع التدقيق هذه الدراسة إىل  تهدف
ممارسة التدقيق الداخلي  التوصل إىل أن مت. ممارسة اخمهنية للتدقيق الداخليعوافق ممارساهتا مع اخمعايري الدولية لل

أوصت الدراسة على ضرورة وجود إلزام قانوين بتطبيق و  اخمعايري،افق بدرجة كبرية مع بالشركات حمل الدراسة عتو 
معايري التدقيق الداخلي يف الشركات اجلزائرية وضرورة حرص اخمدققني على اخمتابعة اخمستمرة للمستجدات 

      .  والتطورات يف جمال التدقيق الداخلي

 :الدراسات باللغات األجنبية - ب
تطوير التدقيق الداخلي في السعودية " بعنوان .Al Twaijry.A.A.M et al ،(6111) دراسة (8

 Critical Perspectives :اجمللة االلمرتونية يفمقال منشور )"مؤسسيةالنظرية الوجهة نظر : العربية

on Accounting, vol.14, DOI : 10.1016/S1045-2354(02)00158-2 ) 
يف القطاع العمومي أقسام التدقيق الداخلي ب اخمهنية مارساتإجراء استمشاف حول واقع اخمهذه الدراسة  تهدف

اخمعايري الدولية  من ة اخمستمدةيبالسعودية العربية وعقييم مدى فعاليته وفقا للمداخل األربعة للنظرية اخمؤسس
ة التدقيق واجلودة العاليالبيئة اخمالئمة ودعم اإلدارة العليا ألقسام  اخمتمثلة يفللممارسة اخمهنية للتدقيق الداخلي، و 

 .أقسام التدقيق واجلودة العالية يف العملية التدقيقية خموظفي
أما عن  ،بشمل جيد ةخلصت الدراسة إىل أن ممارسات التدقيق الداخلي بالقطاع العمومي السعودي غري متطور 

أن التدقيق اخلارجي كفيل على بأسباب عدم إنشاء وحدات التدقيق يف بعض الشركات يرجع إىل قناعة مدراءها 
إنشاء اقسام ون على أن السبب الرئيس يف عدم يويف اخمقابل أكد اخمدققون اخلارج. القيام بأدوار التدقيق الداخلي

وانتهت الدراسة على اقرتاح العمل بالنظرية اخمؤسسية واالمتثال للمعايري الدولية للممارسة . التدقيق هو التملفة
 . لداخلي يمفالن علقي القيمة اخمضافة اخمنتظرة من قسم التدقيق الداخلياخمهنية للتدقيق ا
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–التدقيق الداخلي في المنظمات اإليطالية "بعنوان . M.Arena et al، (6111) دراسة (6
 ,Managerial Auditing Journal مقال منشور يف اجمللة االلمرتونية)" عديدةدراسات ميدانية 

vol 21, N
0
 03, DOI 10.1108/02686900610653017 ) 

واخمصنفة ضمن   إيطالية ستة شركاتوصف خمتلف خصائص أقسام التدقيق الداخلي يف هذه الدراسة  تهدف
 . من الناحية العملية( األقسام)على عطورها  كربى الشركات يف إيطاليا ووصف مدى عأثري التشريعات القانونية

على التصميم اخمالئم والسليم ألنظمة  الذي يلزم 6118عوصلت الدراسة إىل أن للنص القانوين الصادر يف 
حيث ععاظم دور التدقيق الداخلي يف عسيري  ،أثر بارز يف عطور أقسام التدقيق يف اخمؤسسات الرقابة الداخلية

كما أكدت الدراسة إىل أن عامل أقدمية قسم . بصفته اخمتعامل الرئيس مع أنظمة الرقابة ،جراء ذلكالشركات 
ويف األخري أوصت الدراسة إىل اقرتاح ثالث . عباين خصائص أقسام التدقيق وخربة اخمدققني أثر بالغ يفالتدقيق 

عوامل عساعد على عطوير أقسام التدقيق يف اخمؤسسات البلجيمية  هي ثقافة اخموارد البشرية ودرجة عموينها، 
 .العمليات باخمؤسسةروح القيادة لدى اخمدققني والتمامل مع اإلدارة مبا يضمن حتسني كل 

تطبيق معايير التدقيق الداخلي في "بعنوان . Priscilla A.Burnaby et al ،(6117) دراسة (1
مقال منشور يف اجمللة ". )المؤسسات بالواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية

Managerial Auditing Journal, Vol 24, N االلمرتونية
0
09, DOI 

10.1108/02686900910994791 ) 

هذه الدراسة إىل دراسة الفروق حول درجة عطبيق وااللتزام باخمعايري اخمهنية للتدقيق الداخلي يف عينة من  تهدف
بلجيما، إيطاليا، ) ةوروبيأ و بعض دول األ.م.دة يف الواخمؤسسات ال ي عتوافر هبا أقسام التدقيق الداخلي واخمتواج

 .وال ي عتبع يف عضويتها إىل معهد اخمدققني الداخليني(  اخمتحدة وإرلندا نيوزلندا، اخمملمة

 التدقيق جوبني أكدت على أن هناك التزام كلي مبعظم معايريتمن اخمس 14.1 نأإىل  عوصلت الدراسة
 8111، كما سجلت الدراسة أن هناك التزام جزئي باخمعيار ونصوصها التمميلية والدالئل اإلرشادية التابعة هلا

هناك نسبة مرعفعة من مؤسسات الدول أن كما عوصلت الدراسة إىل . لق بربنامج ضمان وحتسني اجلودةاخمتع
  .اخمتعلق بقبول اإلدارة العليا للمااطر 6111حمل الدراسة ال علتزم على اإلطالق باخمعيار 

يري التدقيق الداخلي خما هلا من من خالهلا على ضرورة االلتزام بمل معاوانتهت الدراسة باقرتاح عوصيات عشجع 
كما أوصت الدراسة اإلدارة أو جملس اإلدارة على إجياد طرق . أثر إجيايب على حتسني اخممارسات اخمهنية للتدقيق
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رمسية يتم من خالهلا إجراء عقييمات داخلية وخارجية جلودة أعمال التدقيق الداخلي مع ضرورة هتيئة الظروف 
   .  ققني بتطبيق معايري التدقيق الداخلي وااللتزام هبااخمالئمة ال ي عسمح للمد

مقال " )تنظيم مهنة التدقيق الداخلي في األردن"بعنوان . Rahahleh. M.Y ،(6181)دراسة (4
 Europeen Journal of Economics, Finance and Administration جملةمنشور يف 

Sciences, issue 20, Britain) 

من خالل باألردن يتمثل هدف هذه الدراسة يف عشايص واقع عنظيم اخممارسات اخمهنية للتدقيق الداخلي 
الوقوف على مدى وعي اخمدققني الداخليني باخمفهوم احلديث هلذه اخمهنة وكذلك الوقوف على مدى مسامهة 

 .الفعالة هلذه اخمهنةاإلدارات العليا للشركات على عوفري البيئة اخمالئمة ال ي عمفل اخممارسة 
لمفهوم احلديث للتدقيق كما لاخمدققني اخمستجوبني  طرفمقبول من  عداركن هناك خلصت الدراسة إىل أ

تنظيمية ستقاللية الاالسجلت وجود ثغرات يف البيئة التنظيمية ال ي عنقص من فعالية عمل اخمدقق أمهها اخمساس ب
تنظيم مهنة التدقيق الداخلي بمفل تلى ضرورة إنشاء هيئة مهنية عويف األخري أوصت الدراسة ع .ألقسام التدقيق

مع بيئة اخمنظمات األردنية وعتالئم واخمعايري  عتناسب يف األردن وعشرف على إصدار معايري التدقيق الداخلي
 . اخمدققني الداخليني معهدالدولية للممارسة اخمهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن 

تطوير التدقيق الداخلي في القطاع العمومي "بعنوان  .Van Gils.D et al  ،(6186)دراسة (2
 Revue d’Analyse Comparée en Administration Publique مقال منشور يف" )البلجيكي

Télescope, vol 18, N 
0
03, Québec, Canada) 

عسعى هذه الدراسة إىل عشايص واقع اخممارسات اخمهنية مبصاحل التدقيق الداخلي يف مؤسسات القطاع 
وعقييم درجة نضجها من ؛ 6111القطاع سنة هذا خاصة يف ظل اإلصالحات اإلدارية ال ي مست ؛ العمومي

قيات، نظام متابعة التوصيات، برنامج وضع قواعد األخال)اخممارسات اخمهنية اخمطلوبة : منظور اخمؤشرات الثالثة التالية
واحلوكمة ( ضمان وحتسني اجلودة، أدوات عسيري نشاط التدقيق الداخلي، برنامج عسيري األفراد داخل مصلحة التدقيق

 . وعسيري اخموارد البشرية
عصل منها مل  %24حيث مت عسجيل  ،مت التوصل إىل أنه ال يزال هناك عوطني ضعيف خمصاحل التدقيق الداخلي

أن مصاحل التدقيق الداخلي و  .جمال اخممارسة اخمهنية اخمطلوبة،يف لة النضج وال عزال بعد ضعيفة بعد إىل مرح
أن هناك مرونة  عوصلت الدراسة أيضا إىلكما .  احلوكمة باخمؤسسات البلجيميةيف اوجديد ارمسي اطرفعشمل 

ندرة العرض بسوق بسبب إدارية حمدودة مبؤسسات القطاع العمومي البلجيمي يف جمال سياسة اخموارد البشرية 
من  على أمهية عطوير التدقيق الداخلي خري أوصت الدراسةيف األ. نظرا حلداثة اخمهنة العمل يف جمال التدقيق
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 جتديد اإلجراءت اإلداريةو العمومية البلجيمية،  ؤسساتاخمضرورة سن عشريعات متالئمة وبيئة  خالل
وفقا للمتطلبات القانونية اجلديدة وعمييف مفهوم التدقيق الداخلي مع خصوصية احلوكمة هبا،  باخمؤسسات

 . خممارسة اخمهنةاحلديثة  مالئمة كفاءات اخمدققني للمتطلبات وأكدت على ضرورة
 هلممارساتالتدقيق الداخلي واإلطار المرجعي منهجية "بعنوان Saidj.F، (6184 .) دراسة (1

Revue Nouvelle Economie, N :مقال منشور يف جملة" )المهنية 
0
 11n vol 02, Khemis 

Miliana, Algérie) 

انطلقت من إشمالية عناقش حاجة مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر إىل إطار  هذا اخمقال عبارة عن دراسة نظرية،
دولية متاصصة مع ضرورة مرجعي يغطي كافة أوجه ممارسات هذه اخمهنة ويستمد مضمونه من مرجعيات 

وحددت هذه الدراسة اخممونات الرئيسية لإلطار اخمتمثلة يف ععريف . عسهيل الظروف ال ي عساعد على ذلك
قيق الداخلي وأخالقيات اخمهنة واخمعايري الصادرة عن معهد اخمدققني الداخليني كما عرض خمتلف البيانات التد

وعرض منهجية مهمة عدقيق داخلي اخمستمدة من دالئل التطبيق  ، S.I.A.S اخممملة خمعايري التدقيق الداخلي
المنفدرالية األوروبية خمعاهد التدقيق الداخلي وال ي عوفرها  اخمدققني الداخلينيالعملي ال ي يوفرها معهد 

ECIIA.  مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر ال عزال عفتقر إىل إطار مرجعي ومن أن إىل وخلصت الدراسة
      .يف اخمؤسسات االقتصاديةالصعب إجياده يف ظل غياب األطر الرمسية ال ي علزم ممارسة مهنة التدقيق الداخلي 

 :من الدراسات السابقةالحالية الدراسة موقع 

عسجيل العديد من البحوث ذات الصلة باخموضوع حمل الدراسة مت  ضوء الدراسات السابقة، يتضح أنه على
فهي هتتم  واخمتقاربة معه من ناحية األهداف، واخمالحظ أن معظمها كانت دراسات مشاهبة وليست مطابقة،

بتقييم ممارسات التدقيق الداخلي على ضوء ما جاء يف اخمعايري الدولية للممارسة اخمهنية للتدقيق الداخلي دون 
أو  مؤسسات القطاع العمومي ، مع عباين جماالت الدراسة ال ي عتنوع من الدويل العناصر األخرى لإلطار اخمرجعي

 :علك الدراسات ما يليتنا هذه عن أهم ما مييز دراسولعل  قطاع البنوك وغريها،

هتتم دراستنا هذه باالستطالع على واقع اخممارسات اخمهنية ألقسام التدقيق الداخلي : من حيث األهمية -
مبجموعة من اخمؤسسات االقتصادية اخمتواجدة على مستوى والية سطيف، وعقييم مدى عملها والتزامها 

ذلك أن هذه األخرية متثل أفضل اخممارسات اخمطلوبة خمزاولة  بالعناصر اإلجبارية لإلطار اخمرجعي الدويل
  . مهنة التدقيق الداخلي على اخمستوى العاخمي



 مقدمة 
 

ش  
 

 مساعدة أقسام التدقيق الداخلينسعى من وراء هذه الدراسة  :لدراسةالمضافة ل القيمةالمستجدات و  -
حاليا اخمعمول  للممارسات اخمهنيةإلطار اخمرجعي الدويل ا وفقا خمتطلبات باخمؤسسات اجلزائرية على العمل

من خالل عقدمي مجلة من التوصيات ال ي  (6189جانفي  ه ابتداء منعطبيقشرع يف  اإلصدار الذي)
متمنهم وعساعدهم من االرعقاء بأدائهم وفقا خما هو معمول به دوليا، وعضمن هلم حتقيق اجلودة يف 

 .  ة منهمأعماهلم اخمهنية ومن مث ضمان حتقق األهداف اخمتوقع
مت االعتماد بشمل رئيسي على استمارة االستبيان يف مجع البيانات الالزمة  :األداة المستعملة في البحث -

 ومعاجلتها وفقا برنامج ؛كما هو احلال مع معظم الدراسات السابقة اخمذكورة  ؛لدراسة اخميدانيةـجراء اإل
 . حتليلها باستعمال األدوات اإلحصائية اخمناسبةمث  66طبعة  SPSS للعلوم االجتماعية ة اإلحصائيةزماحل

 :نموذج الدراسة

 
 

 

: المتغيرات المستقلة   

 عناصر اإلطار اخمرجعي الدويل

: التابع المتغير  

 واقع  التدقيق الداخلي باخمؤسسات

 رسالة التدقيق الداخلي (8
 اخمبادئ األساسية للممارسة اخمهنية  (6
 قواعد أخالقيات اخمهنة (1
 اخمعايري الدولية للممارسة اخمهنية (4
 العمليات التشغيلية  (2
 برامج ضمان وحتسني اجلودة (1

 عطوير واقع  التدقيق الداخلي باخمؤسسات حمل الدراسة  وفقا خمتطلبات عناصر اإلطار اخمرجعي الدويل:  المشكلة

 من عصور الباحثة: المصدر

 :وصف مدى العمل بــ

 رسالة التدقيق الداخلي (8
 اخمبادئ األساسية للممارسة اخمهنية  (6
 قواعد أخالقيات اخمهنة (1
 اخمعايري الدولية للممارسة اخمهنية (4
 العمليات التشغيلية  (2
 برامج ضمان وحتسني اجلودة (1

 



 مقدمة 
 

ص  
 

 :خطة الدراسة

 :التايلمن أجل ضمان إجابة وافية إلشمالية الدراسة وفرضياهتا مت عقسيم حمتوى هذه الدراسة بالشمل 

 .مقدمة  -
 :يحوي الفصول التالية: الجزء النظري -

للتدقيق الداخلي على ضوء مستجدات اإلطار اخمرجعي الدويل للممارسات  مدخل عام: الفصل األول
 .اخمهنية

 .لممارسة اخمهنية التدقيق الداخلياخمعايري الدولية ل: الفصل الثاين
  .عالقة التدقيق الداخلي بالعمليات التشغيلية الواردة باإلطار اخمرجعي الدويل: الفصل الثالث
 .قياس جودة التدقيق الداخليكمرجعية متماملة لاإلطار اخمرجعي الدويل   :الفصل الرابع

 :يحوي الفصلين التاليين: الجزء التطبيقي -
 .للدراسة التطبيقية عاماإلطار ال: الفصل اخلامس
 .التطبيقية اختبار الفرضيات وعرض نتائج الدراسة: الفصل السادس

  .خاتمة -

 

 :صعوبات إجراء الدراسة

 :نا هلذه الدراسة واجهتنا بعض الصعوبات أبرزهاديف إعدا

إلطار اخمرجعي الدويل للممارسات راجعة الدورية لاخماخمتمثلة يف صعوبة حتمية اقتضتها طبيعة اخموضوع  -
األمر  ،الت دورية يف عناصره ويف متطلباعه، وما ينجر عنه من عغيريات وععدياخمهنية للتدقيق الداخلي

 .الذي فرض على الباحثة إعادة عنقيح جانبها النظري دوريا وأحيانا إىل التغيري المامل لبعض األجزاء
صعوبة واجهتها الباحثة عند عوزيع االستبيان على بعض اخمؤسسات اخمبحوثة ال ي رفضت التسليم  -

توى  األمانة العامة للمؤسسة الشاصي لالستبيان إىل اخمدققني الداخليني هبا واالكتفاء بإيداعها على مس
    . اخموارد البشريةإيداعها لدى مسؤول بأو 



 
 

        
 
 
 
 
 

 

 الجزء النظري



 
 

        
 
 
 
 
 

 :الفصل األول
للتدقيق الداخلي على ضوء  مدخل عام

مستجدات اإلطار المرجعي الدولي 
 .للممارسات المهنية
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 تمهيد

نتيجة للعديد من منظمات األعمال  تسيري بأمهية التدقيق الداخلي يف العرتافتزايد يف اآلونة األخرية ا       
األمر الذي يتطلب التقييم املستمر ، التسيرييةوما رافق ذلك من تعقيدات يف أنظمتها  كرب حجمهااألسباب أمهها  

 مؤهل للقيام بذلك شخص طرفولن يتأتى هذا إال من . لتلك األنظمة واملسامهة املتواصلة يف حتسينها وتطويرها
حبكم  وكل هذه املواصفات ال تنطبق إال على املدقق الداخلي ،اتلك األنظمة وعملياهتسري شاملة ب دراية علىو 

 .والدميومة داخل تلك املنظماتالذي يتسم باالستمرارية  هعملطبيعة 

بإطار مرجعي ذو صبغة عاملية  هو تكريسه األعمال منظمات يف مكانة التدقيق الداخلي من ما عزز إن      
يف حد  هذا اإلطار يشكلو  .مهنة التدقيقاملطلوبة يف خمتلف املمارسات من خالله قنن تو هيئة مهنية دولية تعده 
من خالل ما يوفره من معلومات دقيقة حول الدور  ،لتدقيق الداخلياملمارسات املهنية ل تعزز قويةركيزة ذاته 

القيمة املضافة اليت كما يروج   ،لتقييم وقياس أداء التدقيق الداخلي متكامالواملهمات واملسؤوليات ويشكل دليال 
  .للمنظمات الداخلي يوفرها التدقيق

على لتدقيق الداخلي ل التأصيل النظريسنتعرض من خالل هذا الفصل ومبباحثه الثالثة إىل ، من هذا املنطلق      
 :كما يلي  اإلطار املرجعي الدويلمستجدات ضوء 

 .أساسيات حول اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي :املبحث األول -
 .الدويل اإلطار املرجعي من منظورالداخلي  التدقيق طبيعة :املبحث الثاين  -
 .املرجعي الدويل إلطاريف ظل اهليكلة اجلديدة ل الداخلي ممارسة التدقيقجناح مقومات  : املبحث الثالث  -
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  اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخليحول أساسيات : المبحث األول

عن ومتكاملة العناصر اليت متكننا من إعطاء نظرة مفاهيمية منسقة  خمتلفعلى ضوء هذا املبحث سنتطرق إىل 
 . اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي

 .إلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخليتقديم عام ل: المطلب األول

 المهنية للتدقيق الداخليالتعريف باإلطار المرجعي الدولي للممارسات : الفرع األول

ف اعلى أنه ذلك اإلطار املتكامل من األهد اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلييعرف 
طبيعة وحدود ونطاق التدقيق الداخلي، وترجع  يصف ،متسقةميكن أن تؤدي إىل معايري واملفاهيم املرتبطة واليت 

وجود معايري حتكم املمارسة العملية ملهنة التدقيق وكي تكون هذه املعايري مفيدة  أمهية وجود هذا اإلطار إىل ضرورة
 .1وحتقق الغرض فإهنا جيب أن تبىن على أساس هيكل واضح من األهداف واملبادئ العامة واملفاهيم املرتبطة هبا

وجود معايري تنظم هيكل واضح املعامل يكرس أمهية عريف يتضح بأن اإلطار املرجعي هو على ضوء هذا الت
 .املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي

للممارسات املهنية على أنه اإلطار الذي جيمع جممل اخلطوط اإلرشادية  الدويل إلطار املرجعياأيضا عرف ي  و 
للتدقيق الداخلي املعدة من طرف معهد املدققني الداخليني، ويوفر األساس الذي يسمح للمدققني الداخلني 

وينطوي اإلطار مبكوناته الرئيسية على كيفية تنفيذ أنشطة التدقيق  .ائفهم وأداء مسؤولياهتم بفعاليةمبمارسة وظ
يوضح خصائص اخلدمة اليت يقدمها و  املهنة كفاءات الواجب توافرها لدى ممارسيكما يصف إمجايل ال  ،الداخلي

 اإلطار املرجعي يعدو  ،2أداء أنشطته جلودة اليت تسمح بقياسومعايري ا تدقيق الداخلي وكذلك طبيعة مهماتهال
 .3التدقيق الداخليمهنة يف ممارسة  دوليةالذي يضفي الصبغة الوحيد دليل املهين الال للممارسات املهنية

                                                           
1
 ق الداخلي يف إطار حوكمةالتدقي ، مؤمتر"نموذج مقترح لتفعيل مبادئ حوكمة الشركات في إطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية"، عطية صالح سلطان  

    00 .ص، 5002 لبنان، ، نشر وتوزيع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بريوت،5002املنعقد بالشارقة سنة  الشركات
2
 Kurt. F. R et al, Manuel d’Audit Interne –améliorer l’efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et 

du management des risques, Editions Eyrolles, Paris, France,  5102, chap 02, pp. 05-06   
3
Ibid, chap 01, p. 18 
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كمن ة التدقيق الداخلي صفة العاملية، وتيشري هذا التعريف بأن اإلطار املرجعي هو مبثابة املعلم الذي أكسب مهن
نظرا ملا يتيحه من إرشادات ختص أنشطة  ؛املهنة على حنو فعال غطي ممارساتالذي ي املرجع الدويلأمهيته يف كونه 

     . ممارسي املهنة كما حيدد مقاييس جودة هذا النشاطيف التدقيق ويصف الكفاءات املطلوبة 

اإلرشادية املوضوعة من أنه اإلطار املفاهيمي الذي ينظم اخلطوط ب 5000سنة معهد املدققني الداخليني  هرفعو 
منيز بني عنه ووفقا لإلجراءات املعتمدة،  وبرعاية اللجان التقنية الدولية املنبثقة طرف معهد املدققني الداخليني

 :1نوعني من اخلطوط اإلرشادية اليت يتضمنها اإلطار ومها

إن . تتضمن تعريف التدقيق الداخلي وقواعد أخالقيات املهنة واملعايري الدولية: (إلزامية)إرشادات إجبارية  -
تتضمن  ، ويتم إعدادها وفقا لعملية معروفةاحرتام هذا الصنف من اإلرشادات هو أمر مطلوب وإجباري

 .لياستشارة عامة، ويعد االمتثال هلذه اخلطوط اإلرشادية أمر ضروري يف املمارسة املهنية للتدقيق الداخ
دالئل و العمليي التطبيق مناذج ائل خاصة و تتضمن مواقف من مس: وبشدة اتباعهاب وصىمإرشادات  -

لداخلي وقواعد ن من التطبيق الفعال لتعريف التدقيق اإن االمتثال هلذه اخلطوط اإلرشادية ميك   .للممارسة
 .ملعايري الدولية ملمارسة مهنة التدقيق الداخليأخالقيات املهنة وا

وصفا شامال لإلطار املرجعي من خالل ذكره لكل العناصر  أنه يعطي عن التعريفني السابقني مييز هذا التعريفما 
 .يف املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي أمهيتها يربزاملكونة له و 

أنه باإلطار املدققني الداخليني معهد وصف  ،5002سنة يف إلطار املرجعي الدويل عقب إصدار الطبعة املعدلة ل
اإلطار املفاهيمي الذي ينظم التوجيهات املوثوقة اليت أصدرها معهد املدققني الداخليني واملتعلقة مبهنة التدقيق 

قيق الداخلي على الداخلي، ويعرض خمتلف املعلومات احلالية ذات الصلة واملطلوبة من قبل ممارسي مهنة التد
 .2وأخرى موصى هبا وبشدةويتضمن اإلطار توجيهات إجبارية  املستوى العاملي،

على املتعلقة مبمارسة مهنة التدقيق الداخلي  يصف خمتلف املتطلبات املرجعي اإلطارأن هذا التعريف على  يشيد 
  .الصعيد العاملي

                                                           
1
IFACI, Cadre de Référence International des pratiques professionnelles de l’Audit Interne, version 

française, Edition IFACI, Paris, France,  Janvier 2011, pp.07 ,10,11 

)4201, 30arch M(retrieved on  IPPF.aspx-Guidance-and-guidance/P.s/Standards-https://na.theiia.org/standards 2  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
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قام معهد املدققني الداخليني بإعادة صياغة تعريف  ،5002 جلديدة لعناصر اإلطار املرجعي سنةاهليكلة ا ظل ويف
اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي هو ذلك اإلطار  :جديد لإلطار على النحو التايل

ومنيز بني نوعني من . املفاهيمي الذي ينظم اخلطوط اإلرشادية املوضوعة من طرف معهد املدققني الداخليني
 :شادية اليت يتضمنها اإلطار ومهااخلطوط اإلر 

تتضمن املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وتعريفه وقواعد أخالقيات  :إرشادات مطلوبة  -
 . املهنة واملعايري الدولية

 .اخلطوط اإلرشادية للتطبيق واخلطوط اإلرشادية التكميليةوتتضمن : اتباعهاب وصىمإرشادات  -

 .1يف إطار رسالة واضحة للتدقيق الداخلياالمتثال هلذه اخلطوط اإلرشادية  ويكون

السابقة لإلطار املرجعي،  تعاريفهخيتلف عن يكاد ال  ؛أما عن هذا التعريف الذي وضعه معهد املدققني الداخليني
 .العناصر اجلديدة لإلطارمن خالله فقد احتفظ بنفس الصيغ السابقة وأبرز 

 ستنداإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية هو ذلك امل أن نستخلص بأنميكن  يف الواردةبناء على التعار  
اليت تكفل املتكامل واملنسق إلمجايل اخلطوط اإلرشادية املعدة واملتفق عليها من قبل معهد املدققني الداخليني 

حلال بالنسبة كما هو ا  مطلوباتتخذ هذه اإلرشادات إما طابعا . عامليا املمارسات املهنية للتدقيق الداخليتوحيد 
قواعد أخالقيات املهنة واملعايري الدولية، وإما طابعا هنية للتدقيق الداخلي وتعريفه و لمبادئ األساسية للممارسة املل

 .ليةة التكميلتطبيق واخلطوط اإلرشاديكما هو احلال بالنسبة للخطوط اإلرشادية ل( موصى باتباعه)اختياريا 
يضمن حتقيق الفعالية يف ممارسة مهنة  يف إطار رسالة واضحة ودقيقة للتدقيق مبا االمتثال هلذه اإلرشادات ويكون

  .التدقيق الداخلي والوصول إىل مستويات عالية من اجلودة يف أنشطته

 

 

  

                                                           
1
 https://bookstore.theiia.org/international-professional-practices-framework-ippf-2015-edition-8-4 (retrieved on 

July 20, 2015) 
   

https://bookstore.theiia.org/international-professional-practices-framework-ippf-2015-edition-8-4
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 الداخليللممارسات المهنية للتدقيق الدولي المرجعي أهمية اإلطار : الفرع الثاني
 :لتدقيق الداخلي فيما يلياة مهنملمارسة تتجلى أمهية اإلطار املرجعي الدويل 

إن املعرفة باإلطار املرجعي وكيفية تطبيقه يعطي املنظمات وكذلك التنظيمات القانونية ضمان حول   -
 . 1درجة مهنية املدققني الداخليني

التدقيق الداخلي ال يكتسي الطابع اإللزامي يف بالرغم من أن اإلطار املرجعي الدويل ملمارسة مهنة  -
عمل به وهذا بالنظر إىل ما يوفره من ال، فإن ممارسي املهنة مطالبون بتجاوز االلتزام املعنوي و تطبيقه

 .2آليات تسمح بالرفع من كفاءة أقسام التدقيق الداخلي
ق املفاهيم وتفسرياهتا وتطبيلتطورات املتعلقة باملهنة كل ايسمح اإلطار املرجعي بتوحيد الفهم ل -

 .3ىل التقنيات املستعملة يف ميدان مهنة التدقيق الداخليواملنهجيات باإلضافة إ
واليت يتم CIA للتدقيق الداخلي الدولية يعد اإلطار املرجعي القاعدة األساسية للتحضري للشهادة املهنية -

 .4املهنةممارسات التحصل عليها عن طريق اجتياز امتحان حول 
إكساب مهنة التدقيق الداخلي الصبغة العاملية من خالل توفريه إلرشادات موجهة إىل كافة املدققني  -

 . 5الداخليني على الصعيد العاملي
لقياس جودة أنشطة التدقيق  ومتكاملة مالئمة يعد اإلطار املرجعي اهليكل الذي يكفل توفري مقاييس -

 . 6ودةاجل برامج ضمان وحتسني قتضيهتعلى ضوء ما الداخلي 
 

                                                           
1
 IFACI, Normes Professionnelles de l’Audit Interne -Classeur contient la traduction de tous les documents 

du " Professional Practices Framework" de l’IIA, Edition IFACI, Paris, France,  Octobre 2002, p.03 

 

عضاء مهنة التدقيق الداخلي ما عدا األ ع اإللزامي على كل من يزاولباملهنية ال يكتسي الطا للممارساتصحيح ان االلتزام بعناصر اإلطار املرجعي الدويل   

ــ  للتدقيق الداخلي الشهادات املهنية الدولية  شخص حائز على إحدىأو أحد الفروع التابعة له وكذلك كل  IIAاملنخرطني يف معهد املدققني الداخليني    . CIAكـــ
األدوار الجديدة للمدقق الداخلي للحد من ظاهرة الغش في منظمات األعمال على ضوء المتطلبات الجديدة لممارسة مهنة " ،العايب عبد الرمحان  2

 73 .ص ،5003مارس   ألول، مصر،، العدد ا23اجمللد ، اجمللة العربية لإلدارة ،"التدقيق الداخلي
3
 IFACI. (2011), Op.cit,  p. 07 


أ إلضفاء صفة .م.هي شهادة متنح من قبل معهد املدققني الداخليني بالو CIA أيضا بشهادة مدقق داخلي معتمد فةو الداخلي واملعر  الشهادة املهنية للتدقيق  

لك ذه الشهادة  وذاالعتماد املهين على العاملني يف جمال التدقيق الداخلي من خالل التدريب املكثف على موضوعات وجماالت املعرفة املطلوبة للحصول على ه
كما تضمن هذه الشهادة تزويد املنظمات مبدققني . بتوثيق خربهتم اليت متكنهم من تويل مناصب قيادية يف جمال التدقيق الداخلي واكتساب االحرتافية يف تنفيذ املهام 

 .املثلى يف جمال التدقيق الداخلي مؤهلني مهنيا وفق أحدث املعايري العاملية والتطبيقات
4
 IFACI. (2002) , Op.cit,  p.15 

5
 Alkafaj. Y et al, Characteristics of an Internal Audit Activity (Report I) :a componement of the CBOK 

study, 1
st
 printing, The IIARF, USA, 2010 ,  p. II  

6
 O’Loughlin C.J  Swanger.J, The CBOK Enquête : Programme d’assurance et d’amélioration qualité de 

l’audit interne –Appel à l’action, Sponsored by CBOK,  published by The IIARF, USA, Juillet 2016, p.06 
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 الهدف من اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي: الفرع الثالث
 :غرضإلطار مرجعي دويل خاص مبهنة التدقيق الداخلي كان لإن تصميم معهد املدققني الداخليني 

 .فائدةأكثر و بطريقة واضحة  تنظيم اخلطوط اإلرشادية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني -
واألطراف ذات املصلحة على إدراك الطلب املتنامي ملصاحل  ممارسي مهنة التدقيق الداخلي مساعدة -

 . 1التدقيق الداخلي وجبودة ممتازة
لتدقيق الداخلي بشكل أكثر للمؤسسات واملنشآت ومساعدة املهنيني على ية لهنامل رساتمااملتوضيح  -

 .مزاولة املهنة بسلطة أكثر
 .2التدقيق الداخلي من خالل توفريه ملعلومات دقيقة حول األدوار واملهمات واملسؤولياتتقوية مهنية  -

 
 نشأة وتطور اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي: المطلب الثاني

خصوصا باهليئة املهنية الدولية املشرفة  الدويل احلديث عن مهنة التدقيق الداخلي عموما واإلطار املرجعي يرتبط
 املدققني الداخلني معهدعلى املستوى الدويل واملتمثلة يف  وإعداد املرجعيات اخلاصة هبا على تنظيم هذه املهنة

IIAوهذا ما يدفعنا ضرورة للحديث عنه قبل اخلوض يف احلديث عن تطورات اإلطار املرجعي ؛. 
 .لمهنية الدولية المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق الداخليئة االتعريف بالهي :الفرع األول

يعترب معهد املدققني الداخليني بالواليات املتحدة األمريكية اهليئة املهنية املعرتف هبا دوليا يف تنظيم مهنة التدقيق 
الواليات يف  بفلوريدا Orlando يف واجد مقرهويت 0200 ديسمرب 02، يعود تاريخ تأسيسه إىل تاريخ الداخلي
ولقد مر هذا اجملمع املهين . 3دولة 165عضو متوزعة على أكثر من  160000يضم املعهد أكثر من . املتحدة

 :بتاريخ حافل فقد أصبح ميثل
إذ يكفل توفري ونشر  اجلمعية املهنية الدولية األوىل املناط هبا تعزيز وتطوير ممارسة التدقيق الداخلي، -

املعلومات واملعارف اخلاصة مبهنة التدقيق الداخلي واملوضوعات املتعلقة هبا وأساليب ممارستها، كما 

                                                           
1
 IFACI. (2011), Op.cit,  p. 07 

2
Diard.C  Trebucq.S , « Analyse Exploratoire des Normes Internationales D’audit Interne », cahier de  

recherche, Université de Tours, France, 2007, p.03, disponible sur le site: www.univ-tours.fr/reherche (consultée 

le 22/01/2013) 

2016) April 06, Retrieved on( ar-countries-other-global-ar/iia-ksa-iia-http://www.iia.org.sa/about 
3

  

http://www.univ-tours.fr/reherche
http://www.iia.org.sa/about-iia-ksa-ar/iia-global-other-countries-ar
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يسعى إىل تعزيز هذه املهنة من خالل وضعه ملعايري ذات مستوى عال من النزاهة والشرف تكفل توفري 
 .   1ائص الواجب توفرها لدى ممارسي املهنةتصف إمجايل اخلصو  لممارسة السليمة هلذه املهنةمقاييس ل

املعلم الرئيسي واجلهة القائدة يف جمال وضع املعايري واإلرشادات املهنية ومنح الشهادات املعتمدة وإجراء  -
، إذ يشرف املعهد على تنظيم ملتقيات وندوات حول ما 2البحوث يف جمال املهنة على املستوى العاملي

املهنية للتدقيق الداخلي ويوفر تكوينات قاعدية الكرتونية ومنتجات تعليمية  يتعلق مبستجدات املمارسات
متقدمة التفكري ويعرض مراجعات ضمان اجلودة للتدقيق الداخلي ومقارنات مرجعية وخدمات استشارية 

 . 3وكل ما يساعد على خلق تطور متميز هلذه املهنة عرب العامل
سنة من  00بعد مرور  Anthony J. Ridleyهد املدققني الداخليني يف هذا املقام صرح رئيس جملس إدارة مع 

لوجدنا  0200عضوا عام  50نشأة املعهد، أنه إذا أخذنا يف االعتبار البداية املتواضعة للمعهد كهيئة مكونة من 
وية احلالية للمعهد أن هذا التوسع الدويل راجع إىل التأثري واالعرتاف املتزايد باملهنة منذ نشأهتا إىل حد اآلن، والعض

والواقع أنه من املتوقع أن يتزايد النمو الديناميكي ملهنة التدقيق . متثل حدثا جوهريا يف تاريخ هذا اجملمع املهين
    .4"مهنة القرن احلادي والعشرين"الداخلي مبا يوحي بأن املهنة سوف تصبح 

 الداخليتنيلفرنسي للتدقيق وللرقابة ويعد املعهد ا ،ليادو  تمعهد 90أكثر من عن معهد املدققني الداخلني  يتفرع 
IFACI  4300من أهم الفروع الدولية املنبثقة عن معهد املدققني الداخليني واألكثر ديناميكية يضم حوايل  

. 5شبكات جهوية متوزعة على سبع واليات فرنسية 03تنظيم متوزع بني القطاعني العام واخلاص و 200و عضو
 :6حتقيق األهداف اخلمسة التالية يسعى املعهد إىل

 .رهايفكري والتبصر حول املهنة وتطو مكانا للتاملعهد أن يكون : هدف البحث .0
 .املسامهة يف متهني أطراف التدقيق الداخلييعمل املعهد على : هدف التدريب .5

                                                           
1
 Spencer Pickett. KH, The Essential Guide to Internal Auditing, 2

nd
 edition, published by John Wiley Sons, 

USA, 2011, p. 170 
دراسة تحليلية اختبارية في منظمات -إدراك اإلدارة العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي وتأثيره على دور المدقق الداخلي"، حلمي أمحد مجعة 2

 07. ص، 5000، األردنعمان،  املعرفة يف العامل العريب، جامعة الزيتونة األردنية،، املؤمتر العلمي السنوي الثالث إلدارة "األعمال األردنية
3
 Coderre.D, Internal Audit – effiency through automation , published by John Wiley  Sons, USA, 2009,  

p.vii 
4
 07 .ص، مرجع سابق، حلمي أمحد مجعة   

5 IFACI, « IFACI : La référence de l’Audit et du Contrôle Internes », Octobre 2010, diapositive 02, 

présentation disponible sur le site : 

http://www.mastercca.cnam.fr/PDF/DIVERS/COMMUNICATION/Presentation-IFACI.pdf (consulté le 

10/01/2016) 

6
 IFACI. (2002), Op.cit,  p.   10  

http://www.mastercca.cnam.fr/PDF/DIVERS/COMMUNICATION/Presentation-IFACI.pdf
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والندوات  خالل اللقاءات من ادالت املهنيةن يكون مكانا للتبيسعى املعهد أل: هدف التواصل .2
  .الشهرية وامللتقيات

كذلك و اجتاها دافعا لرتقية التدقيق الداخلي من خالل جملة التدقيق يشكل املعهد : هدف النشر .0
  .املراجع املتعلقة بالتدقيق

املواقف من مسائل متثيل املهنة أمام التنظيمات املؤسساتية والقانونية من خالل مبعىن : هدف التمثيل .2
  .خاصة

 فكرة إنشاء اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي منطلقات: الفرع الثاني
أوىل اخلطوات يف بناء اإلطار  0203قائمة مسؤوليات املدقق الداخلي سنة معهد املدققني الداخليني لإصدار  يعترب

هذه القائمة تعديالت عرفت وقد . املرجعي واليت مت على ضوءها التعريف بأهداف التدقيق الداخلي وجماالته
يؤكد جل الباحثني و . املهنة ممارسة تزامنا مع التطور الذي تشهده 0230مث سنة  0223واضحة خالل سنة 

، 02301مطلع سنة  نضج فكرة إنشاء إطار مرجعي كانتأن املهتمني بالتدقيق الداخلي على املتخصصني و 
آنذاك من خالل اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي وتشكيل معهد املدققني الداخليني جهود  حيث تنامت

هذه  تعمل على دراسة واقرتاح إطار متكامل ملعايري األداء املهين للتدقيق الداخلي ولعل ما عززعلى مستواه جلان 
كتمهيد إلعداد  0207سنة خطوط إرشادية ألخالقيات مهنة التدقيق الداخلي  هو استكماله بإصدار اجلهود 

مرة إصدار تطبيق  مت وألول 0232يف عام و  .0220الذي مت اإلعالن عنه بصفة رمسية سنة  اعد األخالقياتقو 
بنشر معايري املمارسة املهنية  0237خالل سنة  قام املعهد مث ،CIA على مهنية التدقيق الداخليبرنامج اإلشهاد 
خاصة مبهنة التدقيق الداخلي، تتضمن تعريف  يةتنظيم لنضج فكرة إنشاء مرجعيةكبداية واضحة للتدقيق الداخلي  

واملعروف " هنيةاملمارسات املإطار "ــــب املعهد آنذاك مساه ، ضمن ماخالقية واملعايريألدات ااالتدقيق واإلرش
 .PPF "2"باملختصرة اإلجنليزية 

يف سنوات الثمانينات أين مت انتهاج مقاربة باملخاطر وسنوات  ليت تشهدها بيئة األعمال خاصةللتغريات ا تبعا
اإلسناد إىل الغري أو املناولة من الباطن ألنشطة التدقيق، مل تعد هذه املعايري مالئمة  طرق اعتمادأين مت التسعينات 

عمل مكلف بتعيني فريق  0223قام معهد املدققني الداخليني سنة  .ومواكبة لظروف بيئة ممارسة هذه املهنة

                                                           
1
IIA, Cadre de référence pour un audit interne efficace – Le nouveau CRIPP, 2015, Diapositive 05, 

présentation en version française disponible sur le site : https://na.theiia.org/standards-guidance/P.s/New-

IPPF.aspx (consulté le 03/03/2016)  

2
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 02, pp. 03-04 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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بعد سنة كاملة من العمل قام الفريق بعرض  ية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي،بدراسة اآلليات والرؤى املستقبل
مت اقرتاح ضمن  ،"اإلطار املرجعي للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي: نظرة حنو املستقبل"تقرير حتت عنوان 

هذا التقرير تعريف جديد للتدقيق الداخلي وكذلك هيكلة جديدة لإلطار املرجعي تسمح بإيصال اخلطوط 
واليت تزامنت  0222ولقد مت اعتماد هذين االقرتاحني بصفة رمسية عام . على حنو مالئماملتعلقة باملهنة اإلرشادية 

تم إصدار الطبعة األوىل لإلطار املرجعي للممارسات املهنية الذي لي ،املهنة أخالقياتالنظامية لقواعد راجعة املمع 
   .50001دخلت حيز التطبيق عام 

والذي يستوجب التكيف مع اخلصوصيات  التدقيق الداخلي اارس فيهمي يتال الظروف والقطاعاتلتنوع نظرا و 
عمل معهد ، (القطاع البنكي مثال)ض القطاعات بع عينالقانونية واإلجرائية لكل بلد والقواعد اخلاصة اليت ت

من ابتداء  اإلطار املرجعي للممارسات املهنية تعديلل ثالث سنواتعلى حتديد مدة   IIAاملدققني الداخليني
 . 25000الذي دخل حيز التطبيق عام اإلصدار األول 

 
 .5000 لسنة الدولي للممارسات المهنية اإلطار المرجعي: لثالفرع الثا

 :3يلي على ما 5000 سنة املرجعي الصادرار وي اإلطحي
جوان  03تعريف التدقيق الداخلي املعتمد من طرف جملس اإلدارة معهد املدققني الداخليني يف  .0

 مارس 50 يفIFACI  املعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخليتني من طرف جملس إدارةو  0222
مهمات املتمثلة يف التدقيق الداخلي  طبيعة مهمات صريحبشكل هذا التعريف حيدد  إذ ،5000

إدارة  املرتكزة حولالتأكيد ومهمات االستشارة باإلضافة إىل حتديد ميادين أو جماالت مسؤولياته 
القيمة املضافة  توفرياملتمثلة يف  ة التدقيقغايهذا التعريف  كما ضبظ   ،املخاطر والرقابة واحلوكمة

   .للمنظمات
 مبتوجيه ممارسته هلماملبادئ والقيم اليت تسمح بت اليت تزود املدققني الداخليني ايقواعد األخالق .5

من طرف جملس إدارة معهد املدققني الداخليني يف  اإذ مت املصادقة عليه، املهنية يف اإلطار املناسب
 .5000جوان  03

                                                           

 A vision for the futur : Professional Practices Framework for internal auditing. 

1
 Ibid, chap 02, p.04 

2
 IFACI. (2011), Op.cit,  p. 09 

3
 IFACI. (2002), Op.cit, pp. 02-03 
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 متنفيذ مهماهتوتسهل املدققني الداخليني  وجه عملمارسة التدقيق الداخلي اليت تاملعايري املهنية مل .2
 .اهتموتسيري نشاط

اليت تضفي تعليقات وشروحات حول املعايري وهتدف إىل حتقيق  MPAالتطبيق العملي  دالئل .0
  .أفضل املمارسات

الذي يتضمن املراجع، املقاالت، وقائع امللتقيات واملؤمترات إضافة إىل : املرافقة يف التطوير املهين .2
   .الندوات

 .الشكل التايل يف تلك الفرتة يتخذ اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية عند تصميمهكما كان 
 .5000 سنةالصادر  للتدقيق الداخلي اإلطار املرجعي للممارسات املهنية: (10) الشكل

  

خلي
لدا

ق ا
دقي

 الت
يف

تعر
تعريف التدقيق الداخلي  

 

 األخالقيات قواعد

نشاط 
التأكيد

 

معايير التنفيذ
 معايير الصفات  

فيذ
التن

ير 
معاي

 

شارة
الست

ط ا
نشا

 

 معايير األداء

 العملي التطبيق دالئل

 التطوير المهني المرافقة في

  

 
Source : IFACI, Normes Professionnelles de L’Audit Interne -Classeur contient la traduction de 

tous les documents du " Professional Practices Framework" de l’IIA, Edition IFACI, Paris, France, 

Octobre 2002, p. 02 
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، 5000عناصر اإلطار املرجعي للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي الصادر سنة  (00)رقم الشكل  صفي
االلتزام  باليت جي كوهنا لب ما يتضمنه اإلطار،  ركزامل نقطة املهنيةعايري  املتل فيه املصممة على شكل مستطيل، حت

عند تقدمي مهمات االستشارة ومهمات التأكيد، ويسرتشد يف تطبيقها بالتوجيهات الواردة بنماذج التطبيق  هبا
ة مبا ميكن من حتقيق أهداف التدقيق االمتثال ألخالقيات املهنالعملي وأدوات املرافقة يف التطوير املهين، مع ضرورة 

           . الداخلي احملددة ضمن تعريفه
 (3112 -3112)خالل الفترة  اإلطار المرجعيت التي عرفها المستجدا: الفرع الرابع

، عرف اإلطار املرجعي للممارسات املهنية العديد من 5007ىل غاية إ 5002خالل الفرتة املمتدة ما بني 
على وجه اخلصوص  مضمون املعايري ت التعديالتمسو ، 5002ة سنالطبعة األوىل له  تعديلاملستجدات أمهها 

يعترب املعهد الفرنسي للتدقيق  .50001جانفي  00حيز التطبيق يف  ت دخليتالومت إصدار الطبعة اجلديدة هلا 
ي حبيث للتدقيق الداخل تعزز الدور احلديث أين ،قيقيالتدالفكر والرقابة الداخليتني هذا التعديل مبثابة واقعة يف 

شخصية على املستحدثة ذات قيمة اقتصادية  ويف الوقت نفسه تضفي مهارات سلوكية  مجيع أنشطته أصبحت
ولعل أهم  5000تعديل سنة مث يليه  .2يدية واالستشاريةأكالتحتسني أدائه يف جمال اخلدمات من  كنهمبا مياملدقق 

املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق "الصياغة اجلديدة للمعايري اليت أصبحت هو تعديل ما جاء به هذا ال
  .3"معايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي"بعد أن كانت " الداخلي
عملية إعادة  للشروع يف رئيسيةاخلطوات ال وحدد من خالهلا" يةرؤية مستقبل" بصياغةقام املعهد  ،5003يف عام 

. ة ممارسة املهنةلظروف اقتضتها خصوصي إحداث تغريات جوهرية على اإلطارهيكلة إطار املمارسات املهنية، ب
 Comitéعني جملس إدارة معهد املدققني الداخليني جلنة قيادة دولية تكاثفت اجلهود املهنية حيث  ،فعلى إثر ذلك

de pilotage international  ني حتسقيق و حت يفالرتكيز اللذان يسعيان على  جعيوفريق عمل ملراجعة اإلطار املر
 املهنية إعادة تنظيم جملس املمارسات أيضامت و  مراجعتها،و اخلطوط اإلرشادية تطوير االنسجام والشفافية لعمليات 

le conseil des pratiques professionnelles،  األمر اجلديد املصادق عليه من مبوجب مت التأكيد على مهمته و

                                                           
1
IFACI, Normes Professionnelles de l’Audit Interne, Juin 2004, p. 04, document disponible sur le site: 

http://icaci-congo.org/download/Normes%20Professionnelles.pdf (consulté le 28/10/2014) 

2
، جامعة بغداد، لة العلوم االقتصادية واإلداريةجم ،"آليات حوكمة الشركات التي تؤثر في اتخاذ المدقق الداخلي للقرار األخالقي"، الذوعجي علي حسني 

 520 .ص، 5000 ،العراق
3
 IFACI, Normes Professionnelles de l’Audit Interne, Septembre 2006, p. 12, document disponible sur le site : 

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/Standards_French__2006_.pdf (consulté le 

28/10/2014) 

http://icaci-congo.org/download/Normes%20Professionnelles.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/Standards_French__2006_.pdf
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مبسؤولية املصادقة على اخلطوط  واحملددة 5003يف جوان  IIA التدقيق الداخليطرف جملس إدارة معهد 
  .1اإلرشادية لإلطار املرجعي ونشرها

الداخلي، قام املعهد بإنشاء طراف املعنية مبهنة التدقيق بالنسبة لكل األاخلطوط اإلرشادية إعداد شفافية دعما ل
 مدى تتوىل فحصو  ،املصادقة عليهاعمليات وضع اخلطوط اإلرشادية و عمليات تتوىل معاينة  جلنة مراقبة مستقلة

 لوممث جل أعضاء هذه اللجنة هم. إلطار املرجعيأي جزء من عناصر ااإلجراءات املوضوعة قبل نشر  احرتام
التنمية االقتصادية، املنظمة هيئات عاملية معروفة كالبنك العاملي، الفيدرالية العاملية للمحاسبة، منظمة التعاون و 

 .2وغريهم....العاملية للتدقيق اإلنتوساي،
 00-00بتنظيم ملتقى دويل يف سان فرانسيسكو يومي  املدققني الداخليني عهدم قام ويف نفس احلقبة الزمنية،

مجيع أحناء العامل خبصوص إعادة هيكلة  منمشاورات واسعة مع جمتمع املدققني الداخليني  تلقيل 5007جويلية 
املرجعي الدويل للممارسات املهنية  الطبعة اجلديدة لإلطار مثرة كل هذه اجلهود تصميم توكان. اإلطار املرجعي

 .50003ر حيز التطبيق أكتوب تودخل 5007الصادرة يف أكتوبر  للتدقيق الداخلي
 

 3101سنة التي عرفها اإلطار المرجعي  التعديالت: الفرع الخامس
 وتعديالت وتطورات تغريات حيث شهدت منذ نشأته،املرجعي أهم تعديل عرفه اإلطار يعترب هذا التعديل 

 .يأيتها فيما وجز من ناحية الشكل واملضمون ن جوهرية
 :التعديالت الشكلية .0

بدال " اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي"ساد على ضوء هذا التعديل تسمية اإلطار بــــ
للطبعة باالجنليزية وأصبحت " PPF"لـــ"  I"أو بصيغة أخرى مت إضافة حرف " إطار املمارسات املهنية"من 

"IPPF " واملرادف للمختصر بالفرنسية"CRIPP"ويعترب إضافة هذا احلرف مبثابة حتسني عميق لدرجة إلزامية ، 
  .4خطوطها اإلرشادية 

                                                           
1
 IFACI. (2011), Op.cit,  p. 07 

2
 Kurt. F. R et al , Op.cit, chap 02, p. 39 

متوفر . (بتصرف) 00.ص، 5000، أكتوبر التغيرات التي أجريت على تلك المعايير-الدولية المهنية للتدقيق الداخلي  لمعايير، امجعية املدققني الداخليني 3 

مت االطالع عليه )  https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/Standards%202011%20Arabic.pdf.: على املوقع

  ( 55/02/5000: يوم
4
Ibid, p.10  

https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/Standards%202011%20Arabic.pdf
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، والشكل مستطيلكما مت تصميم شكل جديد لإلطار املرجعي الدويل الذي أصبح يتخذ شكل دائرة بدال من 
 .يوضح ذلك( 05)رقم 

 .5000اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي لسنة :  (13)الشكل 

 
Source: IIA, The International Professional Practices Framework (IPPF), published 

by the IIARF, 2011, p. 02. From : The IIA Research Foundation Bookstore. (retrieved on  

January 16, 2013). 

املوضح يف الشكل  5000يق الداخلي الصادر سنة يتميز تصميم لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدق
 .أعاله؛ يف كونه يصف بوضوح عناصر اإلطار ويبني تصنيفها إىل إرشادات إجبارية أو أخرى موصى هبا

 :1تتمثل يف :التعديالت الموضوعية .3
إلطار املرجعي للممارسات ا تملكونا التطور البناء يفهذه التحسينات تضح ت :التحسينات يف العملية -

 .دورات املراجعة احملددة لكل اخلطوط اإلرشاديةتزايد شفافية أكرب و باملهنية 
لقد مت استبعاد عنصر املرافقة يف التطوير املهين يف هذا اإلصدار من : ة يف التطوير املهينإلغاء عنصر املرافق -

كان حيتوي على سبيل املثال دعائم التدريب، نشرات وتقارير البحث اليت الذي   ،اإلطار املرجعي الدويل

                                                           
1
 IFACI. (2011), Op.cit, pp.09-10  

اإلجباريةرشادات اإل  

الموصى بها اإلرشادات  

 اإلطار المرجعي الدولي
  للممارسات المهنية

 المهنية
املواقف 

من 
 املسائل

 التعريف

 

قواعد 
 األخالق

 
الدالئل 
 التطبيقية

مناذج التطبيق 
 العملي

 املعايري  الدولية

http://www.theiia.org/bookstore/product/international-professional-practice-framework-2011-1533.cfm
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احلسبان سوى اخلطوط اإلرشادية غري أن اإلطار املرجعي مل يأخذ يف . يستعملها املدقق خالل أعماله
 .املصادق عليها من طرف معهد املدققني الداخليني

التدقيق يف كما مت   .اقتضتها املعايري املعنيةالتفسريات ضرورة إن إضافة هذه : إضافة تفسريات للمعايري -
 .ض املصطلحات الواردة يف املعايريبع

الضروريتني لتطبيق دليل أصبحت ختص سوى املنهجية واملقاربة  اليت: تقليص إطار مناذج التطبيق العملي -
دالئل الوكل املعطيات احلالية حول األدوات والتقنيات مت حتويلها إىل  ،خالقيات واملعايريقواعد األ

 .لتطبيقاإلرشادية ل
          .املواقف من مسائل خاصةو  دالئل التطبيق العمليإضافة  -

 اكونمحبيث أصبح  املرجعيعناصر اإلطار  ترتيبالدويل إعادة املرجعي إلطار كما مت على إثر هذا اإلصدار ل
 قواعدو الداخلي  التدقيق تضم تعريف، أو إجبارية إلزامية إرشاداتجمموعتني رئيسيتني، األوىل حتتوي على  سمن

 عمليال التطبيق مناذجتضم ، بشدة هبا موصى الثانية حتتوي إرشاداتاجملموعة و . املعايري املهنيةو  األخالقيات
 .1مواقف من مسائل خاصةو والدالئل اإلرشادية 

 .(3102 – 3103) الفترة الدولي خالل اإلطار المرجعي :الفرع السادس

رجعي لسنة بعا للمراجعة النظامية لإلطار املرجعي الدويل اليت تتم كل ثالث سنوات، قام املعهد بإثراء اإلطار املت 
يف واليت كانت هتدف  وتفسرياهتا ونصوصها التكميليةعلى بعض املعايري وذلك بإضفاء تغيريات هامة  5000
كما مت على إثر هذا اإلصدار . اجتاه االلتزام واملطابقة للمعايري للمدقق التأكيد على املسؤولية الفردية إىل جمملها

 5005اإلطار املرجعي اجلديد يف ديسمرب بنشر املعهد وقام  ،2جديدة وتعريفاهتا مبفردات إثراء معجم املصطلحات
  .5002جانفي  00ودخل حيز التطبيق يف 

ويف ظل التطورات اليت تعرفها بيئة األعمال والتطورات السريعة للمخاطر املالزمة هلا، يلتزم التدقيق الداخلي 
مبسؤوليات اليت هي حباجة ضرورية إىل إطار مرجعي ذو مبادئ واضحة ومعايري تعكس ممارسات مثالية وخطوط 

على طور، يف بيئة سريعة التومكانته يته حىت يتمكن من احلفاظ على أمه .مناسب تم نشرها يف وقتإرشادية ي
؛ اليت تعرفها بيئة األعمالتطورات ال مواكبة هو اآلخر املهنية للتدقيق الداخلياإلطار املرجعي الدويل للممارسات 

                                                           

  

عن معهد املدققني  املنبثقةالتطبيق العملي وإرشادات التطبيق ومواقف من مسائل خاصة من طرف اللجنة التقنية الدولية ( مناذج)يقوم بإعداد كل من  دالئل  

  .  IIAالداخليني 
 84 .صمرجع سابق،  ،العايب عبد الرمحان   1

2
IFACI, Cadre de Référence International des pratiques professionnelles de l’Audit Interne, version 

française, édition IFACI, Janvier 2013, Paris, France. p. 05 
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أبرزها عدم استقرار حقل اليت تشهدها املهنة ومن جهة أخرى استجابة للتحديات املستقبلية . هذا من جهة
ات يف توقعات األطراف ذات املصلحة، املتطلبات القانونية واإلجرائية املتعلقة باحلوكمة وإدارة املخاطر، التغري 

املشروع األويل إلعادة هيكلة اإلطار تبعا لذلك أطلق معهد املدققني الداخليني  .1املخاطر والرقابة الداخلية
وبعد . يوم لذلك 20لالستشارة والتعليق على املشروع وأتاحت للمشاركني مدة  5000جويلية  00املرجعي يف 

 00 ة ومت اإلعالن عن النتائج يفواالستشارات واإلثراءات املستلم اقتضاء املدة مت دراسة وتنقيح كل التعليقات

 :2وكانت النتائج كالتايل ،على املوقع االلكرتوين للمعهد 5000نوفمرب 
إمجايل من  72 موافقة حافلة على التغريات املقرتحة على اإلطار املرجعي إذ بلغت النسبة ما يعادل -

 .املشاركني
املوافقة وبشدة على إضافة رسالة التدقيق الداخلي ضمن مكونات اإلطار املرجعي حيث بلغت النسبة ما  -

 .وإحكامها بط صيغتها، مع ضرورة إعادة ض77يعادل 
 من إمجايل 72املوافقة وبشدة على تصميم املبادئ األساسية للتدقيق الداخلي؛ إذ بلغت نسبة املوافقة  -

بالتغري اإلجيايب ومبدأ حتقيق الفعالية والفاعلية يف  التوعداستبعاد مبدأ ب املشاركات مع ضرورة تقليصها
 .األداء

 "إرشادات التطبيق"إىل  "املمارسة داتإرشا"إعادة ترتيب اإلرشادات املوصى هبا وبشدة، حيث تصبح  -
من  70مت املوافقة على هذا االقرتاح بنسبة و ". اإلرشادات التكميلية"إىل  "الدالئل اإلرشادية للتطبيق"و

 .إمجايل املشاركني
ومت املوافقة على هذا االقرتاح  ،واقف من مسائل خاصة من اإلرشادات املوصى هبا وبشدةحذف امل -

 .  00مبعدل 
ن شقي اإلطار حبيث تصبح اجلديد لتسمية كال ممن املشاركني على االقرتاح  30املوافقة وبنسبة   -

 التوجيهات"إىل " وبشدة املوصى هبااإلرشادات "، و"املطلوبة التوجيهات"إىل  "اإلجبارية اإلرشادات"
         ."املوصى هبا

                                                           
1
 IFACI, "Cadre de référence pour une audit interne efficace- Le nouveau CRIPP", Article publié par 

l’IFACI dans la Revue Internationale des Auditeurs et des Contrôleurs "Audit, Risques et Contrôle", N
0  
110 , 3

éme 
 

trimestre, 2015, France, p. 04       
2
 IIA, IPPF  Enhancement Exposure – survey results, 2014, plusieurs diapositives 10-16 . Presentation from: 

IIA-Exposure@theiia.org (retrieved on December 12, 2015)  

mailto:IIA-Exposure@theiia.org
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حد إىل التطبيق  ةال ساريوال تز  5002ت الطبعة اجلديدة من اإلطار املرجعي الدويل حيز التطبيق يف جويلية دخلو 
رسالة )رجعي بإدماجه للمكونات اجلديدة كما مت على إثر هذا اإلصدار تغيري الشكل املصمم لإلطار امل .اآلن

 .(املوصى هباالتدقيق الداخلي واملبادئ األساسية والرتتيب اجلديد للعناصر 
 .5002لسنة  الدويل للممارسات املهنية اإلطار املرجعي: (12)الشكل 

 
Source: IIA, International Professional Practice Framework (IPPF), edited by Chartered 

Institute of Internal Auditors, USA, July 2015, p. 01 

 
 املكونة لهعناصر ال ويبنيالدويل للممارسات املهنية لإلطار املرجعي اجلديد  ميصمالت (02)رقم  ضح الشكلو ي

عناصر اإلطار املرجعي يكون يف إطار مجايل أن االمتثال إلإىل  التصميمهذا  كما يشري،  هاويصف بوضوح ترتيب
 .  الرسالة اجلديدة للتدقيق الداخليحتقيق 

 .3102 سنة الدولي اإلطار المرجعي تتعديال: الفرع السابع
ملسودة جديدة معهد املدققني الداخليني  اقرتاحهو  خبصوص تعديل اإلطار املرجعي مهنية مسجلةكآخر جهود 

حتمل مجلة من التغريات احلتمية اليت فرضتها  5000خالل سنة للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي 

 الرسالة

 وضعيات مطلوبة

 المبادئ

 

 المعايير 

اتاألخالقي التعريف  

 اإلرشادات التطبيقية 

 اإلرشادات التكميلية

 وضعيات موصى بها
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لقد مت عرض و  ،التغريات املتنامية لبيئة األعمال إىل باإلضافة 5002اهليكلة اجلديدة لإلطار املرجعي الدويل طبعة 
املوقع االلكرتوين للمعهد على مجيع املهنيني التابعني لعضوية املعهد للتعليق واإلثراء خالل الفرتة  يف هذه املسودة
مت تعديل مضمون العديد من  بعد دراسة التعليقات، .15000أفريل من سنة  20فيفري إىل غاية  00املمتدة من 

التطبيق يف  ودخلت حيز 5000الق الطبعة اجلديدة من املعايري يف أكتوبر كما مت إط. يري ونصوصها التكميليةاملعا
 . 5003جانفي 

 عرض مختصر لعناصر اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي: المطلب الثالث
، فإن الطبعة السارية له لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخليعلى غرار الطبعات السابقة 

 :نلخصها فيما يأيت بارزة  تغريات حاليا حتمل
 .إدراج رسالة التدقيق الداخلي -
 .للتدقيق الداخليللممارسة املهنية  إضافة املبادئ األساسية -
 .حذف عنصر املواقف من مسائل خاصة -
 .كما يوضحها اجلدول اآليت ر اإلطار املرجعي الدويلإعادة ترتيب عناص -

 .الرتتيب اجلديد لعناصر اإلطار الدويل املرجعي اجلديد: (10)الجدول 
 اإلرشادات الموصى بها المطلوبةاإلرشادات 

 للتدقيق الداخليللممارسة املهنية  املبادئ األساسية -
 تعريف التدقيق الداخلي -
 قواعد األخالقيات  -
 الدولية للتدقيق الداخلياملعايري  -

 اخلطوط اإلرشادية للتطبيق -
 اخلطوط اإلرشادية التكميلية -

 :باالعتماد على إعداد الباحثة: المصدر
IIA, Cadre de référence pour un audit interne efficace – Le nouveau CRIPP, 2015, plusieurs diapositives  

-s/NewP.guidance/-https://na.theiia.org/standards:  disponible sur le site efrançaisprésentation en version , 04-02

(consulté le 06/03/2016) IPPF.aspx 

واإلرشادات املوصى  اإلرشادات املطلوبة يف املتمثلةالدويل  عناصر اإلطار املرجعيترتيب ( 00)رقم يصف اجلدول 
 .باإلضافة إىل رسالة التدقيق الداخلي، وفيما يأيت وصف خمتصر لكل واحدة منها هبا

 رسالة التدقيق الداخلي: الفرع األول

                                                           
1
 IIA, « Be part of the change- The standards are involving to meet new challenge », 2016 , Folder  from 

https://na.theiia.org/standards-guidance/P.s/2016-Standards-Exposure.aspx  ( retrieved on May 03 ,2016) 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/2016-Standards-Exposure.aspx
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تقدم وصفا واضحا وموجزا ملا يطمح التدقيق  تعد رسالة التدقيق الداخلي مبثابة بيان صريح عن غرض التدقيق،
التيقن واحلفاظ على قيمة املنظمة بإعطاءها وبكل " :وجاءت صيغتها كما يلي .الداخلي حتقيقه داخل املنظمات

 .1"موضوعية ضمان ونصائح ووجهات نظر قائمة على أساس املقاربة باملخاطر
 المطلوبة رشاداتاإل: الفرع الثاني

 حيث ملمارسة املهنية للتدقيق الداخلي،املطلوبة أمر ضروري ومهم يف ا رشاداتاإلئ املصرح هبا يف إن احرتام املباد
وترتتب هذه اإلرشادات على شكل . قولة واليت تتضمن استشارة عامةوفقا لعملية ذات عناية مع هامت تطوير 
  :2يف متمثلةعناصر 
توضح العناصر الرئيسية اليت تصف فعالية التدقيق : للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي المبادئ األساسية .0

 .الداخلي
 . أهدافهو  طبيعة مهامهيصف طبيعة التدقيق وخصائصه و : تعريف التدقيق الداخلي  .5
إىل غرس وتعزيز  انهتدف لتانالتكون من املبادئ األخالقية وقواعد السلوك املهين ت: قواعد األخالقيات  .2

 . الداخلي الثقافة األخالقية يف املمارسات املهنية للتدقيق
تعد هذه املعايري مبثابة املقاييس اليت تقنن كيفية ممارسة  : المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي  .0

 .التدقيق الداخلي كمهنة معرتف هبا عامليا
 

 بهات الموصى اإلرشادا: الفرع الثالث
يف إطار مقنن ومصادق عليه، املوصى هبا من طرف معهد املدققني الداخليني  التوجيهات وضع وتصميميتم 

 املهنية األخالقيات واملعايريوتعكس هذه الوضعيات ممارسات التطبيق الفعال لتعريف التدقيق الداخلي وقواعد 
متثل كال من اخلطوط  الدويل احلايلطار املرجعي ويف اإل. للتدقيق الداخلي للممارسة املهنية األساسية واملبادئ

 .اإلرشادية للتطبيق واخلطوط اإلرشادية التكميلية الصنفان الرئيسيان للوضعيات املوصى هبا

                                                           
1
 IIA, International Professional Practice Framework (IPPF), edited by Chartered Institute of Internal 

Auditors, USA, July 2015, p. 04 
2 IIA, Cadre de référence pour un audit interne efficace – Le nouveau CRIPP, 2015, plusieurs diapositives  

02-04, présentation en version française disponible sur le site : https://na.theiia.org/standards-guidance/P.s/New-

IPPF.aspx (consulté le 06/03/2016) 

 
 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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 اإلجبارية، هاتيلتوجأكثر تكامال مع احمكمة الصيغة و  عبارة عن سلسلة: الخطوط اإلرشادية للتطبيق .0
ال تعطي هذه  .تساعد املدققني الداخليني على التوافق واملطابقة مع ما هو متاح يف مضمون املعايري

اخلطوط اإلرشادية وصفا شامال عن كيفية تنفيذ املعايري بقدر ما توفر أساليب كافية ومقبولة لتحقيق 
 . 1التوافق مع املعايري

ة تعليمات إضافية مرافقو ألنشطة التدقيق الداخلي توفر تعليمات مفصلة : الخطوط اإلرشادية التكميلية .5
عمليات وإجراءات ومقاربات هذه اخلطوط قرتح كما ت  ،ميادين النشاط وخصوصيات قطاعيةختص 

أصبحت كل الدالئل  الدويل الساري،ويف ظل اإلطار املرجعي  .تسلسلية من خالل أمثلة متاحة
اإلرشادية للتطبيق والدالئل اإلرشادية لتطبيق التدقيق على أنظمة املعلومات ودالئل تقييم املخاطر املرتبطة 

 .2بأنظمة املعلومات أصبحت تلقائيا خطوط إرشادية تكميلية
 

هيكل واضح ن اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية هو أيف هذا املبحث، توصلنا إىل على ضوء ما تقدم 
و املرتبة بشكل مدروس إىل عناصر مطلوبة  معهد املدققني الداخليني املعامل  ينظم اخلطوط اإلرشادية الصادرة

ىل كل األفراد واهليئات املزاولة ملهنة التدقيق الداخلي على املستوى بشكل واضح إ موجهةوأخرى موصى هبا، 
 ،م والظروف اليت تشهدها بيئة األعمالإىل تصميم إطار مرجعي دويل متكامل يتالئ جاهدا ويسعى املعهد. لعامليا

اليت  وهذا ما يدفعنا للحديث عن تلك التطورات. التطورات اليت تعرفها مهنة التدقيق الداخليمع ويتناسب 
  .املستجدات اليت يعرفها اإلطار ظليف هذه املهنة  تشهدها

 

 

 

                                                           
1
متوفر على ، 00.  ص، 2014، التدقيق الداخليالتحسينات المقترحة على اإلطار الدولي للممارسات المهنية ألعمال ،  IIA معهد املدققني الداخليني  

 (00/02/5000: مت االطالع عليه يوم) frameworkwww.theiia.org/New : املوقع 
2 IIA. (July 2015), Op.cit, p. 03 
 

http://www.theiia.org/New
http://www.theiia.org/New
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التدقيق الداخلي في ظل مستجدات اإلطار الدولي المرجعي للممارسات : المبحث الثاني
 المهنية

كمهنة تقنن  التدقيق الداخلي بالتطورات اليت يعرفهاسنتطرق من خالل هذا املبحث إىل العناصر اليت تعرفنا 
 .إطار مرجعي متكامل ذو صبغة عاملية اممارساهت

 لتدقيق الداخليل المفهوم الحديث: المطلب األول

  الداخلي المفهوم اللغوي واالصطالحي للتدقيق: الفرع األول

إىل األصل الالتيين من خالل الكلمات " دقق"وفعلها " التدقيق"يعود اشتقاق كلمة : التدقيق لغة -
"audire , audio "1واليت تعين االستماع أو اإلصغاء . 

ملعلومات لتحديد يقصد بالتدقيق اصطالحا هو عملية مجع وتقييم األدلة عن ا :التدقيق اصطالحا -
وجيب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء  لتوافق مع املعايري املقررة سلفا،اوالتقرير عن مدى 

كما يعرف أيضا على أنه عملية منتظمة للحصول على األدلة املرتبطة بالعناصر الدالة على .2ومستقل
األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري 

 .3املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية
 :واملتمثلة يف ،لهح التدقيق تتضح األركان األساسية على ضوء التعريفني السابقني ملصطل

مرجعية عملية التدقيق، يتم حتديدها ووضعها قبل الشروع يف عملية التدقيق  املعايري  متثل: وجود معايري -
وعلى ضوءها يتمكن املدقق من تقييم املعلومات اليت حتصل عليها والتأكد من درجة توافقها أو مطابقتها 

 .مع تلك املعايري

                                                           
1
 Renard. J, Théorie et Pratique de l’Audit Interne, 7

éme
 édition, Edition Eyrolles, Paris, France, 2010,  p. 35 

2
 Alvin .A Arns et al, Auditing and Assurance Services: an integrated approach, 14

th  
edition, Person 

Education publication, USA, 2012,  p. 04 
3
 00 .ص، 2002، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الخارجيةالمراجعة ، حممد مسري ونصر علي عبد الوهاب الصبان  
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أن هناك من يعرف التدقيق على حىت  دلة جوهر عملية التدقيق،األميثل مجع وتقييم : مجع وتقييم األدلة -
أنه عملية منتظمة جلمع وتقييم األدلة اليت تتعلق بتأكيدات اإلدارة ويقصد باألدلة أي معلومات 

 .1يري احملددة سلفايستخدمها أو يستعني هبا املدقق لتحديد درجة التوافق بني املعلومات واملعا
 .يقصد به التصريح والعرض املنتظم للنتائج اليت توصل إليها املدقق: التقرير -
مهنية و تتوافر فيه متطلبات علمية  مؤهال امهني االتدقيق شخص تتطلب ممارسة: ص كفء ومستقلشخ -

جيب أن يتم عن طريق شخص مستقل حىت ال تتأثر  كما. وخربات متعددة ومميزات سلوكية حمددة
 .  أعماله وآراءه بكل ما حييط به وبكل من يتعامل معه

 

، بينما سنقتصر تتعدد الصيغ واملفاهيم اليت مت وضعها لوصف التدقيق الداخليتعريف التدقيق الداخلي؛  أما عن
 ومبراعاة الرتتيب الزمين هلا حىت نوضح فيما يأيت على ذكر التعاريف الصادرة عن معهد املدققني الداخليني

 .التطورات اليت شهدها هذا النشاط كممارسة مهنية واليت تضافرت والتطورات اليت عرفها اإلطار املرجعي الدويل

حينما قام بإصدار نشرة مسؤوليات املدقق  0203عرف معهد املدققني الداخليني التدقيق الداخلي سنة  -
نشاط حمايد يتم داخل املؤسسة بقصد مراجعة العمليات املالية واحملاسبية بغية تقدمي "الداخلي على أنه 

يؤكد هذا التعريف على أن التدقيق نشاط خيدم اإلدارة العليا بشكل وقائي من . 2"خدمات وقائية لإلدارة
، كما أن نطاقه كان ينحصر فقط على اجلوانب املالية وأشكال الغشنع كل حاالت التالعب خالل م
 . واحملاسبية

تعريفا  أطلق ،على نشرة مسؤوليات املدقق الداخلي إثر التعديالت اليت أدخلها املعهد 0230 يف سنة -
التدقيق الداخلي نشاط تقييمي حمايد داخل املؤسسة لغرض مراجعة "على النحو التايل للتدقيق الداخلي 

عملياهتا خدمة لإلدارة، وتقدمي خدمات رقابية بناءة فهي جزء من نظام الرقابة اإلدارية تعمل عن طريق 
الداخلي يتضح على ضوء هذا التعريف بأن نطاق التدقيق .3"قياس فعالية نظم الرقابة األخرى وتقييمها

                                                           
1
مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق في فلسطين وأثر ذلك في الحصول على أدلة ذات جودة عالية "، طالل محدونة ومحدان عالم  

، غزة، فلسطني، 00العدد  ،00الدراسات اإلنسانية، اجمللد ة لسلس –جملة اجلامعة اإلسالمية ، "تدعم الرأي الفني المحايد للمدقق حول عدالة القوائم المالية
  .250 - 252 .ص، ص 5007

 007. ، ص5007، ، منشورات جامعة دمشق، سورياالتدقيق الداخلي ،لقاضي حسني يوسف وآخرونا 2 
3
 007 .ص، املرجع أعاله   
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اتسع ليشمل مجيع عمليات املؤسسة سواء املالية منها أو غري املالية كما مت التوسيع يف أهدافه ومل يعد 
يقتصر على اهلدف الوقائي بل أصبحت له أهداف بناءة أو كما تسمى أيضا باألهداف اإلنشائية من 

 .   ومتابعة تنفيذ التوجيهاتخالل ما يقدمه لإلدارة من تقييمات واقرتاحات للحلول وإبداء اآلراء 
التدقيق أمسى   0237لمعايري املهنية للتدقيق الداخلي عام ل معهد املدققني الداخلينيإصدار عقب  -

وىل مراقبة يت ،نشاط تقييمي مستقل يتم إنشاؤه داخل املنظمة بغرض خدمتها"يعرف على أنه الداخلي 
يهدف التدقيق الداخلي أيضا  كما. وفعالية األنظمة الرقابية هبا وتقييم مالئمة الوظائف عن طريق فحص

مساعدة أعضاء املنظمة على تويل مسؤولياهتم بفعالية، عن طريق تزويدهم بالتحليالت والتقييمات  إىل
كما تعزز موضوعية التدقيق فعالية . هاختص األنشطة اليت مت تدقيق والتوصيات والنصائح ومعلومات

خلدمة  امل يعد نشاطا مصمم كد هذا التعريف بأن التدقيق الداخلييؤ . 1"ية وبتكلفة معقولةاألنظمة الرقاب
صار وسيلة خلدمة املؤسسة  بصيغة أخرى  وأخيدم كل األفراد باملؤسسة  ااإلدارة العليا بل أصبح نشاط

  .ككل
على لتدقيق الداخلي ل آخرأين أطلق املعهد تعريفا  0223ىل غاية عام قائما إالسابق التعريف  ظل  -

سة مصمم ملراقبة هو نشاط نوعي استشاري موضوعي مستقل داخل املؤسالتدقيق الداخلي " النحو اآليت
من خالل التحقق من اتباع السياسات واخلطط واإلجراءات املوضوعة املوضوعة األهداف  وحتسني إجناز

التعريف  يشري هذا. 2"اإلنتاجية القصوىواقرتاح التحسينات الالزمة داخلها حىت تصل إىل درجة الكفاية 
 من خالهلا انتقاهلا من ممارسات ،خليلتدقيق الداية لهنامل املمارساتالذي عرفته  امللموسالتطور إىل 

 املعمول هبا  تدقيق املطابقة الذي يهدف إىل التأكد من مدى االلتزام بالسياسات والقوانني واإلجراءات
 يفه التأكد من مدى حتقيق األهداف املسطرة الذي يسعى املدقق على ضوءلفعالية تدقيق ا إىل ممارسات
 . التطبيق اجليد لكل القوانني واإلجراءات املعمول هبااملوارد املتاحة و ظل مالئمة 

نظرا للتحديات املفروضة اليت تشهدها املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي األمر الذي دفع مبعهد  -
وصار يعرف  ،ينسجم مع الظروف واألوضاع اجلديدة تعريف إىل صياغة 0222 املدققني الداخليني عام

نشاط مستقل وموضوعي مينح للمنظمة الضمان حول درجة التحكم يف "التدقيق الداخلي على أنه 

                                                           
1
 Andrew.D. Barley et al , Research Opportunities In Internal Auditing, 1

st
 printing, published by The IIARF, 

USA, 2003,  p. 06    
، ، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن0، طوفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية–التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق ، وردات خلف عبد اهللال  2

 22 .ص ، 5000
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عملياهتا ويقدم هلا النصائح واإلرشادات اليت تسمح بتحسينها وهو بذلك يساهم يف خلق القيمة املضافة 
كما يساعد التدقيق الداخلي املنظمة على حتقيق أهدافها من خالل التقييم الدائم وبشكل منهجي . هلا

على تقويتها والرفع من ساعد بتقدمي االقرتاحات اليت ت لعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة، وذلك
أن التدقيق الداخلي نشاط خيلق قيمة مضافة للمنظمة جراء اخلدمات بهذا التعريف يبني  .1"فعاليتها

فعالية عمليات إدارة املخاطر واحلوكمة ل هالتأكيدية واالستشارية اليت يقدمها وكذلك من خالل تقييم
  .والرقابة الداخلية وحتسني فعاليتها

لتدقيق الداخلي؛ وال يزال ل ويعد هذا التعريف أحسن صيغة مفاهيمية وضعها معهد املدققني الداخليني
  .التعريف املعتمد ضمن اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية املعمول به حاليا

 :يليفيما  الذي عرفه مفهوم التدقيق الداخلي؛ وامللخصةخصائص تثبت التطور والتغري حيمل هذا التعريف  

لقد مت ضبط طبيعة التدقيق الداخلي على أنه نشاط بدال من وظيفة حبكم : التدقيق الداخلي هو نشاط .0
 :مربرين رئيسيني ومها

 اليت تتيح إمكانية تصنيف األنشطة املؤسسات وهي اإلدارة باألنشطة  تطبيق أحد األمناط احلديثة لتسيري
 .القيمة املضافة اإلمجالية للمؤسسة توفريمهيتها وعلى قدر مسامهتها يف على حسب أ

  تطبيق اسرتاتيجية اإلسناد إىل الغريla sous-traitance  اليت تتيح فرصة اللجوء إىل أطراف خارجية
صيغة أخرى حالة قصور الطرف بحالة عجز الطرف الداخلي يف تقدمي اخلدمة بشكل جزئي أو كلي، أو 

من  اكافي  االلجوء إىل أطراف خارجية كوهنا توفر قدر  ، يتمنهمة خلق القيمة املضافة املتوقعالداخلي عن 
 . 2اخلدمات واخلربة عما هو يتيحه الطرف الداخلي

غري تابع يف السلطة واملسؤولية إىل اجلهات اخلاضعة للتدقيق،  همبعىن أن :التدقيق الداخلي نشاط مستقل .5
 .وبذلك جيب أن يتبع ألعلى املستويات اإلدارية يف املؤسسة

مبعىن جيب على املدقق أن يتحلى بأعلى مستويات املوضوعية عند : التدقيق الداخلي نشاط موضوعي .2
  .بآراء اآلخرينبأموره الشخصية أو كما جيب أال تتأثر أحكامه . تنفيذه ملهماته وعند عرضه لنتائج عمله

                                                           
1
 Schick. P , Mémento d’Audit Interne : méthodes de conduite d’une mission, édition DUNOD, Paris, 

France, 2007,  p. 05  
2
 Rouse. R.W, « Outsourcing the Internal Audit Function », The Journal of Corporate Accounting and 

Finance, USA, 1996,  p. 92 
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ملياهتا وهذا ما يؤكد ستهدف إضافة قيمة للمؤسسة وحتسني عسرتاتيجية التدقيق الداخلي حبيث تتطور ا .0
 . 1ةعلى إسهامه اجلوهري يف حتقيق األهداف الكلية للمؤسس

توسع نطاق التدقيق الداخلي الذي تعدى تقييم وحتسني الرقابة الداخلية ليشمل أيضا عمليات إدارة  .2
 .املخاطر واحلوكمة

 . اريةللتدقيق الداخلي منهجية واضحة ومعروفة عند تقدميه للخدمات التأكيدية واالستش .0
يتم على   هأن إذ يقصد بشمولية نشاط التدقيق على: التدقيق الداخلي نشاط يتسم بالشمولية والدميومة .3

سة على أنه دائم ومستمر باملؤسنشاط التدقيق ويقصد بدميومة  .دون استثناء كل األنشطة باملؤسسة
ومنتظمة على مدار السنة  ا أن كل تدخالته ذات خاصية مؤقتةكم  على الرغم من ظرفية مهماته،

    .2ومتقطعة يف الوقت
 أهداف التدقيق الداخلي: الفرع الثاني

 :مركزة علىاليت أصبحت ه أهداف على تطورتطور مفهوم التدقيق الداخلي انعكس 

سؤولياهتم يهدف التدقيق الداخلي إىل مساندة أعضاء اإلدارة العليا على تنفيذ م: مساعدة اإلدارة العليا -
 . 3بتحليالت وتقييمات وتوصيات وتعليقات مالئمة حول األنشطة املدققة متزويدهبفعالية وذلك ب

املدققون الداخليون  يعمل : سطرةتحقيق األهداف الم ومن ثم التحكم في المخاطر علىالمساعدة  -
أن إدارة املخاطر يف ؤكد على بضمانات تفيد التحكم يف املخاطر وتا هم يزودوهنكمساعدين لإلدارة ف

أو  إدارة املخاطر أنشطةوتطويرات على موقف قوي وفعال، ويف حالة بروز فرصة إلضفاء حتسينات 
هنم يزودون اإلدارة أكما   .4القيام بذلك ينيل الداخفإنه ينبغي على املدققني اإجراءاهتأو  اسياساهت

اطر اجلارية اليت تعيق حتقيق األهداف مبعلومات مالئمة تساعد على التخلص من النتائج السلبية للمخ
    .5املسطرة

                                                           
1
املؤمتر الدويل املهين األول حول  ،"النظم المتكاملة للتدقيق الداخلي ودوره في استراتيجية وإدارة المخاطر لدعم استدامة الشركات"، عفاف إسحاق أوزر  

   00 .ص، 2012دور اجلمعيات واهليئات املهنية يف تطوير وتنظيم مهنة مدققي احلسابات، رام اهلل، فلسطني، 
2
 Belaid.K, L’Audit Interne et l’Approche de la dynamique des groupes, édition Centre de Publications 

Universitaire, Tunis, 2005,  p. 23   
3
 Collins.L et Vallin. G, Audit et Contrôle Interne- aspects financiers, opérationnel et stratégiques, 4

éme
 

édition, édition Dalloz, Paris, France, 1992,  p. 23 
4
 Hermanson. D.R and Rihenberg. L.E, Internal Audit and Organizational Governance, The IIA research 

Foundation, Florida, USA, 2003, p. 54  
5
 Diards. C et Trebucq. S, Op.cit,  p. 09 
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 الداخلي الذي أكد بأنه نشاط مصمم لتوفري للتدقيق مبوجب التعريف احلايل: ةؤسسقيمة مضافة للم توفير -
 :1القيمة املضافة من خالل

 تقييم أنظمة إدارة املخاطر وعملياهتا وتقدمي احللول اليت تسمح بتحسينها.  
  الرقابة الداخلية وإجياد سبل حتسينهاتقييم أنظمة.  
 الشركات حوكمة املسامهة يف عمليات. 

 أسباب تزايد االهتمام بالتدقيق الداخلي: فرع الثالثال

إىل االهتمام والوعي بشكل أكرب مبكانة التدقيق  خمتلف منظمات األعمالاليت دفعت  الرئيسية األسباب تكمن
 :2فيما يليت منظمااحلديث لل تسيرييف الالداخلي 

ا أدى اتساع حجم املنظمات وتعقد عملياهتا وتنوع انشغاالهت: اتساع حجم المنظمات وتعقد عملياتها -
األمر الذي فرض  ،ها التنظيمي إىل حدوث عقبات يف اإلدارة الفعالة هلذه املنظماتوكذلك تشعب بنائ

طمئن اإلدارة من سالمة سري تلك عليها اللجوء إىل بناء أنظمة رقابة داخلية مالئمة وحجمها، وحىت ت
أنظمة الرقابة والتأكد  وفحص األنظمة استوجب عليها اللجوء إىل التدقيق الداخلي الذي يكفل تقييم

التدقيق الداخلي القائمة على  وفقاكما أن املقاربة احلديثة اليت يعمل   .والرفع من فعاليتها من سالمتها
 .ةيالرقاب للتحكم يف املخاطر القائمة بأنظمتهاأساس املخاطر تتيح إمكانية أكثر للمؤسسات 

حتتاج اإلدارة العليا دوريا إىل بيانات ومعلومات ضرورية للقيام : حاجة اإلدارة العليا إلى تقارير دورية دقيقة -
التدقيق الداخلي؛ واختاذ القرارات، األمر الذي يفرض اللجوء إىل التخطيط والتنظيم كبالعمليات اإلدارية  
كما أنه يتوىل التأكد من دقة . خري توفري املعلومة املالئمة لإلدارة ويف الظروف املناسبةإذ يكفل هذا األ

 وبذلك تزايد وعي اإلدارات العليا بأن التدقيق الداخليوسالمتها قبل تقدميها لإلدارة،  تلك املعلومات
 .بشكل دائممعها أصبح أهم أنشطة القيادة باملؤسسة اليت تعمل 

تزايد يف احلقبة األخرية فشل كربيات املؤسسات يف العامل : زيادة حاالت فشل مؤسسات عالمية وإفالسها -
ضعف أنظمة الرقابة الداخلية هبا وهذا ما أكدت عليه إىل وإعالن إفالسها، ويعود السبب يف ذلك 

وجود قصور يف والناجم عن الضعف يف البناء الرقايب بولقد مت تفسري ذلك . ساتالعديد من الدرا

                                                           
1
  82. ص، مرجع سابق، العايب عبد الرمحان  

2
 (بتصرف) 003 - 000. ص ص مرجع سابق، القاضي حسني يوسف وآخرون،  



المهنية للممارسات الدولي المرجعي اإلطار مستجدات ضوء على الداخلي للتدقيق مدخل عام: األول الفصل  

 

26 
 

لذا . استقاللية جملس اإلدارة أو اخنفاض جودة أداء جلان التدقيق أو غياب مصلحة التدقيق الداخلي
منها قع املتو التدقيق الداخلي باعتبارها مهنة هلا مقوماهتا متكنها من حتقيق الغرض  االعرتاف بضرورةتزايد 

التأكد من مدى و نظمة الرقابة الداخلية باملؤسسة د من توفر تقارير دورية حول سري أوتكفل التأك
الرشيدة  ارسات احلوكمةأصبح التدقيق الداخلي طرفا فعاال يف مم زيادة على ذلك فقد .سالمتها وفعاليتها

للمؤسسات من خالل سعيه إىل توفري مستوى كاف من اإلفصاح وضمان العدالة يف وصول املعلومات 
 .األطراف ذات املصلحةخمتلف إىل  والتشغيلية املالية

ا ال على الرغم من الدواعي اليت حتفز على إنشاء أقسام التدقيق الداخلي من قبل منظمات األعمال إال أن بعضه
 اجملال، ولقد سعت إحدى الدراسات املتخصصة يف هذا  حىت بأمهيتها يف التسيريها والبضرورة إنشائ مقتنعازال ي
 :ما يأيتفي وفقا لتلك الدراسات هذه األخرية تثلحتديد األسباب الرئيسية لذلك، ومتتشخيص هذا الوضع و ل

ومبختلف ضوابطها ( ضبط الداخلي الرقابة اإلدارية  والرقابة احملاسبية وال)على أنواعها   الرقابة الداخليةإن  -
 .لتسيري اجليد للمؤسسةكفيلة للوصول إىل ا( لكاشفة والوقائيةالتصحيحية وا)

طي أدىن غمن خدمات التدقيق الداخلي ال يأن العائد ت إنشاء التدقيق الداخلي مكلفة و إن متطلبا -
يف حني فإن راتب املدقق  ةن القيمة املضافة املتوقعة من املدقق الداخلي غري مضمونأ تكاليفه، كما

 . وأتعابه مضمونة ما دام أنه موظف دائم داخل املنظمةالداخلي 
االعتقاد بأن التدقيق الداخلي هو سيادة و لداخلي والتدقيق اخلارجي؛ عدم التمييز بني خدمات التدقيق ا -

  .جمرد تكرار أو ازدواج للمهام اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي
انتشار ثقافة سلبية لدى العديد من األفراد مبختلف املستويات اإلدارية باملؤسسة عن عمل املدقق  -

 .حتفز على إنشاء قسم للتدقيق الداخلي مور اليت الوإبداء الرفض للتعاون معهم؛ من بني األالداخلي 
ال يتطلب إنشاء قسم التدقيق ونظام التسيري السائد فيها ات وطبيعة نشاطها صغر حجم املؤسس -

 .الداخلي

                                                           

 Plus d’informations, consultez les ouvrages suivants : 

1) Van Gils.D et al, « Le développement de l’audit interne dans le secteur publique Belge », 

Télescope, vol 18, n 03, Canada, 2012,  p. 86-90 

2) Al.Twaijry A .A.M, « The development of  internal audit in Saudi Arabia : An Institutional theory 

Perspective », Critical Perspectives on Accounting, Vol 14 , 2003, DOI : 10.1016/S1045-

2354(02)00158-2 , pp. 515-516   
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أجل الرفع من مستوى غياب دور الدولة يف وضعها لقوانني صارمة إلنشاء قسم التدقيق الداخلي من  -
 . التسيري لدى منظمات أعماهلا

 

 لتدقيق الداخليلاألشكال الحديثة  :المطلب الثاني

أصبح املدقق يزاول  حيثطريقة املمارسة، التدقيق الداخلي تطورات من ناحية األهداف واملتطلبات وحىت  عرف  
 .؛ نتعرض إليها فيما يأيتمهامه وفقا ألشكال حديثة

 أو تدقيق االنتظامية/و تدقيق المطابقة: الفرع األول

املدقق الداخلي يف املهمات املسندة إليه، إذ يتوىل  تدقيق أبسط األشكال اليت يقوم هباهذا الشكل من اليعد  
وغالبا ما يكون املرجع عبارة عن قانون . املدقق على ضوءها املقارنة بني ما هو مطبق وبني املرجع الذي مت اختياره

وانني القباملدقق بفحص مدى االلتزام يف هذا املوضع ختتلف التسمية، فإذا ما قام . أو إجراءات أو قواعد تنظيمية
قام املدقق بالتأكد ما أما إذا . والتشريعات املعمول هبا والتأكد من التطبيق اجليد هلا، فاملدقق يقوم بتدقيق املطابقة

  .  1من فحص مدى االلتزام بالقواعد واإلجراءات التنظيمية الداخلية، فاملدقق يقوم بتدقيق االنتظامية

 داءتدقيق األ: الفرع الثاني

من التدقيق الداخلي، أصبح املدقق طرفا خمتصا يف التشخيص وتقييم املناهج  املتوقعة األهدافيف ظل تطور  
على اإلدالء بآراءه يف كل املواضع، ليس فقط يف املدقق اعتاد  كما  واإلجراءات وحتليل املناصب وتنظيم العمل،

شكل من التدقيق مبثابة املمارسة احلديثة ويعد هذا ال. يف جودة تطبيقها حىت التطبيق اجليد للقواعد والقوانني، بل
لفعالية تتمثل يف فا) وملا كان مفهوم الفعالية مقرتن مبفهوم الفاعلية .بتدقيق الفعالية عرف، وهو ما يلتدقيق املطابقة

تدقيق الفعالية يقوم إجراء م تعندما ي ،(ة تعكس االستخدام األمثل للمواردمدى حتقق األهداف املسطرة والفاعلي
متوافرة، سهلة، منسجمة )بعملية فحص مدى توافر الطرق واإلجراءات اليت تساعد على حتقيق األهداف املدقق 

أما عندما يقوم بتدقيق الفاعلية فهو . 2ومن مدى مالئمة املوارد املتاحة لألهداف املسطرة( مع سياسة املؤسسة
 . ملؤسسة مبا خيدم حتقيق األهداف املوضوعةيتوىل عملية التأكد من االستخدام العقالين واألمثل ملوارد ا

                                                           
1
 Renard .J, Op.cit, p. 49 

2
 Ibid , pp.49-50 
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ـ، فإذا ما مت إجراء تدقيق الفعالية فاعلية ارتباط وثيق مبفهوم األداءللفعالية والبأن كما تؤكد أدبيات إدارة األعمال 
يتطلب  ؛اختصاربو  .ليةعاألداء، ونفس الشيء إذا ما مت إجراء تدقيق الفا منفهذا يعين أنه يتم تدقيق جانبا مهما 

ا بشكل استعماهلمدى  كد منأتدقيق األداء إجراء تدقيق الفعالية والفاعلية معا، مبعىن يتم فحص املوارد للت
كد أداء يتوىل املدقق التأو بصيغة أخرى عندما يتم تدقيق األ. 1اقتصادي وكفؤ مبا يضمن حتقيق أهداف املؤسسة

      .  هداف املسطرة وبأقل تكلفة ممكنةمن مدى حتقق األ

 تدقيق التسيير: الفرع الثالث

يتطلب هذا النوع من التدقيق فحص ما إذا كانت وسائل التسيري املتاحة لإلدارة موضوعة بشكل صحيح 
، فاملدقق يصبح للتدقيق وبذلك فهو يفرض تطورا مهما يف املمارسات املهنية. ومتالئمة واألهداف املسطرة

املخاطر احملتملة يف حالة عدم كل مبالحظة االختيارات والقرارات وقياسها وجلب انتباه اإلدارة العليا حول  مطالب 
فحص مدى ي وتحليل السياسة املسطرة بكما يقوم املدقق على ضوء تدقيق التسيري . االنسجام مع تلك القرارات

    . 2اتساقها مع اسرتاتيجية املؤسسة

 تدقيق االستراتيجية :الفرع الرابع

تقييم فعاليتها اسرتاتيجية املؤسسة يف فرتة معينة و توضيح دراسة و و التدقيق الذي يهدف إىل ه تدقيق االسرتاتيجية 
 سرتاتيجية الباتبطة يهدف إىل تقييم املخاطر املر كما  ،3مدروسةص جناحها من خالل منهجية واضحة و فر و 

 أوالظاهرة االختالالت باإلضافة إىل حتديد  .التوجهات االسرتاتيجية هلا خمتلفو  أهدافهاو  ككل  لمؤسسةاحلالية ل
 . 4الضرورية ملعاجلتها فعالخمططات األو  أسباهباو  آثارهاو  ةيف االسرتاتيجية الساري احملتملة

 

 

 
                                                           
1
 Van Gils.D et al, « Le développement de l’audit interne dans le secteur publique Belge », Télescope, vol 

18, n 03, Canada, 2012,  p. 52 
2
 K.Belaid, Op.cit , p. 24 

3
 Claude.S, L’audit de stratégie : guide de diagnostic de la stratégie d’une entreprise, édition Dunod, Paris, 

France, 1997, p.109 
4
 Feujo .I, Guide des audits : quelles synergies gagnantes pour l’entreprise ?, édition AFNOR, Paris, 2005,  

p.81 
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 طبيعة الخدمات التي يقدمها التدقيق الداخلي: المطلب الثالث

تدقيق الداخلي منيز بني صنفني من ية للهنامل للممارساتا هو متعارف عليه يف اإلطار املرجعي الدويل وفقا مل
االستشارة؛ خيتلفان من حيث الغاية خدمات التأكيد و خدمات اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي ومها 

 . ويتحددان على ضوء الطبيعة والنطاق إضافة إىل األطراف املعنية 

  خدمات التأكيد: ع األولالفر 

يف تلك اخلدمات اليت يديل هبا املدقق الداخلي عند تقييمه لألدلة هبدف توفري رأي  خدمات التأكيد تتمثل
وغالبا ما يقع على عاتق املدقق الداخلي  نظام أو أي مسألة خاضعة للتدقيق، مستقل أو نتائج خبصوص عملية أو

ويتحدد هذا النطاق من خالل ثالثة أبعاد رئيسية وهي . 1التكليف خبدمات التأكيد (جمال)حتديد طبيعة ونطاق 
 .2اخلاضع للتدقيق واملدقق الداخلي واملستعمل الذي يعتمد على تقييم األدلة وعلى استنتاجات املدقق

 خدمات االستشارة: الفرع الثاني

لبة لالستشارة واملسماة يف إطار هذا النوع من خيضع نطاق وطبيعة اخلدمة االستشارية باالتفاق مع اجلهة الطا 
تتم اخلدمة االستشارية بداخل املؤسسة وتتمثل غايتها  .التكليف بدال من اخلاضع للتدقيق( زبون)اخلدمات بعميل 

وبصيغة أخرى تتم  ،يف التوصل إىل آراء واحلصول على أشكال أخرى من املساعدة على حسب طلب العميل
خدمات االستشارة بتفاعل كل من العميل واملدقق الداخلي، فالعميل هو الذي يبحث عن اآلراء االستشارية أو 

 .3يكون حباجة إليها مث يستقبلها واملدقق هو الذي يعطي تلك اآلراء

 :4ينصح هبذا النوع من اخلدمات لكونه يوفر تشكيلة من املزايا املتمثلة يف

 .جيهات اخلاصة بفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابةعرض التو  -
 .تسهيل عملية تنفيذ األفعال اليت تشجع على التحكم يف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة -
 .املساعدة على وضع خطط تكوين على املفاهيم املنبثقة عن عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة -

                                                           
 052-055.  ، ص ص2010، د املصارف العربية، بريوت، لبنان، نشر وتوزيع احتا5، طدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية، فداوود صبح يوس 1
 (بتصرف)

2
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 01, p. 07   

3
Ibid, chap 01, p. 07   

4
Ibid,  chap 01, p. 15   
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كأن   اهإال أن املدقق يواجه صعوبات عملية عند تقدميمن اخلدمة االستشارية  تلك املزايا املتوقعةعلى الرغم من 
وبذلك ينبغي دوما . أـو موضوعيته متس باستقالليته ، ـو جماالت قدجماالت االستشارة عالية اخلطورةتكون 

    . 1اسرتشاده باملعايري املهنية اليت تساعده على جتاوز تلك الصعوبات

، نذكر ما الشروط املستمدة من املعايري اليت جيب على املدقق االلتزام هبا عند تقدميه للخدمة االستشاريةبني من 
 :2يلي

 .مع اإلدارة العليا مناقشة املخاطر املتصلة بأهداف األعمال االستشارية -
من األعمال االستشارية يف حتديد وتقييم التعرض للمخاطر  استخدام املعرفة اليت يكتسبها املدققون -

 .اجلوهرية باملؤسسة
عند القيام باألعمال االستشارية لغرض التحقق من أن أدوات الرقابة تتماشى مع األهداف املسطرة  -

 .عليهم أن يكونوا قادرين على التعرف على نواحي الضعف اجلوهرية يف أدوات الرقابة
العمل يكفي لتحقيق األهداف املتفق عليها وإذا أبدوا حتفظات على نطاق  التحقق من أن نطاق -

العمل أثناء عملهم فإنه ينبغي مناقشة تلك التحفظات مع العميل لتحديد ما إذا ينبغي املضي يف 
 .العمل أم ال

 .توصيل النتائج النهائية اخلاصة باألعمال االستشارية إىل العمالء -
ارة املخاطر واحلوكمة والرقابة الداخلية أثناء العمل االستشاري وإذا كانت حتديد القضايا املتصلة بإد -

 .اإلدارة العليا واجمللستلك القضايا ذات أمهية بالغة بالنسبة للمنظمة فإنه ينبغي توصيلها إىل 
ات يف وء املفهوم احلديث للتدقيق الداخلي وما اجنر عنه من تغري هذا املبحث، توصلنا إىل أنه على ض من خالل

أهدافه وطريقة ممارسته وحىت أشكال اخلدمات اليت يقدمها، حيرص معهد املدققني الداخليني على إطالق 
وملا كان جناح املدقق يف . إصدارات جديدة لإلطار املرجعي تتالئم وتلك التطورات والتغريات اليت تعرفها املهنة

، استوجب علينا رجعي ومواكبته للمستجدات اليت تعرفهاممارساته املهنية مرتبط مبدى التزامه بعناصر اإلطار امل
اهليكلة اجلديدة  ويف ظل ما تتطلبه خمتلف املقومات اليت تساعد املدقق على النجاح يف ممارساته املهنيةالتطرق إىل 

  .لإلطار املرجعي الدويل
                                                           
1
 Selim. G et al, « Internal Auditing and Consulting Practices: a comparison between UK/Ireland and 

Italy », International Journal of Auditing, vol 13, issue 01, 2009, pp.10-11. https://doi.org/10.1111/j.1099-

1123.2008.00395.x  
2
 02 - 05 .، ص صمرجع سابق، حلميمجعة أمحد   

https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00395.x
https://doi.org/10.1111/j.1099-1123.2008.00395.x
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اإلطار  في ظل الهيكلة الجديدةمقومات نجاح ممارسة التدقيق الداخلي : المبحث الثالث
 المرجعي الدولي

على ضوء اهليكلة اجلديدة لإلطار املرجعي استحدث معهد املدققني الداخليني عناصر جديدة ضمن اإلطار وعزز 
مقوما إجباريا يكفل النجاح يف املمارسات املهنية  ها ضمن العناصر املطلوبة، وصار االلتزام هباجمن مكانتها وأدر 
 . قيق الداخليرسالة التدو  قواعد األخالقيات واملبادئ األساسيةوتتمثل هذه العناصر يف . للتدقيق الداخلي

  .المهنة أخالقياتقواعد االلتزام ب: المطلب األول

اهليكلة  عنصرا جديدا ضمنقيق الداخلي وال موضوعا جديدا يف جمال املمارسات املهنية للتدال تعد األخالقيات 
حتتل جانبا كبريا من االهتمام خاصة بعد زيادة عدد احلاالت اليت حاليا أصبحت  ، بلة لإلطار املرجعياملستحدث

يف بعض الشركات العاملية اليت حدثت فيها فضائح للمدققني الداخليني اتضح فيها وجود تصرفات غري أخالقية 
يف اإلطار املرجعي وصارت مقوما مهما  من مكانة األخالقيات أكربيشكل  وهذا ما عزز. اهنيارهامالية وأدت إىل 

 .أكثر من وقت مضىالداخلي ملمارسة مهنة التدقيق 

جمموعة من القواعد والسلوك اليت يسرتشد هبا املوظفون عند ممارسة ألخالقيات يف جمال األعمال على أهنا تعرف ا
والسلوك األخالقي  .1ويتجنبون يف الوقت ذاته التصرف اخلاطئ والسلوك غري الصحيحأعماهلم بصورة صحيحة 

يشكل العمود الفقري ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي وميثل منط النشاط الذي يقوم به املدققون يف املؤسسة ويؤثر 
  .2لية األداء بصفة عامةبشكل مباشر على فاعلية الرقابة وإدارة املخاطر واحلوكمة، كما ينعكس أيضا على فاع

هنة التدقيق الداخلي هو تعزيز الثقافة األخالقية يف ممارسات ملقواعد أخالقيات إن اهلدف األساسي من وضع 
الرقابة  هذه املهنة؛ إذ تعترب ضرورية ومناسبة ومالئمة؛ مت وضعها استنادا إىل الثقة املوضوعية للمهنة هبدف توكيد

ويوضح اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية على أن قواعد أخالقيات مهنة . 3وإدارة املخاطر واحلوكمة
 : تكون من عنصرين أساسيني مهاتالتدقيق الداخلي 

                                                           
1
دراسة تطبيقية  -مبادئ وقواعد السلوك األخالقي كرابط فاعل بين حوكمة  المؤسسات ومكافحة الفساد"، د وبن منصور عبد اهللمجيل حمم الرزي دياال  

   502 .ص ،5005 ، فلسطني،05، العدد 50تصادية واإلدارية، اجمللد ،  جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االق"على الوزارات الحكومية في قطاع غزة

2
  523 .ص ،مرجع سابق ،الذوعجي علي حسني  

3
 IFACI. (2011), Op.cit , p.18  
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تتشكل من أربعة مبادئ مثالية وجيب : المبادئ األخالقية المالئمة لممارسة مهنة التدقيق الداخلي -
كما تشكل هذه املبادئ يف جمملها قيم مفتاحية متكن . أثناء مزاولته ألعماله على املدقق أن يلتزم هبا

 .1املدقق من كسب ثقة كل األطراف اليت هلا مصلحة مع نشاط التدقيق الداخلي
تصف معايري السلوك املتوقعة من املدققني الداخليني، تساعد على تفسري املبادئ : قواعد السلوك المهني -

 .2السلوك املهين األخالقي للمدققني الداخليني توجهو يف التطبيق العملي 

مت املصادقة على هذه املبادئ األخالقية وقواعد السلوك املرافقة هلا بصفة هنائية من قبل جملس إدارة معهد املدققني 
وال تزال معموال هبا يف  5000وصدرت ضمن الطبعة األوىل لإلطار املرجعي سنة  5000جوان  03الداخليني يف 

 :3هلاوفيما يأيت وصف شامل . إلطار املرجعي الساري حالياا

تؤدي نزاهة املدققني إىل تعزيز وتدعيم الثقة فيما يقومون به من " ينص هذا املبدأ على: مبدأ النزاهة .0
ومن أجل تسهيل تطبيق هذا املبدأ األخالقي وردت  ."مهام وبالتايل تؤمن أساسا أو ركيزة للحكم عليهم

واليت ترشد  ةاآلتي قواعد السلوك المهنييف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي 
 : املدققني الداخليني مبا يلي

 .ملهم بكل أمانة واجتهاد ومسؤوليةأن يؤدوا ع -
 .ت املتوقعة مع القانون أو املهنةإلفصاح عن التعارضاأن يلتزموا بالقوانني وأن يقوموا بالكشف وا -
تسيء إىل مسعة املهنة أو أال يكونوا طرفا يف نشاط غري قانوين وجتنب القيام بأفعال أو تصرفات مشبوهة  -

 .املؤسسة
 .ةهداف املشروعة واألخالقية للمؤسسأن حيرتموا ويسامهوا يف األ -
املدققون الداخليون املستوى األعلى من املوضوعية املهنية جيب أن يظهر "ينص على : الموضوعيةمبدأ  .5

جيب على املدققني تقييم . علومات حول النشاط أو العملية موضع الفحصامليف مجع وإيصال وتقييم 
مجيع الظروف بطريقة متوازنة، كما جيب أال يتأثروا مبصاحلهم الشخصية أو مصاحل اآلخرين عند تكوين 

أ فقد وردت يف اإلطار املرجعي املتعلقة هبذا املبد د السلوك المهنيقواعوخبصوص  ."أحكامهم
 :التوجيهات اآلتية

                                                           
1
 Kurt. F R et al. (2015), Op.cit,  chap 02, p. 09  

2
 IFACI. (2011), Op.cit, p.18  

3
 IIA, The Professional Practices Framework, published by  The IIA Research Foundation, Florida, USA, 

2004, pp. xxx-xxxii  
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أال يشاركوا يف أي نشاط أو عالقة ميكن أن تضر أو يتم استغالهلا لإلضرار بتقييماهتم غري املتحيزة، هذه  -
  .ةالقات اليت تتعارض مع مصاحل املؤسساملشاركة اليت تتضمن تلك األنشطة أو الع

 .استغالله لإلضرار برأيهم املهين دم قبول أي شيء قد يضر أو يتمع -
عدم اإلفصاح عنها قد حتر ف اإلبالغ عن  ةاليت يف حالو  امة املعروفة لديهمكل الوقائع اهل  واأن يظهر  -

 .األنشطة موضع الفحص
املعلومات اليت  (حيازة)جيب على املدققني الداخليني أن يدركوا قيمة ملكية "مفاده : المهني مبدأ السر .2

معلومات دون تفويض مالئم إال يف حال وجود إلزام قانوين  أيعن حيصلون عليها، وعليهم أال يفحصوا 
اليت وردت بشأن هذا املبدأ فقد جاءت يف  قواعد السلوك المهنيوخبصوص ". أو مهين للقيام بذلك

 :على املدققني الداخليني اإلطار املرجعي على النحو التايل،
 . مت التوصل إليها جراء واجباهتميكونوا حذرين يف استعمال وحفظ املعلومات اليتأن  -
ملصلحة الشخصية بأي طريقة قد تكون متعارضة مع املتحصل عليها ألغراض ا علوماتاملأال يستخدموا  -

 .القانون أو مضرة باألهداف الشرعية واألخالقية للمؤسسة
املعرفة واملهارات واخلربة  وابأن يكتس املدققني الداخليني لىعجيب "ينص هذا املبدأ على : مبدأ الكفاءة .0

ومن أجل تسهيل تطبيق هذا املبدأ األخالقي وردت يف  ".الالزمة يف أداء خدمات التدقيق الداخلي
 واليت ترشد ةاآلتي قواعد السلوك المهنياإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي 

 :املدققني الداخليني مبا يلي
 .واملهارات واخلربةحوهلا عرفة الضرورية املفقط يف اخلدمات اليت لديهم  أن يتعاقدوا -
 .ية ملمارسة مهنة التدقيق الداخليأن يؤدوا خدمات التدقيق وفقا للمعايري الدول -
 .أن حيسنوا وباستمرار كفاءهتم املهنية وفعاليتهم وجودة خدماهتم -
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 االلتزام برسالة التدقيق الداخلي: الثانيالمطلب 

على أهنا الغرض أو السبب من وجود املؤسسة  إذا كانت الرسالة ت عرف ضمن أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية
فالرسالة متثل اإلطار . ومقومات تفردها وجتعل املؤسسة خمتلفة عن اآلخرين كما حتدد أيضا اجملال الذي تعمل فيه

قياسا على . 1ن غريها من املؤسسات من حيث جمال نشاطها وخدماهتا وعمالئها وأسواقهااملميز للمؤسسة دو 
ذلك فإن للتدقيق الداخلي هو اآلخر رسالة واضحة تصف الغرض الرئيس له وتديل هبدفه الواسع وجتعله متميزا 

عترب هذه ت، و 5002عة وألول مرة يف اإلطار املرجعي طب( الرسالة)عن باقي األنشطة باملؤسسة، إذ مت إدراجها 
تتمثل رسالة التدقيق الداخلي : "اإلضافة مبثابة واقعة جوهرية يف مكونات اإلطار، ومت صياغتها على النحو التايل

يف التيقن واحلفاظ على قيمة املنظمة بإعطاءها وبكل موضوعية ضمان ونصائح ووجهات نظر قائمة على أساس 
حتقيقه على مستوى  يم الذي يبحث التدقيق الداخلي عنالتصمعلى  ةوتؤكد هذه الرسال". بة باملخاطراملقار 

املنظمات، كما أن موقعها صار متداوال وحترض املهنيني على ضرورة تعبئة مجيع عناصر اإلطار املرجعي الدويل 
 .2الغرضذلك حىت يتم التمكن من حتقيق 

إال أهنا تلقت انتقادات من طرف بعض  الدويل يف اإلطار املرجعي التدقيق الداخلي رسالةبالرغم من مكانة 
غري مضبوطة من الناحية ن هذه الرسالة مريكية للمحاسبة اليت أشارت إىل أاهليئات املهنية الدولية كاجلمعية األ

دقيق عند تقدميه لضمانات ساس عمل التأاليت تعد " مقاربة املخاطر"االصطالحية فمثال أكدت الرسالة على أن 
كما أهنا تفتفد لبعض   .آراءو إبداء وجهات نظر أو أغري ضرورية عند تقدمي النصائح  املقاربةهذه  غري أن

هنة ما؛ فعلى سبيل احلصر خبصوص الفئة املعنية اليت وجهت هلا الرسالة، على خاصة مبخصائص صياغة رسالة 
ض التدقيق لألطراف ذات عن غر و نظرة عامة رسالة توصل صورة هذه الحسب اجلمعية األمريكية للمحاسبة فإن 
 كما أن طريقة إيصاهلا كانت معقدة نوعا ما واليت كان من املفروض أن.املصلحة اخلارجية على حساب الداخلية

 . 3بطريقة مباشرة يتم إيصاهلا

                                                           
1
 ، 5000دكتوراه، جامعة سطيف، اجلزائر،  رسالة، دور اإلدارة االتسراتيجية في تدعيم القدرة التنافسية للمنظمة االستشفائية الجزائرية، بومعراف إلياس  

 000. ص
2
 IIA. (July 2015), Op.cit,  p. 05 

3
Anderson .U.L et al, « Comments By The auditing Standards Committee of auditing section of accounting 

association on the Institut of Internal Auditors’ Proposed enhancement to the international professional 

practices framework (IPPF) », published by American Accounting Association, Current Issues in Auditing, 

Vol 09, issue 01, USA, 2015, pp.24-26 
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فاء تفسري عن مضمون الرسالة حىت تعطي قناعة أكرب اقرتحت اجلمعية األمريكية للمحاسبة على ضرورة إضو 
   .1أمهية إدراجها يف اإلطار املرجعي الدويلربهن على وت

 المبادئ األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي: لثالمطلب الثا 

لتوضيح  5002 ي ضمن اإلطار املرجعي الدويل لسنةمت إدراج عشرة مبادئ للممارسة املهنية للتدقيق الداخل 
تدعم و  الداخلي، وتستند هذه املبادئ إىل قواعد األخالقيات،العناصر الرئيسية اليت تصف فعالية نشاط التدقيق 

إذ أنه من غري املمكن أن تكون " أساسية"مت وصفها بأهنا و  .مارسة املهنية للتدقيق الداخلياملعايري الدولية للم
 غري أن معهد املدققني الداخليني اعتمد سوى ،يتهيف وصف فعال هناك مبادئ أخرى تنطبق على نشاط التدقيق

 :2يف وتتمثل هذه املبادئ. هذه املبادئ العشرة وأكد على أهنا األكثر أمهية إلثبات فعالية التدقيق الداخلي

 .إثبات النزاهة .0
 .إظهار الكفاءة والضمري املهين .5
 (.مستقل)املوضوعية واحلرية عن كل تأثري فردي  .2
 .التوافق مع اسرتاتيجيات املنظمة وأهدافها وخماطرها .0
 .بطريقة مناسبة وتوفري املوارد املالئمة التموقع .2
 .إثبات اجلودة والتحسني املستمر .0
 .االتصال والتواصل بشكل فعال .3
 .توفري ضمان وتأكيد مبين على أساس املخاطر .7
 .النباهة واستباق األحداث والرتكيز على املستقبل .2

 .تدعيم وتشجيع التحسني ضمن املؤسسة .00

تعززت مكانة هذه املبادئ ضمن اإلطار املرجعي من خالل ارتباطها الوثيق باملعايري الدولية للممارسة املهنية 
للتدقيق الداخلي وأصبحت هذه املعايري قائمة على أساس مبادئ واضحة ومعروفة، ويؤكد هذا االرتباط على دعم 

االلتزام هبذه املبادئ وحتقيقها قد يكون خمتلفا من  كما مت التأكيد على أن .أوضح وأفضل لاللتزام هبذه املبادئ
 .بادئ يعين أن نشاط التدقيق غري فعالمنظمة إىل أخرى وأن الفشل يف حتقيق أيا من هذه امل

                                                           
1
 Ibid,  p. 31 

2
 IIA. (July 2015), Op.cit,  p. 05  
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 :1تكمن أمهية هذه املبادئ األساسية يف

 .إعداد الظروف اليت تدعم فعالية التدقيق الداخلي -
وب يف اإلطار املرجعي سيجعل من السهل على ممارسي إن نشر هذه املبادئ واعتمادها كعنصر مطل -

 .لفعالية التدقيق ز على األشياء أكثر أمهية وتدعيمامهنة التدقيق الداخلي الفهم والرتكي
 .تسهيل إجراء كل أشكال التواصل مع أصحاب املصلحة خبصوص فعالية التدقيق -

من حيث األمهية إال أنه يتم جتميعها لتقدمي  على الرغم من أنه مل يتم حتديد أي ترتيب منطقي هلذه املبادئ
 :2تقسيم منطقي يستند إىل اإلدارة باألنشطة كما يلي

 .02 غاية املبدأ رقم إىل 00 الرقم تضم املبادئ من: مبادئ تتعلق مبدخالت نشاط التدقيق الداخلي -
 .03 غاية املبدأ ىلإ 00 املبدأ تضم املبادئ من: مبادئ تتعلق بعمليات التحويل لنشاط التدقيق -
        .00 غاية املبدأ إىل 07 املبدأ مناملتبقية أي؛ تضم املبادئ : مبادئ تتعلق مبخرجات نشاط التدقيق -

تضفي  كوهنا،  حول هذه املبادئجديدة تعليقات  للمحاسبة أضفت اجلمعية األمريكية تأسيسا على ما سبق
توجيهات وإرشادات حىت يتم االلتزام هبا بشكل سليم  إال أهنا ال تزال حباجة إىل املهنية توضيحا أكثر للمعايري

هنة من إثبات ن تكون واقعية وعملية أكثر حىت يتمكن ممارسو املاملبادئ حباجة إىل أهذه جل كما أن .وفعال
 .3يتسم بدقة أكرب  أهنا حباجة إىل إعادة ترتيبكما فعاليتهم على ضوءها،

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (بتصرف) 00 .ص، مرجع سابق، (5000). معهد املدققني الداخليني  1
2
 (بتصرف) 02 .ص ،املرجع أعاله  

3
Anderson. U.L et al, Op.cit,  pp.27-29 
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  الفصلخالصة 
اليت  ديثة يف تسيري املؤسساتنشطة احلاألأبرز من التدقيق الداخلي  ا من خالل هذا الفصل أننتبني ل       
وإدارة املخاطر  الداخلية القيمة املضافة للمؤسسة من خالل التقييم املستمر لعمليات الرقابة إىل توفري هتدف

وإجياد سبل لتحسينها باإلضافة إىل مساعدة اإلدارة العليا على تنفيذ مسؤولياهتم بفعالية واملسامهة يف  واحلوكمة
انتقاله من جراء هذا النشاط ممارسة ظل التطورات اليت تشهدها طريقة يف و . لمؤسسةحتقيق األهداف املسطرة ل

فقد انتقل إىل تدقيق طريقة التسيري وحىت تدقيق التوجهات  أبعد من ذلك، بل ؛الفعاليةإىل تدقيق  املطابقةتدقيق 
يقة بات من الضروي وجود إطار مرجعي ذو صبغة عاملية يكفل إجياد سبل موحدة لطر  .االسرتاتيجية للمؤسسة

هنية التدقيق الداخلي د مبيف ظل االعرتاف املتزاي ةكل التطورات اليت تشهدها خاص  ممارسة التدقيق الداخلي ويغطي
 . الساحة الدوليةيف

معهد  اهليكل الذي يصدرهاإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي ميثل  توصلنا إىل أنو       
بات مفروضا عليه فقد و  .وط التوجيهية الصادرة عنهاخلطخمتلف ينظم على ضوءه و أ، .م.بالواملدققني الداخليني 

توجيهات ال مع كل ما هو مطلوب ضمن اتتوافق ممارساهت أن مهنة التدقيق الداخلي اولشخص أو منشأة تز على 
 حيرص على االلتزام أنكما جيب عليه . إلطارا اليت يتيحها املوصى هبا طوط التوجيهيةباخل ة وأن يسرتشداإلجباري

ات اليت تطرأ على اإلطار تابعة التغيري مب وأن يهتم ،تلك الوضعيات يف إطار الرسالة اجلديدة للتدقيق الداخليب
املرجعي خصوصا وأنه يتم تطويره وحتسينه على األقل مرة كل ثالث سنوات، وأن يسعى جاهدا إىل اكتساب 

لعملية التدقيقية اليت يقوم الكفاءات اليت تؤهله إىل مواكبة التطورات اليت تشهدها املهنة ضمانا لتحقق اجلودة يف ا
  .هبا

توصلنا على ضوء هذا الفصل إىل أن االمتثال لرسالة التدقيق الداخلي وللمبادئ األساسية  كما       
 . يف ممارساته املهنية الداخلي تكفل جناح املدققرئيسية  سلوكية وألخالقيات املهنة مقومات



 
 

        
 
 
 
 
 

 

 :الفصل الثاني
 المعايير الدولية للممارسة المهنية

 .للتدقيق الداخلي 
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 تمهيد
، بادر معهد املدققني الداخليني وألول على املستوى العاملي التدقيق الداخلي مهنةتوحيد طريقة ممارسة بغية 

بإصدار مجلة من املعايري املهنية تضم مخسة أقسام رئيسية متمثلة يف استقاللية وحيادية املدقق  8791 سنةمرة 
الداخلي، أداء عملية التدقيق الداخلي وتسيري وظيفة التدقيق ، العناية املهنية، نطاق عمل املدقق الداخلي
  .الداخلي
معهد  الداخلي خصوصا، فإن لتدقيقية لهناملمارسات املنظرا للتطورات اليت تعرفها بيئة األعمال عموما و و 

املهنية للتدقيق اإلطار املرجعي الدويل للممارسات متابعة حتديث وتطوير وتعديل  حيرص علىاملدققني الداخليني 
الطبعة الرمسية  0222 سنةفقد أصدر املعهد  .يتوافق ومتغريات البيئة واملهنة حىت ؛املعايري الداخلي؛ مبا يف ذلك

  .ملعايري التدقيق الداخلي واملصنفة ضمن جمموعتني رئيسيتني ومها معايري الصفات ومعايري األداء
 ه اإلطار املرجعي الدويل للممارساتبصفتها لب ما حيوياملعايري وتدارك أمهيتها  على مضمون هذه لإلطالع      
 :إىل الفصلذا املباحث الثالثة هلسنتعرض من خالل  املهنية

  .اخليمفهوم املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الد :املبحث األول -
 .ل معايري الصفاتيفضعرض وت: املبحث الثاين -
 .عرض وتفصيل معايري األداء: الثالثاملبحث  -
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 المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي أساسيات حول:المبحث األول
لي عرض من خالل هذا املبحث إىل أهم اجلوانب اليت تسمح لنا بتغطية مفهوم املعايري املهنية للتدقيق الداخسنت

 .ها مث أهدافها وأمهيتهاأصنافو  ومميزاهتاانطالقا من تعريفها 
 المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليتعريف : المطلب األول

املعيار كمصطلح يعين درجة األفضلية واالمتياز املطلوبة لغرض معني كمقياس للتماثل معه ومسايرته ويتم  -
   .1ءدااأل مستوى بواسطته احلكم على

املقاييس والقواعد اليت يتم االعتماد عليها  التدقيق الداخلي فتعرف على أهناوخبصوص معيار أو معايري  -
يف تقييم وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي حيث متثل املعايري منوذج ممارسة التدقيق الداخلي كما 

تعرف كما .2جيب أن تكون، وذلك وفقا ملا مت التوصل إليه واعتماده من قبل معهد املدققني الداخليني
لداخلي اجملس املعايري الدولية للتدقيق تعاميم مهنية صادرة عن  أيضا معايري التدقيق الداخلي على أهنا

 . 3(األنشطة)حتدد القواعد التطبيقية يف اجملال الواسع ألنشطة التدقيق واملستعملة أيضا يف تقييم أدائها 
هنية للتدقيق الداخلي ولتقييم أداءه، مت إجبارية للممارسة امل جمموعة متطلباتعلى أهنا  وتعرف أيضا

تقوم على مبادئ قابلة للتطبيق على كل  وهي تعرف حتديثات منتظمة، 8791 صياغتها ألول مرة يف
 . 4مدقق داخلي وعلى األنشطة اليت يقوم هبا

 متطلبات إجباريةيق الداخلي على أهنا لتدقالدولية للممارسة املهنية ل عايريملأن نعرف ا، ميكن على ضوء ما سبق
مهنة التدقيق الداخلي وحتدد يف  عكس أفضل املمارسات املطلوبةتاملدققني الداخليني  متكاملة صادرة عن معهد
 .تشكل منوذجا لقياس أداء ممارسي املهنة ومتابعته وحتسينه، كما اإلطار الذي يعمل ضمنه

 
 للتدقيق الداخليالمهنية الدولية للممارسة مميزات المعايير : المطلب الثاني

الصادرة عن معهد املدققني الداخليني جبملة من اخلصائص اليت ميكن أن نلخصها  تتميز معايري التدقيق الداخلي
 .فيما يأيت

                                                 
1
اجمللة األردنية يف ، "مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية"،عبد املغين علي عبد الفتاح فضلوأمحد حممد  العمري  

 042. ، ص0222، األردن، 20، العدد 20إدارة األعمال، اجمللد 
2
 042. ، صاملرجع أعاله  

3
 IFACI. (2002), Op.cit,  p. 31 

4
 IIA. (2015), Op.cit, diapositive. 06 
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 :متضمنةعلى مبادئ ومتطلبات إلزامية  قومإن املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ت -
 "حتدد املتطلبات األساسية ملمارسة مهنة الدقيق الداخلي وتقييم فعالية أدائها وهي  "تصرحيات

 .متطلبات واجبة التطبيق دوليا على املستوى التنظيمي والفردي
 تفسريات توضح العبارات واملصطلحات الواردة يف التصرحيات. 

؛ لفهم ذلك املعاين احملددة يف التعريفاتوك لتصرحيات والتفسريات املتعلقة باملعايريلذلك من الضروري اعتماد ا
 .1تطبيق املعايري بشكل سليم

تتصف املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي بالعمومية يف التطبيق أو بصيغة أخرى هي معايري  -
رحبية، كانت رحبية أو غري غض النظر عن طبيعة املنظمة سواء  ، ذلك أن تطبيقها يتم بنفس الطريقة ب2عامة

 . حكومية أو خاصة
 الواردة التصرحيات نطاق تطبيق ذلك أن ،الشموليةتتصف املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ب -

التدقيق يف أو دوائر وألقسام  فهي موجهة بصفة عامة لألفراد ممارسي املهنة ،تباين من فرد أو قسمتال  هبا
  3.سواءاملنظمات على حد 

إن عملية إعداد هذه املعايري ومراجعتها وجتديدها هي  :يق الداخلي معايري قابلة للتعديلاملعايري الدولية للتدق -
املنبثق عن معهد املدققني IASB  ياجمللس الدويل ملعايري التدقيق الداخلعملية مستمرة تتم من طرف 

اليت تدرس هي األخرى التغريات اليت قد حتدث على  IEC الداخليني ومبشاركة اللجنة الدولية لألخالق
مناقشات عديدة قبل نشر اجمللس القيام باستشارات واسعة و هذا حيث يتوىل  ،4املهنة أخالقياتقواعد و 

وتعليقات على كل املشاريع األولية  إثراءات إضفاء يف املعهد لكل األعضاء املنخرطني  الفرصيتيح و  ،املعايري
فعلى غرار الفرتة اليت حددها جملس  .5وفروعهلتصميم املعايري اليت يتم نشرها عرب املوقع االلكرتوين للمعهد 

؛ 6إدارة معهد املدققني الداخليني ملراجعة اإلطار الدويل املرجعي مبا فيها املعايري املهنية واملقدرة بثالث سنوات

                                                 
1
IFACI, Normes Internationales pour la Pratique Professionnelles de l’Audit Interne (CRIPP- Normes), 

Publication octobre 2008, Révision octobre 2012, p. 01. Document disponible sur le site : http://ddata.over-

blog.com/xxxyyy/0/32/13/25/normes-w-1312.pdf (consulté le 16/01/2013) 
2
 052. ص ،مرجع سابق، الذوعجي علي حسني  

3
 (بتصرف) 884. ص ،مرجع سابقف، داوود صبح يوس  

4
IFACI, Le rôle des normes en audit interne, 2009, p.01. Application disponible sur le site : 

https://na.theiia.org/aboutus/aboutia/Public%20Documents/Internal_Audit_Standards_Why_They_Matterfrench

1.pdf  (consulté le 28/10/2014) 

5
 IIA. (2004), Op.cit, p. 05 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/32/13/25/normes-w-1312.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/32/13/25/normes-w-1312.pdf
https://na.theiia.org/aboutus/aboutia/Public%20Documents/Internal_Audit_Standards_Why_They_Matterfrench1.pdf
https://na.theiia.org/aboutus/aboutia/Public%20Documents/Internal_Audit_Standards_Why_They_Matterfrench1.pdf
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جذري أو سطحي ملضمون املعايري وحىت وال حتسني  من الضروري إحداث تغيري ؛ إال أنه ليس1سنوات
بل تكون هناك تغيريات حسب الضرورة واحلاجة النامجة عن الدراسة املتعمقة . خالل هذه الفرتة شكلها

  .املعايريتبعا لتلك  لظروف ممارسة مهنة التدقيق الداخلي
؛ 0280سيتم عرض املعايري الواردة باإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية الصادر يف  ،ذلك على غرار

 ة يف مضمونز بار مل حيمل أي تغيريات  واملعمول به حالياإلطار املرجعي الدويل ل 0285إصدار ذلك أن 
 االعتبار مجلة األخذ بعني كما سيتم.ه اجلوهرية اليت عرفتها عناصر  املعايري على الرغم من التغيريات

واليت ستدخل حيز  0282 للطبعة اجلديدة الصادرة يف أكتوبراملعايري الدولية  اليت مست بعضالتعديالت 
  .0289التطبيق يف جانفي 

 
 المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليأصناف : المطلب الثالث

إىل صنفني رئيسيني ومها معايري تقسيمها معهد املدققني الداخليني ارتأى  ؛طريقة االلتزام باملعايري بغية تسهيل
فيما  صنف منهاكل  واملعروف مبعايري التنفيذ؛ وسنتعرض إىلالصفات ومعايري األداء وإىل صنف ثالث ثانوي 

 .يأيت
 معايير الصفات: الفرع األول

عايري السمات واخلصائص الواجب تصف هذه الفئة من امل عايري السمات وكذلك بسلسلة األلف،تسمى أيضا مب
 .وتضم أربع جمموعات يصفها اجلدول اآليت .2توافرها لدى املدققني ويف دوائر التدقيق

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 IFACI. (2011), Op.cit,  p. 09 

2
IFACI. (2011), Op.cit,  p.26    
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 .معايري الصفاتجمموعات  (:20)جدول ال
 المعايير الفرعية التابعة للمجموعة جموعةالم رمز اسم المجموعة

 . يف ميثاق التدقيق باإلرشادات املطلوبةاإلقرار  8282 8222 الغرض والصالحيات والمسؤوليات

 8822 االستقاللية والموضوعية
 ةالتنظيمي يةاالستقالل 8882
 املوضوعية الفردية 8802
 ضوعيةو اإلضرار باالستقاللية أو امل 8802

 8022 الكفاءة وبذل العناية المهنية
 الكفاءة 8082
 املستمرة العناية املهنية 8002
 املهين املستمر التكوين 8002

 8022 الجودة وتحسين برنامج ضمان
 اجلودة متطلبات برنامج ضمان وحتسني 8082
 التقارير املتعلقة بربنامج ضمان وحتسني اجلودة 8002

 :باالعتماد على إعداد الباحثة:  المصدر
1)  IFACI, Cadre de Référence International des Pratiques Professionnelles de l’Audit Interne, 

version française, édition IFACI, Janvier 2013, Paris, France, pp. 29-41 

2) IFACI, Normes Internationales pour la Pratique Professionnelles de l’Audit Interne (les 

normes), édition IFACI, révision Octobre 2016, application Janvier 2017, pp. 01-09 

 
جمموعة : تتمثل يف أن معايري الصفات تتكون من أربع جمموعات رئيسة من املعايري( 20)يظهر اجلدول رقم 

 "الكفاءة وبذل العناية املهنية"، جمموعة "االستقاللية واملوضوعية"، جمموعة "الغرض والصالحيات واملسؤوليات"
تعاجل هذه اجملموعات من املعايري يف جمملها خمتلف ". برنامج ضمان وحتسني اجلودة"وأخريا جمموعة معايري 

 .    التدقيق الداخلي هياكلدى اجلوانب السلوكية اليت جيب أن تتوافر لدى ممارسي املهنة ول
 معايير األداء: الفرع الثاني

التدقيق الداخلي،  أنشطة، تصف هذه الفئة من املعايري طبيعة تعرف أيضا بسلسلة األلفنيداء اليت معايري األ
تضم سبع جمموعات . 1قياس اخلدمات املقدمة من طرف تلك األنشطةوتعرف مبقاييس اجلودة اليت تسمح ب

  .(28)يصفها بالتفصيل امللحق رقم و  (20)رقم يلخصها اجلدول رئيسية 
 
 
 

                                                 
1
 IFACI. (2002), Op.cit,  p. 04 
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 .معايري األداءجمموعات : (20)جدول ال
 رمز المجموعة المجموعةاسم 

 0222 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي
 0822 طبيعة عمل التدقيق الداخلي

 0022 التخطيط لمهمة التدقيق الداخلي
 0022 تنفيذ المهمة
 0422 تبليغ النتائج

 0522 متابعة أعمال التحسين
 0222 قبول اإلدارة للمخاطر

 :باالعتماد على باحثةإعداد ال:  المصدر
1) IFACI. (2013), Op.cit, pp. 45-62 
2) IFACI. (2016), Op.cit, pp.10-20 

املرتبة وفقا لسبع جمموعات رئيسية، تعاجل يف جمملها كيفية تسيري  معايري األداء،سلسلة  (20)رقم اجلدول  يصف
  . ة التدقيق الداخلي وتسيري مهماتهأنشط

 معايير التنفيذ: الفرع الثالث
نواع معينة من أ تعطي وصفا لكيفية تطبيق معايري األداء ومعايري الصفات يف( nnnn.xn)املعروفة بسلسلة 

 .1مهمات التدقيق الداخلي لتوفري خدمات استشارية أو تأكيدية
فعلى خالف معايري الصفات ومعايري األداء اليت ميكن تطبيقها على كل من خدمات التدقيق سواء أكانت 

 .قة تطبيق معايري التنفيذ تتباين على حسب طبيعة اخلدمة املقدمةتأكيدية أو استشارية، فإن طري
بعد رقم املعيار كما يف " C"مثال اخلدمة االستشارية اليت يرمز هلا حبرف  التنفيذعيار ملإلشارة يف طريقة قراءة 

(nnnn.C1 ) يف اخلدمة التأكيدية اليت يشار هلا حبرف و"A " بعد رقم املعيار(nnnn.A1.) 
جيب على "الذي ينص على " متابعة أعمال التحسني" 0522املعيار وللتوضيح أكثر نأخذ على سبيل املثال 

  . 2"تم إبالغها إىل اإلدارةيمسؤول التدقيق الداخلي أن يعد ويضع ويقوم بتحيني نظام متابعة النتائج اليت 
 :اإلطار املرجعي الدويل كما يليخبصوص معايري التنفيذ الواردة ضمن هذه اجملموعة فقد جاءت ضمن 

                                                 
1
  825.، صمرجع سابق، الوردات خلف عبد اهلل  

2
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 61 
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- 2500.A1 " جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يقوم بعملية املتابعة اليت تسمح له برصد وضمان
بأن اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة قد مت تنفيذها بشكل فعال أو أن اإلدارة العليا قد قبلت املخاطر 

  ".وذلك بعدم اختاذ أي إجراء
- 2500.C1 " جيب على نشاط التدقيق الداخلي أن يقوم مبتابعة ما خلصت إليه نتائج املهمات

 ".االستشارية وذلك يف إطار االتفاق املربم مع اآلمر باملهمة
 

 أهداف المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي: المطلب الرابع
، من خالل توفري اإلطار العملي هلذه وأثناء وبعد أدائه ملهماتهق قبل تعترب املعايري اآللية الوحيدة لتوجيه عمل املدق

" Theory of Auditing"يف كتابيهما  Shandle. s و Sharles. wيف هذا السياق قاال كل من  .املهنة
فاملعايري الزمة إلبداء الرأي وجيب علينا  ،ال ميكننا أن نتصور وجود تدقيق من دون معايري"أنه  8791الصادر عام 

دون افرتاض معايري معينة هي أحكام غري منطقية يصدرها املدقق فاألحكام اليت . ن نقبل هذا الفرض دون إثباتأ
كما أن رفع كفاءة وجودة   .1"رأيهعند إصدار متثل وحدة القياس الالزمة و فاملعايري هي اليت حتدد نوعية احلكم 

لية التدقيق وقواعد توجه عمل املدقق تكون ماخلدمات املقدمة من طرف املدقق تتطلب قياسات تتحكم يف ع
 .2ألهداف املرجوة من عملية التدقيقجلودة التدقيق ول، فمعايري التدقيق هي تدبري همبثابة الدليل العلمي ل

 :3معهد املدققني الداخليني ملعايري مهنة التدقيق الداخلي كان لغايةإن تقنني ف وعليه
 .توجيه تطبيق اإلرشادات املطلوبة لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي  -
 .وتطويرها وتعزيز القيمة املضافة هلار لتنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي توفري إطا -
 .التدقيق الداخلي مقاييس لتقييمإعداد  -
 .التشغيليةو  التأهيل احملسن للعمليات التنظيمية -

                                                 
1
 45. ص، 0224دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  رسالة، نحو إطار متكامل للمراحعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدوليةصديقي مسعود،   
 (بتصرف)
2

  02.ص، 0282 ، عمان، األردن،"رماح"مركز البحث وتطوير املوارد البشرية  ،8، ط التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسة،  صاحلي حممد 
3
 IFACI, Normes Internationales pour la Pratique Professionnelles de l’Audit Interne (les normes), révision 

Octobre 2016, application Janvier 2017, p. 01. Document disponible sur : 

http://www.ifaci.com/uploads/_ifaci/ani_fichiers/IPPF-Standards-2017-01.pdf   (consultée le 12/10/2016) 

http://www.ifaci.com/uploads/_ifaci/ani_fichiers/IPPF-Standards-2017-01.pdf
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أن الغاية من معايري التدقيق الداخلي هو تقوية مهنية التدقيق الداخلي من خالل  هذه األهدافعلى ضوء  ندرك
وبذلك ينبغي تطبيقها وااللتزام هبا من قبل كل  .املهنة ممارسة توفري معلومات دقيقة وواضحة حول خصوصية

 . 1تهن التدقيق الداخليمت أو منشأة شخص
 

 ة للممارسة المهنية للتدقيق الداخليأهمية المعايير الدولي :لب الخامسالمط
املدقق كاإلدارة العليا و ة مع التدقيق الداخلي  تتضح أمهية معايري التدقيق بالنسبة للعديد من األطراف املتعامل

 .األطراف ذات املصلحةو  اخلارجي
 بالنسبة للمدقق الداخليأهمية المعايير : الفرع األول

ن وجود معايري تنظم ممارسة التدقيق الداخلي، ذلك أ نشاطاملدقق الداخلي املتعامل الرئيسي واألساسي مع  يعترب
 :هذه املهنة تشكل له أمهية بالغة تتجلى يف

تعترب معايري التدقيق ضرورية للمدققني الداخليني كوهنا تضع املبادئ األساسية اليت ينتظر منهم أن يلتزموا   -
خاصة وأن املعايري تغطي كل أوجه  .م ملهامهم حبيث حيققون اهلدف من وجودهمهبا عند ممارسته

فهي متكنهم من جتاوز العديد من  ،"اإلجابة على الكل"املمارسات اليت يقوم هبا املدققون فهي مبثابة 
تعد هذه املعايري مبثابة األداة  وعليه .تنامي حاالت الشكأو العقبات يف العمل ككثرة االستفسارات 

 . ميكن من اختاذ رأي ملتزم باجلودة ومن مث النجاحوااللتزام هبا  ،امللموسة للعمل
سلسلة من املبادئ  تشكل يف جمملها ذلك أن املعايري التدقيق الداخلي أنشطة وضع أساس لقياس أداء -

كن من إعطاء أحكام حول سري نشاط مقاييس للتقييم، فهي مت تعد يف نفس الوقت مبثابةو املعيارية 
طريقة ملموسة وفقا لعلى ضوءه إجراء املقارنة والقياس صفتها املرجع الرئيسي الذي يتم بالتدقيق 
  .وحقيقية

نظرا لطابع الشمولية الذي تتميز به املعايري فهي تضفي على املهنة الوحدة الشكلية للمبادئ مهما  -
ء العامل طرق موحدة للتحاور للمدققني الداخليني من خمتلف أحناكما أهنا توفر   تنوعت جماالت التطبيق،

 .      2والتبادل واإلثراء يف جمال ممارسات املهنة

                                                 
1
Abdlmohammadi. M.J  Sarens. G, « An investigation of the association between cultural dimensions and 

variation in perceived use of and compliance with internal auditing standards in 19 countries », The 

International Journal of Accounting, issue 46, USA, 2011, p. 388    
2
 Renard.J, Audit Interne : ce qui fait débat, édition Maxima, Paris, France, 2003,  p.p 143-145 
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على اكتساب  معلى العمل وفقا ملا ورد يف املعايري الدولية للتدقيق الداخلي يساعدهاملدققني إن التزام  -
 . 1على تبنيها مأفضل املمارسات يف جمال املهنة وحتفزه

إلدارة مبساعدات موثوقة من أجل تزويد ا: إضفاء صفة املوثوقية على أعمال املدققني الداخليني -
القدرة  دىهم؛ وترتبط املهنية يف هذه احلالة مبتن يظهروا مهنيلداخليني أت بناءة، على املدققني اوبتحليال

 .   2على االمتثال لكل املعايري املهنية
 بالنسبة لإلدارة العلياأهمية المعايير  :الفرع الثاني
 :التدقيق الداخلي بالنسبة لإلدارة العليا يفمعايري تكمن أمهية 

ود معايري مهنية يلتزم هبا املدققني الداخليني سيمكن اإلدارة من االعتماد على التقارير املقدمة هلا ن وجإ -
 .يف املؤسسة لمسؤوليات املسندة إليهممن قبلهم عند أدائهم ل

 .3مدى جودتهتقدير اخلي و مساعدة اإلدارة العليا على تصميم إطار الئق لقياس أداء التدقيق الد -
 .عند تصميم برامج التكوين املتعلقة بقسم التدقيق الداخليباملعايري  االستعانة -

 ولباقي األطراف ذات المصلحة بالنسبة للمدقق الخارجيأهمية المعايير : الفرع الثالث
ن ضرورية بالنسبة للمدقق اخلارجي ألهنا تطمئنه على متانة وكفاءة املدققون الداخليو  معايري يلتزم هبا يعترب وجود

ككل ألهنا تضع دليال بالنسبة لباقي األطراف ذات املصلحة  تعترب معايري التدقيق ضرورية أيضا كما  .4عملهم
ف خمتلف فاملعايري تغطي خمتلف ممارسات املدقق وتص بأن التدقيق  الداخلي هو مهنة، اجلميعمقنعا العرتاف 

اق وأهداف التدقيق فضال عن مسامهتها يف توصيل دور ونط. 5خالقيات يف ممارساتهإجراءاته وتثمن مكانة األ
 .الداخلي لكل طرف متعامل مع التدقيق الداخلي

 
 
 

                                                 
1
 Sarens.G  Abdlmohammadi .M. J,« Factors associated with convergence of internal auditing practices- 

emerging vs developed countries », Journal of Accounting in Emerging Economies, Vol 01, n 02, USA, 2011, 

 p.119 
2
 O’Loughlin C.J  Swanger.J, Op.cit, p.08 
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 edition, 

published by the IIA Research Foundation, Florida, USA, 2009, p. 03 
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 عدم االلتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي أسباب: المطلب السادس
بالرغم من أمهية معايري التدقيق الداخلي واألهداف اليت حتققها على مستوى العديد من امليادين إال أن معهد 

أو  عدم االلتزام بكلاملدققني الداخليني يسجل دوريا عرب الدراسات املسحية العاملية اليت يقوم هبا نسبا متفاوتة يف 
إىل  0282إثر الدراسة اليت قام هبا سنة املعهد حيث توصل . وتشخيص الوضع تفسريبعض املعايري، مما طالبه ب

 :1وقام برتتيبها حسب أمهيتها كما يأيت اهلامة وراء ذلكاألسباب  حتديد
 .غري متناسبة مع املؤسسات ذات احلجم الصغرياملعايري  -
 .  غري مالئمة للعاملني يف قسم التدقيق الداخلياملعايري  -
 .االمتثال للمعايري أمر مكلف جدا -
 .يتطلب تطبيقها جهدا كبريا -
 .عدم قناعة اإلدارة واجمللس على أن معايري التدقيق الداخلي تساهم يف خلق القيمة -
 .عدم تشجيع املطابقة أو االلتزام باملعايري من طرف اإلدارة واجمللس -
 . والتوجيهات العملية التابعة هلا تتسم بالتعقدإن املعايري -
 .إحالل املعايري بقوانني حملية -
 .عدم قبول الدولة العمل وفقا للمعايري -
 .غري متناسبة مع قطاع الصناعة -
 .غري متاحة باللغة احمللية -

عامل معها على ضوء هذه األسباب يبقى املدقق الداخلي هو الطرف القيادي يف إقناع خمتلف األطراف اليت يت
ويف حالة وجود موانع حتول . وسعه لتجاوز خمتلف الصعوبات اليت تعرقل مطابقته هلايف بأمهيتها وأن يبذل كل ما 

ببعض أجزاء املعايري كالقانون أو اللوائح التنظيمية، فعلى املدققني االلتزام باألجزاء األخرى من املعايري  هدون التزام
 .  2اوتقدمي اإلفصاحات املناسبة عنه

 

                                                 
1
 IIA, The IIA’s Global Internal Audit Survey : A Component of The CBOK study – Core Competencies 

for Today’s Internal Auditor (Report II), 1
st 

printing, published by The IIARF, USA, 2010,  p. 31  

 

 
2
، 27، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد " مدى االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدولية في شركات الكهرباء األردنية"، ميشل سويدان وبالل أبو رزيق  
 540 .ص، 2013األردن، ، 20عدد ال
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على غرار ما تقدم يف هذا املبحث، توصلنا إىل أن املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ما هي إال 
، تشكل أمهية بالغة للمدقق الداخلي ولكل األطراف ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي ضروريةمتطلبات إجبارية و 

نشطة التدقيق الداخلي، كما تصف أل السري السليمالواردة باملعايري  املتطلبات تصف. عاملة مع هذا النشاطاملت
الصفات سنحاول وللتعرف أكثر على تلك . الصفات الواجب توافرها لدى كل من ميارس مهنة التدقيقخمتلف 

  .من خالل املبحث املوايل التفصيل يف ذلك وطبقا ملا ورد يف تلك املعايري
 

 عرض وتفصيل معايير الصفات :المبحث الثاني
سبق وأن ذكرنا بأن معايري الصفات حتدد اخلصائص اليت جيب توفرها يف املنشآت واألفراد الذين ميارسون التدقيق 

 .تضم أربع جمموعات نفصلها فيما يأيتو  ،الداخلي
 "الغرض والصالحيات والمسؤوليات"المجموعة األولى : األول مطلبال

جيب حتديد غرض وصالحيات ومسؤوليات " إىل أنه" الغرض والصالحيات واملسؤوليات" 8222يشري املعيار 
رسالة التدقيق الداخلي نشاط التدقيق الداخلي حتديدا رمسيا ضمن ميثاق التدقيق الداخلي مبا يتماشى مع 

ساسية للممارسة املبادئ األ)واإلرشادات املطلوبة لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي 
كما جيب على مسؤول التدقيق . ( املهنية للتدقيق الداخلي، قواعد األخالقيات، املعايري وتعريف التدقيق الداخلي

  ."القيام مبراجعة دورية مليثاق التدقيق الداخلي وعرضه على اإلدارة العليا واجمللس للموافقة الداخلي
بصفته املصطلح البارز والدال يف مضمون هذا  ق التدقيق الداخلي؛ورد تعريف ميثاولتفسري هذا املعيار فقد 
وثيقة رمسية حتدد أهداف وصالحيات نشاط التدقيق الداخلي وحيدد امليثاق موقع : املعيار؛ على النحو التايل

 :التدقيق الداخلي داخل املؤسسة مبا يف ذلك
 .التدقيق الداخلي واجمللس طبيعة االرتباط الوظيفي بني مسؤول -
 االطالع على السجالت واالتصال جبميع املوظفني والدخول إىل خمتلف مواقع املؤسسة مبا ميكن من أداء  -
 .مهمات التدقيق -
 .حتديد نطاق أنشطة التدقيق الداخلي -

  .على عاتق جملس اإلدارة التدقيق الداخلي املوافقة النهائية على ميثاق قع مهمةوت

                                                 

لتدقيق الداخلي كلها مسميات لنفس الشخص الذي يشغل أحد املناصب العليا يف املؤسسة، ويكون ل التنفيذي رئيسالمسؤول التدقيق الداخلي أو رئيس التدقيق الداخلي أو  

   .هبادارة نشاط التدقيق الداخلي مسؤوال عن إ
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فقد جاءت معايري التنفيذ التالية إلعطاء ، وعليه ختتلف على حسب طبيعة اخلدمة املقدمة تطبيق املعيارطريقة إن 
 :توضيح أكثر خبصوص املعيار

- 1000.A1 "  قدم للمؤسسة حتديدا واضحا يف ميثاق التدقيق جيب حتديد طبيعة اخلدمات التأكيدية اليت ت
خارج املؤسسة فيجب أيضا حتديد طبيعتها يف ميثاق قدم إىل جهات وإذا كانت اخلدمات التأكيدية ت  

 ".التدقيق الداخلي
- 1000.C1  "جيب حتديد طبيعة اخلدمات االستشارية يف ميثاق التدقيق الداخلي." 

 :وهوضمن اإلطار املرجعي الدويل ورد معيار فرعي واحد   ،أما عن املعايري الفرعية التابعة إىل هذه اجملموعة
الطبيعة جيب اإلقرار ب "نص على الذي  "التدقيق الداخلي في ميثاق اإلقرار باإلرشادات المطلوبة" 0202 المعيار

للمبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وقواعد األخالقيات واملعايري وتعريف التدقيق اإللزامية 
رسالة التدقيق واإلرشادات التدقيق الداخلي مناقشة  ينبغي على مسؤول، كما يف ميثاق التدقيق الداخلي الداخلي

 .1"مع اإلدارة العليا واجمللس املطلوبة لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي
 
    " االستقاللية والموضوعية"المجموعة الثانية : الثاني مطلبال

جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقال وجيب "الذي ينص على  8822حتمل هذه اجملموعة املعيار رقم 
  .2"على املدققني الداخليني أداء أعماهلم مبوضوعية

مبا يساعد " املوضوعية"و "االستقاللية"صطلحي معرف اإلطار املرجعي الدويل كال من ، 8822 املعيار لتوضيح
 . على فهم التصريح الوارد هبذا املعيار بشكل صحيح

التدقيق  التحرر من الظروف اليت هتدد نشاط التدقيق الداخلي أو مسؤولعلى أهنا االستقاللية  عرفيث يح
ولكي يتسىن حتقيق درجة االستقاللية الالزمة لألداء الفعال . الداخلي على تنفيذ مسؤولياته على حنو غري متحيز

وميكن . للمسؤوليات جيب ان يكون متاحا للمدقق التواصل املباشر مع اإلدارة العليا أو اجمللس دون أي قيود
أما املوضوعية فهي موقف . أو اجمللس لداخلي مع اإلدارة العلياحتقيق ذلك من خالل التبعية التنظيمية للتدقيق ا

ميكن املدققني الداخليني من أداء مهمات التدقيق الداخلي بشكل ميكنهم من التحوط بسالمة  غري متحيز ينذه
وتتطلب موضوعية املدققني عدم تبعية  أعماهلمنتائج أعماهلم وبعدم التنازل عن كل األمور اليت تضر جبودة 

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 03 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 31 
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أو /وجيب أن يتم إدارة اجلوانب اليت متس باالستقاللية و. حكامهم ألحكام اآلخرين بشأن مسائل التدقيقأ
على مستوى املدقق الداخلي منفردا وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى املستويني الوظيفي  املوضوعية
 .1والتنظيمي

بكل  على التصرف بعد تنظيمي ينعكس مفهوم ذواالستقاللية هي يتضح لنا بأن  هذين التعريفنيعلى ضوء 
 .أما املوضوعية تعين القدرة على امتالك سلوك نزيه يف مجيع األحوال املتعلقة باملهنة موثوقية

 .ها فيما يأيتيمجلة من املعايري الفرعية، نتطرق إل" االستقاللية والتنظيمية " املعايري جمموعةتندرج ضمن 
  " االستقاللية التنظيمية" 0002المعيار  :الفرع األول

مبا مستوى يف اهليكل اإلداري للمؤسسة بأعلى  جيب أن يرتبط مسؤول التدقيق الداخلي"هذا املعيار على  ينص
التدقيق  وينبغي على مسؤول نشاط التدقيق الداخلي ملسؤولياته على أكمل وجه،اضطالع  يكفل إمكانية

 . 2"الداخلي أن يقدم للمجلس على األقل سنويا التأكيد على االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي
جلس اإلدارة أو جلنة التدقيق املنبثقة مبرتباط نشاط التدقيق الداخلي وظيفيا اقضية التأكيد على  هذا املعيار حيسم

، وال ميكن أن يتحقق ذلك إال املدقق الداخلي وموضوعيته عمل استقالليةعنه، ملا يف ذلك من آثار إجيابية على 
مفهوم من أجل توضيح و  .3إذا ما متتعت وظيفة التدقيق الداخلي مبكانة تنظيمية مالئمة يف اهليكل التنظيمي

تتحقق االستقاللية التنظيمية فعليا حني يكون مسؤول التدقيق  :قام املعهد بإعداد التفسري التايل االرتباط الوظيفي
 :الداخلي مرتبطا وظيفيا باجمللس، من أمثلة االرتباط الوظيفي باجمللس قيام هذا األخري مبا يلي

 .املصادقة على ميثاق التدقيق -
  .املصادقة على خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر -
  .ملوارد التنبؤية للتدقيق الداخلياملصادقة على امليزانية وا -
تلقي التبليغات والتقارير من مسؤول التدقيق الداخلي بشأن أداء نشاط التدقيق الداخلي فيما هو بعالقة  -

 .باخلطة املعتمدة أو أي مسائل أخرى
 .املصادقة على قرار تعيني وعزل مسؤول التدقيق الداخلي -

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, pp.04-05 

2
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 32 

 
3
الوطين الثامن  ى، امللتق"الضوابط التنظيمية لفعالية وظيفة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية للتدقيق الداخلي"مزياين نور الدين وخلضاري صاحل،   

  21-29.، ص ص0282، ملهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة، جامعة سكيكدة، اجلزائر
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تدقيق لتحديد ما إذا كان النطاق غري مالئم وما إذا كانت طلب املعلومات املالئمة من اإلدارة ومن ال -
 .هناك قيود مفروضة على املوارد

الذي ينص  A1.1110 معيار التنفيذوبشأن تطبيق معيار االستقاللية التنظيمية حسب طبيعة اخلدمة املقدمة ورد 
جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي يف مأمن من أي تدخل يف حتديد نطاق التدقيق وإجناز أعماله "على 

 .1"وإبالغ النتائج
  "التفاعل المباشر مع المجلس" 0000المعيار : الفرع الثاني

املباشر على التدقيق الداخلي أن يتواصل ويتفاعل بشكل  جيب على املسؤول: "يتضمن هذا املعيار التصريح التايل 
 .2"مباشر مع اجمللس

يعزز من العالقة الوظيفية املباشرة بني ن تفاعل مسؤول التدقيق الداخلي مع جملس اإلدارة يؤكد هذا املعيار على أ
اجتاه اإلدارة  إمتام مهامهن التفاعل إمكانية الطرفني، فمن ناحية مسؤول التدقيق الداخلي، يشكل له هذا النوع م

 االجتماعات يفالعليا أو اجمللس بسهولة خصوصا إذا تعلق األمر بإعداد التقارير واإلبالغ الوظيفي واملشاركة 
ومن ناحية اإلدارة العليا، فإن طبيعة العالقة الوظيفية املباشرة . الدورية اليت متكنه من التواصل بشكل أكرب معها

  ق وخطة التدقيق امليزانية وغريها،ق الداخلي تسهل عليها إمتام مهامها كاملصادقة على امليثااليت جتمعه مع التدقي
 . 3كما أهنا تتيح هلا إمكانية متابعة قدرة التدقيق الداخلي على العمل وبكل استقاللية

 "التدقيق الداخلي خارج مجال أنشطة التدقيق الداخلي أدوار مسؤول"  0000المعيار : الفرع الثالث
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي وضع كل االحتياطات للحفاظ على استقالليته " الذي ينص على 

 .4"عنها لكنها غري مرتبطة بالتدقيق الداخلي مسؤواليكون أدوار ب له القيام ضو  ف  وموضوعيته يف حالة ما 
أحيانا يتطلب من مسؤول التدقيق الداخلي تويل أدوار ومسؤوليات : ولتوضيح هذا املعيار ورد التفسري التايل

سؤوليات ضمن إضافية وتكون غري مرتبطة بالتدقيق الداخلي كتويل بعض املسؤوليات ضمن وظيفة املطابقة أو م
وعا من التسوية حىت ال منس باستقاللية قسم هذا النوع من األدوار واملسؤوليات يفرض ن وظيفة إدارة املخاطر،

واالحتياطات الواجب اختاذها يف  دية للمدققني الداخليني،التدقيق الداخلي يف املؤسسة وال منس باملوضوعية الفر 
يت متس باالستقاللية  تابعة العامة اليت تتم من طرف اجمللس لتجنب كل الشبهات الاملهذه احلالة تنصب حول 

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 33 

2
 Ibid,  p. 33 

3
 IIA, IPPF: Implementation Guide, 1

st
 issue, published by The IIA GLOBAL, USA, January 01, 2017, pp.66-

61 
4
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 04 
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وينبغي إخضاع هذه االحتياطات إىل تقييمات دورية للتوصل إىل ضمان حول املسؤوليات اإلضافية  واملوضوعية،
 . 1ملسؤول التدقيق الداخلي

 "الموضوعية على المستوى الفردي" 0002المعيار : الفرع الرابع
باحلياد وعدم االحنياز وأن جيتنبوا كل ما من شأنه  دققون الداخليونجيب أن يتصف امل"ينص هذا املعيار على أنه 

 .2"أن جيعلهم يف وضعية تضارب املصاحل
ميثل تضارب املصاحل كل موقف يكون فيه املدقق الداخلي : لتوضيح ما ورد ضمن هذا املعيار، ورد التفسري التايل

مما يؤثر على إمتام واجباته بشكل غري متحيز  يف وضعية تنافس بني املصاحل الشخصية وبني املصاحل املهنية،
أو غري  ةغري أخالقي اتتصرفتضارب املصاحل  وقد يرتتب عن عف قدرته على أداءها بشكل موضوعي،ويض
  .3مما يتسبب يف املساس بثقة املدقق يف ممارساته املهنية ككلة سليم

جيب على املدقق الداخلي التحلي بأخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وااللتزام بقواعد السلوك املهين اليت  وبذلك
 .يف كل ممارساته املهنيةو متكنه من احلفاظ على موضوعيته الشخصية 

 "و الموضوعية التأثير على االستقاللية" 0002المعيار  :الفرع الخامس
حدث ما من شأنه أن يؤثر يف الواقع أو الظاهر على االستقاللية أو املوضوعية  إذا"على ما يلي هذا املعيار ينص 

على أن يراعى يف نوعية وطريقة اإلفصاح درجة التأثري  على تفاصيل ذلك لألطراف املعنية، جيب اإلفصاح فإنه
 ."على االستقاللية واملوضوعية

يشمل التأثري على االستقاللية : اإلطار املرجعي التفسري التايلكتفسري ملا جاء يف هذه املعيار ورد ضمن 
واملوضوعية كل أشكال تضارب املصاحل، القيود املفروضة على نطاق عمل التدقيق، القيود املفروضة يف احلصول 

وارد  ىل األصول املادية، القيود املفروضة على املالوصول إ عليها، االتصال باملوظفني، واإلطالععلى السجالت 
ويعتمد يف حتديد األطراف اليت . كالتمويل مثال وغريها من العوامل اليت تؤثر على استقاللية وموضوعية املدقق

احية على ضوء ما هو منتظر من ن ،هلا عن تفاصيل العوامل املؤثرة على االستقاللية واملوضوعيةجيب اإلفصاح 
قيق الداخلي اجتاه اإلدارة العليا وجملس اإلدارة كما هو وعلى مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتد التدقيق الداخلي

  . 4موضح ضمن ميثاق التدقيق
 :على حسب اخلدمة املقدمة وردت معايري التنفيذ التالية "التأثري على االستقاللية واملوضوعية"بشأن تطبيق معيار 

                                                 
1
Ibid, pp. 04-05 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 33 

3
 IFACI. (2016), Op.cit, p.  66  

4
 Ibid, p.06 
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- 1130.A1 "عن تقييم العمليات اليت كانوا مشرفني عليها فيما سبق جيب أن ميتنع املدققون الداخليون، 
أن تتأثر موضوعية املدقق الداخلي إذا ما قدم خدمات تأكيدية متعلقة بنشاط كان مسؤوال ومن املتوقع 

 .1"السنة املنصرمة عنه خالل
- 1130.A2  " ينبغي  عمل فيها مسؤول التدقيق، سبق وأنمهمات تأكيد ختص وظائف تقدمي يف حالة

 ".التدقيق الداخلي ينتمي إىل قسمتابع من طرف شخص آخر ال ت  أن 
- 1130.A3  " ميكن للتدقيق الداخلي تنفيذ مهمات التأكيد واليت ختص قطاعات سبق وأن مت تقدمي

وأن املوضوعية على  خلدمة املقدمة قد مست باملوضوعية،خدمات استشارية هلا بشرط أال تكون ا
 .2"املستوى الفردي مسرية عند ختصيص املوارد املتعلقة باملهمة

- 1130.C1 "  ميكن للمدققني الداخليني أن يقدموا خدمات استشارية متعلقة بالعمليات أو األنشطة اليت
 ".كانوا مشرفني عليها فيما سبق

- 1130.C2 " عية املدققني الداخليني أثناء مهمات إذا وجد ما من شأنه أن يؤثر على استقاللية أو موضو
    ".  استشارية، فإنه جيب عليهم اإلفصاح عن ذلك للعميل الذي أمر باملهمة قبل املوافقة عليها وقبوهلا

 
 "الكفاءة والعناية المهنية"المجموعة الثالثة : الثالث مطلبال

جيب إجناز مهمات " يدور مضمونه حول الذي "الكفاءة والعناية املهنية" 8022تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 
 .3"وإبداء العناية املهنية الالزمة التدقيق بكفاءة

التزام املدقق الداخلي بأداء املهام املوكلة إليه بكفاءة وعناية مهنية، على ضرورة  8022يشري التصريح الوارد باملعيار 
الشامل إلمجايل اإلرشادات اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية، الفهم من خالل اللتان تظهران 

خصوصا قواعد األخالقيات، اليت تؤكد من خالل مبدأ الكفاءة على ضرورة اكتساب املدققني الداخليني للمعرفة 
املستمر إىل تطوير  عيالسأيضا من خالل  انكما تظهر . واملهارة واخلربة الالزمة ألداء خدمات التدقيق الداخلي

واكتساب اخلربات والتطوير املهين وحيازة الشهادات املهنية املعروفة يف التدقيق الداخلي  عن طرق التعلم  الكفاءات
كشهادة املدقق املعتمد اليت تلزم حامليها على االستمرار يف التعلم واكتساب املعرفة بشكل مستمر للحفاظ على 

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 34 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 05 

3
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 35 
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من  ذلك يف السياسات واإلجراءات اليت يتم إعدادها بقسم التدقيق الداخليقرار إ مع ضرورة .شهاداهتم احلالية
  .1ومتابعة مدى االلتزام بذلك خالل إلزام املدققني على أداء أعماهلم بكفاءة وعناية مهنية

 .يري فرعية نتطرق إليها فيما يأيتتضم هذه اجملموعة ثالثة معا
 "الكفاءة" 0002المعيار : الفرع األول

جيب على املدققني الداخليني أن ميتلكوا املعارف واخلربات والكفاءات الضرورية "حول يدور حمتوى املعيار 
أو حيصل على املعارف  التدقيق الداخلي أن ميتلك وجيب على نشاط الع باملسؤوليات الفردية املنوطة هلم،لالضط

 .2"نوطة بهاملهارات والكفاءات األخرى  الالزمة لتنفيذ املسؤوليات املو 
 :3التاليةية تطبيق وااللتزام مبحتوى املعيار على حسب اخلدمة املقدمة، وردت معايري التنفيذ لتسهيل عمل

- 1210.A1 "ورة واملساعدة من أشخاص مؤهلني شجيب على مسؤول التدقيق الداخلي احلصول على امل
يفتقدون إىل بعض املعارف أو اخلربات أو الكفاءات الالزمة لتنفيذ   ما كان املدققون الداخليون يف حالة

 ".كل أو جزء من مهمة التدقيق
- 1210.A2 " جيب أن يتمتع املدققون الداخليون باملعرفة الوافية اليت متكنهم من تقييم خماطر الغش

م خربة الشخص اليت ولكن ليس متوقعا منهم أن تكون هل يت تدير هبا املؤسسة تلك املخاطر،والكيفية ال
 ".تكون مسؤوليته الرئيسية اكتشاف حاالت الغش

- 1210.A3 "بأهم خماطر تكنولوجيا املعلوماتية وافية ةجيب أن يكون لدى املدققني الداخليني معرف 
عتمدة على التكنولوجيا وكذلك تكون لديهم معرف بتقنيات التدقيق امل والضوابط الرقابية املتعلقة هبا،

أجل إجناز أعماهلم، ولكن ليس من املتوقع أن يكون لدى مجيع املدققني الداخليني نفس  مناملتوفرة 
 ".اخلربة اليت يتمتع هبا املدقق الداخلي اليت تكون مسؤوليته األساسية تدقيق نظم املعلومات

- 1210.C1 "ال ميتلكون املعارف واخلربات اليت يتطلبها أداء مهمة استشارية  إذا كان املدققون الداخليون
أال يقبل بتلك املهمة أو يسعى  لى مسؤول التدقيق الداخليمعينة أو جزء منها ففي هذه احلالة جيب ع

 ".إىل احلصول على مشورة ومساعدة أشخاص مؤهلني
 
 

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.30 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 35 

3
 Ibid,  pp 35-36 
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 "العناية المهنية" 0002المعيار : الفرع الثاني
قعتني لدى مدقق جيب على املدققني الداخليني أن يطبقوا العناية واملهارة املتو "لعناية املهنية على يصرح معيار ا

 .1" ال تتضمن العناية املهنية التنزه عن اخلطأ داخلي مؤهل وحريص،
 :2معايري التنفيذ التالية تورد على حسب اخلدمة املقدمةلتسهيل عملية تطبيق املعيار 

- 1220.A1 "مدى العمل احملتاج إليه  :جيب على املدقق الداخلي ممارسة العناية املهنية مع مراعاة ما يلي
لتحقيق أهداف املهمة، التقيد النسيب أو األمهية النسبية أو املسائل اليت يتم تطبيق إجراءات التأكيد 

احتمال األخطاء اهلامة أو االحتيال أو  عليها، مالئمة وفعالية عمليات إدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة،
 ".عدم االمتثال، تكلفة أعمال التأكيد مقارنة باملنافع الكامنة

- 1220.A2 "جيب على املدقق الداخلي أن يأخذ بعني االعتبار  الالزمة العناية املهنية يف سياق بذل
 ."استخدام أدوات التدقيق مبساعدة احلاسوب وتقنيات حتليل البيانات األخرى

- 1220.A3 "اليت قد تؤثر على األهداف  (اجلوهرية) جيب على املدقق أن يكون منتبها للمخاطر اهلامة
ال تضمن بأن مجيع  ؛حىت ولو أجنزت بعناية مهنية؛ أن إجراءات التأكيد وحدهاو .والعمليات واملوارد

 ".املخاطر اهلامة سوف يتم حتديدها
- 1220.C1 "املهنية خالل التكليف االستشاري مع مراعاة ما يلي جيب على املدقق أن ميارس العناية: 

حاجات وتوقعات العمالء مبا يف ذلك طبيعة وتوقيت وإبالغ نتائج التكليف، التعقيد النسيب ومدى 
 ".العمل احملتاج إلجناح أهداف التكليف، تكلفة التكليف االستشاري مقارنة باملنافع احملتملة

 "التكوين المهني المستمر" 0002المعيار : الفرع الثالث
جيب على املدققني الداخليني حتسني معارفهم وخرباهتم وكفاءاهتم األخرى عن طريق " ينص هذا املعيار على
 .3"التكوين املهين املستمر

وبذلك يلزم  املدقق الداخلي االستجابة املستمرة ملتطلبات املهنة، على ،لتعزيز الكفاءات واخلربات املهنية املكتسبة
يف خمتلف اجملاالت ذات " التكوين املهين املستمر"اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية مزاويل املهنة على 

حبيث يصبح املدقق ملزما على تصميم خطة طويلة املدى يدرج  .قطاع الصناعةبو أاملؤسسة بالعالقة باملهنة أو 
بناء على نتائج التغذية العكسية ملراجعات سابقة ألدائه مستمر؛ موضوعية لتكوينه وبشكل  امن خالهلا أهداف

                                                 
1
 Ibid, p. 36 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, pp.07-08 

3
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اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية ونتائج التقييمات املتعلقة بتقييم املطابقة مع اإلرشادات 
 . 1وكذلك نتائج املقارنة املرجعية

 
 "الجودةبرنامج ضمان وتحسين "المجموعة الرابعة : الرابع مطلبال

جيب على "الذي ينص على  "برنامج ضمان وحتسني اجلودة" 8022 الرئيس ضمن املعيار تندرج هذه اجملموعة
نشاط مسؤول التدقيق الداخلي أن يعد وحيافظ على برنامج ضمان وحتسني اجلودة حبيث يغطي كافة جوانب 

 .2"التدقيق الداخلي
من طرف مسؤول التدقيق إعداد برنامج ضمان وحتسني اجلودة  املعيار على ضرورة التصريح الوارد هبذا ؤكدي

الداخلي، متضمنا يف ذلك خمتلف اجلوانب التشغيلية واإلدارية لنشاط التدقيق الداخلي واملنصوص عليها يف 
ويهدف برنامج اجلودة إىل تقييم . التوجيهات اإلجبارية لإلطار املرجعي وحىت املمارسات الرائدة يف جمال املهنة

القيام بأعمال التقييم الداخلي  عن طريقابقة نشاط التدقيق الداخلي للمعايري الدولية وأخالقيات املهنة، مط
وبذلك يبقى مسؤول التدقيق الداخلي مطالب بالفهم اجليد للتوجيهات . وأعمال التقييم اخلارجي لنشاط التدقيق

ه أن يناقش ذلك مع اإلدارة العليا للتأكيد على وعلي رجعي خصوصا املعايري واألخالقيات،اإلجبارية لإلطار امل
     .3يف إجناح هذا النوع من الربامج( اإلدارة)أمهية دورها برامج اجلودة و أمهية 

متطلبات برنامج ضمان وحتسني "مها معيار  معيارين فرعيني" برنامج ضمان وحتسني اجلودة" جمموعةتضم هذه 
 .إليهما فيما يأيتسنتطرق " نامج ضمان وحتسني اجلودةالتقارير املتعلقة برب "ومعيار " اجلودة

 "ضمان وتحسين الجودة متطلبات برنامج" 0002المعيار :الفرع األول
على  ةضمان وحتسني اجلودة على تقييمات داخلية وخارجيجيب أن حيتوي برنامج "على هذا املعيار ينص 
 .4"السواء

املتطلبات األساسية والضرورية يف برنامج ضمان وحتسني اجلودة واملتمثلة يف أعمال التقييم يعرف هذا املعيار 
وعلى مسؤول التدقيق الداخلي توفري  . الداخلي واخلارجي، اليت جيب ان تغطي كل جوانب نشاط التدقيق الداخلي

 .كل الظروف لتحقيق هذه املتطلبات

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.06 


 .ألطروحةمن ا سيتم التفصيل يف هذه اجملموعة من خالل الفصل الرابع   

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 38 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, pp.43-44 

4
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 38 
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ومراجعات دورية تنفذ بأسلوب التقييم الذايت أو متابعة مستمرة تتم أعمال التقييم الداخلي على شكل أعمال 
يف حني تتم أعمال التقييم اخلارجي إما بإجراء تقييم ذايت مفصل  .بواسطة أشخاص آخرين من داخل املؤسسة

 . متبوع مبصادقة خارجية أو بإسناد عملية التقييم إىل مقيم أو فريق تقييم خارجي
املصادقة على درجة مطابقة نشاط التدقيق الداخلي للمعايري ولألخالقيات،  إىل السابقة أعمال التقييمكل  دفهت

عمال بإعداد تقرير وتنتهي تلك األ. تقدير فعالية وفاعلية نشاط التدقيقوالتعريف بفرص التحسني املمكنة وإىل 
 .80021يستويف شروط معينة يناقشها املعيار رمسي 

 "التقارير المتعلقة ببرنامج ضمان وتحسين الجودة" 0002المعيار : الفرع الثاني
، وجيب أن نتائج برنامج ضمان وحتسني اجلودة إىل اإلدارة العلياتبليغ ل التدقيق الداخلي جيب على مسؤو "مفاده 

مؤهالت املقيم أو فريق التقييم واستقالليته، قييمات الداخلية واخلارجية، الت نطاق ووترية: تتضمن هذه التقارير
  . 2"استنتاجات املقيمني، خطط األفعال التصحيحية

ن يلتزم هبا مسؤول التدقيق الداخلي عند إبالغه للتقارير املتعلقة اليت جيب أ ناقش هذا املعيار املؤشرات األساسيةي
وبذلك جيب عليه الفهم اجليد ملتطلبات كل مؤشر حىت  بربنامج ضمان وحتسني اجلودة إىل اإلدارة العليا واجمللس،

كما جيب عليه أن يكون على علم مبجريات سري التقييمات الداخلية   من االلتزام مبضمون املعيار ككل، يتمكن
التقييمات اخلارجية حىت يتمكن من تفسري وتربير درجة مطابقة نشاط التدقيق الداخلي للمعايري ولألخالقيات و 

 .3ملصادقة عليهااليت مت ا
لواجب معايري الصفات ومبجموعاهتا األربعة تلخص خمتلف السمات ا من خالل هذا املبحث اتضح لنا بأن

بكل  نشطة التدقيق الداخليأ إىل إمتام عله قادراتوافرها لدى كل شخص أو منشأة متتهن التدقيق الداخلي، وجت
التدقيق الداخلي احملددة ضمن معايري مع ضرورة االلتزام مبختلف املتطلبات املتعلقة بالتسيري األمثل ألنشطة  فعالية،
  .األداء

 
 
 

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.08 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 09 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, pp.62-63 
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 عرض وتفصيل معايير األداء: المبحث الثالث
الفئة  م هذهتض. حتدد معايري األداء طبيعة مهمات التدقيق وحتدد أيضا معايري اجلودة لقياس أداء اخلدمات املقدمة

 .إليها فيما يأيت املعايري سبع جمموعات نتطرق من
 "إدارة نشاط التدقيق الداخلي"المجموعة األولى  :المطلب األول

جيب على "الذي يتناول التصريح التايل  "إدارة نشاط التدقيق الداخلي" 0222تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 
 .1"التدقيق الداخلي أن يدير نشاط التدقيق بفعالية مبا يضمن أنه خيلق قيمة مضافة للمؤسسة مسؤول

تتم إدارة : التفسري التايل ضمن اإلطار املرجعي الدويل لتوضيح مفهوم الفعالية يف إدارة نشاط التدقيق الداخلي ورد
الداخلي لألهداف واملسؤوليات احملددة يف عمال التدقيق تستجيب نتائج أنشاط التدقيق الداخلي بفعالية عندما 

 قواعد حيرتم أعضاء فريق التدقيقأن  و ميارس التدقيق طبقا لتعريف التدقيق الداخلي وللمعايريعندما و  ميثاق التدقيق
 .األخالقيات واملعايري

عندما يأخذ يف احلسبان فتظهر اليت يقدمها املدقق للمؤسسة ولألطراف ذات املصلحة  أما عن القيمة املضافة
 يقدمعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة و  ، ويقرتح وسائل لتحسنياسرتاتيجية وأهداف وخماطر املؤسسة

 .2حول سري تلك العملياتالتدقيق تأكيدا مالئما للمنشأة  وبكل موضوعية
 .نتطرق إليها فيما يأيت ةللتوسع أكثر يف جوانب إدارة نشاط التدقيق الداخلي وردت سبعة معايري فرعي

 "التخطيط" 0202المعيار : الفرع األول
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يعد خطة مبنية على املخاطر من أجل حتديد "ينص هذا املعيار على 

 .3"أولويات نشاط التدقيق مبا ينسجم مع أهداف املؤسسة
التدقيق الداخلي مسؤولية إعداد خطة مبنية على املخاطر مع األخذ بعني  يقع على عاتق مسؤولللتوضيح أكثر، 

باإلضافة إىل  االعتبار إطار إدارة املخاطر باملؤسسة مبا يف ذلك درجة القابلية للمخاطر اليت حتددها اإلدارة العليا 
؛ مراجعة مكنأ إنالتدقيق الداخلي ؛ على مسؤول. سرتاتيجية واألهداف التشغيلية لعمليات إدارة املخاطراال

 املخاطر والعمليات والربامج واألنظمةلتغريات اليت طرأت على األنشطة و وتعديل خطة التدقيق لالستجابة إىل كل ا

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 45 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 66 

3
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 45 
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يف حالة غياب إطار إلدارة املخاطر باملؤسسة يعتمد مسؤول التدقيق الداخلي على  .1وأشكال الرقابة يف املؤسسة
 .بعد التشاور مع اإلدارة العليا واجمللستقديره للمخاطرة 

 :2على حسب طبيعة اخلدمة املقدمة وردت معايري التنفيذ التالية 0282وبشأن تطبيق معيار التخطيط 
- 2010.A1 "ر على األقل مرة واحدة يف السنة،  جيب أن ترتكز خطة التدقيق على تقييم موثق للمخاط

 ".كما جيب أن يأخذ يف إطار هذه العملية رأي اإلدارة العليا واجمللس
- 2010.A2 " جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن حيدد ويأخذ بعني االعتبار توقعات اإلدارة العليا

 ".واجمللس واألطراف املعنية األخرى عندما يقدم التدقيق الداخلي آراءه وخمتلف استنتاجاته
- 2010.C1 "قبوهلا  املوافقة علىمسؤول التدقيق الداخلي قبل م اقرتاح مهمة استشارية؛ على عندما يت

وجيب  ضافة قيمة وحتسني عمليات املؤسسة،األخذ بعني االعتبار إمكانيات حتسني إدارة املخاطر وإ
   ."إدراج املهمات االستشارية اليت يتم قبوهلا يف خطة التدقيق الداخلي

 "التبليغ والموافقة" 0202المعيار :الفرع الثاني
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يبلغ خطة التدقيق واملوارد أو االحتياجات اليت "ار على أنه ينص  هذا املعي

كما جيب على مسؤول   غيريات هامة قد تطرأ أثناء العمل،تتطلبها من أجل الفحص واملوافقة باإلضافة إىل أي ت
 . 3"حييطهم علما بتأثري حمدودية املواردالتدقيق الداخلي أن 

يشري هذا املعيار إىل أن مسؤول التدقيق الداخلي هو الطرف املكلف بإبالغ اإلدارة العليا واجمللس عن خطة 
غري أنه ي نصح قبل قيام مسؤول . ة عليهاالتدقيق واالحتياجات من املوارد وأثر حمدودية املوارد من أجل املوافق

التحديد الدقيق للموارد الالزمة لتحقيق خطة التدقيق، ويقصد باملوارد يف القيام بي بذلك، عليه التدقيق الداخل
األدوات التكنولوجية )والتكنولوجيا ...( نوع الكفاءات، عدد ساعات العمل،)املورد البشري : هذه احلالة

والتمويل ( ة ويف حالة توفر كل املواردختصيص الوقت الالزم إلمتام كل مهم)والتوزيع الزمين ( والتقنيات املستعملة
 وعليه ان خيصص جزءا إضافيا من املوارد ملواجهة أي تغيريات قد تطرأ(.  املوارد املالية الالزمة إلمتام خطة التدقيق)

مما يستدعي القيام  هداف املؤسسة،على خطة التدقيق، كحالة ظهور أو اكتشاف خماطر معينة تؤثر على أ
وعليه سيكون من املناسب . مبهمات استشارية بطلب من اإلدارة العليا واليت سيتم إدراجها ضمن خطة التدقيق

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 10 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 46 

3
 Ibid,  p. 46 
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جدا أن يناقش مسؤول التدقيق الداخلي مع اإلدارة العليا هذا النوع من التغيريات اليت قد تطرأ على خطة التدقيق 
   . 1ضافية من املواردالداخلي واليت ينجر عنها احتياجات إ

 "تسيير الموارد" 0202المعيار : الفرع الثالث
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مالئمة "يصرح هذا املعيار مبا يلي  

 .2"وافق عليهاية من أجل إجناز خطة التدقيق املوكافية وأهنا تستعمل بفعال
جل توضيح مضمون املعيار ورد التفسري التايل ضمن اإلطار املرجعي الذي يوضح داللة كال من مصطلحي من أ

، حبيث يقصد باملالئمة يف هذا املوضع بأن يكون هناك مزيج من املعارف واملهارات "كافية"و" مالئمة"
دار املوارد الضرورية إلجناز خطة أما عن كافية فيقصد هبا مق. والكفاءات الضرورية إلجناز خطة التدقيق الداخلي

       . 3لتنفيذ اخلطة املعتمدةالتدقيق الداخلي، واليت يكون قد مت توظيفها توظيفا فعاال ومت استخدامها بطريقة مثالية 
 "جراءاتاإلو  السياسات" 0202المعيار : الفرع الرابع

واإلجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق التدقيق الداخلي أن يعد السياسات جيب على مسؤول "مفاده 
 ".الداخلي

سهلة  أكد اإلطار املرجعي الدويل من خالل تفسريه هلذا  املعيار ضرورة أن تكون هذه اإلجراءات والسياسات و
التدقيق الداخلي  وعلى مسؤول .4وأن يكون مضموهنا متالئما وهيكل نشاط التدقيق ودرجة تعقيد أعماله التطبيق

على مجلة من العوامل اليت تؤكد سياسات وإجراءات نشاط التدقيق الداخلي ل هأن يأخذ بعني االعتبار عند إعداد
 : 5اأهن

 .مرتبطة ارتباطا وثيقا مع التوجيهات اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية -
 .على عالقة مع ميثاق التدقيق -
 .تطلعات االطراف ذات املصلحةموجهة لالستجابة ل -
 .متالئمة مع السياسات واالسرتاتيجيات والعمليات السارية باملؤسسة ككل -

 
 

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.80 

2
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 41 

3
 IFACI. (2016), Op.cit,  p. 66 

4
 Ibid,  p. 66 

5
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.85 
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 "واالعتماد التنسيق" 0202المعيار : ع الخامسر الف
أن يتقاسم املعلومات وينسق النشاطات مع اجلهات ينبغي على مسؤول التدقيق الداخلي "على هذا املعيار ينص 

اخلارجية والداخلية األخرى اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة، وأن ينظر يف إمكانية االعتماد على عمل تلك 
 .1"اجلهات لضمان التغطية املالئمة والتقليص من ازدواجية اجملهودات

ضمن جمال تنسيق النشاطات، : ضمن اإلطار املرجعي الدويل لتوضيح مضمون هذا املعيار ورد التفسري التايل
خدمات التأكيد واالستشارة،  ى اليت تقدمميكن ملسؤول التدقيق الداخلي أن يعتمد على عمل اجلهات األخر 

يتم االعتماد عليها يف عمل اآلخرين، وينبغي على مسؤول سوينبغي تأسيس مسار متسق وممنهج لألسس اليت 
وضوعية والعناية املهنية الالزمة اليت تتمتع هبا تلك اجلهات املكفاءة و البعني االعتبار  يأخذأن  التدقيق الداخلي

ن تكون له فكرة واضحة عن نطاق وموضوعية نتائج األعمال جيب أكما   يد واالستشارة،اليت تقدم خدمات التأك
آلخرين، يبقى مسؤول التدقيق على نتائج أعمال ا وعند االعتماد بشكل هنائي. املنجزة من طرف اآلخرين

    . 2الداخلي حماسبا عن تأمني الدعم الكايف لآلراء واالستنتاجات اليت يتوصل إليها نشاط التدقيق الداخلي
 "رفع التقارير إلى اإلدارة العليا والمجلس" 0202المعيار  :الفرع السادس

التدقيق الداخلي أن يرفع التقارير إىل اإلدارة العليا واجمللس بصفة دورية  جيب على مسؤول" يصرح هذا املعيار بأنه
كما جيب عليه أن يأخذ يف   ي وفقا خلطة عمله،حول غرض وصالحيات ومسؤوليات وأداء نشاط التدقيق الداخل

اليت تعرفها املؤسسة كمخاطر الغش ومسائل الرقابة واملواضيع املرتبطة حبوكمة املؤسسة  املخاطر اجلوهريةاحلسبان 
 .3"إلدارة العليا أو اجمللستتطلب انتباه االيت وكل املواضيع 

يتحدد حمتوى اإلبالغ وتكراريته باالتفاق بني مسؤول : التايلومن أجل توضيح مضمون املعيار ورد التفسري 
على بناءا يعتمد يف حتديد حمتوى اإلبالغ ووتريته . ني اإلدارة العليا واجمللس وبصورة تعاونيةالتدقيق الداخلي وب

وجيب  .احلاجة إليها يف اختاذ القرارات نإبالغها ومدى تأكيد اإلدارة العليا واجمللس ع بأمهية املعلومات اليت جي
 :4التدقيق الداخلي إىل اإلدارة العليا واجمللس ما يلي أن تتضمن تقارير ومراسالت مسؤول

 .ميثاق التدقيق الداخلي -
 .استقاللية نشاط التدقيق الداخلي -
 .سري العمل هباخطة التدقيق  والتقدم يف   -

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 66 

2
 Ibid, pp.11-12 

3
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 48 

4
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 61 
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 .االحتياجات من املوارد -
 .نتائج نشاطات التدقيق -
 .وعة لتصحيح اخللل يف قضايا االلتزاممدى االلتزام مببادئ أخالقيات املهنة واملعايري وكذلك اخلطط املوض -
        .للمخاطر بطريقة غري مقبولة العليا دارةإبداء مسؤول التدقيق الداخلي لرأيه يف حالة استجابة اإل -

مسؤولية المؤسسة في حالة االستعانة بمزود خدمات خارجي لنشاطات " 0202المعيار : الفرع السابع
 "الداخليالتدقيق 

عندما يقوم مزود خدمات خارجي مبمارسة نشاط التدقيق الداخلي فإنه يستوجب عليه أن يلفت انتباه "مفاده 
    .1"املؤسسة على مسؤوليتها يف احلفاظ على نشاط داخلي فعال

حىت يصبح لإلشارة أن هذا النوع من املسؤوليات جيب أن يشار إليه من خالل برنامج ضمان وحتسني اجلودة 
وبذلك يلزم مزود اخلدمات  .2املهنية للتدقيق الداخلي واملعايري املهنة أخالقياتقواعد م التوافق مع باإلمكان تقيي

، وأن يدرك مسؤولياته يف احلفاظ على برنامج ضمان وحتسني 8022الفهم اجليد لسري سلسلة املعايري اخلارجي 
والتشغيلية لنشاط التدقيق الداخلي مبا يتالئم مع هنا تغطي كافة اجلوانب اإلدارية أن يضمن بأاجلودة، وعليه 

  . 3املتطلبات اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل ومع املمارسات الرائدة يف جمال املهنة
 

 "طبيعة العمل"المجموعة الثانية : المطلب الثاني
جيب أن يقوم نشاط "الذي يتناول التصريح التايل  "طبيعة العمل" 0822تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 

 وفقا التدقيق الداخلي بتقييم كل من عمليات حوكمة املؤسسة وإدارة املخاطر والرقابة وأن يساهم يف حتسينها
تدعم موثوقية وقيمة التدقيق الداخلي عندما يتميز املدققون  .وقائمة على أساس املخاطر قاربة نظامية ومنهجيةمل

يون باستباقية يف اقتناص األحداث إضافة إىل تقييماهتم وإبداء وجهات نظر تأخذ يف احلسبان آثار الداخل
  .4"مستقبلية

ا على التصريح الذي جاء به هذا املعيار، الذي يتطلب من املدقق الداخلي الفهم اجليد لعمليات احلوكمة بناء
كما هي معرفة ضمن اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية، كما سيكون من الضروري وإدارة املخاطر والرقابة  

 . أن يفهم أدواره التنظيمية اجتاه هذه العمليات
                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 48 

2
 Ibid, p.48 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.88 
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 IFACI. (2016), Op.cit, p. 61 
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ومن بني األمور اليت تثبت اهتمام املدقق بتلك العمليات هو إجراءه لقاءات مع اإلدارة العليا واجمللس ملناقشة دور 
طراف ذات املصلحة اجتاه هذه العمليات والتأكيد على مسؤولية  اإلدارة العليا ومسؤوليات كل طرف من األ

ويبقى املدقق الداخلي مطالب بفهم طرق التقييم الناجحة هلذه العمليات . واجمللس يف توجيه سري هذه العمليات
كل فرصا لتقدمي توصيات واستغالل معارفه وخرباته واملمارسات اجليدة اليت اكتسبها لالستباقية يف إبداء آراء تش

 . 1لتحسني هذه العمليات
 .نتطرق إليها فيما يأيت فرعيةثالثة معايري " طبيعة العمل"تضم جمموعة  

 "الحوكمة" 0002المعيار : الفرع األول
املؤسسة وتقدمي التوصيات املناسبة هلا لتحسينها مبا  جيب على التدقيق الداخلي تقييم عملية حوكمة"ينص على  

اختاذ القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية، مراقبة عمليات إدارة املخاطر والرقابة، تعزيز  :يكفل حتقيق األهداف التالية
 املعمول هبا، قيات والقيم املناسبة يف املؤسسة، التسيري الفعال ألداء املؤسسة واملتناسقة والقواننيتعزيز األخال

اجمللس واملدققني الداخليني أنشطة املخاطر والرقابة، والتنسيق بني ت املناسبة حول إبالغ املعلومات إىل اجلهاو 
 .2"وخمتلف األطراف املقدمة للضمان وتوصيل املعلومات إليهمواخلارجيني ولإلدارة 

ؤثر يف املقاربة تأن  بإمكاهنااحلوكمة باملؤسسات، فإنه لسري عمليات  ددةتعدد األطر التنظيمية والقانونية احملل نظرا
وبذلك عليه دائما الرجوع إىل . عمليات احلوكمة ويف تقدميه للتوصياتلاليت يعتمدها املدقق الداخلي يف تقييمه 

أدوار املدقق اجتاه عملية احلوكمة بدقة  0882حيث حيدد التصريح الوارد باملعيار  املعايري اليت تنظم ممارساته املهنية،
على أنه  0882كما يشري املعيار  .مهما اختلف اإلطار الذي تستعمله املؤسسة يف تبين مفهوم احلوكمة وممارساهتا

ينبغي على مسؤول التدقيق الداخلي إدراج عمليات احلوكمة ضمن خطة عمله واملسامهة يف التحكم باملخاطر 
 . 3تفاعالت القائمة بني احلوكمة والرقابة وإدارة املخاطراملتعلقة هبا مع مراعاة ال

 "إدارة المخاطر" 0002المعيار : الفرع الثاني
  .4"جيب على التدقيق الداخلي تقييم فعالية عمليات إدارة املخاطر واملسامهة يف حتسينها"مفاده 

ولكن قبل اخلوض حيدد هذا املعيار بطريقة مباشرة الدور املتوقع من التدقيق لداخلي اجتاه عمليات إدارة املخاطر، 
على املدقق الداخلي ان يفهم جيدا اإلجراءات املصممة على مستوى املؤسسة للتعريف  ،يف حتقيق هذا الدور

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.661 

 .من األطروحة لثسيتم التعرض بالتفصيل إىل هذه املعايري يف الفصل الثا 
  

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 61 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.665 

4
 IFACI. (2013), Op.cit , p. 50 
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تعرف على مستوى اخلطر الذي قبلت به املؤسسة عند وبيئة إدارة املخاطر وأن ي باملخاطر وتقييمها ومعاجلتها،
مث يشرع املدقق يف تقييم فعاليات عمليات إدارة املخاطر واملسامهة يف . تصميمها ألهدافها والسرتاتيجيات أعماهلا

  .1حتسينها وبكل عناية مهنية، وعليه أيضا حيدد بدقة قضايا إدارة املخاطر اليت تدخل ضمن نطاق أعماله
 "الرقابة" 0002المعيار : الثالثالفرع 

ل من خال رقابيةال هاجيب على التدقيق الداخلي أن يساعد املؤسسة يف احلفاظ على ضوابط"يدور حمتواه حول 
 .2"حتسينها املستمرتقييم فعاليتها وكفاءهتا والتشجيع على 

هذا املعيار دور التدقيق الداخلي اجتاه عملية الرقابة واملتمثل يف التقييم والتحسني، وعليه ينبغي على املدقق  يناقش
الداخلي التعرف بشكل جيد على سري عمليات الرقابة يف املؤسسة وعلى خمتلف ضوابطها يف حىت يتمكن من 

حتقيق األهداف : على حتقيق أهداف الرقابة املتمثلة يفتقييمه فعاليتها وقدرهتا على التعامل مع املخاطر اليت تؤثر 
االسرتاتيجية للمؤسسة، ضمان مصداقية البيانات واملعلومات التشغيلية واملالية، التحقق من فعالية وكفاءة 

 .  3العمليات، محاية األصول، املطابقة للقوانني والسياسات واإلجراءات السارية
 
 "التخطيط للمهمة"المجموعة الثالثة  :المطلب الثالث 

جيب على املدققني الداخليني أن "الذي ينص على " التخطيط للمهمة" 0022تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 
. يعدوا خمططا موثقا لكل مهمة، ويتضمن املخطط أهداف ونطاق واجملال الزمين واملوارد املخصصة لكل مهمة

 . 4"املخاطر املتالئمة وطبيعة املهمةسرتاتيجية املؤسسة واألهداف و كما جيب أن يأخذ هذا املخطط ا
نتعرض  ،0022األداء أربعة معايري فرعية باإلضافة إىل تصريح تكميلي للمعيار الرئيس تضم اجملموعة الثالثة ملعايري 

  .إليها فيما يأيت
 "اعتبارات التخطيط" 0020المعيار : الفرع األول

 يناقشالذي  0028 املعيارورد ضمن اإلطار املرجعي الدويل  ،0022املعيار  يف ا جاءتكميلي مل تصريحك
عند وضع خطة عمل املهمة جيب أن يأخذ املدققون الداخليون بعني االعتبار : ويصرح على "اعتبارات التخطيط"

 :5ما يلي
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 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.111-112 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 52 
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 .ملراقبةا يفأهداف النشاط الذي سيخضع للتدقيق والوسائل اليت يستعملها  -
اجلوهرية واألهداف واملوارد والعمليات اخلاصة هبذا النشاط باإلضافة إىل الوسائل اليت يتم من  املخاطر -

 .خالهلا اإلبقاء على التأثريات النامجة عن هذه املخاطر إىل مستوى مقبول
مستوى هذا النشاط وذلك باملقارنة  علىمدى مالئمة وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة  -

 .بإطار أو منوذج ذو صلة
فرص إدخال حتسينات وبطريقة ذات داللة على عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة للنشاط موضع  -

 .التدقيق
 :1عايري التنفيذ التاليةمب على حسب اخلدمة املقدمة جاء اإلطار املرجعي الدويلتطبيق هذا املعيار لتسهيل 
- 2201.A1 " عند التخطيط ملهمة التدقيق جلهات خارج املؤسسة جيب على املدققني الداخليني إعداد

 ا يف ذلكوخمتلف التوقعات مباتفاق كتايب معهم خبصوص األهداف والنطاق ومسؤوليات كل طرف 
 ".على وثائقها واإلطالعتوزيع نتائج املهمة  يفالقيود 

- 2201.C1 " جيب على املدققني الداخليني االتفاق مع عمالء املهمات االستشارية حول األهداف
والنطاق ومسؤوليات كل طرف وخمتلف توقعات العميل وبالنسبة للمهمات اهلامة جيب أن يكون هذا 

 ".االتفاق كتابيا
 "أهداف المهمة" 0002المعيار : الفرع الثاني

جاءت  ولتسهيل االلتزام بنص املعيار؛. 2"جيب حتديد أهداف كل مهمة تدقيق"يتناول هذا املعيار التصريح التايل 
 :3معايري التنفيذ التالية

 2210.A1 " بالنشاط الذي يتم جيب على املدققني الداخليني إجراء تقييم أويل للمخاطر املتصلة
 ".التدقيق عليه وجيب أن تعكس أهداف مهمة التدقيق نتائج ذلك التقييم

 2210.A2 "أهداف مهمة  يف جيب على املدققني الداخليني أن يأخذوا بعني االعتبار عند التفصيل
 ".التدقيق احتمال وجود أخطاء جوهرية أو حاالت الغش أو حاالت عدم التطابق أو خماطر أخرى

 2210.A3 "املدققني الداخليني  وجيب على أمر ضروري لتقييم وضعية الرقابة، إن وجود مقاييس مالئمة
األهداف  ىل أي مدى قامت اإلدارة أو اجمللس بوضع مقاييس لتحديد ما إذا كانتيتأكدوا إ أن

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 53 

2
 Ibid, p. 53 

3
 Ibid, pp. 53-54  
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ن يستعملوها إنه جيب على املدققني الداخليني أإذا كانت املقاييس مالئمة فما و  والغايات قد مت حتقيقها،
اإلدارة أو اجمللس  املدققني الداخليني العمل معيف تقييمهم وأما إذا كانت غري مالئمة فإنه جيب على 

 ".بغرض إعداد مقاييس تقييم مناسبة
 2210.C1 "تناول أهداف املهمة االستشارية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة وذلك جيب أن ت

 ".يف حدود النطاق املتفق عليه مع عميل هذه املهمة
 2210.C2 " جيب أن تكون أهداف املهمة االستشارية منسجمة مع قيم واسرتاتيجيات وأهداف

 ."املؤسسة
 " نطاق المهمة" 0002المعيار : الفرع الثالث

لتوضيح مضمون املعيار وردت معايري  .1"جيب أن يكون نطاق مهمة التدقيق كافيا لتحقيق أهداف املهمة"مفاده 
 :2التنفيذ التالية

- 2220.A1 " جيب أن يشمل نطاق مهمة التدقيق كل ما له صلة من أنظمة ووثائق وسجالت وأفراد وممتلكات
 ".مادية مبا يف ذلك تلك اليت تكون حتت رقابة أطراف ثالثة

- 2220.A2 " ينبغي التوصل إىل اتفاق  إذا ظهرت أثناء مهمة تأكيدية فرص هامة لتقدمي خدمات استشارية
املهمة التأكيدية وفقا للمعايري التوقعات، وأن يتم توصيل نتائج  نطاق وخمتلفكتايب خاص حول األهداف وال

 ".املعتمدة هلذه املهمات
- 2220.C1 " عند تنفيذ املهمات االستشارية جيب أن يتأكد املدققون الداخليون من أن نطاق املهمة كاف

وإذا ما كانت هناك أي حتفظات لدى املدققني الداخليني بشأن نطاق  ليها بشأهنا،لتحقيق األهداف املتفق ع
املهمة أثناء تنفيذها فيجب أن يناقشوا هذه التحفظات مع العميل املعين باملهمة لتحديد ما إذا سيتم االستمرار 

 ".يف املهمة أم ال
- 2220.C2 "وابط الرقابية ذات العالقة أثناء املهمات االستشارية جيب على املدققني الداخليني حتديد الض

 ".كما جيب عليهم االنتباه إىل أي مشكل يتعلق مبسألة رقابية هامة  ،بأهداف هذه املهمات
 
 

                                                 
1
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2
 Ibid,  p. 54 



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي: الفصل الثاني  

 

67 

 

 "تخصيص الموارد للمهمة" 0002المعيار : الفرع الرابع
جيب على املدققني الداخليني حتديد املوارد املناسبة والكافية لتحقيق أهداف وذلك باالرتكاز على "ينص على 

 .1"تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة والقيود الزمنية واملوارد املتاحة
حيث ، "كافية"و" مناسبة"كتفسري ملا جاء يف هذا املعيار، أكد اإلطار املرجعي على داللة كال من مصطلحي 

املعارف واملهارات والكفاءات الضرورية إلجناز مهمة من زيج امل ؛املعيار يف سياق" مناسبة"يقصد مبصطلح 
ولضمان  .2مقدار املوارد الضرورية إلجناز مهمة التدقيق بالعناية املهنية الالزمة" كافية"التدقيق، ويقصد مبصطلح 

ة كافية لتغطية همخليني التأكيد على أن املوارد املخصصة للمااللتزام مبضمون املعيار، ينبغي على املدققني الدا
هداف املسطرة هلا، وأهنم حيوزون على املهارات واخلربات والكفاءات املالئمة اليت متكنهم من إمتام املهمة بفعالية ألا

التكنولوجيا املتاحة واليت تشكل موردا نوعية وقد يتعدى احلديث عن ختصيص املوارد إىل التأكيد عن . ومشولية
كما ينبغي على املدققني الداخليني التعريف حباجتهم إىل موارد . إضافيا يساعد على إمتام املهمة جبودة عالية

إضافية أخرى أو تقنيات تكنولوجية معينة، والسعي حنو توفريها بشكل كاف ومالئم لضمان حتقيق أهداف 
 .   3املهمة

 "برنامج عمل المهمة" 0002المعيار  :الفرع الخامس
يشري هذا املعيار على  .4"جيب على املدققني الداخليني إعداد وتوثيق برامج عمل لتحقيق أهداف املهمة"مفاده  

 حتقيق أهداف املهمة، وبذلك عند قيامه ضرورة إعداد املدقق الداخلي لربنامج مهمة التدقيق بطريقة تسمح له
 :5بذلك عليه مراعاة مجلة من االعتبارات املتمثلة يف

 .حجم العينة املناسب لالختبار واملنهجيات املستخدمة -
 .مصفوفة املخاطر وإمكانية استغالل معطياهتا يف تطوير برنامج العمل -
 .نطاق احملدد ملهمة التدقيق  -
 .الطريقة اليت سيتم هبا حتقيق أهداف املهمة -
 .رورية إلمتام مهمة التدقيقمدى توافر املوارد الض -
 .األحكام واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها من خالل مرحلة التخطيط للمهمة -

                                                 
1
 Ibid,  p. 55 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 15 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.636 

4
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 55 

5
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.633 
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نطاق مهمة التدقيق ويف حدود  تؤكد هذه االعتبارات إىل أنه يتم حتديد برنامج مهمة التدقيق بشكل متالئم مع
  .ة لضمان حتقيق أهداف املهمةاملوارد املخصصة للمهم

 :1كما يليجاءت   "برنامج عمل املهمة" 0042معيار أما عن مجلة معايري التنفيذ الواردة بصدد 
- 2240.A1 " إجراءات لتحديد وحتليل وتقييم وتوثيق املعلومات أثناء جيب أن يتضمن برنامج العمل

أي  ا علىإجناز املهمة وجيب أن تتم املصادقة على برنامج العمل قبل تنفيذه، كما تتم املصادقة أيض
 ."تعديل يطرأ على هذا الربنامج

- 2240.C1 " حسب  علىقد خيتلف برنامج عمل املهمات االستشارية من حيث الشكل واملضمون
 ."طبيعة املهمة

 
 "إتمام المهمة"المجموعة الرابعة : المطلب الرابع

املدققون الداخليون بتحديد جيب أن يقوم "إمتام املهمة الذي ينص على  0022تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 
 .2"أهداف املهمة وتوثيق املعلومات الكافية لتحقيق وحتليل وتقييم

حتديد املعلومات، : ات التسلسلية اليت يتم اتباعها يف إمتام مهمة التدقيق واملتمثلة يفنص هذا املعيار اخلطو  يصف
 كل تلكمتام املهمة اليت ترتافق مع سري  باإلضافة إىل اإلشراف على إ. التحليل والتقييم، توثيق املعلومات

 .اخلطوات
هذه اخلطوات، على املدقق الداخلي استحضار كل خمرجات عملية التخطيط ملهمة إمتام وعليه قبل الشروع يف 

كما . ملعلومات الواردة هباهمة، املوارد املخصصة؛ واستغالل االتدقيق كربنامج املهمة، أهداف املهمة، نطاق امل
ينبغي على املدقق حتديده لألدوات اليت سيستعملها يف تقييم عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة يف العملية 

 .     3موضوع مهمة التدقيق مبا يكفل جناحه يف إمتام املهمة
 .نتطرق إليها فيما يأيتفرعية عايري م أربعة األداء معايريالرابعة من  تضم اجملموعة

 "تحديد المعلومات" 0002المعيار : ألولالفرع ا
ن تكون موثوقة ومالئمة أينبغي خليني حتديد املعلومات الكافية و جيب على املدققني الدا"على هذا املعيار ينص 

 . 4"ومفيدة لتحقيق أهداف املهمة
                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit,  p.55 

2
 Ibid, p.55 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.635 

4
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، وقد املعلومات اليت يعتمد عليها املدقق يف إمتام املهمةاليت جيب أن تتوافر يف صائص اخل 0082املعيار  يصف
ملضمون هذا املعيار، بتوضيحه لداللة تلك اخلصائص،   اتفسري  لممارسات املهنيةاإلطار املرجعي الدويل ل أعطى

 :1يأيت كما
تكون املعلومات كافية عندما تكون معلومات واقعية ومناسبة ومقنعة حبيث يتوصل شخص حريص  -

 . نفس استنتاجات املدققومطلع إىل
 تكون املعلومات موثوقة إذا كانت أفضل معلومات مت التوصل إليها عن طريق استعمال تقنيات التدقيق -

 .املناسبة
تكون املعلومات مالئمة إذا كانت معلومات تدعم مالحظات وتوصيات مهمة التدقيق مبا ينسجم مع  -

 .أهداف هذه املهمة
 .نت معلومات تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافهاتكون املعلومات مفيدة إذا كا -

 "التحليل والتقييم" 0002المعيار : الفرع الثاني
 .2"على حتاليل وتقييمات مناسبة جيب على املدققني الداخليني أن يؤسسوا استنتاجاهتم ونتائج املهمة"مفاده  
من املدقق الداخلي على ضرورة القيام بتحليل وتقييم املعلومات اليت قام جبمعها حىت  0002 لب املعيارطيت

دقق حصيلة عملية التدقيق اليت يتم ثل استنتاجات املمتحيث  .3يتمكن من التوصل إىل استنتاجات موضوعية
 ،أهداف مهمة التدقيق اليت مت مجعها يف حدود املعلوماتو  أدلة التدقيق وحتليل صياغتها بناء على نتائج تقييم

تعانة ويقتضي التقييم تقصي احلقائق واالس يتطلب التحليل إجراء املقارنات والربط بني املعلومات وإجياد العالقاتو 
 . 4خبصوص املعلومات اليت مت مجعها  من أجل صياغة االستنتاجات واقرتاحاهتم بآراء املستجوبني

 "توثيق المعلومات" 0002المعيار : الفرع الثالث
 .5"جيب على املدققني الداخليني أن يوثقوا املعلومات املالئمة ليؤسسوا استنتاجات ونتائج املهمة"ينص على 

 :6بغية تسهيل االلتزام مبعيار توثيق املعلومات جاءت معايري التنفيذ التالية

                                                 
1
 Ibid, p.55 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 56 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.601 

4
 870. ، ص0224 الدار اجلامعية للنشر، مصر، الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الجزئي والكلي،الصحن عبد الفتاح والسرايا حممد السيد،   
 (بتصرف)

5
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 56 

6
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- 2330.A1 "ن وثائق املهمة وجيب أاالطالع على  جيب على مسؤول التدقيق الداخلي مراقبة مسألة
أو املستشار القانوين عند االقتضاء وذلك قبل متكني جهات خارجية /يتحصل على موافقة اإلدارة العليا و

 ".من االطالع على وثائق املهمة
- 2330.A2 " جيب على مسؤول التدقيق الداخلي حتديد قواعد يف جمال االحتفاظ مبلفات املهمة وذلك

وجيب أن تكون هذه القواعد منسجمة مع هذه امللفات،  حفظستعملة يف ملبغض النظر عن الوسائل ا
 ىخر ات أأو متطلبة قانوني اتمنسجمة أيضا مع أي متطلبمن طرف املؤسسة و  التوجهات احملددة مسبقا

 ".عالقة ذات
- 2330.C1 "التدقيق الداخلي أن يعد سياسات للتحكم يف محاية واالحتفاظ بوثائق  جيب على مسؤول

 داخلية وخارجية من االطالع عليها،املهمة االستشارية وكذلك الشأن بالنسبة ملسألة متكني جهات 
 ات أخرىأو متطلب ةقانوني اتو متطلبؤسسة أوجيب أن تكون هذه السياسات منسجمة مع توجهات امل

 ".ذات عالقة
 "اإلشراف على المهمة" 0002المعيار : الرابع الفرع

جيب أن تكون مهمات التدقيق حمل إشراف مالئم مبا يكفل حتقيق األهداف وضمان "ينص هذا املعيار على 
 .1"اجلودة والتطوير املهين للفريق

ني يتم حتديد مدى عملية اإلشراف على ضوء كفاءة وخربة املدقق :ورد ما يليكتفسري ملضمون هذا املعيار 
إلشراف على مجيع تدقيق الداخلي بكامل املسؤوليات يف اال فظ مسؤولحيتو  الداخليني ودرجة تعقيد املهمة

 أيضا وميكن. (أي من قبل أي جهة خارجية) املهمات املنجزة من طرف نشاط التدقيق الداخلي أو حلسابه
بعملية اإلشراف وجيب  قيق الداخلي أن يكلف أحد أعضاء فريق التدقيق من ذوي اخلربة للقيامالتد ملسؤول

 .2عملية اإلشراف وتوثيقها إمتام االحتفاظ بأدلة اإلثبات على
 

 "تبليغ النتائج"المجموعة الخامسة : المطلب الخامس
ققني الداخليني أن يبلغوا نتائج جيب على املد"الذي ينص على  0422رقم اجملموعة املعيار حتمل هذه 

 .3"التدقيق مهمات

                                                 
1
 Ibid,  p. 57 

2
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 17 

3
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يصرح هذا املعيار على ضرورة إبالغ املدققني الداخليني لنتائج مهمات التدقيق، لذلك سيكون من الضروري 
تفصلها املعايري  الفهم اجليد ملتطلبات اإلبالغ ومقاييسه وشروط جودته والعبارات املهنية اليت جيب استعماهلا،

كما جيب على املدققني الداخليني التعرف على متطلبات اإلدارة العليا واجمللس من . الفرعية من هذه اجملموعة
عمليات اإلبالغ والعمل على االستجابة هلا، مع احلرص على املطابقة ملختلف سياسات وإجراءات نشاط 

 .1التدقيق ذات العالقة بعملية تبليغ نتائج التدقيق
 "التبليغ محتوى" 0002المعيار : الفرع األول
 .2"جيب أن تتضمن التبليغات أهداف املهمة ونطاقها واالستنتاجات والتوصيات وخطط األفعال"ينص على 

 :رجعي الدويل معايري التنفيذ التاليةخبصوص تطبيق هذا املعيار وردت يف اإلطار امل
- 2410.A1 " جيب أن يتضمن التبليغ النهائي لنتائج املهمة؛ حينما يكون ذلك مناسبا؛ رأي املدققني

وعند صدور رأي أو استنتاج جيب أن يتم ذلك باألخذ بعني االعتبار . أو استنتاجاهتم/الداخليني و
 نتاجاتوجيب أن تكون هذه اآلراء واالست. توقعات اإلدارة العليا واجمللس واألطراف املعنية األخرى

 ".وذات صلة ومفيدة مدعمة مبعلومات كافية وموثوقة
- 2410.A2 "ذكر النقاط املرضية ار التبليغات اخلاصة باملهمة بإن املدققني الداخليني مطالبون يف إط

 ".املسجلة يف األداء
- 2410.A3 " عند إبالغ نتائج املهمة إىل أطراف خارج املؤسسة جيب أن يتضمن التبليغ القيود لتداول

 ".واستعمال هذه النتائج
- 2410.C1 " املهمات االستشارية من حيث الشكل ختتلف التبليغات املتعلقة بتقدم أشغال ونتائج

  ".واملضمون وحبسب طبيعة املهمة وتوقعات العميل املعين هبا
 "جودة التبليغ" 0002المعيار : الفرع الثاني

 ".جيب أن تكون التبليغات صحيحة وموضوعية وواضحة وموجزة وبناءة وكاملة ويف أواهنا"مفاده 
نتائج التدقيق الداخلي ويوضحها أكثر التفسري الوارد بشأهنا والذي  تبليغحمددات جودة  0402يصف املعيار 

 : 3يؤكد على
 .التبليغ صحيحا عندما يكون خاليا من األخطاء والتحريف ويكون وفيا للوقائع اليت يستند عليها يكون -

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.653 

2
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يكون التبليغ موضوعيا عندما يكون منصفا وحمايدا وغري متحيز ويكون نتاجا لتقييم منصف ومتوازن  -
 .جلميع الوقائع والظروف ذات الصلة

يا وخاليا من املصطلحات الفنية واملعقدة ويوفر يكون التبليغ واضحا عندما يكون سهل الفهم ومنطق -
 .مجيع املعلومات اهلامة ذات الصلة

 .يكون التبليغ موجزا عندما يكون يف صلب املوضوع من دون إطالة يف ذكر التفاصيل -
يكون التبليغ بناءا عندما يساعد عميل مهمة التدقيق واملؤسسة ويفضي إىل إدخال التحسينات عند  -

 .اللزوم
تبليغ كامال عندما ال ينقص أي شيء أساسي للمعنيني هبذا التبليغ وعندما حيتوي على املعلومات يكون ال -

 .واملالحظات اهلامة اليت تدعم االستنتاجات والتوصيات
ملطلوبة وذلك حسب أمهية املسألة يكون التبليغ يف أوانه عندما يتم إصداره يف الوقت املناسب وبالسرعة ا -

 .اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبةا ميكن اإلدارة من مب
 "حالة الخطأ والسهو"الذي يتحدث عن  0000كتصريح تكميلي ملضمون معيار جودة التبليغ جاء املعيار 

 إذا احتوى التبليغ النهائي على خطأ أو سهو جسيمني فإنه جيب مسؤول"ليغ على النحو التايل بيف الت
  .1"التدقيق الداخلي أن يقوم بإبالغ املعلومات املصححة إىل مجيع األطراف الذين تلقوا التبليغ األصلي

ضمن املصطلحات املستعملة  اليت يقصد هبا" أمهية نسبية"عندما يكون ذو " جسيم"يكون اخلطأ أو السهو 
تقدر األمهية النسبية ألمر أو مسألة ما حسب السياق الذي تؤخذ فيه بعني "يف اإلطار املرجعي على أهنا 

االعتبار مبا يف ذلك العوامل الكمية والنوعية مثل حجم وطبيعة وتأثري وعالقة وأثر هذا األمر أو هذه املسألة، 
احلكم املهين عند تقييم أمهية األمور أو املسائل اليت تندرج يف سياق ويكلف املدقق الداخلي على إبداء 

 .2"األهداف ذات الصلة
وعليه إذا ما تأكد مسؤول التدقيق الداخلي من حدوث خطأ أو سهو يف اإلبالغ النهائي لنتائج مهمة 

 :التدقيق، عليه حتديد أمهيتها من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
 أو السهو إىل تغيري نتائج املهمة؟ هل سيؤدي اخلطأ -
 هل سيؤدي اخلطأ أو السهو إىل تغيري رأي الشخص خبطورة نتائج مهمة التدقيق؟ -

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 59 

2
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.161 

 



المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي: الفصل الثاني  

 

73 

 

 هل سيؤدي اخلطأ أو السهو إىل تغيري االستنتاجات؟ -
 هل سيؤدي اخلطأ أو السهو إىل تغيري اآلراء؟   -
 هل سيؤدي اخلطأ أو السهو إىل تغيري التوصيات املقرتحة؟  -

، على مسؤول التدقيق الداخلي تصنيف اخلطأ أو السهو أنه "نعم"يف حالة ما كانت اإلجابة على هذه األسئلة بــ
ذو أمهية، وعليه حتديد أسباب وقوع اخلطأ أو السهو، مث العمل على تصحيح اإلبالغ وإيصاله إىل األطراف 

 .1املعنية
 "أنجزت المهمة وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية :استخدام عبارة" 0002المعيار : الفرع الثالث

أجنزت املهمة وفقا  :ليني أن يفيدوا بأن مهماهتم قدميكن للمدققني الداخ"التصريح التايل  0402املعيار يتناول 
 .2"ن برنامج ضمان وحتسني اجلودة يدعم هذا اإلفادةفقط يف حالة أ ،للمعايري الدولية للممارسة املهنية

، على مسؤول التدقيق الداخلي الفهم اجليد ملتطلبات برنامج ضمان 0402حىت يتم االلتزام مبضمون املعيار 
 أجنزت املهمة وفقا للمعايري الدولية للممارسة املهنية،: ، وعند إفادته بعبارة(8022جمموعة معايري )وحتسني اجلودة 

عليه أن يأخذ يف احلسبان نتائج أعمال التقييم الداخلي واخلارجي لنشاط التدقيق الداخلي وكذلك تطلعات 
 .3اإلدارة العليا واجمللس يف استعمال هذه اإلفادة يف تقارير مهمات التدقيق

عندما  أنه الذي ينص على "اإلفصاح عن حاالت عدم المطابقة" 0000 كتصريح مكمل هلذا املعيار ورد املعيار
قواعد األخالقيات أو املعايري على مهمة حمددة فإنه جيب اإلفصاح يف مع تعريف التدقيق أو  طابقةيؤثر عدم امل

 :4مستوى التبليغ على
 .أ أو القاعدة السلوكية أو املعيار الذي مل يتم التقيد بهاملبد -
 .أسباب عدم التقيد -
 .ئج اليت مت تبليغهاتأثري عدم التقيد على مهمة التدقيق وعلى النتا -

 "نشر النتائج" 0002المعيار : الفرع الرابع
  .5"مسؤول التدقيق الداخلي نشر نتائج مهمات التدقيق إىل األطراف املعنية"الذي ينص على 

                                                 
1
 Ibid, p.162 

2
 IFACI. (2013), Op.cit,  p. 59 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.163 
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5
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أكد اإلطار املرجعي الدويل على مسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يف  كتفسري ملا ورد يف هذا املعيار،
إرساله وحتديده للجهات اليت ستتلقى التبليغ النهائي وحول كيفية مراجعة نتائج مهمة التدقيق واملوافقة عليه قبل 

      . 1سؤوليةويف حالة ما فوض مسؤول التدقيق الداخلي هذه الواجبات فإنه حيتفظ بكامل امل. نشره
أما عن معايري التنفيذ اخلاصة بتطبيق معيار نشر النتائج على حسب اخلدمة املقدمة فقد ورد يف اإلطار املرجعي 

 :2الدويل مايلي
- 2440.A1 "التدقيق الداخلي مسؤولية تبليغ النتائج النهائية إىل األطراف اليت  يقع على عاتق مسؤول

 ".ميكن أن توفر الضمان بأن هذه النتائج ستحظى بالعناية املطلوبة
- 2440.A2 "فإنه جيب على  ما مل يوجد نص قانوين أو تشريعي أو نظام داخلي يتعارض مع اآليت

 :التدقيق الداخلي قبل توزيع النتائج إىل أطراف ال ينتمون إىل املؤسسة تنفيذ ما يلي مسؤول
 تقييم املخاطر احملتملة بالنسبة للمؤسسة. 
 أو مستشار قانوين إذا ما استدعى األمر ذلك/استشارة اإلدارة العليا و. 
 الرقابة على نشر النتائج من خالل فرض قيود على استخدامها." 

- 2440.C1 "للمهمات االستشارية إىل العميل ى مسؤول التدقيق الداخلي إبالغ النتائج النهائية عل
 ."اآلمر باملهمة

- 2440.C2 "وإدارة املخاطر  أثناء تنفيذ املهمات االستشارية قد يتم مالحظة إشكاليات متعلقة باحلوكمة
وكلما كانت هذه اإلشكاليات جوهرية بالنسبة للمؤسسة فإنه جيب إبالغها إىل اإلدارة العليا . والرقابة
 ".واجمللس
 "اآلراء العامة" 0002المعيار : الفرع الخامس

عند إصدار آراء عامة جيب األخذ بعني االعتبار توقعات اإلدارة واجمللس واألطراف املعنية "ينص هذا املعيار على 
 .3"األخرى، كما جيب إسناد هذه اآلراء مبعلومات كافية وموثوقة ومالئمة ومفيدة

صي يصدره على أساس يقصد باآلراء العامة أو الرأي العام الذي يصدره مسؤول التدقيق الداخلي كل حكم شخ
خالل ( أنشطة الضمان مثال)املهنية وخمتلف األنشطة اليت يشارك فيها  هعدد معني من مهمات التدقيق والتزامات

قد يصدر . فرتة زمنية معينة متس على املستوى الواسع عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة داخل املؤسسة
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مستندا يف ذلك وغريها ...شكل معدل، استنتاج، وصف لنتائج معينة مسؤول التدقيق الداخلي رأيه العام على
أما   .10082كافية ومفيدة وذلك عمال مبتطلبات املعيار   أيضا على معلومات تتسم باملوثوقية واملالئمة وان تكون

بدقة التفسري الذي أورده اإلطار املرجعي  عن االعتبارات اليت ينبغي التقيد هبا عند تبليغ الرأي العام، حيددها
 :2الذي يؤكد على أن يتضمن التبليغ ما يلي 0452الدويل للممارسات املهنية لنص املعيار 

 .النطاق واجملال الزمين الذي يشمله الرأي -
 .حمدودية النطاق -
ان حول النشاطات اليت توفر خدمات ضماألخذ بعني االعتبار أشغال أخرى ذات عالقة مبا يف ذلك  -

 .التحكم يف األنشطة 
 .اإلطار املرجعي للمخاطر أو للرقابة أو أي معيار يتم استعماله كأساس لصياغة الرأي العام -
 .الرأي العام أو احلكم أو االستنتاج الذي مت التوصل إليه -

 .، جيب إيضاح األسباب من وراء ذلكاسلبيا عاما ويف حالة إصدار رأي
مسؤول التدقيق الداخلي واليت جيب التقيد هبا من طرف اجلوانب املطلوبة إىل  0452يشري التفسري اخلاص باملعيار 

عليه أن يكون على دراية واسعة وفهم جيد السرتاتيجيات املؤسسة  ذلكلرأي عام، وحىت يتمكن من عند إصداره 
ة واجمللس وحىت األطراف املعنية األخرى قبل إصدار أي مع أخذه بعني االعتبار توقعات اإلدار . وأهدافها وخماطرها

  .  3رأي عام
 

 "متابعة أعمال التحسين"المجموعة السادسة : المطلب السادس
جيب على مسؤول التدقيق "الذي ينص على " متابعة أعمال التحسني" 0522حتمل هذه اجملموعة املعيار 

  . 4"نظام متابعة النتائج اليت مت إبالغها إىل اإلدارة الداخلي أن يعد ويضع ويقوم بتحيني
، يتضح أنه من املهم جدا أن يقوم مسؤول التدقيق الداخلي مبتابعة اإلجراءات 0522على ضوء املعيار 

نظام أو آلية ترصد املعلومات اخلاصة لالتصحيحية املتخذة اهلادفة للتحسني والوضعية السارية هلا من خالل تطويره 
وقد تتأثر درجة تعقيد أو بساطة متابعة أعمال التحسني مبجموعة من العوامل . بتتبع سري إجراءات التحسني
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ومن  .حجم دائرة التدقيق، درجة تعقيد أعمال التدقيق، مستوى كفاءة وخربة مسؤول التدقيق الداخلي :أمهها
 :1عليها عند متابعة أعمال التحسني ما يلياملعلومات اليت جيب الرتكيز 

 .املالحظات اليت مت تبليغها إىل اإلدارة العليا  أو اجمللس والدرجة النسبية ملخاطرها -
 .فق عليهاطبيعة اإلجراءات التصحيحية املت -
 .التواريخ املستهدفة يف حتقيق اإلجراءات التصحيحية -
 .قائد العملية املستهدفة من اإلجراء التصحيحي -
 .لوضعية احلالية لإلجراءات التصحيحية وتأكيد التدقيق الداخلي على ذلكا -

إبالغ نتائج  عليه وينبغي ،عاله من إدارة العملية املعنيةأيستمد مسؤول التدقيق الداخلي جل املعلومات املذكورة 
تقرير ل ه، بإعداد(الغالبتكون كل ثالثي يف ) إىل اإلدارة العليا واجمللس بشكل دوري" متابعة أعمال التحسني"

وفقا للسياسات واإلجراءات املعمول هبا يف قسم التدقيق  يوضح من خالله مستوى التقدم يف أعمال التحسني
   .2الداخلي

 :3فقد جاءت كما يلي "متابعة أعمال التحسني" 0522 خبصوص معايري التنفيذ الواردة ضمن هذه اجملموعة
- 2500.A1 "التدقيق الداخلي أن يقوم بعملية املتابعة اليت تسمح له برصد وضمان  جيب على مسؤول

بأن اإلجراءات اليت اختذهتا اإلدارة قد مت تنفيذها بشكل فعال أو أن اإلدارة العليا قد قبلت املخاطر 
  ".وذلك بعدم اختاذ أي إجراء

- 2500.C1 " نتائج املهمات جيب على نشاط التدقيق الداخلي أن يقوم مبتابعة ما خلصت إليه
 ".االستشارية وذلك يف إطار االتفاق املربم مع اآلمر باملهمة

 
 "قبول اإلدارة العليا للمخاطر"المجموعة السابعة  :المطلب السابع 

التدقيق الداخلي أن اإلدارة قد  عندما خيلص مسؤول"الذي ينص على  0222تندرج هذه اجملموعة ضمن املعيار 
فيجب عليه أن يتفحص األمر معها  يكون غري مقبول بالنسبة للمؤسسة، قبلت مستوى للمخاطر والذي ميكن أن

   .4"، فإنه يستوجب عليه إبالغ اجمللس بغرض إجياد حل لهتبقيطر املخلوإذا مل يتم اختاذ أي قرار بشأن ا(. اإلدارة)
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من خالل  يف اإلدارة اجليدة للمخاطريساهم  التدقيق الداخليبأن  0802املعيار  خاللمن سبق وان تعرفنا 
اء أداء مهماته نه يبقى غري مسؤول على إجياد حل للمخاطر اليت يالحظها أو يكتشفها أثنالتقييم والتحسني؛ إال أ

 الذي يوفره التدقيقعقول املضمان المن على الرغم  ؛ومن جهة ثانية. هذا من جهة تشاريةالتأكيدية أو االس
تلك  ها يف تسيريحتكموكذلك حول درجة  السليم لعمليات إدارة املخاطر وجمللس اإلدارة حول السريلإلدارة 
وهي تلك  منها مستوى من املخاطر تعيشها املؤسسة على الرغم من اجلهود املبذولةهناك إال أنه يبقى  ،املخاطر

أهنا على  اإلطار الدويل املرجعييعرفها  اليت ؛0222كما ورد يف مضمون املعيار ة؛  خاطر املعروفة باملخاطر املتبقيامل
املخاطر اليت تظل قائمة بعد أن تتخذ اإلدارة اإلجراءات الكفيلة بتخفيض تأثري واحتمال حدوث أي وقائع 

  .1الرقابية الالزمة ملواجهة أي خماطرمعاكسة ويشمل ذلك األنشطة 
ملضمون املعيار  تفسيرهمن خالل  الدويل إلطار املرجعيأكد ا؛ املقبولة مستوى اخلطرخبصوص مسألة حتديد 

حتديد املخاطر اليت قبلتها اإلدارة ميكن أن يتم من خالل مهمة تأكيد أو مهمة استشارة أو أثناء متابعة  نأ 0222
تقدم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية املتخذة من قبل اإلدارة العليا على إثر مهمات تدقيق سابقة أو من خالل 

 .2خلي إجياد حل هلذه املخاطرالدا رئيس التدقيقنه ال يدخل ضمن نطاق مسؤوليات أو . وسائل أخرى
طالع باإلحىت يتمكن مسؤول التدقيق الداخلي من التعرف على مستوى اخلطر الذي قبلت به املؤسسة، عليه 

سري عملية قبول "على السياسة الرمسية اليت تتبناها املؤسسة يف سبيل إدارة املخاطر واليت ميكن ان تتضمن 
أما يف حالة غياب السياسة الرمسية . سيكون من السهل على املدقق حتديد ومتابعة املخاطر غري املقبولة ،"املخاطر

إلدارة املخاطر، على مسؤول التدقيق الداخلي التعرف على كل املخاطر التنظيمية اليت تعيشها املؤسسة والتعرف 
وعن طريقة اإلبالغ عن املخاطر ( خاطر املاليةكأن حتدد مثال امل)على املخاطر اليت تعتربها املؤسسة مقبولة 

 .3املقبولة
ما ورد يف من خالل بدقة أما الظروف اليت ميكن للمدقق أن يتعرف من خالهلا على املخاطر املقبولة، فتتضح  

 من بصفة عامة أعمال املتابعة املستمرةأو  اعمال متابعة اإلجراءات التصحيحية عتربالذي ي، 0222املعيار  تفسري
وكذلك أثناء مهمات التأكيد . من التعرف على املخاطر غري املقبولةاملدقق تمكن سالطرق الفعالة اليت 

املدقق على توظيف تقنيات معينة متكنهم من االستمرار يف تتبع املخاطر التنظيمية اليت حيرص واالستشارة، أين 
 .4دود التزاماهتم املهنيةتعيشها املؤسسة ومن مث التعرف على املخاطر عالية اخلطورة يف ح
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 0222خبصوص تطبيق هذا املعيار  IFACI الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخليتني وكإثراء ورد من طرف املعهد
على أنه يتطلب درجات عالية من العقالنية واحلذر، كما يتطلب هذا املعيار إجراء مناقشات قوية من طرف 

وما يبقى على مسؤول . تطبيقهحىت يسهل جلنة التدقيق اإلدارة العليا واجمللس أو مسؤول التدقيق الداخلي ومع 
حول جودة السياسات وكذا  القابلية للخطر عتبات وجماالتيف  إبداء رأيهسوى يف هذا اجملال التدقيق الداخلي 

قطاع الصناعة والتغيريات كما ينبغي عليه مواكبة التطورات اليت يعرفها .1ملعاجلة املخاطر املتخذة واإلجراءات
        .2التنظيمية ملساعدة اإلدارة يف التعرف املخاطر احملتملة وحىت الناشئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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2
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 خالصة الفصل 
تشكل هذا الفصل؛ خلصنا إىل أن املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي  ورد يفعلى إثر ما 

 لتزامه االيتوج بصفتها املكون الرئيس الذي يعمل علىالقلب النابض لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية 
من خالل توفريها ملعلومات  الداخلي تسعى إىل ضبط عمل املدققكما املطلوبة الواردة به،   رشاداتمبختلف اإل

 . الفعالية يف عمله حتقيق على همبا يساعد دقيقة وواضحة حول خصوصية ممارسة املهنة
جل معايري الصفات حتدد ترتتب هذه املعايري إىل صنفني رئيسيني مها معايري الصفات ومعايري األداء؛ حيث 

اليت تشكل يف املعايري  من خالل أربع جمموعات رئيسية من ،ممارسي املهنة لدىالواجب توفرها التنظيمية الشروط 
ايل اخلصائص واملميزات اليت تؤهل الشخص أو املنشأة ملمارسة مهنة التدقيق نسيجا متكامال إلمج حد ذاهتا

، جبودة عالية إمتام مهمات التدقيق تضمنالشروط املهنية اليت  معايري األداء يف حني حتدد. الداخلي بشكل فعال
حتقيق  إىلتسعى  اليت سلسلة حمكمة الرتتيب من التصرحياتل اليت تشك ؛تضم سبع جمموعات رئيسية من املعايري
 . التسيري األمثل لنشاط التدقيق الداخلي

يوفر اإلطار املرجعي ، وااللتزام هبا للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ةجل تسهيل تطبيق املعايري الدوليأ ومن
لكيفية تطبيقها  وتصرحيات مضبوطة تفصيالت دقيقة كما يوفر  .ملضموهناتفسريات وافية وشروحات كافية الدويل 

  .من خالل معايري التنفيذاالستشارية  وأالتأكيدية  يف املهمات
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 تمهيد 
يعد مل  كد على أن هدفهللتدقيق الداخلي ويؤ الدويل للممارسات املهنية أدوارا جديدة  اإلطار املرجعيكرس ي     

اختاذ القرارات وتقدمي حلول وتوجيهات إىل اجلهات اخلاضعة للتدقيق بل  يفمقتصرا على مساعدة اإلدارة العليا 
اليت  أصبح طرفا فعاال يف اإلدارة احلديثة للمؤسسات من خالل ظهور عالقات وطيدة مع أبرز العمليات التشغيلية

 .واملتمثلة يف الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات املرجعي اإلطار تناوهلا
فالتدقيق بطبيعته يشكل جزءا من الرقابة الداخلية ويف نفس  ،النسبة لعالقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخليةبف    

أما عن عالقته بإدارة املخاطر، . الوقت يعترب آلية تستعمل يف تقييم هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وحتسني فعاليتها
القائمة على أساس املخاطر، تتطلب من املدقق تقييم املخاطر ؛ وفقها التدقيقفإن طبيعة املقاربة احلديثة اليت يعمل 

، وهذا ما جعل من التدقيق دعامة أساسية حمكمة والطرق املعتمدة للتحكم فيها وإدارهتا هبدف وضع خطة تدقيق
ملمارسة داخلي وخبصوص عالقته باحلوكمة، فالتدقيق الداخلي يعد أهم جهاز . لإلدارة الفعالة إلدارة املخاطر

 .رفع من فعاليات احلوكمة ويعزز االلتزام مببادئهاوكمة يف املؤسسات كما أنه آلية تاحل
 :التايل بالشكل ه الثالث للتفصيل فيهاة تلك العالقات خصصنا هذا الفصل ومبباحثبغية التعمق يف طبيع     

 .عالقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية: املبحث األول -
  . عالقة التدقيق الداخلي بإدارة املخاطر: الثاين املبحث -
  .عالقة التدقيق الداخلي باحلوكمة: املبحث الثالث -
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 عالقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية: المبحث األول
على ضوء هذا املبحث إىل خمتلف العناصر اليت متكننا من فهم العالقة القائمة بني التدقيق الداخلي  سنتعرض

 .والرقابة الداخلية
 مفهوم الرقابة الداخلية  محددات: المطلب األول

 العالمية المتخصصة  الممارسات من منظور الرقابة الداخلية: الفرع األول
عوامل على رأسها االهتمام بالرقابة الداخلية وصارت هلا أبعادا تنظيمية متأثرة بالعديد من اليف اآلونة األخرية تزايد 

وقضايا احلوكمة، وبذلك شرعت العديد من املنظمات العاملية يف سن تشريعات وأطر تنظيمية  الفضائح املالية
، واليت سنتعرض إىل أمهها فيما وخمتلف منظمات االعمال الرقابة الداخلية على مستوى املؤسساتهليكلة أنظمة 

 .يأيت
تقريرا بعنوان  1991أصدرت جلنة املنظمات الراعية سنة :  COSOلجنة المنظمات الراعية إطار .1

الرقابة الداخلية عملية "الذي يعرف الرقابة الداخلية على النحو التايل  ،"اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية"
املؤسسة واألفراد اآلخرين، موجهة لتوفري ضمان معقول حول حتقيق يتم وضعها من طرف جملس إدارة 

موثوقية املعلومات املالية  ،حتقيق فعالية وكفاءة العمليات: األهداف املندرجة ضمن األصناف التالية
بيئة : كما حدد هذا التقرير عناصر نظام الرقابة الداخلية كما يلي. 1" واملطابقة للقوانني والتنظيمات

وهو بذلك يعطي .  ة، تقييم املخاطر، األنشطة الرقابية، املعلومات واالتصاالت واإلشراف واملتابعةالرقاب
تصورات شاملة ملفهوم الرقابة الداخلية من خالل حتديده لتعريف الرقابة الداخلية وعناصرها وحىت 

حيث مت  1112سنة ولقد عرف هذا التقرير تطورا ملموسا . املفاهيم املرتبطة هبا وأهدافها وحدودها
 . 2مبدأ متوزعة وبشكل مدروس على العناصر اخلمسة املكونة لنظام الرقابة الداخلية 11إدراج 

دليل الرقابة  1991أصدر املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني سنة : COCOدليل الرقابة الكندي  .1
متضمنة املوارد )املنظمة تلك العناصر من "بأهنا الرقابة الداخلية  ، الذي وصف  COCOالداخلية
دليل الرقابة  يركز ".حتقيق أهداف املنظمة اليت تدعم جمتمعة( واإلجراءات والثقافة واملهمات واألنظمة
يف تعريفه للرقابة الداخلية على الوسائل وليس على األفراد، ولقد أكد على العالقة االرتباطية بني  الكندي

الذي ركز على األفراد بدال من  COSOرد يف تقرير جلنةالوسائل وحتقيق األهداف على خالف ما و 
                                                 
1
 COSO, Internal contrôl –Integrated framework « coso Report », the Committe of Sponsporing of the 

Treadway Commission, New York, 1992,  p.01  
2
 http://www.coso.org/aboutus.htm  (retrieved  September 10, 2014)  

http://www.coso.org/aboutus.htm
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يف حتديده ألهداف  COSOغري أن دليل الرقابة الكندي يتفق مع ما جاء يف تقرير جلنة  .الوسائل
وأخريا  ت وهي اهلدف، االلتزام، القدرة ، كما حدد عشرين معيارا للرقابة الداخلية ضمن أربعة جماالالرقابة

 .1املراقبة والتعلم
أصدرت (: The combined code and the turnbull guidance)الدليل البريطاني  .2

تشريعا خيدم املؤسسات املدرجة  1999سنة  London stock exchangeهيئة األوراق املالية بلندن 
". The combined code"أسهمها يف البورصة يتطرق للحوكمة والرقابة الداخلية واملعروف بـــ

عهد احملاسبني يف اجنلرتا الذي قام بإصدار دليل الرقابة الداخلية عرف باسم وباالشرتاك مع م
"Turnbull guidance " نظام الرقابة الداخلية يشمل "واتفقا على تعريف الرقابة الداخلية على أهنا

ة لتحقيق ما السياسات والعمليات واملهمات والسلوك وباقي نواحي الشركة األخرى واليت تؤخذ جمتمع
، املساعدة يف التأكد من جودة التقارير الداخلية للشركة الداخلية واخلارجية تسهيل العمليات: يأيت

الدليل  يتفق كما". عات والسياسات الداخليةواخلارجية واملساعدة يف التأكد من االلتزام بالقوانني والتشري
 .2يف تصميمه لعناصر الرقابة الداخلية COSOمع ما ورد يف تقرير جلنة  الربيطاين

نوك لتنظيم أعمال الرقابة على الب دليال 1999أصدرت جلنة بازل سنة : بازل للرقابة على البنوك دليل .4
العملية اليت تتأثر "بأهنا بازل  تعريف الرقابة الداخلية ضمن دليل متو . ل اليت تضمنتها هذه اللجنةيف الدو 

تضمن اإلطار مخسة  كما. "واإلدارة وجملس اإلدارة لتحقيق أهداف الرقابةجبميع مستويات األفراد 
عناصر للرقابة الداخلية مشلت اإلشراف من قبل اإلدارة والثقافة اخلاصة بالرقابة، حتديد وتقييم املخاطرة، 

 . 3أنشطة الرقابة وتقسيم الواجبات، املعلومات واالتصال وأخريا أنشطة املتابعة وتصحيح نقاط الضعف
 1112سنة   AMFأقرت هيئة األسواق املالية بفرنسا : المرجعي الفرنسي للرقابة الداخلية الدليل .1

رقابة الداخلية على النحو إعداد دليل مرجعي للرقابة الداخلية خلدمة الشركات الفرنسية، والذي يعرف الب
وضع حتت مسؤولياهتا، تشمل إمجايل الوسائل والتصرفات عرف وت  هي وضعية يف الشركة ت  "التايل 

واإلجراءات وكل األفعال املكيفة على حسب طبيعة الشركة وذلك للمسامهة يف التحكم يف األنشطة ويف 

                                                 
1
 Renard.J, Comprendre et mettre en œuvre le contrôle interne, édition Eyrolles, Paris, France, 2012, pp 95-

96  
2
، جملة جامعة تشرين للبحوث "COSOجودة هياكل الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية األردنية وفقا إلطار "، سليمان األسد وآخرون السبوع  

   23 .ص، 2010، األردن، 11، العدد 21والدراسات العملية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 
  

3
، جملة "دراسة حالة قطاع غزة– COSOمدى التزام مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بمقومات الرقابة الداخلية وفقا إلطار"اخلالدي ناهض منر،  

   214 .ص، 1111، فلسطني، 11، العدد 11غزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد –جامعة األزهر 
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وينبغي للرقابة الداخلية أن تأخذ يف احلسبان املخاطر ويف االستعمال الفعال للموارد،  فعالية العمليات
أما عن أهداف الرقابة اليت وضعها هذا الدليل ". تشغيلية أو مالية أو خماطر املطابقةاهلامة سواء أكانت 
الرقابة تسعى لضمان حتقيق املطابقة للقوانني والتشريعات وتطبيق اإلجراءات : الفرنسي فتتمثل يف

صوصا والتوجيهات احملددة من طرف اإلدارة العليا وضمان السري اجليد للعمليات الداخلية للمؤسسة خ
 .  1تلك العمليات املتعلقة باحلفاظ على األصول ومحايتها وأخريا موثوقية املعلومات املالية

التشريعات حتاول أن تعطي تصورات واضحة إلطار الرقابة  كل تلك، نرى أن  التعاريف السابقةعلى غرار 
ابة الداخلية، من خالل وصفها على ضوءها يف بناء هياكل سليمة ألنظمة الرقخمتلف املنظمات تساعد  ،الداخلية

إىل حد ما؛  ؛منسجمة ومتشاهبة مع بعضها البعض ملختلف األبعاد اليت تكون مفهوم الرقابة الداخلية، كما أهنا
وعلى الرغم من ذلك، يبقى تقرير جلنة . خصوصا يف وصفها خلصائص الرقابة الداخلية وكذلك األهداف

COSO  األكثر تداوال على مستوى العامل يف جمال الرقابة الداخلية فهو األكثر مشولية ومالئمة واألنسب من
ولقد . الناحية العملية كما أهنا يعطي تصورا واضحا وربط أفضل لعناصر الرقابة الداخلية انسجاما مع أهدافها

اجملال هيئات عاملية معروفة يف  تضم ممثلي مخسواليت  استمد هذا التقرير صبغته العاملية تبعا للجنة اليت وضعته
، مجعية احملاسبة األمريكية، معهد احملاسبني القانونيني األمريكيمعهد املدققني الداخليني، : وهي املايل واحملاسيب

وفري على ت 1931وتعمل هذه اللجنة منذ أن مت إنشاؤها يف سنة  . معهد احملللني املالينيو  معهد احملاسبني اإلداريني
أطر شاملة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية وحماربة الغش وكل أشكال الفساد هبدف حتسني أداء املنظمات وحتقيق 

زمت العديد من أل يف هذا الصدد، .2مظاهر الفساد والغش يف املنظمات، وتقليص بقدر اإلمكان حوكمة سليمة
وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية على ضوء ما ورد يف هذا  COSOإجبارية العمل بتقرير جلنة الدول شركاهتا 

  Sarbanes - Oxleyالتقرير، وتأيت الواليات املتحدة األمريكية على رأس تلك الدول من خالهلا سنها لقانون  

 . 4143يف فقرته  1111 سنة SOXاملعرف بقانون 
 
 
 

                                                 
1
 Renard.J. (2010), Op.cit,  p. 139 

2
 http://www.coso.org/aboutus.htm  (retrieved  September 10, 2014)  

3
دراسة ميدانية على المحاسبين القانونيين –في تحسين أداء المدقق الخارجي  COSOدور عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات لجنة "، عاطف البواب  

 (بتصرف) 214 .ص، 2015، األردن، 11، العدد 41، جملة دراسات، العلوم اإلدارية، اجمللد "األردنيين

http://www.coso.org/aboutus.htm
http://www.coso.org/aboutus.htm
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  COSO ضمن إطار المفاهيم المتعلقة بالرقابة الداخلية: الفرع الثاني
وهذا  ،عملية مستمرة يتم تصميمها وتشغيلها لتحقيق األهداف بفعالية يف عدة جماالتالرقابة الداخلية  تعترب

درجة ، ويتحدد ذلك من خالل 1تلك األهداففيه يتوقف على فهم اإلدارة وجملسها للمدى الذي تتحقق 
 :2كما يلي COSOاستيعاب املفاهيم اللصيقة بالرقابة الداخلية واليت وردت ضمن تقرير جلنة 

 .عترب كوسيلة للوصول إىل غاياهتا وليس غاية يف حد ذاهتات : عملية الرقابة الداخلية  -
الرقابة الداخلية تتشكل جراء وضع إجراءات وتنظيمات وملفات كما : يتم وضعها من طرف األفراد -

 .أن وضعها يتم من طرف كل األفراد باملؤسسة وبكل املستويات اإلدارية
 .اإلدارة أو جملس اإلدارة ال يتوقعون من الرقابة الداخلية سوى ضمان معقول وليس ضمان مطلق -

توضح هذه املفاهيم اخلصائص املميزة ألي نظام رقابة داخلية من خالل حتديدها لطبيعة الرقابة الداخلية بأهنا  
لية داخل املؤسسة، يشارك يف تصميمها كل األفراد باملؤسسة بغية إعطاء ضمان معقول عن مدى التوصل يف عم

 .اليت سبق وأن تعرفنا عليه حتقيق األهداف الثالثة
ملؤسسة ومن مث جناحها، وهناك ضمان لتحقيق األهداف الثالثة با هيأن الرقابة الداخلية بهناك العديد من يعتقد 

وهذه . ةس املؤسسة الظاهرة منها أو احملتملبأن الرقابة الداخلية هي حل لكل األمور السلبية اليت متمن يعترب 
وتبقى  . le contrôle interne n’est pas une panacée النظرة غري صائبة وأن الرقابة الداخلية ليست دواء لكل داء

ق األهداف الثالثة وليس ضمانا مطلقا، ويرجع الرقابة الداخلية مسؤولة فقط عن توفري ضمان معقول حول حتقي
يف هذا املوضع يعد املورد  .هما بلغت درجة اإلحكام يف هيكلتههذا إىل احلدود املالزمة ألي نظام رقابة داخلية م

وحىت أخطاءه اليت قد ينجر عنها نتائج  من خالل أحكامه وقراراتههم طرف مينع حتقق الضمان املطلق البشري أ
 واملرتبطةنظام الرقابة الداخلية ضا هناك حمدودية أخرى مالزمة لوأي تنعكس سلبا على أهداف الرقابة،غري مرضية 

، ذلك أن هناك عالقة طردية بني حجم التكاليف وبني درجة 3تكلفة الرقابة عندما نقارهنا باالمتيازات املتوقعةب
 بلغت درجة االنسجام يف أنظمة الرقابة الداخليةومهما التصميم احملكم لنظام الرقابة الداخلية ودرجة مشوليته، 

                                                 
1
دراسة ميدانية في  –تقديم خطرها في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  ىنظام الرقابة الداخلية علمكونات أثر تقييم "، اجلرد بشري اجلرد  

 111 .ص، 1112، دمشق، سوريا، 12، اجمللد 11، جملة اجلامعة، العدد "سوريا
2
 Tarantino.A, Manager’s Guide to Compliance : Sarbanes –Oxeley, COSO, ERM, COBIT, IFRS, Basel II, 

OMB A-123, ASX 10, OECD principal Turnbull guidance, Best practices and case studies, published by 

John Wiley  Sons, USA, 2006, pp.21-22  
3
 Renard.J  Schik.P, La Pratique du Contrôle Interne- COSO report, 2

éme
 édition, éditions Eyrolles 

d’organisation, Paris, France, 2007, pp.  901 -110 
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ا للتطورات عدم مواكبته وأ اتطويره وأ اانتظامية بسبب عدم حتديثهفإهنا ميكن أن تشكل موضوع عدم 
 .1ةالتكنولوجية الساري

 أهداف الرقابة الداخلية: الفرع الثالث
مصممة لتحقيق األهداف املندرجة ضمن  تعد الرقابة الداخلية عملية داخل املنظمة COSOوفقا لتقرير جلنة 

 :ا تتحقق فعالية الرقابة الداخلية من خاللاألصناف الثالثة التالية واليت على ضوءه
يتعلق الصنف األول من أهداف الرقابة الداخلية باألهداف األساسية : فعالية وكفاءة العمليات .1

داخلية يف هذا اجملال هتتم الرقابة الاملواردـ،  للمؤسسة واليت ترتبط عموما باألداء واملردودية واحلفاظ على
خمتلف املؤسسة و عمليات التأكد من سري املؤسسة حنو حتقيق أهدافها وذلك من خالل فعالية وكفاءة ب

ثمارات تومحاية اس أشكال التالعب أواالستخدام غري املالئم محاية األصول من أنشطتها متضمنة 
األداء، والتأكد من قدرة املؤسسة على الوفاء بااللتزامات وإدارة املسامهني وحتقيق الرحبية وحتسني 

 .2أنشطة املؤسسةملخاطر وغريها من ا
الية للمؤسسة وما يتضمنه من اإلعداد املوثوق للوضعية امل يغطي هذا الصنف :موثوقية التقارير المالية .1

كما يسعى . 3داخلية وخارجيةمعلومات مالية ذات العالقة واملتاحة للنشر واالستعمال من قبل أطراف 
هذا الصنف من األهداف إىل محاية هذه التقارير من حدوث عمليات االحتيال أو الغش والتأكد من 
خلوها من األخطاء أو سوء التقدير وكذلك االحتفاظ بالسجالت املناسبة لتشغيل النظام احملاسيب 

 .4املالئم
حول االلتزام بالقوانني والتشريعات ذات هذا اهلدف مبجمله يدور  :المطابقة مع القوانين والتشريعات .2

  .5العالقة باملؤسسة، إضافة إىل االلتزام بالسياسات والتعليمات بداخل املؤسسة
توجهات أو أشكال  ضحتت،  COSOتقرير جلنة  االيت جاء هب ألهداف الرقابة يف ظل األصناف الثالثة

الرقابة )مبوثوقية املعلومات املالية  ، والثاين مرتبط(مراقبة التسيري)ألداء الرقابة الداخلية، األول منها يرتبط با

                                                 
1
 11.ص، 1111، اليمن، 19نوين، العدد ، جملة احملاسب القا"ماهيتها، أنواعها، مقوماتها، تقييم أنظمتها، معاييرها: الرقابة الداخلية"جمىن حممد زهدي،   
 ( بتصرف)

2
 Renard.J et Schick.P, Op.cit, p.14   

3
 Ibid, p.14 

 
4
 دراساتجملة ، "حالة الشركات الصناعية األردنية –على أهداف الرقابة  COSOأثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار "، السبوع سليمان سند 
 (بتصرف) 111 .ص، 2011، األدرن، 11، العدد 23لعلوم اإلدارية، اجمللد ل

5
 (بتصرف) 111 .ص املرجع أعاله،  
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لكن التوجهات الرقابية األكثر . 1(الرقابة الداخلية القانونية)مرتبط بالقوانني والتوجه الثالث ( اخلية املاليةالد
 :2تداوال هي تلك املعروفة بـــ

تستند إىل املوازنات التقديرية و  اجية وزيادة الفعاليةنتلكفاية اإلااليت هتتم برفع  :الرقابة اإلدارية -
 .والتكاليف املعيارية والتقارير الرقابية املختلفة

ضمان دقة البيانات املالية تتضمن كافة اإلجراءات والوسائل اليت متكن من  اليت :الرقابة احملاسبية -
 .واحملاسبية

تلقائيا للعمليات نتيجة وجود مقاييس وأساليب تضمن املراقبة  االذي يشكل ضبط: الضبط الداخلي -
 .املستمرة والتلقائية هلا

 
 مكونات نظام الرقابة الداخلية         : المطلب الثاني

يتطلب بناء نظام الرقابة الداخلية يتسم بالسالمة والفعالية فهم املكونات اخلمسة لنظام الرقابة الداخلية اليت أقرهتا 
. الرقابةكل عنصر يف عملية التقييم الكلي لنظام وطبيعة العالقات بني تلك املكونات وإدراك أمهية   COSOجلنة 

مع ضرورة استيعاب املبادئ السبعة عشر اليت أضفتها هذه اللجنة يف تقريرها لإلطار املتكامل للرقابة الداخلية 
يصف كل مبدأ مجلة من اخلصائص الواجب على مكونات الرقابة الداخلية، إذ  1112اجلديد الصادر سنة 

توفرها يف كل مكون من مكونات الرقابة الداخلية كما أهنا مبثابة املقاييس اليت تسهل عملية تقييم ذلك املكون 
من أجل تسهيل العمل هبذه   .4أو جزء منها حتقيق كل األهداف الثالثة هلامكونات الرقابة على  متكنو  ،3الرقايب

هي عبارة عن إرشادات اليت " نقاط الرتكيز"لرقابة الداخلية يف تقريرها اجلديد ل COSOنة املبادئ وفرت جل

                                                 
1
 Batac. J  Maurel. C, «Evolution de la Norme du Contrôle Interne dans le Contexte Public Local», revue  

Finance, Contrôle  Stratégie, vol 12, n
0
 01, France, 2009,  p. 156  

2
  111 - 112 .ص ص ،مرجع سابق ،الوردات خلف عبد اهلل: ارجع إىلملزيد من االطالع،   


مبثابة إطار مكمل لإلطار الذي  1114والذي دخل حيز التطبيق يف ديسمرب  COSOنة عن جل 1112يعد اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية اجلديد الصادر يف   

مثل التقارير )على إعداد التقارير غري املالية التأكيد : واخلاص بالرقابة الداخلية، فهو حيمل العديد من التحسينات والتطويرات أمهها 1991نة يف جاللهذه أصدرته 
    .االحتيالالغش و  والرتكيز على األمهية املتزايدة لتكنولوجيا املعلومات وخماطر( املتكاملة، والتقارير اخلاصة باالستدامة وغريها

3
 COSO, «The Updated COSO Internal Control Framework –FAQs », 2

nd 
edition, published by Protiviti, 

USA,  September 2013, p.03 
4
 COSO, « COSO- Internal Control –Integrated Framework (Frequently Asked Question) », May 2013, 

p.01. From : https://www.coso.org/Documents/COSO-FAQs-May-2013-branded.pdf (retrieved September 10, 

2014) 

https://www.coso.org/Documents/COSO-FAQs-May-2013-branded.pdf
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، كما 11لـــــاوااللتزام باملبادئ  تساعد اإلدارة وباقي األطراف املشاركة يف تصميم هيكل الرقابة الداخلية على تطبيق
 . 1نقطة تركيز متوزعة على تلك املبادئ 11تساعد على تقييم مكونات نظام الرقابة الداخلية، ويبلغ عددها 

، (جممع أو فرع)حجم الوحدة، طبيعة االستقاللية : تلك املبادئ بالعديد من العوامل أبرزهابتتأثر درجة االلتزام 
خصوصا يف جمال مشاركة اهليئات التشريعية أو )درجة تعقيد العمليات، درجة نضج أنظمة إدارة املخاطر واحلوكمة 

اليت هلا تأثري )، كفاءة األفراد (ذجة القيم، جودة العمليات اليت تعرف باألهداف ودرجة قابلية املخاطرالتنفيذية، من
 .  2(على أشكال اإلشراف

 بيئة الرقابة: الفرع األول
األساس الذي يبىن عليه هيكل الرقابة الداخلية، تضم جمموعة من املعايري والعمليات واهلياكل بيئة الرقابة متثل 

حتقق  اجتاهات وأفعال جملس إدارة املؤسسة من أجل على تؤثرطبيق الرقابة الداخلية، القاعدية والضرورية لت
: فهي كالتايل  COSOاما عن العناصر املكونة لبيئة الرقابة وفقا للجنة. 3األصناف الثالثة من أهداف الرقابة

ة ومشاركات جلنة التدقيق، فلسفة اإلدارة ومنط تشغيلها، القيم األخالقية والنزاهة، االلتزام بالكفاءة، جملس اإلدار 
وتصف هذه العناصر جمتمعة  .4اهليكل التنظيمي، الصالحيات واملسؤوليات، وسياسات املوارد البشرية وممارساهتا

ضوء تقريرها اجلديد على  COSOجلنة أيضا أكدت و . يتسم بالفعالية واملالئمةالبنية التحتية لنظام رقابة داخلية 
 :5على احرتام املبادئ التالية عند تصميم بيئة الرقابة 1112الصادر يف 

  حيث تعمل املنظمة على حتديد االجتاه األخالقي العام : بالنزاهة والقيم األخالقية هاتزاملالاملنظمة إبداء
 . كية يف الوقت املناسبووضع معايري السلوك وتقييم مدى االلتزام هبا مع معاجلة االحنرافات السلو 

 ن على ستقالليته عن اإلدارة وأهنم يسعو من خالل إثبات جملس اإلدارة ال: املمارسة مبسؤولية اإلشراف
 .أداء الرقابة الداخليةاإلشراف يف تطوير 

 حترص اإلدارة ومبشاركة جملس املراقبة على متابعة اهلياكل وخطوط : إنشاء اهليكل والسلطة واملسؤولية
 .ير والسلطات واملسؤوليات من أجل املساعدة على متابعة األهدافالتقار 

                                                 
1
Plus d’informations consultez l’ouvrage suivant : COSO. (September, 2013), Op.cit, pp. 07-10   

2
 Ki-Zerbo.B, « Plaidoyer pour des principes justes et pertinents : comment donner des sens aux systèmes 

de contrôle interne? », Revue internationale des auditeurs et des contrôleurs internes «Audit Contrôle 

internes », n
0
 215, France, 2015, p. 17 

3
Moller R.R, COSO Entreprise Risk Management: Establishing effective governance, risk and compliance 

processes, 2
nd

 edition, published by John Wiley  Sons, USA, 2011, p. 06 
4
 Plus d’informations consultez l’ouvrage suivant : Moller. R.R, Op.cit , pp.06-12   

5
Graham. L, Internal Control Audit and Compliance: documentation and testing under the new COSO 

framework, published by John Wiley  Sons, USA, 2015,  p. 20 
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 ظ باألفراد ذوي من خالل إثبات املنظمة اللتزامها جبذب وتطوير واالحتفا: إبداء االلتزام بالكفاءة
 .  مة مع األهدافالكفاءة يف املوائ

 تتحمل املنظمة مسؤولية مساءلة أفرادها عن الرقابة الداخلية سعيا لتحقيق األهداف: تعزيز املساءلة .  
 المخاطر تسيير: الفرع الثاني
، كما أهنا 1املخاطر إىل عمليات التعامل مع املخاطر اليت تشكل هتديدا لتحقيق أهداف املؤسسة يشري تسيري

الداخلية، وبذلك ينبغي على كل مؤسسة أن ختصص عملية يتم على ضوءها تقييم تشكل جزءا من هيكل الرقابة 
 ااملخاطر الضمنية اليت ميكن أن تؤثر على حتقق أهداف الرقابة، كما ينبغي أن يكون لعملية تقييم املخاطر أداء

اللة اخلطر املخاطر وهي تقدير د ثالث خطوات لتسيريCOSO مقبوال وميس كل أنشطة املؤسسة، وتقرتح جلنة 
وأخريا حتديد األفعال الواجب اختاذها لتفادي  ،الشروع يف إدارة اخلطر وتقييمه، مث تقييم تكرارية ظهور اخلطر

 : 3اآلتية عند تصميم هذا املكوناألربعة على احرتام املبادئ  COSOولقد أوصت جلنة . 2اآلثار السلبية للخطر
عريف وتقييم املخاطر املتعلقة للتمكن من الت واضحةأهداف حتدد املنظمة : يد أهداف مناسبةحتد  -

 .الرقابة الداخلية أهدافبتحقق 
 .يعد أمرا أساسيا لتحديد الكيفية اليت ينبغي أن تدار هبا املخاطر: حتديد املخاطر وحتليلها -
على املنظمة أن تأخذ بكل احتماالت الغش عند تقييم املخاطر اليت تعيق حتقيق : تقييم خطر الغش -

 . هدافاأل
وتقييم التغيريات اليت ميكن أن تؤثر بشكل   تقوم املنظمة بالتعريف: وحتليلهاحتديد التغيريات املهمة  -

 . كبري عى نظام الرقابة الداخلية
 أنشطة الرقابة: الفرع الثالث

أنشطة الرقابة على أهنا تلك األعمال املوضوعة من خالل  COSOيعرف روبرت هريث الرئيس احلايل للجنة 
لحد من املخاطر املتعلقة بتحقيق األهداف، وتؤدى هذه ات لضمان تنفيذ توجيهات اإلدارة لالسياسات واإلجراء

األنشطة على كافة املستويات يف املؤسسة وعلى مراحل خمتلفة ضمن عمليات املؤسسة وبيئة تكنولوجيا 
: تتضمن انشطة الرقابة مخسة أشكال كما يلي. 4د تكون هذه األنشطة وقائية أو كاشفة بطبيعتهاوق. املعلومات

                                                 
1
  119 .ص ،مرجع سابق ،السبوع سليمان سند  

2
.Moller. R.R, Op.cit, p 13 

3
 Graham.L, Op.cit , p. 20 

4
  13 .، ص2015الشرق األوسط، عدد شهر مارس، اإلمارات العربية، –، جملة املدقق الداخلي "عن كوسو إطار الرقابة الداخلية الصادر" ، روبرت هريث  
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الوثائق، الرقابة على األصول، املراجعة و فصل املهام، تفويض الصالحيات اخلاصة باألنشطة، كفاية السجالت 
 :2فتتمثل يفلرقابة عند تصميم أنشطة ا COSOأما عن املبادئ اليت أقرهتا جلنة . 1املستقلة لألداء

 يف من طور املنظمة األنشطة الرقابية اليت تساهم يف التخفتار وت  ختَ : اختيار أنشطة الرقابة وتطويرها
 . إىل مستويات مقبولةالرقابة أهداف املخاطر اليت متس بتحقيق 

 تحقيق األهدافل اتدعيم: اختيار أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجيا املعلومات وتطويرها. 
 تنشر املنظمة أنشطة الرقابة من خالل السياسات اليت حتدد : شر السياسات واإلجراءات وتطويرهان

ما هو متوقع من وضع وتطوير األنشطة يف حني اإلجراءات تساعد على وضع السياسات موضع 
 .التنفيذ

 المعلومات واالتصاالت: الفرع الرابع
املادة األساسية اليت يعتمد عليها هي املعلومات فتعد املعلومات واالتصاالت مكونا هاما يف نظام الرقابة الداخلية، 

يف القيام مبسؤوليات الرقابة الداخلية دعما لتحقيق أهدافها، وبذلك جيب على املؤسسة التعرف على االحتياجات 
ذات االستخدام الداخلي واخلارجي، ( ية ومعلومات املطابقةاملالية والتشغيل)من املعلومات مبختلف أشكاهلا 

وتصميم نظام يسمح بإنتاج معلومات تتسم باملالئمة ومن مث حتديد  عليها،وكذلك حتديد توقيت ودورية احلصول 
طرق توصيلها عرب خمتلف أشكال االتصاالت، فاالتصال عبارة عن عملية مستمرة لتقدمي املعلومات الضرورية إىل 

عمليها وتبادهلا واحلصول عليها، وبذلك جيب أن تتوافر داخل املؤسسة أنظمة اتصال رمسية وغري رمسية، كما مست
وخبصوص املبادئ اخلاصة بتصميم . 3جيب وضع إجراءات لالتصال مع خمتلف األفراد الداخليني واخلارجيني

 :4هي 1112لسنة  COSOاملعلومات واالتصال وفقا لتقرير جلنة 
  ة واليت جيب أن تتحصل املنظمة أو تعمم املعلومات ذات الصل: علومات ذات الصلةاملاستخدام

 .دعم سري الرقابة الداخليةتتميز باجلودة ل
 تبلغ وتنشر املنظمة املعلومات الداخلية مبا يف ذلك األهداف ومسؤوليات الرقابة : االتصال الداخلي

 .الداخلية والضرورية لسري الرقابة الداخلية

                                                 
1
  212 - 211 .ص.ص ،مرجع سابق ،البواب عاطف  

2
 Graham.L , Op.cit, p. 20 

3
 Moller .R.R, Sarbanes-Oxley and the New Internal Auditing, published by John Wiley  Sons, USA, 2004,  

p.138 
4
 Graham. L, Op. Cit, p.20 
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 يتم التواصل مع أطراف خارجية بشأن املسائل اليت تؤثر على سري الرقابة : االتصال اخلارجي
 .الداخلية

 اإلشراف والمتابعة: الفرع الخامس
مبثابة العملية اليت ختصصها املؤسسة بغرض تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية وضمان جودته،  اإلشراف واملتابعة عدي

تابعة املستمرة لسري تطبيق نظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته، كما ينطوي هذا التقييم هذا التقييم امل ويتطلب
وينبغي أن تتبع عملية اإلشراف واملتابعة بإعداد تقرير . على هيكلته أو تصميمه مبعىن مكوناته وأنشطته وإجراءاته

إلدالء بأي جتاوزات أو أوجه قصور حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقدير مستوى جودته، كما جيب ا
وخيتلف هذا . 1بارزة يف نظام الرقابة الداخلية مع اقرتاح اإلجراءات التصحيحية املالئمة أو اقرتاح بدائل مناسبة

النوع من التقييم عن التقييم الذي يقوم به املدقق الداخلي إذ يتوىل هذا األخري تقييم الضوابط الرقابية واختبارها، 
على احرتام املبادئ اآلتية عند  COSOأوصت جلنة  كما. أمرا أساسيا لتقدير فعالية األنظمة الرقابية ويعد ذلك

 :2تصميم هذا املكون من نظام الرقابة الداخلية
 تقوم املنظمة بإجراء تقييمات مستمرة وأخرى متقطعة : أو منفصلة/إجراء عمليات تقييم مستمرة و

 . ل بشكل سليمالرقابة الداخلية حاضرة وتشتغنات للتأكد ما إذا كانت مكو 
 تقيم املنظمة أوجه القصور يف الرقابة الداخلية وتعمل على إبالغ: تقييم أوجه القصور واإلبالغ عنها 

إىل األطراف املعنية الختاذ اإلجراءات التصحيحية مبا يف ذلك نتائج التقييم يف الوقت املناسب 
 .د الضرورةاإلدارة العليا وجملس اإلدارة عن

 
 على ضوء متطلبات اإلطار المرجعي الدولي  الرقابة الداخليةدور التدقيق الداخلي اتجاه : لثالثالمطلب ا

 العالقة العامة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية: الفرع األول
من املعروف أن التدقيق الداخلي يعد أحد أهم :  الدور العام للمدقق الداخلي اتجاه الرقابة الداخلية .1

عناصر منظومة الرقابة الداخلية، حىت أنه بات يعرف على أنه جزء من نظام الرقابة الداخلية يعمل على 
ظل االعرتاف املتزايد مبهنية االنظمة الرقابية يف ولقد تعززت مكانته يف .  تقييم األنظمة الرقابية األخرى

تلك  COSOوصفت جلنة  حيثر معروفة اجتاه الرقابة الداخلية، صبحت له أدواالتدقيق الداخلي، وأ

                                                 
1
 Graham.L, Op.cit, p.173 

2
 Ibid, p. 20 



عالقة التدقيق الداخلي بالعمليات التشغيلية الواردة باإلطار المرجعي الدولي :الفصل الثالث  

 

91 

 

يوفر املدققون الداخليون لإلدارة ضمانا وآراء حول الرقابة : "األدوار بصفة خمتصرة ضمن تصرحيها التايل
 للمخاطر؛الداخلية، كما يتوىل التدقيق مسؤولية تقييم مالئمة وفعالية األنظمة الرقابية ومدى استجابتها 

كما وصف معهد املدققني الداخليني يف ". يف إطار عمليات املتابعة؛ والعمليات وأنظمة املعلومات
يوفر املدققون الداخليون "الصادرة عنه يف هذا املوضوع على أنه  ،إحدى املواقف من مسائل خاصة

ول الستقاللية واملوضوعية حللهيئة اإلدارية وجمللس اإلدارة ضمانا مفهوما قائما على درجات عالية من ا
ن خيص كل لية ومكوناهتا وأالرقابة الداخ غي أن ميس ذلك الضمان أهداففعالية الرقابة الداخلية، وينب

الدور  نيالتصرحي يتضح جليا على ضوء هذين. 1"أرجاء املؤسسة مبا فيها وحداهتا وأقسامها ووظائفها
 :وفيما يلي شرح كاف لطبيعة ذلك الدورة الداخلية، العام للمدقق الداخلي اجتاه الرقاب

على التأكد من أن اإلدارة تولت كل املسؤوليات الالزمة لضمان التصميم الداخليون املدققون يعمل   -
 . هنا تتوىل عملية تقييمها بشكل مستمرة الداخلية وأاملالئم لنظام الرقاب

التدقيق الداخلي عند تقييمه املستقل للرقابة الداخلية ضمانا معقوال حول التصميم املالئم  يوفر -
 .تسهم بشكل بارز يف حتقيق أهداف املؤسسةالداخلية للرقابة الداخلية والسري الفعال هلا وأن الرقابة 

مساعدة املدقق  يتسم بالفعالية، كما تتجلىمساعدة اإلدارة العليا على تصميم نظام رقابة داخلية  -
مدى فعالية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية واالقرتاحات اليت حول يف التقييمات اليت يديل هبا  لإلدارة

 .2إىل التحسني املستمر هبا عموما يوصي هبا واليت هتدف
كما   النامجة عنها،بإمكان املدقق اإلدالء بآراءه حول تكاليف األنشطة الرقابية واالمتيازات املتحصلة  -

ميكنه توجيه اقرتاحات إىل اإلدارة خبصوص االستغناء عن بعض األنشطة اليت تكلف أكرب مما حتققه 
 . 3دمن امتيازات أو عوائ

 :الرقابة الداخلية التصميم المالئم لنظامفي  لإلدارة العليا المدقق الداخلي مساعدةأشكال  .1
املالئم للرقابة الداخلية وضمان السري الفعال  إذا كانت اإلدارة العليا هي من تتحمل مسؤولية التصميم 

، لرقابة الداخلية ال تقل أمهية عن تلك اليت تقوم هبا اإلدارة العلياق الداخلي مسؤولية اجتاه افإن للمدق. هلا
املدقق الداخلي إثر تقييماته لنظام الرقابة الداخلية على إجياد فرص لتحسينها والرفع من إذ حيرص 

جيب عليه أن حيرص كل احلرص على عدم  املشاركة يف عملية تصميم نظام الرقابة ألن ، كما فعاليتها
                                                 
1
 IIA, "IIA position paper : The three lines of defense in effective risk management and control ", January 

2013, p. 05   
2
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 06, p. 42 

3
 Ibid, chap 06, p. 19 
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ذلك ميس باستقالليته ويتناىف مع قواعد أخالقيات مهنته، بل عليه تقدمي أشكال حمددة من التوجيهات 
لك األشكال واالقرتاحات لإلدارة العليا واليت تساعدها على التصميم املالئم للرقابة الداخلية، ومن أهم ت

 :1نذكر ما يلي
مساعدة املؤسسة على تطوير أو إعداد إطار مرجعي شامل لتقييم مالئمة نظام الرقابة الداخلية من  -

 .ناحية التصميم ومن ناحية السري الفعال هلا
ميم وتشغيل نظام الرقابة ي لتحليل وتوثيق وتقييم طريقة تصمساعدة اإلدارة على إعداد هيكل منطق -

 .الداخلية
 .ساعدة املؤسسة على تطوير عملية التعريف وتقييم وحل مشاكل عدم فعالية الرقابة الداخليةم -
 .اتوفري ضمان حول التصميم املالئم للرقابة الداخلية والسري الفعال هل -
التصرف بشكل حاسم عندما يتم التعريف بالتغيريات أو حاالت عدم الفعالية يف نظام الرقابة  -

 .الداخلية
 .التحليل املستقبلي عند وقوع حاالت عدم الفعالية يف نظام الرقابة الداخلية املرافقة يف -
إعالم اإلدارة بكل حاالت عدم االنتظامية احملتملة يف الرقابة الداخلية واليت تشكل خطرا على  -

 .املؤسسة
 .مساعدة اإلدارة على إعداد منوذج سلوكي أخالقي ومثايل يسهم يف فعالية الرقابة الداخلية -
 .الم اإلدارة العليا بأي قوانني جديدة أو تشريعات أو أي إشكاليات ترتبط بفعالية الرقابة الداخليةإع -
   .    تنظيم حصص حتسيسية حول الرقابة الداخلية  إىل كل األفراد باملؤسسة -

 
 .عالقة التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية التي تناقش ودالئل التطبيق العملي المعايير أهم: الفرع الثاني

، وتَعرض إىل تفصيل عالقة تداوهلا اإلطار املرجعي الدويل تعد الرقابة الداخلية من أبرز العمليات التشغيلية اليت
طبيعة " 1111موعة الثانية اجمليف  معايري األداء وبالضبطضمن  التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية بشكل بارز

واليت تصرح على ضرورة أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم عملية الرقابة الداخلية وأن يساهم يف " العمل
وبغرض التفصيل يف هذه العالقة ورد . ة وقائمة على أساس املخاطرها على أساس مقاربة نظامية وممنهجحتسين

عد املؤسسة يف غي على املدقق الداخلي أن يساينب" أنه الذي ينص على 0312المعيار ضمن نفس اجملموعة 
                                                 
1
Ibid, chap 06, p. 20 
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كما ورد  .1"الرقابية من خالل تقييم فعاليتها وكفاءهتا والتشجيع على حتسينها املستمر احلفاظ على األنظمة
مجلة من اإلرشادات العملية اليت تساعد املدقق   MPA 2130.1دليل التطبيق العمليضمن اإلطار املرجعي 

 : 2واليت تنص باختصار على ما يلي مالئمة عمليات الرقابة الداخلية،الداخلي على تقييم 
نزاهة ومصداقية املعلومات املالية : أن عمليات الرقابة الداخلية توفر ضمان حول حتقق الشروط التالية من املعروف

، العمليات يتم قودبقة للقوانني والتنظيمات والعوالتشغيلية، صيانة األصول، كل القرارات اليت يتم اختاذها مطا
 . تنفيذها بطريقة فعالة مبا ميكن من حتقيق األهداف املسطرة

يتوجب على كل األفراد باملؤسسة وضع وصيانة عمليات الرقابة كما يتوجب على اإلدارة العليا اإلشراف على 
إىل خمتلف  أما عن التدقيق الداخلي، فيتوجب عليه تقدمي ضمان. وضعها وتسيريها وتقييمها يف نطاق حمدد

. حول درجة مالئمتها هآراءاجلهات املعنية كاإلدارة العليا وجملس اإلدارة حول درجة فعالية عمليات الرقابة وإبداء 
يبقى املدقق الداخلي مطالب جبمع املعلومات الكافية عن كل مكونات الرقابة الداخلية حىت يتمكن من  وبذلك
 : وي نصح املدقق عند تقييمه ألنظمة الرقابة األخذ يف احلسبان االعتبارات التالية. تقييمها

تصحيحات أو بنظام الرقابة الداخلية وال الظاهرة او احملتملةتدارك كل حاالت عدم االنتظامية  -
 .التحسينات املتخذة بسببها

 . درجة اخلطر غري املقبول الذي حيدد انطالقا من التحقيقات حول أسباب حاالت عدم االنتظامية -
 حتقيق ويف األخري حيضر املدقق تقريرا حول سري عمليات الرقابة وأن يثمن من خالله الدور الذي تلعبه الرقابة يف

مع اإلشارة يف التقرير إىل الثقة السنة، على األقل مرة واحدة خالل  اإلدارة واجمللساألهداف املسطرة ويعرضه على 
  .  املوضوعة من طرف األفراد وأثرها يف صياغة رأيه حول سري عمليات الرقابة الداخلية

   
على حسب طبيعة اخلدمة املقدمة وردت ضمن اإلطار املرجعي الدويل  1121من أجل تسهيل تطبيق املعيار 

على التدقيق الداخلي تقييم مدى مالئمة وفعالية "يتمثل حمتواه يف  ،A11121.المعيار  :املعياريني التاليني
الوضعيات الرقابية من أجل مواجهة املشاكل املرتبطة باحلوكمة والعمليات التشغيلية األخرى وبأنظمة املعلومات 

موثوقية ونزاهة هداف االسرتاتيجية للمؤسسة، قيق األحت :وجيب أن متس هذه التقييمات اجلوانب التالية. باملؤسسة
احرتام القوانني والتشريعات علومات املالية والتشغيلية، فعالية وكفاءة العمليات والربامج، احلفاظ على األصول و امل

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 92  

2
 IFACI. (2011), Op.cit,  pp.175-177 
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 على املدققني الداخليني"يدور مفاده حول الذي  C1.2130 المعياروكذلك ". والقواعد واإلجراءات والعقود
استعمال معلومات الوضعيات الرقابية املكتسبة يف املهمات االستشارية عندما يقيمون عمليات الرقابة الداخلية يف 

 .1"املؤسسة
على الرغم من أن هذين املعيارين يوضحان خمتلف اجلوانب اليت ينبغي أن يركز عليها املدقق عند تقييمه لألنظمة 

، خصوصا يف جمال تقييم موثوقية ونزاهة املعلومات، وبذلك وفر العملية جه بعض الصعوباتالرقابية، إال أنه يوا
مجلة من التوجيهات تساعد املدقق على تقييم موثوقية ونزاهة  MPA 2130.A1-1 دليل التطبيق العملي

 :  2املعلومات، نلخصها فيما يلي
م يف تسيري الشؤون يضمن املدققون الداخليون بأن اإلدارة وجملس اإلدارة على دراية مبسؤولياهت -

 .املتعلقة مبوثوقية ونزاهة املعلومات املتداولة داخل املؤسسة
ينبغي أن يوفر التدقيق الداخلي كل املوارد اليت متكنه من تقييم موثوقية ونزاهة املعلومات وحىت  -

 .املخاطر الداخلية واخلارجية املرافقة هلا
لس اإلدارة على دراية بكل ما يتعلق مبوثوقية جيب أن يكون التدقيق الداخلي واإلدارة العليا وجم -

ن تشكل يد األحداث احملتملة واليت ميكن أونزاهة املعلومات وبكل اإلجراءات الرقابية املتخذة لتحد
 .خطرا  على موثوقية املعلومات أو على املؤسسة ككل

 ة ونزاهة املعلومات من أجل استبعاد يقيم املدققون الداخليون فعالية اإلجراءات املتخذة بشأن موثوقي -
قص من فعالية تلك اإلجراءات تنقد اإلجراءت منعدمة اجلدوى  والتنبؤ مبختلف االحتماالت اليت 

تشكل خطرا حمتمال، حينها يعمل املدقق على إعالم اإلدارة وجملس اإلدارة مبختلف املخاطر و 
 .اختاذهاجراءات التصحيحية الواجب واحلوادث املتأتية واآلثار السلبية النامجة عنها واإل

يقيم املدقق الداخلي بصفة دورية األنظمة الرقابية املتعلقة مبوثوقية ونزاهة املعلومات ويضفي توصيات  -
وينبغي على . من الرقابة ووسائل جديدة للحمايةتقضي بتحسينها من خالل وضع أشكال أخرى 

طار خطة التدقيق املهام اليت يقوم هبا يف إ ا يفضمنيدجمها يقوم بذلك بصفة صرحية أو ي املدقق أن
 .مع إيصال نتائج التقييم إىل اإلدارة واجمللس السنوية،

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 92 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, pp.178-179 



عالقة التدقيق الداخلي بالعمليات التشغيلية الواردة باإلطار المرجعي الدولي :الفصل الثالث  

 

95 

 

لداخلية إىل تقييم نظام الرقابة ا MPA 2130.A1-2 دليل التطبيق العمليتعرض اإلطار املرجعي من خالل 
 :1واليت تقضي بصفة خمتصرة على ما يأيتلمؤسسة محاية خلصوصيتها، ويوفر على ضوءه جمموعة من التوجيهات ل

تتحدد خصوصية املؤسسة وفقا للثقافة السائدة والبيئة السياسية واإلطار القانوين املعمول به، وتعد  -
وبذلك جيب . الداخليةخصوصية املؤسسة مكونا أساسيا يف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة 

 متكنه من تقييم املخاطر واإلجراءات اءات الالزمة اليتن يكتسب كل املعارف والكفعلى املدقق أ
 .الرقابية اليت وضعتها املؤسسة يف سبيل احلفاظ على خصوصية املؤسسة

يوفر املدقق ضمانات تكفل تقييم مدى مالئمة الطرق اليت يتم على ضوءها التعريف باملخاطر    -
املتعلقة حبماية اخلصوصية وفعالية اإلجراءات الرقابية املوضوعة ملواجهة هذه املخاطر وتقليصها إىل 

لك مستوى معقول، ويبقى املدقق الداخلي مطالب بصياغة التوصيات املناسبة للقضاء على ت
لإلشارة جيب على املدقق أن يأخذ يف احلسبان كل القوانني والتنظيمات والقواعد املعمول . املخاطر

كما جيب عليه أن يأخذ يف احلسبان درجة نضج ممارسات . هبا واملرتبطة باحرتام خصوصية املؤسسة
كنه من املؤسسة يف جمال احلفاظ على خصوصيتها، حىت يسهل له إعداد وتنفيذ برنامج خاص مي

إجراء تقييمات للمخاطر بغرض حتديد االحتياجات ومواجهة خماطر املؤسسة، كما ميكنه إعطاء 
     .  ضمان حول فعالية القواعد واملمارسات واألنظمة الرقابية املوضوعة يف املؤسسة

مجلة  العالقة القائمة بني التدقيق والرقابة على ضوء قد ناقش اإلطار املرجعيهذا املبحث بأن  من خاللتوصلنا 
جزءا من التدقيق الداخلي يشكل  اليت خلصت بصفة عامة إىل أن، التطبيق العملي من املعايري املهنية ودالئل

وكثريا ما يتضافر . منظومة الرقابة الداخلية وآلية تسعى إىل تقييم السري السليم هلا واقرتاح توصيات لتحسينها
 .املبحث املوايلمن هذا ما سيتم التطرق إليه ديث عن الرقابة الداخلية بإدارة املخاطر، و احل
 

 
 
 
 

                                                 
1
Ibid,  pp.180-182 
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 .عالقة التدقيق الداخلي بإدارة المخاطر: المبحث الثاني
ضوء هذا املبحث  سعى علىنوبذلك  ،تشكل إدارة املخاطر جانبا هاما يف املمارسات احلديثة للتدقيق الداخلي

العناصر اليت متكننا من فهم سري إدارة املخاطر كعملية داخل املؤسسة وتوضيح خمتلف العالقات اليت عرض خمتلف 
  .جتمعها مع التدقيق الداخلي

 اإلطار العام إلدارة المخاطر: المطلب األول
 إدارة المخاطر طبيعة عملية : الفرع األول

اجتهدت العديد من املنظمات الدولية على تصميم أطر  وبذلك، امليزة املالزمة ألنشطة املؤسسةاخلطر أصبح 
رض فيما يأيت إىل أهم وسنتع. إىل حتديد طبيعة عملية إدارة املخاطرمن خالهلا  سن تشريعات تسعىو تنظيمية 

 .ومنظورها العام ملفهوم اخلطر وإدارة املخاطرتلك األطر 
قرت جلنة املنظمات الراعية أ 1111يف سنة : COSOلجنة المنظمات الراعية ل إدارة المخاطر وفقا .1

ف واملعرو خماطر املؤسسة ككل بشكل أمشل وهو إدارة ه دمتبتوسيع اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية وق
، "إلطار املتكامل إلدارة خماطر املؤسسةا"حتت تسمية  ، ليصبح1114سنة  وقامت مبراجعته. ERMبـــــ

فاخلطر أو املخاطر وفقا هلذه اللجنة هي  .املخاطر والفرصملخاطر تتعامل مع بأن إدارة االذي يشري 
وبالعكس متثل الفرص  قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها، أحداث ذات آثار سلبية اليت ميكن أن تعيق

أما . إمكانية وقوع حدث ذو أثر إجيايب من شأنه أن يعزز قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها بكفاءة أكرب
على أهنا عملية يتم تصميمها من طرف جملس اإلدارة  COSOؤسسة فتعرفها جلنة عن إدارة خماطر امل

تملة اليت واإلدارة وغريهم من األفرادـ وتطبق يف بيئة اسرتاتيجية داخل املؤسسة هبدف حتديد األحداث احمل
لتقدمي  احتملهن تقبل املؤسسة وحتدد إدارة املخاطر مقدار املخاطر اليت ميكن أ .قد تؤثر على املؤسسة

 .     1ضمان معقول حول حتقيق أهداف املؤسسة
يف جمال البنوك وشركات  ذات األمهية البالغةيعد اخلطر من املواضيع : لجنة بازلإدارة المخاطر وفقا ل .0

تلك املؤسسات  ليمات ختص إدارة املخاطر لفائدةاألموال وبذلك حرصت جلنة بازل على توفري تع
عن حتقيق تصف هذه اللجنة اخلطر بأنه تلك احلالة اليت يكون فيها احتمال لالحنراف  حيث. املالية

العملية اليت تصون  تلك إدارة املخاطر باملعىن الواسع بأهنا كما تصف .حتقيقها نتيجة مرغوبة يتم توقع

                                                 
1
COSO, Entreprise Risk Management –Integrated Framework : Executive summary, the Committee of 

Sponsporing of the Treadway Commission, New York, September 2004, p.02  
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أهنا الوظيفة وباملعىن الضيق فهي تعرف إدارة املخاطر على . وتقي األصول ودخول األفراد واملشروعات
ا تستند إىل فلسفة واضحة وتتبع أي أهن ،خل علمي للتعامل مع املخاطراإلدارية لألعمال باستخدام مد

    . 1خطوات متسلسلة وحمددة بشكل جيد
تشكل إدارة املخاطر جزءا ال يتجزأ من عمل : IIAمعهد المدققين الداخليين إدارة المخاطر وفقا ل .1

منذ اخلطر يعرف معهد املدققني الداخليني  حيث .ديثة اليت يعمل وفقهااملقاربة احل جراءاملدقق الداخلي 
أوىل طبعاته لإلطار املرجعي على أنه إمكانية ظهور حدث سيكون له تأثري إجيايب على حتقيق األهداف 

ف إىل أما عن إدارة املخاطر فيعرفها بأهنا عملية هتد .2وتقاس املخاطر بتأثريها واحتماالت حدوثها
لتحكم والسيطرة عليها بغية تسعى لمها و ى أي أحداث أو مواقف حمتملة وحتددها وتقيالتعرف عل

وفقا لتصريح جاء به املعهد يف هذا اجملال،  .3التوصل إىل تأكيد معقول بشأن حتقيق أهداف املؤسسة
يف املؤسسة بأكملها،  فقد صاغ تعريفا آخر إلدارة املخاطر املؤسسة بأهنا عملية منظمة ومنسقة ومستمرة

لتحديد وتقييم واختاذ القرارات بشأن االستجابة واإلبالغ عن الفرص والتهديدات اليت تؤثر على حتقيق 
مبعىن أن معهد املدققني الداخليني أكد هو اآلخر على أن إدارة املخاطر تتعامل مع كل . 4األهداف

 . تؤثر على حتقيق األهدافاألحداث احملتملة اليت ميكن أن تشكل فرصا أو هتديدات 
اخلطر   ISO 31000تعرف املواصفة القياسية  :ISO 31000لمواصفة إدارة المخاطر وفقا ل .4

يف حني تعرف إدارة املخاطر على أهنا جمموعة . 5حتقق األهدافمن كمصطلح على أنه أثر عدم التأكد 
وتعرفها أيضا كعملية بالشكل . 6اخلطراملنظمة والرقابة عليها وبالنظر إىل  من األنشطة املنسقة لتسيري

                                                 
1
، املؤمتر العلمي السنوي الدويل "دراسة ميدانية –دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في البنوك التجارية األردنية "، أمحد حلمي والربغوثي مسريمجعة   

   11. ص ،2007 إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، عمان، األردن،: السابع
2
 IIA. (2004), p. 29 

3
 Ibid, p.29 

4
RIMS  IIA, Executive Report : Risk Management and Internal Audit : Forging a Collaborative 

Alliance, published by RIMS, USA, 2012,  p. 05 

مطلع سنة  AFNORومت اعتمادها من طرف املنظمة الفرنسية للمعايرة  1119هناية سنة  ISOمت إصدار هذه املواصفة من طرف املنظمة العاملية للتقييس   

 ضل حتكم يف املخاطرتسعى هذه املواصفة إىل إجياد مقاربة موحدة إلدارة املخاطر على مستوى املنظمات على اختالفها تضمن من خالهلا إجياد ضمان أف. 1111
املصطلحات املستعملة يف املواصفة، مبادئ إدارة املخاطر، اإلطار التنظيمي إلدارة : أجزاء واضحة وهي ةمن أربعهذه املواصفة ، تتكون لألطراف ذات املصلحة

إدارة " FD ISO 31004على تطبيقها وهي املواصفة مبواصفة ثانية مكملة هلا وتساعد  1114كما أتبعت هذا املواصفة سنة . املخاطر وعمليات إدارة املخاطر
وعلى الرغم من أمهية اخلطوط اإلرشادية اليت توفرها هذه املواصفة إال أهنا ال متثل أفضل املمارسات يف ". ISO 31000خطوط توجيهية لتطبيق املواصفة  –املخاطر 

   .هذا اجملال
5
Le Ray.J, De la Gestion des Risques au Management des Risques : pourquoi ? comment ?, édition 

AFNOR, France, 2015, p. 92   
6
 EN ISO 31000 ; Risk  management – Principals and guidelines, 2009,  p. 01 
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عملية إدارة املخاطر هي التطبيق املنهجي لسياسات اإلدارة وإجراءاهتا وممارسات أنشطة االتصال : التايل
   .1وإعداد إطار خاص بذلك ه ومعاجلته ومتابعته ومراجعتهوتقييم هوحتليل اخلطر حتديدمث  واالستشارة 

تتشارك إىل أهنا توصلنا إىل  ،بإدارة خماطر املؤسسة هتمةخمتلف التشريعات املهنية املتعريفات اليت وضعتها لل وفقا
 سلبا كل ما يؤثر"الرتكيز على خاصية أساسية له واملتمثلة يف   حد كبري يف حتديدها لتعريف اخلطر من خالل

 ترة املخاطر، فأغلبها أكدكما تتشابه هذه التشريعات إىل حد ما يف حتديدها ملفهوم إدا. "على حتقيق األهداف
يف حني ختتلف عن بعضها البعض . العملية املصممة داخل املؤسسة واليت هتتم باخلطرهي إدارة املخاطر أن على 

يف هذا املوضع يعد اإلطار املتكامل إلدارة املخاطر الصادر عن جلنة  .يف حتديدها للهدف من إدارة املخاطر
COSO   بصفته معيار ذو مبادئ ومفاهيم مفتاحية ولغة مشرتكة  دوليا يف هذا اجملال،مبثابة املعيار الرائد

وتوجيهات واضحة ومتكاملة مع بعضها البعض، وهو املعيار األكثر قبوال من طرف املؤسسات واملنظمات وخيدم  
 . 2كل األطراف ذات املصلحة

 وأهدافها فاهيم المتعلقة بإدارة المخاطرالم: الفرع الثاني 
واليت  مجلة من املفاهيم املرتبطة بإدارة املخاطر COSOطار املتكامل إلدارة املخاطر الصادر عن جلنة حدد اإل

 :3واملتمثلة يف تعكس يف نفس الوقت خصائص إدارة املخاطر
 .إدارة املخاطر هي عملية مستمرة تنشط داخل املؤسسة -
 .تنفذ من قبل األفراد وعلى كل مستويات املؤسسة -
 .إعداد االسرتاتيجيةتطبق عند  -
 .تطبق داخل املؤسسة وعلى مستوى كل وحدة وتتضمن اعتبارات كل وحدة ووجهتها للمخاطر -
 .درجة القابلية للخطر حتديداحملتملة؛ وعلى إدارة املخاطر الظاهرة و موجهة للتعريف باألحداث  -
 .قادرة على توفري ضمان معقول إلدارة املؤسسة وجمللس اإلدارة -

كما أن .الرقابة الداخليةب املفاهيم املرتبطةإدارة املخاطر تتشابه إىل حد كبري مع ب رتبطةفاهيم املامل هذه إن
يف سنة و  هي نفسها أهداف الرقابة، 1111 سنة املؤسسة خماطرإلدارة  COSOجلنة  هاتاليت وضع هدافاأل

                                                 
1
Ibid, p. 03 

2
 Spencer Pickett.KH, Auditing The Risk Management Process, published by john Wiley Sons, USA, 2005,  

p. 04-05 
3
 COSO. (September, 2004), Op.cit , p. 02 
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واملتمثلة يف األهداف  من األهداف رابعصنف وذلك بإدراج  عليها، ت بسيطةتعديال قامت اللجنة إجراء 1114
 :1هيوبذلك تكون أصناف األهداف اليت تساهم إدارة املخاطر يف حتقيقها  .االسرتاتيجية

 .يضم أعلى مستوى من األهداف، ترتبط عموما بالرسالة وتدعمها :األهداف اإلسرتاتيجية -
 .والكفؤ للموارديعكس هذا الصنف من األهداف االستخدام الفعال : التشغيليةاألهداف  -
 .مرتبطة مبوثوقية التقارير: التقريرأهداف  -
 .  مبعىن االمتثال عند تطبيق القوانني والتشريعات :املطابقةأهداف  -

 الرقابة الداخليةبعالقة إدارة المخاطر : الفرع الثالث
إدارة وأن مفهوم لنموذج الرقابة الداخلية،  تطور طبيعيهي يف كثري من النواحي ميكن اعتبار أن إدارة املخاطر 

غري أن هذا ال يعين بأن إطار إدارة املخاطر بديال عن . الرقابة الداخلية اتسع يف نطاقه ليشمل مفهوم املخاطر
إطار الرقابة الداخلية، بل هو مبثابة توسيع يف إطار الرقابة ولكنه يركز بشكل مكثف على األبعاد الواسعة إلدارة 

عليها أوال  املؤسسة خماطرإدارة  تطبيق إطار وبذلك على املنظمات اليت تسعى إىل. 2طر داخل املؤسسةاملخا
 : 3هي إلطار املخاطر عن إطار الرقابة التطورالتوسع و ولعل أهم جوانب . الرقابة الداخلية طارالتطبيق الكامل إل

ومعلومات غري مالية ووجود األهداف التوسع يف فئات األهداف واشتماله على تقارير أكثر اكتماال  -
 .االسرتاتيجية

ملخاطر مثل خماطر قابلية التعرض عن اخمتلفة  مفاهيمعناصر تقييم املخاطر وتقدم  ت يفتوسع -
 .للخسائر وحتمل املخاطر واالستجابة للمخاطر

 . التأكيد على أمهية املديرين املستقلني يف اجمللس وحتديد أدوارهم ومسؤولياهتم -
  

 COSO وفقا إلطارمحددات تطبيق نموذج إدارة مخاطر المؤسسة : المطلب الثاني

حيقق  1114تطبيق منوذج إدارة املخاطر باملؤسسات وفقا ملا أقرته جلنة املنظمات الراعية يف تقريرها الصادر سنة  إن
الفهم السليم ملكونات إدارة املخاطر وال ضمان استيفاء هذه املزايا البد أ ومن أجل، العديد من املزايا للمؤسسات

 . وتدارك العالقات واالرتباطات القائمة بني تلك املكونات

                                                 
1
 Spencer Pickett .KH. (2005), Op.cit, pp.13-14 

2
 Ibid, p. 78 

3
متوفر على املوقع   ،19. ، ص2007، الداخلية للقطاع العامالدليل اإلرشادي لمعايير الرقابة لتابعة للجنة املعايري املهنية، جلنة اإلنتوساي الفرعية ا  

http://www.intosai.org  (12/12/1112: مت االطالع عليه يوم .) 

http://www.intosai.org/
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  COSO ت عملية إدارة المخاطر وفقا إلطارمكونا: الفرع األول
اتضح أن إلدارة املخاطر مثانية  1114سنة  COSOالذي أقرته جلنة  تبعا لإلطار املتكامل إلدارة خماطر املؤسسة

 :كما يليمكونات  
تعرف أيضا ببيئة اخلطر والبيئة الداخلية، تعكس فلسفة إدارة املخاطر متضمنة خمتلف : البيئة الرقابية .1

 :الرتتيبات والضوابط املتعلقة بـــــ
 متثل طريقة تعامل املؤسسة مع املخاطر انطالقا من االسرتاتيجية إىل غاية : فلسفة إدارة املخاطر

الفلسفة على منط التشغيل والثقافة وطريقة حتديد هذه وتؤثر . األعمال اليومية املرتبطة باملخاطر
 . املخاطر وأشكاهلا

 اطر اليت ميكن أن تقبل به يقصد به أكرب مقدار من املخ: درجة القابلية للتعرض للمخاطر
 .املؤسسة جراء حتقيقها ألهدافها، وبصيغة أخرى مقدار االستعداد لتلقي املخاطرة أو حتملها

يتم حتديده من طرف اإلدارة وجملس اإلدارة بالنسبة للمنظمة ككل جملموعات خمتلفة من 
 . 1املخاطر، أو على مستوى كل خطر على حداه

 له أثر بارز على طبيعة الثقافة السائدة خبصوص املخاطر الذي: أسلوب اإلدارة العليا. 
 يؤثران على طريقة حتقيق األهداف وتنفيذ االسرتاتيجية: القيم األخالقية والنزاهة. 

يعترب تقييم املخاطر واالستجابة للمخاطر هي أساس لوضع األهداف، وجيب أن تكون : وضع األهداف .1
دار املخاطر اليت جيب أن تقبلها املؤسسة وتدعم الرسالة اليت األهداف واالسرتاتيجية متالزمتني مع مق

ق األهداف يقعندما تقدم ضمانا مالئما حول حت إدارة املخاطر فعالية وتتحدد. تسعى املؤسسة لتحقيقها
 .وبأصنافها يف نطاق املستوى املقبول من حتمل املخاطر

داث اليت تؤثر على تنفيذ اسرتاتيجية جيب على اإلدارة العليا حتديد خمتلف األح: تحديد األحداث .2
 .املؤسسة وحتقيق أهدافها مث دراستها وتصنيفها إىل فرص أو خماطر

تتطلب عملية تقييم املخاطر دراسة مدى تأثري األحداث احملتملة واليت مت حتديدها على : تقييم المخاطر .4
فاالحتمالية . النوعية والكمية عملية حتقيق األهداف من منظور االحتمالية واألثر وباستخدام التقنيات

إمكانية وقوع احلدث يف فرتة زمنية حمددة بينما األثر يشمل مقياس التأثري الذي سيخلفه احلدث  متثل

                                                 
1
 Spencer Pickett .KH. (2005), Op.cit, p. 99 
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وبذلك جيب أن تتوافق الفرتة الزمنية اليت تقيم من خالهلا اإلدارة . على قدرة املؤسسة يف حتقيق أهدافها
 .  منية لالسرتاتيجية واألهداف ذات الصلةاحتمالية حدوث املخاطر مع الفرتة الز 

حتويل : بعد تقييم املخاطر، تقوم اإلدارة بتحديد طرق االستجابة هلا املتمثلة يف: االستجابة للخطر .1
يف ظل أي طريقة متخذة لالستجابة و . ر، قبول أو حتمل املخاطراخلطر، جتنب املخاطر، معاجلة املخاط

 .دود املرغوب فيها من حتمل املخاطرللخطر ستجعل اخلطر املتبقي ضمن احل
هي السياسات واإلجراءات اليت تساعد على ضمان تنفيذ استجابات إدارة املخاطر : األنشطة الرقابية .2

وكثريا ما يتم اعتبار األنشطة الرقابية يف حد ذاهتا هي االستجابة للخطر، وأن اختيار . وبشكل مناسب
دى جدواها ومدى مالئمتها لطرق االستجابة للخطر مب للتعريفواستعراض األنشطة الرقابية حيتاج 

  أربع فئات واسعة ضمن يف سياق إدارة املخاطر تندرج مجيع اإلجراءات الرقابية. واألهداف ذات الصلة
 :كما يلي

مصممة للحد من إمكانية توسع اخلطر واحلد من النتائج غري املرغوب يف : الرقابة الوقائية -
تأثري اخلطر على القدرة يف حتقيق األهداف أكرب كلما أصبح تنفيذ الرقابة  حتقيقها وكلما كان

 .الوقائية مالئم وذو أمهية أكرب
حتظى بأمهية خاصة عندما يتم جتنب  حتقيق نتيجة مرغوبة، مصممة لضمان: الرقابة التوجيهية -

 .حدوث أمر غري مرغوب فيه وغالبا ما تستخدم لدعم حتقيق أهداف املطابقة
مصممة لتحديد ما إذا كانت النتائج غري مرغوب فيها قد مت حتقيقها بعد  :بة التحقيقيةالرقا -

احلدث، ومع ذلك فإن وجود هذا النوع من الرقابة خيفف خطر حدوث نتائج غري مرغوب 
 .فيها

 .مصممة لتصحيح النتائج غري املرغوب فيها اليت حتققت :الرقابة التصحيحية -
 ريف، وتو وجود أشخاص مناسبني ولديهم معلومات صحيحة ومالئمة لهن إ: المعلومات واالتصال .1

قنوات اتصال داخلية له تأثري مباشر على سري إدارة املخاطر، فهي تنقل املعلومات املتعلقة بقابلية تعرض 
املؤسسة للمخاطر ودرجة حتمل خماطرها، كما توفر قنوات االتصال الداخلية لغة مشرتكة حول طرق 

 ريفو أن ت أيضا جيبو . وتفعيل عناصر إدارة املخاطراملخاطر ومسؤوليات املوظفني يف دعم  حتديد وتقييم
قنوات اتصال خارجية مع كل اجلهات املستفيدة حول الطريقة اليت تدير هبا املؤسسة املخاطر وتعطي 

 .ضمانات حول ذلك
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ينبغي مراقبة عمليات إدارة املخاطر لتقييم أداء عناصرها عن طريق املراقبة املستمرة والتقييمات  :المراقبة .3
املنفصلة أو كليهما الكتشاف أوجه القصور يف نظام إدارة املخاطر وتقدمي تقارير عن ذلك لإلدارة العليا 

 .وحتديد مدى مالئمة وفعالية عملية إدارة املخاطر
 المخاطرتصنيف : الفرع الثاني

حتديد طبيعة املخاطر وتصنيفها  يتم  COSOوفقا ملا ورد يف اإلطار املتكامل إلدارة املخاطر الصادر عن جلنة 
عند القيام بتقييم املخاطر، أين يتم تقدير تأثري األحداث احملتملة على حتقيق األهداف، وتقيم هذه املخاطر من 

 :ملخاطر وفقا ملا أقرته هذه اللجنة إىلوعليه تصنف ا. واألثراالحتمالية : بعدين ومها
هي املخاطر اليت يسهل التحكم فيها جراء وجود ضوابط رقابية حمكمة : المخاطر القابلة للتحكم .1

 . التصميم
يقصد هبا تلك املخاطر املالزمة لطبيعة النشاط ذاته، يتم حتديدها من قبل اجلهات : المخاطر المالزمة .1

 .1والتحكم فيها تقوم هذه األخرية بتحديد اإلجراءات املتعلقة مبعاجلتهاالعليا داخل املؤسسة، كما 
ختفيف هي املخاطر اليت تبقى حىت بعد حتديد خطة إدارة املخاطر وبعد كل حماوالت   :المخاطر المتبقية .2

كما تعرف أيضا بأهنا املخاطر اليت تبقى حىت  .2داخل املنظمةدائما  متواجدة، هذه املخاطر املخاطر
د اختاذ اإلدارة إلجراءات احلد من تأثري احتمال وقوع أحداث سلبية مبا يف ذلك أنشطة املتابعة عند بع

 . 4وجيب أال تتعدى قيمة اخلطر املتبقي قيمة القابلية يف اخلطر. 3االستجابة للخطر
هذا الصنف يتم التعرف على . تعرف أيضا باملخاطر اهلامة أو اجلوهرية أو املفتاحية: المخاطر األساسية .4

اخلطر غري املقبول بالنسبة لعتبة اخلطر عند ترتيب أولويات املخاطر يف املؤسسة، يف حالة اإلفصاح عن 
عندئد يصنف هذا النوع من املخاطر على أنه خطر ذو أولوية قصوى أو . حتملهل املؤسسة تقبي الذ

يغة أخرى تتمثل أو بص. سسةوالذي جيب أن مينح انتباه منتظم من أعلى مستوى يف املؤ " خطر أساسي"
          .املخاطر األساسية يف تلك املخاطر املتبقية واليت تتعدى قيمتها معدل القابلية للخطر

 
 

                                                 
1
 Cendrowski.H .Mair .W.C, Entreprise Risk Management and COSO : A Guide for Directors, Executives 

And Practitioners, published by Wiley  Sons, USA, 2009, p.94   
2
 Ibid, p.94 

3
 Spencer Pickett KH. (2011), Op.cit, p. 99 

4
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 02, p. 41  

 Plus d’informations consultez l’ouvrage : Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 02, p. 41 
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 COSOوفقا للجنة  مزايا إدارة المخاطر: ثالثالفرع ال
 : 1املزايا املتمثلة يفيتيح هلا حتقيق العديد من  COSOخاطر الصادر عن جلنة املإن تطبيق املؤسسة لنموذج إدارة 

يتم اعتبار الرغبة يف اخلطر عند تقييم : إلدارة االسرتاتيجية للمؤسسةضمن احتديد الرغبة يف اخلطر  -
 .ووضع آليات إلدارة اجلوانب ذات الصلة باملخاطر ،البدائل االسرتاتيجية للمؤسسة وحتديد األهداف

باملؤسسة ألن ذلك يوفر الرمسية أو الصرامة يف إدارة املخاطر دى تعزيز قرارات االستجابة للخطر ل -
 .خيارات االستجابة للخطر من خالل املخاطر البديلة، جتنب اخلطر، تقاسم املخاطر أو قبول اخلطر

حلول هلا واحلد لى حتديد توقعات األحداث وإجياد تقليص املفاجآت التشغيلية واخلسائر وكسب القدرة ع -
 .من املفاجآت املرتبطة هبا

ليت تؤثر تواجه املؤسسات العديد من املخاطر وا: ريف باملخاطر املتعددة على مستوى كل مؤسسةالتع -
وتساعد إدارة املخاطر على االستجابة الفعالة لتلك املخاطر بشكل مرتابط  على خمتلف جوانبها

 .ومتكامل
إدارة املخاطر بتحديد اقتناص الفرص من خالل النظر إىل األحداث احملتملة ذات اآلثار اإلجيابية وتقوم  -

 .مسبق للفرص وحتقيقها
حتسني استغالل رأس املال وذلك باحلصول على معلومات قوية عن املخاطر متكن من خالهلا اإلدارة  -

 .تقييم وبفعالية احتياجات رأس املال وتعزيز طريقة ختصيص رأس املال
      

 لى ضوء متطلبات اإلطار المرجعي الدوليدور التدقيق الداخلي اتجاه إدارة المخاطر ع: المطلب الثالث
 العالقة العامة بين التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر : الفرع األول

على ضوء تقريرها  COSOأكدت جلنة :  الداخلي في إدارة مخاطر المؤسسة التدقيق مساهمة .3
دارة املخاطر بأن وظيفة التدقيق الداخلي تساعد اإلدارة وجملس اإلدارة أو جلنة اإلطار املتكامل إلاملتعلق ب
عن طريق فحص وتقييم وإعداد التقارير واإلدالء بتوصيات حتسينية يف إدارة املخاطر باملؤسسة التدقيق 

التدقيق أن العديد من املهتمني على  ويؤكد .املؤسسة وفعاليتهابة  خماطر إدار عمليات حول مالئمة 
خصوصا وأن  ت الثمانية إلدارة خماطر املؤسسة؛الداخلي يقوم بدور حيوي يف اإلشراف على سري املكونا

                                                 
1
 Spencer Pickett KH. (2011), Op.cit, pp.80-81 
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كما أكد معهد املدققني الداخليني على ضوء .التدقيق الداخلي يعمل وفقا ملقاربة مرتكزة على املخاطر
يشارك  ال إدارة املخاطر على أاملواقف من مسائل خاصة اليت أصدرهتا خبصوص دور التدقيق الداخلي يف

املؤسسة حفاظا على موضوعيته واستقالليته،كما أكد املعهد بأنه بخاطر املالتدقيق الداخلي يف إدارة 
على املنظمات أن تدرك بأن اإلدارة العليا هي املسؤولة عن إدارة املخاطر وبإمكاهنا تفويض هذه 

يف حني يبقى التدقيق الداخلي مكلف على أن  ،1لذلكاملسؤولية إىل فريق إداري موثوق خمتص أو مؤهل 
أن يساند اإلدارة ويدعمها يف قراراهتا بشأن املخاطر وحىت أنه بإمكانه  يقدم املشورة والتوصيات لإلدارة

واقف من يف إحدى املأيضا ورد و  .2املتعلقة باملخاطر بدال من قيامه باختاذ القرارات املتعلقة باملخاطر
يف إعطاء ضمان جمللس اإلدارة حول فعالية يتمثل الدور الرئيس للتدقيق الداخلي  أن مسائل خاصة على

ة مسرية بشكل صحيح وأن نظام الرقابة غرض التأكد من أن املخاطر األساسيعمليات إدارة املخاطر ب
 . 3الداخلية يشتغل بشكل جيد

مل معهد املدققني الداخليني على نشر ورقة من أجل ضبط األدوار الذي يقوم هبا املدقق اجتاه إدارة املخاطر، ع
 علىلي يف تسيري املخاطر باملؤسسة، وصممها حبيثة قام على ضوءها باحلديث عن جماالت مسامهة التدقيق الداخ

 :كما يلي  تلك األدوار على ثالثة أصناففيها ب ورت" نصف دائرة"شكل 
 : 4تتمثل يف: مخاطر المؤسسةاألدوار الرئيسية للتدقيق الداخلي اتجاه عمليات إدارة  - أ

 .عمليات إدارة املخاطرسري إعطاء ضمان حول  -
 .إعطاء ضمان بأن املخاطر يتم تقييمها بشكل صحيح -
 .تقييم عمليات إدارة املخاطر -
 .ةعملية اإلبالغ عن املخاطر األساسيتقييم  -
 .ةاجعة طريقة تسيري املخاطر األساسيفحص ومر  -

                                                 

منوذج برنامج ، السنوية منوذج خطة مهمة التدقيق، وذج اخلطة السنوية إلدارة التدقيق الداخليمن هياملبين على املخاطر  الداخلي مناذج تطبيق التدقيق من أهم  

 .تصنيف مالحظات تقرير التدقيق الداخلي وفق املخاطرو التدقيق
1
IIA, «IIA position paper : the Role of Internal Auditing in Entreprise –Wide Risk Management», January 

2008, p. 02 
2
Marh.S.B et al, «The Impact of Entreprise Risk Management on the International Audit Function », 

February 2006, p. 03. Research found on : https://erm.ncsu.edu/az/erm/i/chan/library/ERMJFAPaper21306.pdf 

(retrieved  on October 05, 2014)  
3
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 02, p. 24 

4
 IIA, « Internal Auditing’s Role in Risk Management », sponsored by ORACLE  the IIARF, USA, March 

2011, p. 12  

https://erm.ncsu.edu/az/erm/i/chan/library/ERMJFAPaper21306.pdf
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 من املعروف جدا أن التدقيق: أخذه كل الحيطة والحذر األدوار التي يقوم بها المدقق مع - ب
حفاظا على  الالزمة االحتياطات أخذه مع يف جمال إدارة املخاطرالداخلي يقوم بأنشطة االستشارة 

 :1استقالليته وموضوعيته، وتتمثل تلك األدوار يف
 .تسهيل عملية حتديد وتقييم املخاطر -
 .للمخاطرمرافقة اإلدارة يف طريقة استجابتها  -
 .تنسيق أنشطة إدارة املخاطر -
 .توحيد تقارير املخاطر -
 .جتديد وتطوير إطار تسيري املخاطر -
 .مساندة وتشجيع تطبيق إدارة املخاطر -
 .تطوير اسرتاتيجية إدارة املخاطر مصادق عليها من طرف اجمللس -
 :2تتمثل يف: األدوار التي يجب على المدقق أال يقوم بها - ت
 .القابلية للخطرحتديد مستوى  -
 .تعريف أو حتديد عمليات إدارة املخاطر -
 .تسيري الضمان حول املخاطر -
 .يف االستجابة للخطر تإصدار قرارا -
 .تطبيق قياسات للتحكم يف املخاطر باسم اإلدارة -
 .                    تويل مسؤولية إدارة املخاطر -
ن مت إصدار تقرير ذ أنم: لمخاطرأشكال مساعدة المدقق الداخلي في تصميم ضوابط إدارة ا  .0

COSO  ن هناك روابط مكثفة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر وهي يف تنامي تبني أ 1114سنة
أهنا مفهومة ويتم إدارهتا بحول املخاطر مستمر، فالتدقيق الداخلي يوفر ضمانا لإلدارة وجمللس اإلدارة 

خالل توفريه لألدوات  إدارة املخاطر باملؤسسة منكما يدعم التدقيق الداخلي عمليات .بشكل فعال
م املخاطر وكذلك من خالل تدقيق عمليات إدارة املخاطر والتنسيق يف التقارير والتقنيات اليت حتدد وتقي

                                                 
1
Ibid, p. 12  

2
 IIA.(March, 2091), Op.cit,  p. 12 
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اإلدارة العليا هي الطرف املسؤول عن تصميم ضوابط إدارة  وتبقى. 1املتعلقة باملخاطر مع اإلدارة العليا
تدقيق الداخلي يوفر هو اآلخر املشورة لإلدارة العليا من أجل حتسني الضوابط اخلاصة املخاطر إال أن ال

التشغيلية  جراءاتاإلضوابط املخاطر يف  هبدف زيادة الوعي باملخاطر ودمجبإدارة املخاطر وذلك 
ات إدارة ويف القائمة التالية بعض املهام اليت تثبت أشكال مسامهة املدقق يف حتسني ضوابط عملي. إلدارةل

 :املخاطر
من خالل التأكيد على وجود سياسات : ظمةالنطاق الكامل للمنتدقيق عمليات إدارة املخاطر عرب  -

من طرف جملس اإلدارة والتأكد من درجة تطبيقها،  اإجراءات خاصة بإدارة املخاطر مصادق عليهو 
املنهجية ) وكذلك التأكيد على النزاهة يف عملية التعريف باملخاطر وتقييم فعالية الوسائل املستعملة

تقييم املخاطر ابعة املنتظمة والرصد املستمر ل، وكذلك التأكد من املتيف تقييم املخاطر( ومقاربات القياس
من فعالية تلك أيضا يتأكد املدقق  كما،  خاطرف من حدة املختفطط العمل اليت والتأكد من وجود خ

 .   2ملعلومات املتعلقة بإدارة املخاطرويتابع خمتلف ا اخلطط
 .دعم وتدريب العاملني يف جمال حتديد املخاطر وتقييمها ومتابعتها -
احملددة من املخاطر املفتاحية  كيز فيها علىتصميم خطة تدقيق مبنية على أساس املخاطر واليت يتم الرت  -

 .قبل اإلدارة العليا
 .ضبط ومراجعة تقارير إدارة املخاطر اليت ستقدم للجنة التدقيق وجملس اإلدارة -
إدارة ب الكامنةإضفاء تعليقات على فعالية اإلجراءات املتخذة من طرف اإلدارة ملعاجلة نقاط الضعف  -

 .الداخليق حتديدها من قبل التدقيق املخاطر اليت سب
 .عن كل املمارسات اجليدة يف إدارة املخاطراإلدارة إبالغ  -
 .  3تقدمي بيان توكيد على املخاطر والرقابة الداخلية للجنة التدقيق وجملس اإلدارة -

بالرغم من  :فرص متاحة أمام المدقق الداخلي لإلدالء بآراءه حول سير إدارة المخاطر بالمؤسسة. 1
يف سري إدارة املخاطر يف  بآرائهأنه بإمكانه املشاركة  إدارة املخاطر، إالق يف تصميم ضوابط املسامهة احملدودة للمدق

 :1املواقف اآلتية
                                                 
1
 Woods. M et al, International Risk Management- Systems, Internal Control and Corporate Governance, 

1
st
 edition, CIMA of Elsevier publishing, Britain, 2008, p. 52 

2
 Fermandez –laviada. A, « Internal audit function role in operational risk management », Journal of 

Financial  Regulation and Compliance, vol 15, issue 02, 2007, pp.144-145 

http://dx.doi.org/10.1108/13581980710744039  
3
 Woods.M et al, Op.cit, p. 129 

http://dx.doi.org/10.1108/13581980710744039


عالقة التدقيق الداخلي بالعمليات التشغيلية الواردة باإلطار المرجعي الدولي :الفصل الثالث  

 

107 

 

حتديد ما إذا كانت أهداف املؤسسة متضمنة نقطة انطالق إلدارة املخاطر وأهنا معرفة بشكل واضح  -
 .ومفهومة بشكل كاف لدى كل األطراف باملؤسسة

حول  طبيعة وفعالية بيئة الرقابة من أجل إعطاء ضمان لإلدارة العليا وللمجلسإبداء وجهات نظر حول  -
  .ذلك

حتديد الرغبة يف اخلطر وعتبة التأثر باخلطر يف املؤسسة من أجل إعطاء ضمان حول معايري  ليةعم تسهيل -
 .حتديدها وبأهنا معروفة ومصادق عليها من طرف جملس اإلدارة وأهنا مفهومة لدى اجلميع

 .تم معاجلتها بشكل جيدي حىت هاوترتيباملخاطر احملددة  تقييمدة اإلدارة على مساع -
 .ترتيب املخاطر بدقة حىت يسهلإعطاء نصائح حول معايري تقييم املخاطر من زاوية األثر واالحتمالية  -
إعطاء نصائح حول اختيار مناذج معاجلة املخاطر من أجل مساعدة اإلدارة على حتديد ما إذا كانت  -

 .احللول املتخذة متكن من حتقيق األمثلية يف إدارة املخاطر املسيطر عليها
أجل التعريف باملخاطر اجلديدة الظاهرة أو  مساعدة اإلدارة على متابعة البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية من -

 .احملتملة
الفعال ألنشطة إدارة عرض حتقيقات التدقيق يف إطار يسمح لإلدارة بفهم املالئمة حول التصميم والسري  -

 .املخاطر
سريها السليم و إجراء تقييم عام لنظام إدارة املخاطر من أجل إعطاء ضمان حول مالئمة تصميمها  -

     .والفعال

التي تناقش العالقة القائمة بين التدقيق الداخلي وإدارة ودالئل التطبيق  أهم المعايير :الفرع الثاني
 . المخاطر

ات املهنية للتدقيق وأبرز العمليات التشغيلية الواردة باإلطار املرجعي الدويل للممارس تعد إدارة املخاطر أهم
ضمن  فصل اإلطار املرجعي تلك العالقة بشكل بارزي ،املتنامية بالتدقيق الداخلي عالقتهاالداخلي، ونظرا ل

 :املواضع التالية
 "التخطيط" 1111املعيار  -
 "طبيعة العمل" 1111املعيار  -
 "إدارة املخاطر" 1111املعيار  -

                                                                                                                                                         
1
Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 02, p. 30  
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 "أهداف املهمة" 1111املعيار  -
 "قبول اإلدارة العليا للمخاطر" 1211املعيار  -
 "تقييم مالئمة عمليات إدارة املخاطر" MPA 1111.1 دليل التطبيق العملي -
 "تسيري املخاطر املرتبطة بنشاط التدقيق الداخلي" MPA 1111.1 دليل التطبيق العملي -
 "تقييم املخاطر عند التخطيط للمهمة" MPA 2210.A1  دليل التطبيق العملي -
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يعد خطة تدقيق قائمة على " على أنه" التخطيط" 1111 المعيار ينص

ومن أجل توضيح مضمون هذا   .1"مقاربة املخاطر من أجل حتديد األولويات واليت تتماشى مع أهداف املؤسسة
من أجل إعداد خطة تدقيق قائمة على مقاربة املخاطر، على مسؤول التدقيق الداخلي : املعيار ورد التفسري التايل

أن يستشري اإلدارة العليا واجمللس وأن يأخذ يف احلسبان االسرتاتيجية واألهداف التشغيلية األساسية واملخاطر 
كما جيب على مسؤول التدقيق الداخلي مراجعة وتعديل خطة . يات إدارة املخاطراملشرتكة باإلضافة إىل عمل

التدقيق من أجل االستجابة للتغريات يف األنشطة واملخاطر والعمليات والربامج واألنظمة وأشكال الرقابة 
 :3يذ التاليةوبغية تسهيل تطبيق املعيار اخلاص بالتخطيط وردت ضمن اإلطار املرجعي معايري التنف .2باملؤسسة

موثق للمخاطر، وأن يتم ذلك على  جيب أن تقوم خطة التدقيق الداخلي على تقييم" A1.2010املعيار  -
األقل مرة كل سنة، كما جيب أن تؤخذ وجهات نظر اإلدارة العليا واجمللس بعني االعتبار يف هذه 

 ".العملية
ويراعي توقعات اإلدارة العليا واجمللس على مسؤول التدقيق الداخلي أن حيدد " A2.2010املعيار  -

 ".واألطراف ذات املصلحة اليت ختص آراء التدقيق الداخلي واستنتاجاته
على مسؤول التدقيق الداخلي، ينبغي عليه قبل قبوهلا  عندما تعرض مهمة استشارة" C1.2010املعيار  -

كذلك حتسني عمليات املؤسسة أن يأخذ بعني االعتبار مدى مسامهة املهمة يف حتسني إدارة املخاطر و 
 ". كما ينبغي إدراج كل املهمات املقبولة ضمن خطة التدقيق. وحتسني القيمة املضافة هلا

الذي ينص على ضرورة أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم " عملطبيعة ال" 1111المعيار  كما جاء ضمن  
وبغرض . ة وقائمة على أساس املخاطرنهجنظامية ومم عملية إدارة املخاطر وأن يساهم يف حتسينها وفقا ملقاربة

 أنه الذي ينص على" إدارة املخاطر"  1111 المعيار الفرعيالتفصيل يف ذلك، يندرج ضمن هذه اجملموعة 

                                                 
1
 IFACI.(2013), Op.cit, p. 45 

2
 IFACI.(2016), Op.cit,  p.10 

3
 IFACI.(2013), Op.cit, p. 46 
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توضيحا ملا ورد يف  .1"يقيم فعالية عمليات إدارة املخاطر وأن يساهم يف حتسينهاينبغي على املدقق الداخلي أن "
من أجل حتديد مدى فعالية عمليات إدارة املخاطر، جيب على املدققني الداخليني : جاء التفسري التايلهذا املعيار 

 :ضمان أن
 .أهداف املؤسسة متماشية مع رسالة املؤسسة وتساهم يف حتقيقها -
 .املخاطر املهمة مت حتديدها وتقييمها -
 .ية للخطر باملؤسسةالطرق املتخذة ملعاجلة املخاطر مالئمة ومتناسبة مع درجة القابل -
املعلومات املتعلقة باملخاطر حمدثة ويتم إبالغها يف الوقت املناسب على مستوى املؤسسة من أجل  -

 .مساعدة كل األطراف واملسؤولني واجمللس على ممارسة مسؤولياهتم
التقييم أثناء مهماته توضيح طريقة التقييم، ميكن أن يقوم نشاط التدقيق بتجميع املعلومات الالزمة ملساندة هذا ل

دى كفاءهتا ممع األخذ بعني االعتبار نتائج تلك املهمات اليت تقدم فهما وافيا لعمليات إدارة املخاطر باملؤسسة و 
 . ها أو كليهماة عنوتتم متابعة عمليات إدارة املخاطر من خالل األنشطة املستمرة لإلدارة أو املستقل

 :2، وردت ضمن اإلطار املرجعي معايري التنفيذ التالية"ملخاطرإدارة ا"تسهيال لعملية تطبيق معيار 
جيب على التدقيق الداخلي عند تقييمه للمخاطر املرتبطة حبوكمة املؤسسة " A1.2120املعيار -

 :وبالعمليات وبأنظمة املعلومات باملؤسسة مع األخذ بعني ما يلي
 هداف االسرتاتيجية للمؤسسةحتقيق األ. 
 لومات املالية والتشغيليةموثوقية ونزاهة املع . 
 فعالية وفاعلية العمليات والربامج. 
 محاية األصول. 
 احرتام القوانني والتنظيمات واإلجراءات والعقود. 

جيب على التدقيق الداخلي أن يقيم إمكانية حدوث الغش والطريقة اليت تسري هبا " A2.2120 املعيار -
 ".خماطر الغش داخل املؤسسة

                                                 
1
 IFACI.(2016), Op.cit, p. 13 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p. 19   
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أجل تسهيل عملية تقدير إمكانية ظهور الغش، يستحسن أن يقوم املدقق بفحص بيئة الرقابة ومدى  من
كما جيب على املدقق أال يتكلف يف إدراج مهام خاصة . تبين مفاهيم األخالق وتواجد ثقافة مثالية

 .ن يدرجها ضمن أعماله اليومية املعتادةر الغش ضمن خطة التدقيق بل عليه أمبخاط
ن يني اخلوض يف املخاطر املتعلقة وأأثناء مهمات االستشارة، على املدققني الداخل" C1.2120 اراملعي -

 ".ينتبهوا إىل وجود أي خماطر أخرى
على املدققني الداخليني استعمال معارفهم املتعلقة باملخاطر واليت يكتسبوهنا من " C2.2120 ملعيارا -

 ".املهام االستشارية عند تقييمهم لعمليات إدارة املخاطر باملؤسسة
عند قيام املدققني الداخليني مبساعدة اإلدارة على تصميم عمليات إدارة املخاطر أو " C3.2120املعيار -

       ".    خالل قيامهم باإلدارة الفعلية للمخاطراع عن تويل أي مسؤولية إدارية متنحتسينها، جيب عليهم اال
يتطلب من املدقق إبداء العناية املهنية واملهارة املتوقعتني من مدقق مؤهل وحريص عند إىل ما سبق،  ةباإلضاف

 .التكميليةونصوصه  1111تقدير مالئمة فعالية إدارة املخاطر وذلك التزاما باملعيار 
مجلة من اإلرشادات العملية اليت تساعد   MPA 2120.1دليل التطبيق العمليكما ورد ضمن اإلطار املرجعي 

 : 1تنص باختصار علىئمة عمليات إدارة املخاطر، املدقق الداخلي على تقييم مدى مال
ا وللمجلس، حيث تسعى من املعروف أن إدارة املخاطر باملؤسسة من املسؤوليات الرئيسية لإلدارة العلي -

. اإلدارة ضمان السري اجليد لعمليات إدارة املخاطر وضمان أن تلك العمليات مناسبة وكافية وفعالة
وبإمكان اإلدارة أن تستعني بالتدقيق الداخلي عند فحص وتقييم عمليات إدارة املخاطر والتأكد من  

 .جل حتسني عمليات إدارة املخاطرباإلضافة إىل وضع تقارير وتوصيات من أ. كفايتها وفعاليتها
بإمكان املدقق الداخلي يف إطار املهمات االستشارية مساعدة املؤسسة على حتديد وتقييم ووضع  -

 .إلدارة املخاطر وحىت الرقابة الداخلية من أجل التحكم يف املخاطر إجراءات
شكل رمسي لإلدارة يف حالة عدم وجود عمليات إدارة املخاطر، يوضح مسؤول التدقيق الداخلي وب -

 :وجمللس اإلدارة أو للجنة التدقيق
 مسؤولياته يف جمال إدارة املخاطر ومتابعتها. 
  حاجته ملعلومات تشغيلية عن العمليات وإعطاء توضيحات مناسبة عن املخاطر األساسية

 .وطريقة تسيريها ومتابعتها
                                                 
1
Ibid, pp.166-168 
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يتعلق بدور التدقيق الداخلي اجتاه يستقبل مسؤول التدقيق توقعات اإلدارة العليا واجمللس عن كل ما  -
أن حيدد دوره يف ميثاق التدقيق، كما جيب أن تنسق مسؤوليات التدقيق  عمليات إدارة املخاطر، وجيب

 .الداخلي مع كل الفرق أو األشخاص املشاركة يف عمليات إدارة املخاطر
حجمها وثقافتها ومنط تسيريها، وبالنسبة لعمليات إدارة املخاطر كل مؤسسة تصمم عمليات مناسبة مع  -

طبيعة أنشطة مع على التدقيق الداخلي أن يضمن بأن الطريقة املتخذة يف ذلك كافية ومكيفة ومتالئمة 
 .املؤسسة

، ينبغي عليه مجع املعلومات  من أجل مساعدة املدقق على إبداء رأيه حول مالئمة عمليات إدارة املخاطر -
 :حول ةومالئم يةافك

  معلومات خاصة بقطاع نشاط املؤسسة وحتليلها ومن مث حتديد خمتلف املخاطر احملتملة اليت
ومتابعتها وحىت إعادة  هاميكن أن متس باملؤسسة أو بإجراءات الرقابة املستعملة يف تسيري 

 .تقييمها
  اخلطر إلدارة املخاطر ودرجة رغبتها يفاملؤسسة املقاربة املستعملة يف فحص. 
 فحص تقارير تقييم املخاطر السابقة. 
  تنظيم لقاءات مع املدراء التشغيلني باملؤسسة من أجل حتديد أهداف كل جماالت األنشطة

 .باملؤسسة واملخاطر املرتبطة هبا ومناذج املتابعة والرقابة على املخاطر
 تابعة املخاطر وطريقة قاللية فعالية عملية متمجع املعلومات املالئمة من أجل تقييم وبكل اس

 .إبالغها والتخلص منها وأنشطة الرقابة الداخلية املرافقة هلا
  حتديد ما إذا كانت املعلومات املتعلقة مبتابعة املخاطر قد مت إبالغها إىل كل األطراف

 . باملؤسسة وأن التقارير املتعلقة بنتائج إدارة املخاطر يتم نشرها وفقا لطرق مقبولة
 حتليل املخاطر املتخذة من طرف اإلدارة واإلجراءات املتخذة بشأهنا  ضمان أن طريقة

 .والتحسينات املقرتحة تتم يف إطار عمليات إدارة املخاطر
 تقييم فعالية التقييم الذايت املتبعة من طرف اإلدارة. 
  فحص مؤشرات الفشل احملتملة فيما يتعلق بعمليات إدارة املخاطر، ومناقشة ذلك مع اإلدارة

والتأكد من مدى مالئمة تلك العمليات مع اسرتاتيجية املؤسسة ومع إجراءاهتا من . لسواجمل
 .أجل تربير جماالت عدم قبول اإلدارة العليا للمخاطر
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. ومادام أن كل عملية داخل املؤسسة عرضة للمخاطر فإن للتدقيق الداخلي هو اآلخر عرضة ملخاطر خاصة به 
 إرشادات كفيلة على توضيح   MPA 2120.1دليل التطبيق العمليبعي ورد ضمن اإلطار املرجوبذلك فقد 

، وفيما يلي شرح كيفية التعامل معها للتقليل من حدهتا أو التخلص منهاتوضح  و اليت تواجه عمل املدقق املخاطر 
 : خمتصر ملا جاء يف ذلك

خماطر فشل التدقيق وخماطر إعطاء ضمان خاطئ : تواجه املدقق الداخلي ثالثة أشكال من املخاطر وهي -
وبذلك ينبغي على املدقق أن يشري إىل اخلصائص األساسية وإىل األنظمة اليت توضع يف . وخماطر السمعة

 . خدمة مصلحة التدقيق الداخلي من أجل مساعدهتا على تسيري أفضل لتلك املخاطر
 :1هناك جمموعة من الضوابط اليت تساعد املدقق على التصدي ملخاطر فشل التدقيق، أمهها -

 برنامج فعال لضمان وحتسني اجلودة تطبيق. 
  الفحص الدوري إلمجايل نشاط التدقيق مع ضرورة أن ينصب هذا الفحص على ديناميكية

 .خماطر املؤسسة
  الفحص الدوري خلطة التدقيق من أجل حتديد املهمات األكثر خطورة وتوفري رؤية أفضل

 .عنها
  التخطيط الفعال للتدقيق والذي يرتبط بالتقييم الفعال للمخاطر والتحديد املعمق للمعلومات

 .املالئمة مبا يسمح من تقليص خطر فشل التدقيق
  املدقق فهم وحتليل بناء النظام الرقايب وحتديد التصميم الفعال لعملية التدقيق اليت تتطلب من

كما يكون حباجة إىل معلومات قوية متكنه من . مدى مالئمتها قبل الشروع يف تقييمها
حتديد أسباب حاالت عدم االنتظامية باملؤسسة ومن مث املساعدة على معاجلتها، وبالتايل 

 .التخلص من خماطر فشل التدقيق
 عمال التدقيق الداخلي من خالل مراجعة أوراق العمل، املشاركة متابعة اإلدارة العليا أل

وكل هذا النوع من ....مبناقشات فعالة أثناء سريان مهمات التدقيق، حضور اللقاء االختتامي
املشاكل احملتملة يف عملية التدقيق وتقييمها ن من التعريف بشكل سريع باألعمال ميك  

 .واملساعدة على التخلص منها

                                                 
1
 Ibid, p. 171 
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 من الضروري اختيار فريق لكل مهمة تدقيق خصوصا عند التخطيط : اسب للمواردجتميع من
للمهمات عالية اخلطورة، وانتقاء أفضل الكفاءات املناسبة وهذا ما يساعد على التقليل من 

 .  خماطر فشل التدقيق
إعطاء ناء مهماته، من خالل برز املخاطر اليت تواجه املدقق أثتشكل خماطر إعطاء ضمان خاطئ من أ -

مستوى ضمان أو ثقة قائمة على توقعات وفرضيات قائمة على األحداث، مبعىن ضمان يفتقد 
وحيدث هذا النوع من املخاطر عادة عندما يقوم املدقق مبساعدة . للموضوعية وميس باستقاللية املدقق

يوفر اإلطار املرجعي  وبذلك. اإلدارة العليا على التعريف باملخاطر القائمة باملهمة حمل التنفيذ وتقييمها
جمموعة من االحتياطات واملمارسات اجليدة اليت   MPA 2120.1 دليل التطبيق العمليعلى ضوء 
 :1أبرزهاى التصدي هلذا النوع من املخاطر، تساعده عل

  والتأكيد على األدوار اليت ال ختصه مث إبالغ مسبق حول دور التدقيق اجتاه إدارة املخاطر
 . اتصاالت واضحة ومتكررة عن ذلك راف املعنية واالستمرار يف إجراءاألطإىل كل توصيلها 

  يف حالة مشاركة املدقق يف مهام غري العمليات التدقيقية، عليه أن يوضح ذلك رمسيا بكتابة
 .  دوره يف هذا النوع من املهام ونطاق تدخله جتنبا للوقوع يف خماطر إعطاء ضمان خاطئ

االحتياطات اليت  توفريحيرص املدقق على احلفاظ على مسعة وصورة أنشطة التدقيق، ويسعى دائما إىل  -
وعة من مجم MPA 2120.1 دليل التطبيق العمليذلك ورد ضمن بجتنبه الوقوع يف خماطر السمعة، و 

 :2االسرتاتيجيات اليت تساعد املدقق على ذلك أمهها
  اجلودةإدراج برنامج قوي لضمان وحتسني. 
  تقييم دوري للمخاطر حىت يتمكن التدقيق هو اآلخر من حتديد املخاطر اليت ميكن أن

 .تؤثر على مسعته وصورته
 ادرة عن معهد املدققني الداخلينيااللتزام التام بقواعد أخالقيات املهنة الص. 

نامج التدقيق فقط، بل تتعدى ال تنحصر املقاربة القائمة على املخاطر اليت يعمل وفقها املدقق عند التخطيط لرب 
 المعيار من خاللذلك صراحة  حيث ورد. على أساس مقاربة املخاطرطيط ألهداف املهمة وحتديدها إىل التخ

                                                 
1
IFACI. (2013), Op.cit, pp.172-173  


املعيار ، أصدر املعهد معيارا جديدا ضمن معايري الصفات وهو   1111على ضوء اإلصدار اجلديد من املعايري املهنية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي لسنة   

 ".أدوار مسؤول التدقيق الداخلي خارج جمال أنشطة التدقيق الداخلي"  1111
2
 Ibid, p. 173 
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 ،من أجل توضيح  املعيار أكثر".جيب أن حتدد بدقة أهداف كل مهمة"الذي ينص على " أهداف املهمة" 1111
تبطة بالنشاط موضع جيب على التدقيق الداخلي إجراء تقييم أويل للمخاطر املر " A1.2210 المعيارجاء 

كما وفر اإلطار مجلة اإلرشادات العملية اليت . 1"دد أهداف املهمة على أساس نتائج هذا التقييمالتدقيق، وأن حي
 :2فيما يلي نلخصها  MPA  2210.A1.1 دليل التطبيق العمليتساعد املدقق على القيام بذلك من خالل 

من طرف اإلدارة، كما يستحسن إعداد ج تقييم املخاطر املعدة ينبغي على التدقيق أن يستند إىل نتائ -
 :عن تلك النتائج، ويستحسن أن ستضمن اجلوانب اآلتية ملخص
 موثوقية عملية التقييم . 
 يف ذلك ةالعملية اليت متت من طرف اإلدارة من أجل متابعة املخاطر وأشكال الرقابة املتخذ. 
  نتائج تقارير اإلدارة حول األحداث واملخاطر اليت تعدت عتبة القابلية للخطر وطريقة استجابة

 .اإلدارة لتلك املخاطر على ضوء تلك التقارير
  ذات الصلة بالنشاط موضع الفحص املخاطر. 
 جراء  ضرورة أن يتضمن امللخص املخاطر األساسية ودواعي متابعتها وضوابط الرقابة املتخذة

 .ذلك
 . عند الضرورة، بإمكان املدقق إجراء تقييم أويل للمخاطر -
حصول املدققني على املعلومات األساسية عن األنشطة موضع التدقيق والعمل على حتديثها، كما يتم  -

 .  مراجعة تلك املعلومات لتحديد أثرها على أهداف ونطاق املهمة
املهنية عالقة التدقيق الداخلي بعمليات إدارة املخاطر من زاوية كما ناقش اإلطار املرجعي الدويل للممارسات 

عندما خيلص مسؤول التدقيق الداخلي " الذي ينص على، 1211 المعيار قبول اإلدارة العليا للمخاطر على ضوء
ه أن فيجب علي. للمخاطر والذي ميكن أن يكون غري مقبول بالنسبة للمؤسسةمعني ستوى مبأن اإلدارة قد قبلت 
نه يستوجب عليه إبالغ اجمللس وإذا مل يتم اختاذ أي قرار بشأن اخلطر املتبقي، فإ ،(اإلدارة)يتفحص األمر معها 
إذ يؤكد هذا املعيار على أن للمدقق دور هام يف ضرورة إقناع اإلدارة بقبول املخاطر .  3"بغية إجياد حل لذلك

ويف حالة عدم قبوهلا، عليه . املتبقية واليت جيب أال تتعدى عتبة أو مستوى القابلية للخطر احملدد من طرف اإلدارة

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 91 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p.910 

3
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 40 
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ة التزامه بعدم التدخل يف حتديد مستوى مع ضرور . إجراء مناقشات واسعة معها ومع اجمللس وإجياد احللول املناسبة
 . القابلية للخطر أو عتبة اخلطر املتبقي حفاظا على استقالليته، بل بإمكانه فقط اإلدالء بآراءه حول ذلك

 
فالتدقيق  ،من خالل هذا املبحث توصلنا إىل أن هناك عالقة متينة جتمع بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر

السليم لفائدة اإلدارة خبصوص السري ، فهو يقدم ضمانات معقولة ئمة على التقييم والفحصبطبيعة ممارسته القا
وتعززت تلك العالقة ضمن اإلطار . ساسية تدار بشكل حمكمن كل املخاطر األلعمليات إدارة املخاطر وبأ

واضع كطبيعة العمل املرجعي من خالل تفصيلها عقب جمموعة من املعايري والدالئل اإلرشادية ويف العديد من امل
ن هناك روابط مكثفة بني التدقيق أ واعتبارات التخطيط وأهداف املهمة وغريها من املواضع اليت تؤكد على

 .الداخلي وإدارة املخاطر
    

عالقة التدقيق الداخلي بالحوكمة: المبحث الثالث  
الداخلي، بل هي مفاهيم متكاملة مع بعضها ال تعد احلوكمة مفهوما جديدا يف ساحة املمارسات املهنية للتدقيق 

البعض، خصوصا عقب االهنيارات املالية واألزمات االقتصادية احلادة اليت تعرفها العديد من اقتصاديات العامل، 
ولقد أكد على ذلك العديد من اهليئات . أين تعزز دور التدقيق الداخلي يف هيكل احلوكمة وممارساهتا الرشيدة

على أن التدقيق الداخلي أهم  لجنة كادبوري واملنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنميةصة كاملهنية املتخص
كما أن للحوكمة ارتباطات وثيقة مع عمليات الرقابة . اآلليات الداخلية اليت تعمل على تفعيل مبادئ احلوكمة

 . الداخلية وإدارة املخاطر
 عموميات حول الحوكمة: المطلب األول

 تعريف الحوكمة: ولالفرع األ
 :تتلقى احلوكمة العديد من التعاريف، نذكر منها

 األبعاد املالية حلوكمة الشركات  جلنة تعريفCadbury  احلوكمة على أهنا صف ت يتال  :1991عام
 . 1النظام الذي مبقتضاه تدار املنظمة وتراقب

                                                 
1
امللتقى الوطين  ،"فعالية أداء المراجعة الداخلية في ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري"، مسعودي واهلادي ضيف اهلل حممد دراوسي 

     14 .ص، 1111داري، جامعة بسكرة، اجلزائر، حول حوكمة الشركات ككآلية للحد من الفساد املايل واإل
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  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعريفOCED   نظام يتم بواسطته هي : للحوكمة  1993عام
توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها، وتوفر اهليكل الذي ميكن من خالله وضع أهداف الشركة 

 . 1ووسائل بلوغ تلك األهداف والرقابة على األداء
  جمموعة من العمليات والنظم اليت يعتمدها جملس هي : للحوكمةمعهد املدققني الداخليني  تعريف

 . 2اإلدارة من أجل تبليغ وإدارة وتسيري وقيادة أنشطة املؤسسة بغية حتقيق أهدافها
  جمموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانني والنظم  من منظور إداري  على أهنا تعرف احلوكمةو

ز إىل حتقيق اجلودة والتمي وبالتايل هتدف ،والقرارات اليت تضمن كال من االنضباط والشفافية والعدالة
ضل منافع يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أف

 .    3ككلاملصلحة   ذاتممكنة لكافة األطراف 
 هنا أحد اآلليات املفتاحية لتحسني الفعالية االقتصادية من رف من منظور اقتصادي على أكما تع

مهيها وباقي األطراف ذات املؤسسة وجملس اإلدارة ومساخالل تطوير العالقات بني إدارة 
كة كما حتافظ حوكمة الشركات على اهليكل الذي يتم من خالله حتديد أهداف الشر املصلحة،

وتوفر احلوكمة اجليدة احلوافز لإلدارة وللمجلس يف جمال متابعة األهداف . وحتديد طريقة متابعة األداء
 . 4تشجيع الشركات الستخدام املوارد بكفاءة أكرب م يفساهوت  هي يف مصلحة الشركة،اليت

 
 
 
 
  الطريقة اليت تدير هبا الشركة أنشطتها االقتصادية وتعرف احلوكمة من منظور اجتماعي على أهنا

التنظيم الداخلي و  االزدهار االقتصادي املتمثلة يفواالجتماعية والبيئية، باالعتماد على أربعة أبعاد 

                                                 
1
ورقلة، ، جامعة 14د ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العد"دراسة ميدانية -دور التدقيق الداخلي في تفعيل مبادئ الحوكمة"، صاحلي يزيد ومايو عبد اهلل  

 42 .، ص1112اجلزائر، 
2
 IFACI. (2016), Op.cit, p.23 

3
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل : ، امللتقى الوطين حول"دور الحاكمية في تحسين األداء المالي للشركات"حيياوي نعيمة وبوسلمة حكيمة،   

  14. ، ص2012واإلداري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
4
 Paape.L et al, « The relationship between the Internal Audit Function  and corporate governance in the 

EU – asurvey », International  Journal of Auditing, vol 07, issue 3, 2003,  p. 250, https://doi.org/10.1046/j.1099-

1123.2003.00073.x  

https://doi.org/10.1046/j.1099-1123.2003.00073.x
https://doi.org/10.1046/j.1099-1123.2003.00073.x
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والرقابة الداخلية، الشفافية يف املعامالت، الثقة مع األطراف ذات  تدقيقمن الالذي يتض)للمؤسسة 
  .1مراعاة احمليط والعالقات االجتماعيةو  (املصلحة

من املسامهني  كلاريف نستخلص أن احلوكمة عبارة عن هيكل ممنهج إلدارة العالقات بني  على ضوء هذه التع
لشركة وطريقة الرقابة على أداءها ومبراعاة وجملس اإلدارة وباقي األطراف ذات املصلحة حول كيفية تسيري شؤون ا

 .خمتلف اجلوانب التنظيمية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
 مكونات نظام الحوكمة واألطراف الفاعلة فيه : الفرع الثاني

 يتكون نظام حوكمة الشركات من مجلة من العناصر املرتبة وفقا للمختصرة: الحوكمةمكونات نظام  .3
SPC  على النحو التايل2" هياكل، إجراءات، تصرفات"ذات الداللة ، : 

 متغرية ومتنوعة حسب طبيعة نظام احلوكمة، منها ما يكون خاصا بطبيعة التنظيم كاجلمعية : الهياكل
املدققني احملاسبيني، ) ومنها ما يكون خارجيا ونطاق تدخله يكون تعاقديا. اللجانالعامة، جملس اإلدارة، 

 (.كالسلطات التنظيمية)، ومنها ما يكون يف إطار مهمات املصلحة العامة ....(وكاالت التنقيط، 
 التنظيمية القوانني والقواعد ؛تكون متنوعة جدا وختص بدرجة كبرية أو قليلة: اإلجراءات. 
  ة أخالقياهتم وممارساهتم اجليدترتبط بسلوكات األفراد و  تشكل جانبا رئيسيا يف نظام احلوكمة: التصرفات

  .3دعم فعالية نظام احلوكمةل
أن اهلياكل واإلجراءات ب  ISO 26000 : 2011باملسؤولية االجتماعية  اخلاصةتعترب املواصفة القياسية 

يف  الذي على ضوءه يتم اختاذ القرارات املرتبطة باحلوكمة،تشكالن اجلانب الرمسي للحوكمة وحتددان اإلطار 
التصرفات اجلانب غري الرمسي للحوكمة كوهنا تتأثر بدرجة كبرية بقيم وثقافة املؤسسة وكذلك  حني تشكل

 .4باألفراد الذين يتولون اإلدارة
مشاركة العديد من األطراف واليت  لحوكمةتطلب املمارسة السليمة لت: األطراف الفاعلة في نظام الحوكمة. 0

 :إىل ميكن أن نصنفها

                                                 
1
 Baggio.S  Sutter.P, « la gouvernance sociale en entreprises et sa mesure : une présentation du 

baromètre de gouvernance sociale », p. 1 ,  Folder found on; https://www.mars-

lab.com/wpcontent/uploads/2015/06/presbgsjan09.pdf (retrieved on: June, 2017) 
2
 Pérez.R, la Gouvernance de l’Entreprise, Editions la découverte, Paris, France, 2003,  p.24 

3
 Ibid , pp.24-25   

4
Capurso.T, « Pour une nouvelle approche intégrée : objectifs, processus, risques, contrôle et 

gouvernance », Revue Internationale des Auditeurs et des Contrôleurs Internes « Audit, Risques, et Contrôle », 

France, 2015,  p. 31 

https://www.mars-lab.com/wpcontent/uploads/2015/06/presbgsjan09.pdf
https://www.mars-lab.com/wpcontent/uploads/2015/06/presbgsjan09.pdf
https://www.mars-lab.com/wpcontent/uploads/2015/06/presbgsjan09.pdf
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 اللجان املنبثقة على مستوى جملس اإلدارة كلجنة وهم جملس اإلدارة، : المشاركون في الحوكمة
، املشرعني، النقابات ، املدققني الداخليني واملدققني اخلارجينيالتدقيق وجلنة التوظيف وجلنة األجور

 . 1واجلمعيات املهنية
 حملة األسهم، املستثمرون، ك ميثلون خمتلف األطراف ذات املصلحة :ستفيدون من الحوكمةالم

   .2املقرضون، املوردون، العمالء، العاملني، اإلدارة التنفيذية، اجلمهور، الدولة واجملتمع
 مبادئ الحوكمة: الفرع الثالث

تعزيز الرقابة على األداء وتفعيل املساءلة  تقوم حوكمة الشركات على مجلة من املبادئ الواضحة واليت من شأهنا
تلك  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث وضعت. تلف األطراف ذات املصلحةورفع درجة الثقة بني خم

 : 4وتتمثل تلك املبادئ يف، 3 1112 راجعتها  وتعديلها سنةمب وقامت 1999املبادئ  سنة 
جيب أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى : هيكل فعال إلطار حوكمة الشركات -

الشفافية وكفاءة األسواق وأن يتوافق مع أحكام القانون وحيدد بوضوح تقييم املسؤوليات بني اهليئات 
 . املختلفة املسؤولة عن اإلشراف والرقابة وااللتزام بتطبيق القانون

ت محاية احلقوق األساسية للمسامهني ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركا: حقوق المساهمينحفظ  -
 :اليت تعمل على

 تأمني حفظ أساليب تسجيل امللكية. 
 نقل أو حتويل امللكية. 
 احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة. 
 املشاركة والتصويت يف االجتماعات العامة للمسامهني. 
 انتخاب أعضاء جملس اإلدارة. 
 ى حصص من أرباح الشركةاحلصول عل   . 

                                                 
1
ق التدقي مؤمتر ،"عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية الدور المتوقع للمدقق الداخلي"، اهلل وارد خليل عطا  

    122 .ص، 2009 لبنان، ، نشر وتوزيع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بريوت،1111املنعقد بالشارقة سنة  الداخلي يف إطار حوكمة الشركات

2
التدقيق الداخلي يف إطار  مؤمتر ،"نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمة الشركات في إطار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية"ابراهيم حممد عبد الفتاح،   

 (بتصرف) 42.ص، 1119  لبنان، ، نشر وتوزيع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بريوت،1111حوكمة الشركات املنعقد بالشارقة سنة 
3
Jolly.A  Burmajaster.A, The Handbook of International Governance : a definitive guide, 2

nd
 edition, 

published by The Institute of Directors, USA, 2009,  pp.08-09 
4
 OECD, G 20/Principals of Corporate Governance, 2015, p.p 05-06 
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جيب أن يكفل إطار حوكمة الشركات املعاملة املتكافئة جلميع : المعاملة المتكافئة للمساهمين -
سامهني فرصة كما ينبغي أن تتاح لكافة امل. املسامهني ومن بينهم صغار املسامهني واملسامهني األجانب

امل املسامهون املنتمون إىل نفس الفئة عحالة انتهاك حقوقهم، كما جيب أن ي احلصول على تعويض
 . معاملة متكافئة

جيب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على : دور األطراف ذات المصلحة في حوكمة الشركات -
اعرتاف حبقوق أصحاب املصلحة كما يرسيها القانون وأن يعمل أيضا على تشجيع التعاون بني الشركات 

لثروة وفرص العمل وحتقيق االستدامة يف املشروعات القائمة على ا وبني أصحاب املصلحة يف جمال توفري
 .  أسس مالية

ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حتقق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املالئم : اإلفصاح والشفافية -
 بشأن كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة ومن بينها املوقف املايل واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة

 .  السلطة
جيب أن يتيح إطار حوكمة الشركات اخلطوط اإلرشادية االسرتاتيجية لتوجيه : مسؤوليات مجلس اإلدارة -

الشركات كما جيب أن يكفل املتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة وان تضمن مساءلة 
 .  جملس اإلدارة من قبل الشركة واملسامهني

يف توضيح املمارسات اليت ينبغي على املؤسسة أن تتبعها عند تبين وتأسيس إطار جمتمعة املبادئ  تتجلى أمهية هذه
الواقعية حلوكمة الشركات اليت متتلك الدعم الدويل تعد مبثابة املعايري لشركات مبا فيها آليات تنفيذها، كما حوكمة ا

ي األفضل وأهنا كافية بشكل والتنمية ه صادياالقتإال أن هذا ال يعين بالضرورة بأن مبادئ منظمة التعاون 
 . 1هنائي

 
 عالقة الحوكمة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية : الفرع الرابع

 .ميكن متثيل العالقة القائمة بني كل من عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر واحلوكمة يف الشكل اآليت

                                                 
1
، جملة الغزي للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد "مقترح لتفعيل لجنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات وآلياتهادليل "عبد الوهاب حممد حسن بشرى،   

 (بتصرف) 111.ص ،1111 ، العراق،11، العدد 13
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                          .بإدارة املخاطر والرقابة الداخليةعالقة احلوكمة : (24)الشكل                          

                 
Source : Kurt. F. reding et al, Op.cit,  chap 03, p. 02 

يتضح من خالل هذا الشكل أن العالقة القائمة بني كل من عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية هي 
إدارة املخاطر، وهذه األخرية متثل جزءا أساسيا  فالرقابة الداخلية تشكل جزءا ال يتجزأ من عمليات. عالقة احتواء

. كما تشري تلك األسهم يف الشكل إىل التدفقات املختلفة للمعلومات بني تلك العمليات. من عمليات احلوكمة
 :حيث تعمل إدارة املخاطر ضمن هيكل احلوكمة على

 يريهااكتشاف املخاطر املمكنة اليت ميكن أن تؤثر على جناح املؤسسة وتتوىل تس. 
 استغالل كل الفرص اليت تقود إىل جناح املؤسسة. 

وتبقى اإلدارة هي املسؤولة عن صياغة اسرتاتيجيات تسيري املخاطر والفرص وعن تصميم عمليات إدارة املخاطر 
 .املخاطر واقتناص الفرص الضوابط الرقابية الكافية لتجنب ، وكذلك عن تصميم1الضرورية يف هيكل احلوكمة

دعم هذه العالقات القائمة بني هذه العمليات هو ذلك التعريف الذي أطلقه معهد املدققني الداخليني ولعل ما ي
للحوكمة من خالل وصفه على أهنا عمليات تتم من خالل إجراءات تستخدم بواسطة ممثلي أصحاب املصلحة 

لتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتوفري إشراف على املخاطر وإدارهتا بواسطة اإلدارة ومراقبة خماطر املنظمة وا
ن معهد املدققني الصادرة ع Tone at the Topكما أشار رئيس جلنة حترير جملة . لتجنب هذه املخاطر

إىل أن اخلطر يعد مفتاح يقود أنشطة املنظمة وأن احلوكمة تعترب استجابة اسرتاتيجية  1111 الداخليني سنة
 .2تستخدمها املنظمة يف حالة اخلطر

                                                 
1
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 03, pp. 02-03 

 
2
 (بتصرف) 121 -121. ، ص صمرجع سابق ،عطا اهلل وارد خليل  

 الرقابة
 
 
 

المخاطر.إ  

 الحوكمة
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كما أكد معهد املدققني الداخليني على العالقة القائمة بني احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية من خالل 
اليت تؤكد على أن فعالية احلوكمة تعتمد على فعالية  MPA 2120.2اإلرشادات الواردة يف دليل التطبيق العملي 

ثقافة املخاطر، متابعة تسيري )بان حمددات إدارة املخاطر إدارة املخاطر فاحلوكمة اجليدة هي اليت تأخذ يف احلس
فعالة وعلى  كما تعتمد احلوكمة الفعالة على رقابة داخلية.عند صياغة االسرتاتيجية...( املخاطر، القابلية للخطر،

لقوي كما أكد هذا الدليل اإلرشادي على الرتابط ا. طريقة إبالغ فعالية وضعيات الرقابة الداخلية إىل اجمللس
القائم بني الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر دعما لفعالية احلوكمة؛ حيث تعترب الرقابة مبثابة القياسات املتخذة من 
قبل اإلدارة وجملس اإلدارة وباقي األطراف ذات املصلحة من أجل تسيري املخاطر والرفع من احتمالية حتقيق 

 .    1األهداف املسطرة
 

 وعالقتها مع التدقيق الداخلي الحوكمةلجنة التدقيق في ممارسات أهمية : المطلب الثاني
جلنة  أشهرهالس اإلدارة جم على مستوى نجلا تشكيل هوالشركات حوكمة يف إطار من املمارسات املعروفة 

كما تعترب   .ركائز احلوكمة السليمة باملؤسساتوتعد هذه األخرية أحد  ،وجلنة األجور وجلنة التدقيق التوظيف
التدقيق الداخلي كنشاط يف املؤسسة من أهم التطبيقات البارزة للحوكمة واليت تسهم  بني و فاعالت القائمة بينها الت

وعليه سنحاول على ضوء هذا املطلب أن . وااللتزام مببادئ احلوكمة على نطاق واسع بشكل بارز يف تطبيق
 .يق الداخلينتعرف على جلنة التدقيق وعلى عالقتها مع التدق

 مسؤولياتها بو  لجنة التدقيقبتعريف ال: الفرع األول
فقط على األعضاء غري التنفيذيني منحصرة عضويتها  ،جلنة منبثقة عن جملس اإلدارة على أهناجلنة التدقيق تعرف 

اإلشراف على عملية إعداد القوائم املالية ومراجعة  تتوىل مسؤوليةو ربة يف جمال احملاسبة والتدقيق، والذين لديهم اخل
جلنة  تعترب. تطبيق قواعد حوكمة الشركاتراجعة االلتزام ب، كما تقوم مباخلارجيالتدقيق وظيفيت التدقيق الداخلي و 

حلفاظ على امتيازات األطراف ذات املصلحة إىل اتسعى األداة االستشارية جمللس اإلدارة اليت مبثابة  التدقيق
باملؤسسة من خالل متابعة أفعال املدراء واألطراف التنفيذية فيما يتعلق بإعداد التقارير املالية وإدارة املخاطر 

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p.160 
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قابة تتحدد فعالية جلنة التدقيق انطالقا من خربة أعضاءها يف جمال احملاسبة واملالية والر وكثريا ما . 1والرقابة الداخلية
 .  2الداخلية والتدقيق ومن املستحسن أن تتضمن ثالثة أعضاء على األقل

اء جلنة تدقيق نظرا ألمهيتها ضمن هيكل احلوكمة، أوصت العديد من اهليئات الدولية املتخصصة على ضرورة إنش
 :3أهم تلك اهليئات ولعل ملؤسساتعلى مستوى جمالس إدارة ا

 وراق املالية جلنة تداول األSEC  توصيات بإنشاء جلان يف الواليات املتحدة األمريكية اليت أصدرت
 .1911 لتدقيق واإلفصاح عن إنشاءها لفائدة املؤسسات املندرجة يف البورصة وذلك سنةا

  جلنة تريدوايTreadway Committee  على أمهية تشكيل يؤكد  1931عام أصدرت تقريرا
 جانلملسؤولية األساسية هلذه الأن اعلى هذا التقرير  كدمن األعضاء غري التنفيذيني، وأ جلان التدقيق

 . تتمثل يف اكتشاف التالعب والغش يف التقارير املالية

  قانونSOX  أكد يف البورصة بتكوين جلان التدقيق و  الذي ألزم الشركات املدرجة 1111سنة يف
   . على أمهيتها يف منع حدوث االهنيارات املالية وذلك عن طريق دورها يف إعداد التقارير 

تسهم بشكل مباشر  لجنة التدقيقل يقرتح معهد املدققني الداخليني مسؤوليات ،أما عن مسؤوليات جلنة التدقيق
 : 4على النحو التايل يف إجناح تطبيقات احلوكمة وحددها

 .البيانات املالية والتشغيلية مفهومة وشفافة وميكن االعتماد عليهاالتأكد من أن   -
 .ضمان أن عمليات إدارة املخاطر شاملة ومستمرة بدال من جزئية ودورية -
املساعدة على حتقيق االلتزام الفعال على مستوى املنظمة ككل ملختلف الضوابط الرقابية املنبثقة من  -

 .اجلهات العليا
مة املتعلقة باالمتثال للقوانني والتنظيمات واألخالقيات وتضارب املصاحل والتحقيق مراجعة سياسات املنظ -

 .يف التصرفات املنحرفة وخمتلف أشكال االحتيال
 .هبا مراجعة احلوكمة القائمة واإلجرءات املتعلقة -

                                                 
1
Bertin.E et Godowski.C, « Interactions entre les acteurs du processus global d’audit et gouvernance 

d’entreprise : une étude exploratoire », revue « Crises et Nouvelles Problématiques de la Valeur », version 01, 

Nice, France, 4090, p. 04   
2
 Googwin .J, « The relationship between the Audit Committee and the Internal Audit Function: Evidence 

from Australia and New Zealand », International Journal of Auditing, vol 07, issue 03, 2003, p. 265. 

https://doi.org/10.1046/j.1099-1123.2003.00074.x     

 
3
، 2015،  اجلزائر، 2، جامعة اجلزائر04العدد  ، جملة املؤسسة،"فعالية لجنة المراجعة للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية"شقبقب عيسى وزغار حيىي،   

  33.ص
4
 Spencer Pickett .KH.(2011), Op.cit, pp 41-42 

https://doi.org/10.1046/j.1099-1123.2003.00074.x
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اليت متثل  ةوكذلك املواضيع الناشئ دارة العليا فيما يتعلق بالتطورات احلاصلةالتواصل بشكل مستمر مع اإل -
 .إشكاالت جديدة

 .إنشاء عالقة اتصال مباشرة مع املدققني اخلارجيني -
 .موازنة دورها بني مستشار وبني مساعد لإلدارة -
 .مراجعة خطط التدقيق الداخلي وتقاريره والنتائج اهلامة -

 التدقيق الداخلي   قيق بلجنة التد عالقة: الفرع الثاني  

احلوكمة، جيب أن يكون مستوى التفاعل بني جلنة التدقيق وبني التدقيق الداخلي مرتفعا جدا،  ممارساتيف إطار 
 :يف ةتمثلمسة اجتاه نشاط التدقيق الداخلي مفلجنة التدقيق تتوىل أدوارا ومسؤوليات حا

من خالل فحص خطط التدقيق الداخلي وموازناهتا : اإلشراف على سير أنشطة التدقيق الداخلي .1
كما .التدقيق الداخلي وكذلك فحص اإلجراءات املتبعة من قبل قسم التدقيق يف تقييم املخاطرونتائج 

يكون للجنة التدقيق الصالحية يف أن تقرر هل من األفضل للشركة االستعانة مبصادر خارجية ملزاولة 
على ضوء   املشاركة يف تعيني موظفي قسم التدقيق الداخلي وترقيتهم  وتغيريهم، ويف أنشطة التدقيق

، 1املشاركة يف حتديد أتعاب املوظفني بقسم التدقيق الداخلي وتعويضاهتموكذلك  كفاءهتم ومؤهالهتم،
 .2أن تتوىل جلنة التدقيق مسؤولية تعيني وإقالة مسؤول التدقيق الداخلي أيضا ومن املستحسن

مستقلة وذات خربة  تكون جلنة التدقيق فعالة عندما تكون: دعم استقاللية نشاط التدقيق الداخلي .1
، وبذلك على التدقيق الداخلي أن التدقيق الداخلي مكانةواسعة باجملال املايل واحملاسيب وقادرة على تقوية 

مسؤولياهتم وتبليغ نتائج أعماهلم  استقالليته ويساعده على تنفيذمبا يدعم  هابشكل مباشر مع يرتبط
 . 3بطريقة موضوعية دون أي خطر

إن إجراء لقاءات دورية ومنظمة بني جلنة التدقيق وبني املدققني : التدقيق الداخليتحسين فعالية  .2
الداخليني هو وسيلة ضرورية لتحسني فعالية التدقيق الداخلي خاصة عندما يتعلق األمر بالطبيعة 

ل مع مسؤو  اتلقاءالاحلساسة لنتائج التدقيق الداخلي،كما ميكن للجنة التدقيق حتديد عدد مرات إجراء 

                                                 

92.،  صمرجع سابق شقيقب عيسى وزغار حيىي،  1
  

2
 Spencer Pickett KH.(2011), Op.cit, p.49 

3
 Bertin.E et Godowski.C, Op.cit, p. 07   
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مع التأكيد  على أمهية تواصل املدققني الداخليني مع جلنة التدقيق وتشجيع حضورهم . 1التدقيق الداخلي
 .2يف اجتماعات اللجنة املربجمة

إدارة من خالل فحص وتقييم أعمال : جودة نشاط التدقيق الداخليوضمان  تحسينالمساهمة في  .4
برامج التدقيق الداخلي وكذلك كفاية فريق عمل لتأكد من مدى كفاية كل من قسم التدقيق الداخلي وا

 . 3التدقيق الداخلي للوفاء باملهام املنوط القيام هبا
أكدت العديد من الدراسات حيث  نة التدقيق يف جمال إمتام مهامها،فعالية جلي لتدقيق الداخلا ويف املقابل يدعم

وذلك  اخليةند قيامها بتقييم فعالية نظام الرقابة الدأعمال التدقيق الداخلي ع ى أن جلنة التدقيق تركز على نتائجعل
 لموقعونظرا ل .كذلك إدارة املخاطرالرقابة الداخلية و نظرا للمعرفة املتعمقة اليت ميتلكها التدقيق عن سري نظام 

 Provider of"مزود الراحة ميكن القول بأنه  التدقيق الداخلي يف املؤسسة، التنظيمي الذي يتمتع به

comfort " اليت  حىت املبادالت غري الرمسيةالتقارير الكتابية الرمسية بني الطرفني و للجنة التدقيق من خالل
كما يوفر التدقيق الداخلي للجنة التدقيق يف إطار ممارسات احلوكمة . 4مصدرا لالستقرار بينهما نتشكال

العليا وكذلك التقييم املستقل للضوابط  تأكيدات بالنسبة للضوابط الرقابية مبا يف ذلك التقييم املستقل لإلدارة
الرقابية احملاسبية متضمنا اإلبالغ املايل وحتليل املخاطر القائمة هبا وأخريا حتليل قضايا الغش واالحتيال والتحقيقات 

 .  5اخلاصة
 

 دور التدقيق الداخلي اتجاه عملية الحوكمة على ضوء متطلبات اإلطار المرجعي الدولي : المطلب الثالث
 الدور العام للتدقيق الداخلي اتجاه الحوكمة: الفرع األول

يعد التدقيق الداخلي أهم اآلليات الداخلية اليت تعمل على : التدقيق الداخلي ضمن آليات الحوكمة .3
جمللس اإلدارة من خالل تقييمه املستقل ملختلف الضوابط بادئ احلوكمة ويقدم فوائد عديدة تفعيل م

                                                 
1
 Ibid, p.07 

2
 Spencer Pickett KH.(2011), Op.cit, p.42 

3
، جامعة املدية، 12اجمللة اجلزائرية لالقتصاد واملالية، العدد  ،"لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل جودة التدقيق في المؤسسة"سليمان وسعيداين الرشيد، بوفاسة   

 12.ص ،1111اجلزائر، 
4
 Bertin.E et Godowski.C, Op.cit, p. 07   

5
، العراق، 14اخلليجي، العدد  ، جملة االقتصادي"دراسة استطالعية–ية التحكم المؤسسي الدور التكاملي للتدقيق الداخلي في فاعل"، جنم بان توفيق  

 13 .ص، 1112
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تزايدت أمهية و  .1اطر وتسهيل عملية إعداد التقرير الذايت للمخاطر وللضوابط الرقابيةالرقابية وحتليل املخ
 :2ربرين أساسيني مهاالتدقيق الداخلي ضمن آليات حوكمة الشركات مل

يوفر تقييمات موضوعية ومستقلة ملدى مالئمة هياكل احلوكمة باملؤسسة ومدى فعالية أنشطة  -
 .احلوكمة

ملشورة وتشجيعه على التحسني تقدميه امن خالل  على التغيري اإلجيايبيعد مبثابة أداء حمفزة  -
 .وممارساهتا احلوكمةاملستمر من أجل تعزيز هيكل 

كما يعترب التدقيق الداخلي مبثابة اآللية اليت تسعى إىل تنظيم العالقات بني املديرين وبني خمتلف األطراف 
ملزم بتوفري تقييمات موضوعية حول مالئمة وفعالية هيكل احلوكمة  فهووكمة، احل يف إطارملصلحة ذات ا

. الرفع من فعالية عملية احلوكمة تسهم يفوآلياهتا ويشكل حافزا للتحسني من خالل اقرتاحه لتحسينات 
وحىت يتمكن التدقيق الداخلي من القيام بدوره وإعطاء ضمانات كافية حول سري ممارسات احلوكمة، أكد 

رجعي الدويل على ضرورة أن يأخذ املدقق كل العوامل اليت تساهم يف الرفع من كفاءته اإلطار امل
  .  3وموضوعيته واستقالليته

ميكن للمدقق الداخلي أن يسهم  :ء بآراءه حول سير عمليات الحوكمةفرص متاحة للمدقق لإلدال  .0
 : 4ضوعيته من خاللسري عمليات احلوكمة ولكن دون املساس باستقاللتيه ومو بآراءه يف حتسني 

 املمارسات املعمول هبا يف جمال احلوكمة تزويد جملس اإلدارة بأفضل. 
 اللجان على إعداد املواثيق  هذه توضيح طريقة تواصل جملس اإلدارة مع اللجان املنبثقة عنه ومساعدة

 .اخلاصة هبا
  املطلوب والضروري واليت ضمان أن جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه تتلقى املعلومات يف الوقت

 .متكنهم من إجراء لقاءاهتم بشكل فعال
  حتديد ما إذا كانت التقارير اليت يستلمها اجمللس واللجان املنبثقة عنه تتسم بالشفافية الكافية وضمان

 .حوكمة فعالة هنا تتضمن املعلومات الالزمة لتطبيقأ
 نهأو للجا تقدمي نصائح ختص عملية التقييم الذايت للمجلس. 

                                                 
1
 13.املرجع السابق، ص  

2
Priscilla A.B et al, "Usage of Internal Auditing by Companies in the United States and select European 

Countries", Managerial Auditing Journal, vol 24, N 09, USA, 4001,  p.  818   
3
 Bertin.E et Godowski.C, Op.cit, p. 04   

4
 Kurt. F. R et al, Op.cit, chap 03, p  44.  
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 التدقيق الداخلي أعمال اإلشراف علىعلومات الضرورية للجنة التدقيق مبا يساعدها يف إيصال امل.  
 املدققني اخلارجيني وتقييم فعالية أداءهمعمل اإلشراف على  مساعدة جلنة التدقيق يف . 

التي تناقش العالقة القائمة بين التدقيق الداخلي ودالئل التطبيق العملي أهم المعايير : الفرع الثاني
 .   والحوكمة

تعــد احلوكمـــة مـــن أبــرز العمليـــات التشـــغيلية الـــيت تــداوهلا اإلطـــار املرجعـــي الـــدويل، وتَعــرض إىل تفصـــيل عالقتهـــا مـــع 
لـيت تصـرح ا، "طبيعـة العمـل" 1111موعـة الثانيـة اجمليف  معـايري األداء وبالضـبطضـمن  التدقيق الداخلي بشكل بـارز

ســينها علــى أســاس مقاربــة علــى ضــرورة أن يقــوم نشــاط التــدقيق الــداخلي بتقيــيم عمليــة احلوكمــة وأن يســاهم يف حت
 ؛اجملموعـــة ضـــمن نفـــس توبغـــرض التفصـــيل يف هـــذه العالقـــة ورد. ة وقائمـــة علـــى أســـاس املخـــاطرنظاميـــة وممنهجـــ

 :املعايري التالية
يقــيم عمليــة حوكمــة  ينبغــي علــى املــدقق الــداخلي أن" الــذي يــنص علــى أنــه ":الحوكمااة" 0332المعيااار  .1

اختـــاذ القـــرارات : املؤسســـة ويقـــدم التوصـــيات املناســـبة هلـــا بغيـــة حتســـينها مبـــا يكفـــل حتقيـــق األهـــداف التاليـــة
االســــرتاتيجية والتشــــغيلية، مراقبــــة عمليــــات إدارة املخــــاطر والرقابــــة، تعزيــــز األخالقيــــات والقــــيم املناســــبة يف 

ري الفعــال ألداء املؤسســة واملتناســقة والقــوانني املعمــول هبــا، وإبــالغ املعلومــات إىل اجلهــات املؤسســة، التســي
املناســـبة حـــول املخـــاطر والرقابـــة، والتنســـيق بـــني أنشـــطة اجمللـــس واملـــدققني الـــداخليني واخلـــارجيني ولـــإلدارة 

 . 1"وملختلف األطراف املقدمة للضمان وتوصيل املعلومات إليهم
على التدقيق الداخلي تقييم طريقة تصـميم وتنفيـذ فعاليـة األهـداف والـربامج "مفاده  :A1.2110 المعيار .1

 ". واألنشطة باملؤسسة واملرتبطة باألخالق
ينبغـي علـى التـدقيق الـداخلي تقيـيم مـا إذا كانـت حوكمـة أنظمـة "يـنص علـى  الـذي :A2.2110 المعياار .2

 . 2"ؤسسةاملعلومات باملؤسسة تستند إىل االسرتاتيجية وأهداف امل
ــــد تقييمــــه للمخــــاطر املرتبطــــة حبوكمــــة املؤسســــة " :A1.2120المعيااااار  .4 ــــدقيق الــــداخلي عن جيــــب علــــى الت

حتقيـــــق األهـــــداف االســـــرتاتيجية : وبالعمليـــــات وبأنظمـــــة املعلومـــــات باملؤسســـــة مـــــع األخـــــذ بعـــــني مـــــا يلـــــي
يــات والـربامج، محايــة األصــول للمؤسسـة، موثوقيــة ونزاهــة املعلومـات املاليــة والتشــغيلية، فعاليـة وفاعليــة العمل

 .3"واحرتام القوانني والتنظيمات واإلجراءات والعقود

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p.94 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p.49 

3
 Ibid,  p.51 
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علـــى التـــدقيق الـــداخلي تقيـــيم مـــدى مالئمـــة وفعاليـــة الوضـــعيات الرقابيـــة مـــن أجـــل " :A10312.المعياااار  .1
وجيـب أن . العمليات التشغيلية األخرى وبأنظمـة املعلومـات باملؤسسـةبمواجهة املشاكل املرتبطة باحلوكمة و 
حتقيــق األهـداف االســرتاتيجية للمؤسسـة، موثوقيــة ونزاهـة املعلومــات : متـس هــذه التقييمـات اجلوانــب التاليـة

األصـول واحـرتام القـوانني والتشـريعات والقواعـد  ءة العمليـات والـربامج، محايـةاملاليـة والتشـغيلية، فعاليـة وكفـا
 .1"واإلجراءات والعقود

 دالئلالتفصيل يف العالقة القائمة بني التدقيق الداخلي واحلوكمة على ضوء كما عمل اإلطار املرجعي على 
 :التطبيق العملي التالية

يف ظــل تعــدد األطـر التنظيميــة احملــددة  ":تعريااف حوكمااة الشاركات"MPA 2110.1   دليال التطبيااق العملااي -
ملفهــوم احلوكمــة إال أهنــا تؤكــد علــى املكانــة املتميــزة للتــدقيق الــداخلي يف هيكــل احلوكمــة، إذ لــه الصــالحية 

 مــدىتقيــيم و  طــرق تصــميمه كــذلك وبطريقــة رمسيــة و هيكــل احلوكمــة باملؤسســة الكاملــة يف فحــص وتقيــيم 
 .  2فعالية عمليات احلوكمة

تنص : "المخاطر والرقابة الداخليةإدارة عالقة حوكمة الشركات ب"MPA 2110.2   التطبيق العملي دليل -
اإلرشادات الواردة هبذا الدليل العملي باختصار على ضرورة يأخذ املدقق الداخلي يف احلسبان طبيعة 

كمة، وأن يسعى دائما العالقات القائمة بني احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة عند تقييمه لعمليات احلو 
تقييم خمتلف على الفهم اجليد لتلك العالقات، وأن يركز يف مهمات التدقيق لعمليات احلوكمة على 

مثال الرقابة املرتبطة باملعلومة املالية، عمليات إدارة املخاطر، )الضوابط الرقابية ذات العالقة باحلوكمة 
من األحداث اليت هلا أثر سليب على حتقيق اسرتاتيجيات واالحتياط ....( املطابقة للقوانني والتنظيمات،

 .3وأهداف وغاية املؤسسة أو اكتشافها، واالستفادة من نتائج مهمات تدقيق سابقة لعمليات احلوكمة
تنص اإلرشادات الواردة هبذا الدليل ": تقييمات حوكمة الشركات" MPA 2110.3 دليل التطبيق العملي -

 :4العملي باختصار على
  إن عمل املدقق يف إطار حوكمة الشركات ال بد أن يكون يف إطار متفق عليه من قبل اإلدارة

 .جملس اإلدارةو 

                                                 
1
 IFACI. (2016), Op.cit, p. 14 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p.159 

3
Ibid,  p.161 

4
Ibid, pp.162-164 
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  يساهم التدقيق الداخلي يف تقييم ممارسات احلوكمة ويف حتسينها، والقاعدة العامة تنص على
احلوكمة  صميم التشغيلي لعملياتالتعن أن املدقق الداخلي يوفر تقييمات مستقلة وموضوعية 

 .مدى فعاليتهاوعن 
 بإمكان املدقق أن يوفر خدمات استشارية ويقدم آراء من أجل حتسني عمليات احلوكمة. 
 بإمكان املدقق مساعدة جملس اإلدارة يف إجراء تقييماهتا ملمارسات احلوكمة. 
  يقوم املدقق بإعداد خطة تدقيق قائمة على أساس املخاطر وعليه أن يأخذ يف احلسبان كل

. ملخاطر املهمة القائمة بعمليات احلوكمة اليت مت حتديدها من طرف اجمللس واإلدارة العلياا
طبيعة التقييمات اليت فقا لوينبغي أن تتضمن خطة التدقيق عمليات احلوكمة اليت يتم معاجلها و 

 .  سيتم إجراءها
 تحصل عليها جراء إن تقييمات املدقق لعمليات احلوكمة تقوم على أساس املعلومات اليت مت ال

 :العديد من مهمات التدقيق املنفذة، كما جيب عليه أن يأخذ يف احلسبان
 نتائج مهمات تدقيق مرتبطة بعمليات حوكمة الشركات. 
 قضايا احلوكمة الناشئة من عمليات التدقيق. 
 نتائج أعمال أطراف داخلية وخارجية ذات العالقة بعمليات احلوكمة. 
  ت احلوكمة كأي وقائع تشري إىل أن هناك فرص إشكاالمعلومات أخرى ختص

 . لتحسني عملية احلوكمة
  ،جراء مراحل التخطيط والتقييم والتقرير على املدقق أن يكون واعيا بالطبيعة االحتمالية للنتائج

 .وضمان التواصل الدائم مع اجمللس واإلدارة العليا
 واإلدارة  يات احلوكمة، على اجمللسلضمان فعالية التدقيق الداخلي بصفته طرفا ضروريا يف عمل

 .   برنامج ضمان وحتسني اجلودة مبا يف ذلك التقييمات اخلارجية العليا أن تشرف على
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 خالصة الفصل 
حيث أصبحت أعماله ليت أمثرت عن تطور أدواره، يف ظل التطورات اليت شهدهتا مهنة التدقيق الداخلي وا       

ولقد عزز اإلطار املرجعي الدويل تلك األدوار . الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمةمركزة يشكل واضح حول 
 .التطبيق العملي من خالل مجلة من املعايري ودالئل عقب تفصيلها

الداخلية، ويف إطار ممارساته يشكل التدقيق الداخلي جزءا من منظومة الرقابة فالنسبة لعالقته بالرقابة الداخلية، 
إىل تقييم نظام الرقابة الداخلية ويعطي ضمانات لإلدارة حول السري السليم للوضعيات الرقابية ودرجة  يسعى

 .فعاليتها ويشجع على التحسني املستمر هبا وله كل الصالحية يف إبداء آراءه حول درجة مالئمتها
ة إدارة املخاطر باملؤسسة يف حني يتوىل مسؤولياإلدارة العليا  فمن املنطقي ان تتوىلأما عن عالقته بإدارة املخاطر، 

التدقيق الداخلي تقييم مدى فعالية ومالئمة عمليات إدارة املخاطر ويساهم يف حتسينها ويعطي ضمانا لإلدارة 
 .العليا بأن املخاطر املهمة مفهومة ومت التحكم فيها

هيكل احلوكمة، ويف نفس الوقت  أهم اآلليات الداخلية يف أحد يعد التدقيق الداخليعن عالقته باحلوكمة، و 
مدى مالئمة هياكل احلوكمة ومدى فعالية ممارساهتا ويديل عن تقييمات موضوعية يف توفري يساهم التدقيق 

كما يكون بإمكانه توفري خدمات استشارية وآراء حول التصميم التشغيلي لعمليات . بتوصيات تقضي بتحسينها
 .     احلوكمة

لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام، كيف بإمكان التدقيق الداخلي االمتثال ألدوراه اجتاه عملية       
  ؟باملؤسسة الرقابة الداخلية أو إدارة املخاطر أو احلوكمة يف ظل غياب إجراءات رمسية تنظم سري تلك العمليات
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 تمهيد
التدقيق  املمارسات املهنيةتعزيز مفهوم اجلودة يف  على حيرص اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية     

فقد أكد اإلطار  وبذلك. الداخلي، وجعل من تأكيدها وحتسينها من السمات الواجب توافرها لدى ممارسي املهنة
من أجل حتقيق ذلك . هعناصر  ضمنعلى ضرورة أن تتوافق طريقة مزاولة أنشطة التدقيق مع ما هو مطلوب 

على ؤكد تاليت  0011وفر اإلطار سلسلة من املعايري املندرجة حتت جمموعة برنامج ضمان وحتسني اجلودة  ،التوافق
تان قيطر وفقا لوذلك أخالقيات املهنة وكذلك املعايري املهنية مع  توافقهامدى تقدير إلزامية تقييم أنشطة التدقيق و 

 .يالتقييم الداخلي والتقييم اخلارج اومه ممنهجتان
من الناحية العملية يف كوهنا تربر وتبني أن عناصر اإلطار املرجعي  أمهية برامج ضمان وحتسني اجلودة وتتجسد     

 .تشكل مرجعا متكامال وكافيا وكفيال على قياس أداء نشاط التدقيق الداخلي واحلكم على مستوى جودته
 :للحديث عن ةخصصنا الفصل الرابع مبباحثه الثالث ،بغية التعمق يف جوانب هذا املتغري من الدراسة     

 .أمهية برامج ضمان وحتسني اجلودة يف املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي: املبحث األول -
 . حمددات العمل بربامج ضمان وحتسني اجلودة على ضوء متطلبات اإلطار املرجعي الدويل: املبحث الثاين -
  .     دةربامج ضمان وحتسني اجلو ب العمل طرق قياس جودة التدقيق الداخلي يف ظل:املبحث الثالث -
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 أهمية برامج ضمان وتحسين الجودة في الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي: المبحث األول
ضمان : ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من املفاهيم املستخدمة يف وصف جودة التدقيق الداخلي من بينها

وعليه سنتعرض من خالل هذا . حتسني اجلودةاجلودة، حتسني اجلودة، القيمة املضافة، برامج ضمان و ( تأكيد)
 .املبحث إىل دالالت تلك املفاهيم وإبراز أمهيتها يف جمال املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي

 مفهوم الجودة في الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي: المطلب األول
 تعريف الجودة : الفرع األول

. مصطلح اجلودة من املصطلحات األكثر تداوال يف احلياة اليومية واليت تعين عموما األفضل واملميز واألحسن يعترب
أما  .1لتحديد قيمة الشيء اإىل أن اجلودة تعين االمتياز الذي يعترب مؤشر معظم املعاجم تشري  ؛اللغوية الناحيةمن 

، حيث الشاملة جلودةرواد االكايف من التعريفات ومن قبل  لية، فقد اختذ مصطلح اجلودة نصيبهمن الناحية العم
 Crosbyوعرفت من قبل كروسيب " مدى مالئمة املنتوج"بأهنا   Juranمن قبل جوران 0590عرفت اجلودة سنة 

على أهنا  Ishikawaعرفت من قبل إيشيكاوا  0591، ويف سنة "املطابقة مع املواصفات"بأهنا  0595سنة 
 . 2"ء العميلالقدرة على إرضا"

تعكس هذه التعاريف وبأخذ تسلسلها الزمين التطور الذي شهده مفهوم اجلودة الذي كان ينحصر على خصائص 
وعليه جند التعريف . املنتج ليصبح مفهومها مركزا على حتقيق توقعات العمالء وحىت باقي األطراف ذات املصلحة

اخلاصة مببادئ ومصطلحات نظام إدارة  ISO 9000 : 2005السائد للجودة وفقا آلخر إصدارات املواصفة 
اخلصائص اجلوهرية ملنتوج أو عملية أو نظام على إرضاء متطلبات الزبائن وباقي  ةقدرة جمموع"اجلودة على أهنا 

   .3"األطراف ذات املصلحة

ليست النهاية يف فاجلودة . على الرغم من التعاريف احملكمة واملصممة لوصف مفهوم اجلودة إال أهنا تبقي نسبية
على املنتج بأنه يطابق املواصفات املوضوعة وحيقق تطلعات  اهتا ولكنها وسيلة من خالهلا يتم احلكمحد ذ

 . األطراف ذات املصلحة
 
 

                                                 
1
 09. ص، 7119، دار صفاء للنشر، عمان، األردن، 0ط ، التعليمو تطبيقات في الصناعة : إدارة الجودة الشاملة، والزيادات حممد عوادشاكر جميد سوسن   

2
 Détrie.P, Conduire une Démarche Qualité, 4

éme 
édition, édition d’Organisation, Paris, France, 2001, p.20  

3
 NF EN ISO 9000, Systèmes de Management de la Qualité: principes essentiels et vocabulaire, AFNOR, 

Paris, 2005, p. 07  
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 مفهوم جودة التدقيق : الفرع الثاني
ويرجع ذلك وفقا  وتتنوع وجهات النظر احملددة خلصائصها،" جودة التدقيق"تتعدد التعاريف اليت يتلقاها مصطلح  

 :1لبعض املتخصصني إىل
 اليت ال ميكن اختبارها مقدما، على خالف السلع املادية اليت ال  أن التدقيق يقدم خدمات

 .ميكن اختبارها
   ،نظرا لنسبية صعوبة وضع حدود واضحة النطاق أو اجملال الذي جيب أن تغطيه جودة التدقيق 

 . املفهوم العام للجودة
  قياس جودة التدقيق إال بعد إمتام عملية التدقيق لعدم وجود مقاييس حمددة هناك صعوبة يف

 .   توافر اخلربة الكافية عند املستفدين من هذه اخلدمة مباإلضافة عد
 :ما يلي ، نذكرهذا املصطلحها اتلقيمن أبرز التعاريف اليت  

 تطبيق املعايري املهنية للتدقيق جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني جودة التدقيق على أهنا  يعرف
فااللتزام باملعايري يعرب عن مستويات اجلودة املقبولة . وما تتضمنه من قواعد وآداب السلوك املهين

فيما يتعلق بأعمال التدقيق أما قواعد السلوك املهين فتتمثل يف املستويات املقبولة جلودة سلوك 
 . 2املدقق 

 احتاد احملاسبني الدويل  أيضا يعرفهاIFAC  بأهنا تتمثل يف   771جودة التدقيق على ضوء املعيار
كل السياسات واإلجراءات املطبقة يف شركة التدقيق للتحقق من أن أعمال التدقيق قد مت أداؤها 

ملهنية وتنبع أمهية جودة التدقيق يف تأكيد االلتزام باملعايري ا. 3وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها
اليت توفر إرشادات كافية لتحديد وتطبيق إجراءات التدقيق، كما أن أداء عملية التدقيق مبستوى 

     . 4جودة مالئم يؤكد متسك املدققني باملعايري املهنية

                                                 
1
، جملة "أنموذج مقترح لتفعيل دور الهيئات المهنية المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيق"نوري،  اللهييب إسراء كاظم عبيد حسن وخلف صالح  

 (بتصرف) 761.، ص7100، العراق، 70، العدد 19دراسات حماسبية ومالية، اجمللد 
، "(طبيعة العمل) 0022إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في ظل المعيار   طبيعة العالقة بين جودة التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات،"أوصيف خلضر،   2

  095.،  ص7109، جامعة املسيلة، اجلزائر، 00جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 
  761.، صمرجع سابق اللهييب إسراء كاظم عبيد حسن وخلف صالح نوري،   3
 769.املرجع أعاله، ص  4
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  حبيث تتحدد  1ليةعالكفاءة والفامقرتن مبفهومي جودة التدقيق وهناك من أكد على أن مفهوم ،
قيق أهداف التدقيق وإجناز مهماته والقيام على حت من حيث قدرته كفاءة التدقيق وفاعليته

 .2املعتمدة ا ينسجم مع القوانني والتعليماتمبصداقية وثقة ودقة وبأقل تكلفة مب مبسؤولياته
  التخطيط، )وآخرون ربطوا مفهوم جودة التدقيق مبا مدى حتقق سلسلة من العوامل التنظيمية

حتديد أعضاء الفريق، االستقاللية، )والعوامل السلوكية ( التنفيذ التقييم، حتديد اإلجراءات،
الكفاءة العلمية، )والعوامل الشخصية ( االلتزام باملبادئ واملعايري املهنية)والعوامل العملية ( األمانة

 .3(االختصاص املهين، اخلربة، التدريب
لكيفية حتقيق جودة التدقيق ولكن دون عطت وصفا كافيا بأهنا أ بناء على التعاريف السابقة، يتضح

التعريف التايل  نصيغ أنوعليه ميكن  .أن تذكر اجلهات أو األطراف املستفيدة من جودة التدقيق
من خالل االلتزام باملعايري املهنية املرتبطة بأعمال التدقيق جودة التدقيق  تحققجلودة التدقيق؛ ت

من أجل إرضاء متطلبات األطراف ذات املصلحة لنشاط ومبعايري السلوك املهين للمدقق يف حد ذاته 
   . التدقيق

  وعالقتها بمفهوم القيمة المضافة جودة التدقيق الداخليأهمية :  الفرع الثالث
تتحقق من خالل االلتزام "توصف جودة التدقيق الداخلي على أهنا : تعريف جودة التدقيق الداخلي .0

مبيثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي وتنفيذ أنشطة الداخلي مبا يتفق مع معايري التدقيق الداخلي 
التحسني املستمر يف كذلك الداخليني بشكل مستمر و والعمل على متابعة التطوير املهين للمدققني 

املسؤولية اليت تقع على عاتق مسؤول " كما عرفت على أهنا .4"ممارسات وأساليب التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي لتحقيق توقعات األطراف ذات املصلحة مع االلتزام يف الوقت ذاته باألخالقيات املهنية 

تشكل جودة التدقيق الداخلي حتديا "وعرفت بشكل آخر على أهنا . 5"اخلاصة وحتقيق التوافق مع املعايري
                                                 
1
 Benoit. P, Qualité de l’Audit : enjeux de l’audit interne et externe pour la gouvernance de l’organisation, 

édition  Boeck, Paris, France,  2011, p. 10 
2
، جملة تشرين للبحوث والدراسات "األردنيةسياسات وإجراءات التدقيق الداخلي في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات في البنوك "الشرايري مجال عادل،   

  91. ، ص7115، سوريا،  10، العدد  00العلمية، اجمللد 
3
، جملة كلية اإلدارة "دراسة ميدانية في الكليات والمراكز البحثية في جامعة البصرة–العوامل المؤثرة على جودة العملية التدقيقية "التميمي مجانة حنظل،   

 (بتصرف) 719-719. ، ص ص7100، العراق، 01، العدد 19واالقتصاد، اجمللد 
، اجمللة "أثر دليل الحوكمة المؤسسية الصادر عن البنك المركزي األردني في تحسين جودة التدقيق الداخلي في البنوك األردنية"زريقات قاسم حممد،   4

 701.، ص7100، األردن،17، العدد 19األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 
الشرق األوسط، عدد شهر جوان، اإلمارات العربية،  -، جملة املدقق الداخلي "الطريق إلى تحقيق التميز في التدقيق الداخلي: ضمان الجودة"، نينادبرادهان   5

   09.، ص7109
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قق عند القدرة على حتقيق التوافق يف االلتزام بتحقيق تطلعات على مسؤول التدقيق الداخلي، تتح
وتعرف أيضا على أهنا . 1"نية املرتبطة باملطابقة للمعايرياألطراف ذات املصلحة وااللتزام باملسؤولية امله

درجة التوافق تتطلب جودة التدقيق الداخلي إجياد مقاربة نظامية ومهيكلة من طرف املهنيني وتعكس "
األنظمة والرغبة يف االمتياز، وترتبط مبدى إجبارية االستجابة ملتطلبات  ل األشخاص وأفضلبني أفض

     .2"الزبائن وللمسؤوليات املهنية املتعلقة باحرتام املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
قدرة املدقق الداخلي على تتفق كل التعاريف السابقة على أن جودة التدقيق الداخلي تتحقق من خالل 

وبني إبداءه العناية املهنية الالزمة على  توقعات األطراف ذات املصلحةحتقيق التوافق بني االستجابة ل
 .املهنية للتدقيق الداخليالدولية للممارسة  املعايريلتزام بأخالقيات املهنة وباال

آلونة األخرية جبودة التدقيق الداخلي، تزايد االهتمام يف ا: دواعي االهتمام بجودة التدقيق الداخلي .7
العرتاف املتزايد بأمهية ومكانة التدقيق الداخلي يف ضمان املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات نظرا ل

 PWCمكتب التدقيق العاملي ، ولقد أكد على ذلك من قبل جلنة التدقيق واإلدارة التنفيذية اخصوص

لى ضرورة امتثال التدقيق الداخلي ملسؤولياته اجتاه عمليات احلوكمة مبا يضمن الشفافية يف الذي أشار ع
وهذا يفرض على املدققني الداخليني االرتقاء إىل أعلى . االستجابة ملتطلبات األطراف ذات املصلحة

كما جيب على . درجات من اجلودة، وأن يولوا االهتمام الكايف بتقييم أعماهلم ويضمنوا حتسني فعاليتها
املدققني الداخليني أن يبدوا رأيهم حول درجة مطابقتهم مع متطلبات اإلطار املرجعي الدويل للممارسات 

كما أكد أيضا مكتب التدقيق . 3املهنية للتدقيق الداخلي وأن يسهموا فعال يف حتسني جودة أعماهلم
ملهنية الالزمة لتحقيق اجلودة يف أعماهلم، على ضرورة إبداء املدققني الداخليني العناية ا KPMGالعاملي 

ذلك أن التدقيق الداخلي ميثل اإلدارة  من أجل توفري ضمانات كافية حول سري عمليات إدارة املخاطر
كما جيب قياس تلك اجلودة بالرتكيز   .4العليا وعمليات الرقابة وكل عمليات اإلشراف داخل املؤسسة

 " املضافة اليت يوفرها التدقيق الداخلي لألطراف ذات املصلحة؟ ما هي القيمة: "على سؤال مفتاحي وهو

                                                 
1
 IIA, « IPPF : Quality Assurance and Improvement Program- practice guide », March 2012, p.02, Folder 

found on:  www.globaliia.org/standards-guidance (retrieved on June 18, 2017) 
2
 https://www.svir.ch/fr/assurance-de-la-qualite/la-qualite-de-laudit-interne  (consulté le 12/06/2017)  

3
 Driessen.J  Wakkerman.B , « Internal Audit : asses the quality of your internal audit function », 2015, 

p.01. work paper found on : www.pwc.nl (retrieved on June 18, 2017) 
4
KPMG, «Quality Assessment of Internal Auditing », May 2016, p.02. Work paper found on :  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/ch-quality-assessment-internal-auditing-en.pdf 

(retrieved on June 18, 2017) 

 

http://www.globaliia.org/standards-guidance
https://www.svir.ch/fr/assurance-de-la-qualite/la-qualite-de-laudit-interne
http://www.pwc.nl/
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/ch-quality-assessment-internal-auditing-en.pdf
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كثريا ما يقرتن احلديث عن جودة التدقيق : عالقة جودة التدقيق الداخلي بمفهوم القيمة المضافة .0
 حتسني الفرص إضافة القيمة تعينف. الداخلي مبفهوم القيمة املضافة اليت يوفرها لألطراف ذات املصلحة

و ختفيض درجة التعرض يف العملية التشغيلية أ املمكنة التحسيناتة وحتديد املنظملتحقيق أهداف 
كما . ها التدقيق الداخلياليت يوفر  يد وخدمات االستشارةللمخاطر عن طريق القيام خبدمات التأك

ومن أبرز العوامل اليت تساعد املدقق على خلق  ساعدة اإلدارة على حتسني أعماهلا،عند م ذلك تضحي
 :1يمة هيالق

إضافة قيمة للمؤسسة بدال من االكتفاء عن اإلبالغ عن حاالت عدم الرتكيز على طرق  -
 .املطابقة لإلجراءات والسياسات املوضوعة

 .االستباقية يف التصحيح اآلين لألخطاء املكتشفة بدال من إقرارها ضمن تقرير التدقيق -
 .عامل معهااقرتاح أساليب الت حتديد املخاطر وكذلك يف املشاركة يف -
 .تبين مقاربات يف التدقيق تتسم باملرونة والقابلية للتكيف من أجل مواكبة تغريات بيئة األعمال -
االعتماد على الكفاءات الذاتية والسعي حنو احلصول على مساعدة االستشاريني عدم االكتفاء ب -

 .املتخصصني عند الضرورة
 .خربة التدقيق الداخلي يف ذلك التطلع على االحتياجات املستقبلية للمؤسسة وتطوير -
 .القدرة على تلخيص املواقف اجلديدة بسرعة وتقدمي توصيات صائبة -
النتائج األكثر احتماال للقرارات املقرتحة، وإبداء آراء مالئمة حول نتائج بصانعي القرار  إبالغ -

 .القرارات املتخذة
   .التغيريات اليت تعمل على حتسني العمليات وتعزز من فعالية املؤسسة حتقيق -

مث من و تقييم دور التدقيق الداخلي  ملعرفة القيمة املضافة الناجتة عن التدقيق الداخلي فإنه من الواجب
 :مراعاة مجلة من االعتبارات، أبرزها  ، وهذا ما يتطلب2القيمة املضافة اليت يوفرها تقدير

تعترب اإلدارة العليا املستفيد األول من خدمات : التعريف بسلسلة قيمة نشاط التدقيق الداخلي -
التدقيق الداخلي نظرا ملا حيققه من قيمة مضافة عن طريق تقدمي مجلة من اخلدمات التأكيدية 

                                                 
1
 Marais.M, « Quality Assurance in Internal Auditing: an essential tool in ensuring that the expectations  

of  The users of internal auditing service are met », Southern African Business Review, vol 08, N03, 

University of  South Africa, Pretoria, 2004, p.60 
2
 Nagy .A.L  Cenker W.J, « International Audit Professionalism and Section 404 Compliance : the view of 

chief executives from Northeast Ohio », Managerial  Journal of Auditing, issue 11, USA, 2007, p. 44 
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طلبات مبت التشغيليةواالستشارية وحتسني كفاءة وفعالية األعمال احملققة وضمان التزام اإلدارات 
وهذا ما جعل املستفيد من خدمات التدقيق يتخطى حىت إىل جلنة   .احلوكمة واإلدارة السليمة

التدقيق وجملس اإلدارة ليشمل املدقق اخلارجي واملسامهني والزبائن واملوردين واألسواق املالية مبعىن 
القيمة لنشاط  مجيع األطراف ذات العالقة باملؤسسة اليت تشكل ما ميكن أن نطلق عليه سلسلة

 . 1الداخلي التدقيق
 .قيمةمبا ميكن من إضافة  سلسلة القيمة أطرافحتديد توقعات  -
 .حتديد الطاقات واملوارد الالزمة ملنهج القيمة املضافة -
 . 2تقييم مهارة وأنشطة التدقيق مبا يتناسب مع منهج إضافة القيمة -

 
 .حاجة التدقيق الداخلي إلى ضمان الجودة: المطلب الثاني

 تعريف ضمان الجودة: الفرع األول
عات من األدبيات املتداولة يف جمال أنظمة إدارة اجلودة، ظهر استخدامها يف الصنا" ضمان اجلودة"يعترب مصطلح 

ضمان اجلودة يضم . انتقل تطبيقها إىل قطاعات أخرى مبا يف ذلك التدقيق الداخليالتحويلية، ولكن سرعان ما 
منتج ذو جودة )جمموعة من األنشطة املنظمة واملمنهجة ذات طابع وقائي، تساعد على حتقيق نتيجة معينة 

ويعرف أيضا ضمان اجلودة بأنه . 3، كما هتدف إىل حتديد ما إذا كان املنتج يتوافق مع توقعات العميل(عالية
جمموعة النشاطات "بأنه  ويعرف. 4"دةتصميم وتنفيذ نظام يتضمن إجراءات للتأكد من الوفاء مبتطلبات اجلو "

منظمة )ظهرت حسب احلاجة لتوفري الثقة الالزمة يف كيان معني واملطبقة يف إطار نظام اجلودة،  املقررة واملنتظمة
  .5"احملافظة عليها واالرتقاء هبامث  حىت تفي مبتطلبات اجلودة( جاهتا وخدماهتا وعملياهتامبنت

                                                 
1
 Andrew.D. Barley et al. (2003), Op.cit,  p.102 

2
، جملة البحوث "نموذج مقترح إلدارة وتقييم أداء وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء توجهاتها المعاصرة بالتطبيق على البنوك التجارية"خليل عبد اللطيف،   

 101. ، ص7110التجارية، جامعة الزقازيق، مصر، 
3
Sally-Anne. P, Internal Audit Quality : developing a quality assurance and improvement program, 

published by John Wiley  Sons, USA, 2014, p.16  
4
أثر اجلودة واالعتماد يف التعليم، اململكة املغربية، : ، املؤمتر السنوي السابع"وتحسين المؤسسات التعليمية أثر الجودة واالعتماد على تطوير"عبد املغين هشام،   

   17.، ص7109ديسمرب  19و 19
دراسة آلراء عينة من األساتذة في كليات االقتصادية بالجامعات  –دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي "ي خليل، قشر   5

 79.، ص7106جامعة بسكرة، اجلزائر،  ،دكتوراهرسالة ، "الجزائرية
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املصطلح الذي يستخدم للتعبري عن اإلجراءات املتخذة   هو الواردة بأن ضمان اجلودةيتضح على ضوء التعاريف 
 . لتأكيد االستجابة ملتطلبات اجلودة واالستمرار يف حتسينها

 من ضمان الجودة إلى تحسين الجودة: الفرع الثاني
 ريق الذي يضمن حتقق حتسني اجلودة،بناء على ما ورد يف العنصر السابق؛ يتضح بأن ضمان اجلودة هو الط

على حتقيق منتج ذو جودة  اوحتسني اجلودة يف حد ذاته مبثابة عملية رائدة ألنشطة ضمان اجلودة من خالل قدرهت
 . 1عالية حيقق توقعات العميل أو يفوقها

إىل حتقيق سة يسعى عمليات املؤسل اليومية دارةاإلجزء من من الناحية االصطالحية يعرف حتسني اجلودة على أنه 
متغريات البيئة و خمتلف تدفقاهتا و  اهتاام بدراسة نظامية حملددات أداء عمليالقي ستدعيت. أفضل مستويات أدائها

اختاذ أفضل و تشكل مصدرا هلدر املوارد هبا و معتربة احمليطة هبا بغية الوقوف أمام األنشطة اليت ال تضيف قيمة 
، مع ضرورة احلرص على أن فعالية العمليةو مبا يساهم يف الرفع من كفاءة ( غاءاإلل والتعديل أ)القرارات بشأهنا 

 قيقد أكرب لتحو بذل جهالسعي حنو ولكن احلايل داء األعدم االكتفاء بمبعىن  تكون عملية التحسني دائمة
 :2يف املستمر نيتحسالوتربز أشكال . أفضل أداءمستويات 

 .معدلةخدمات جديدة و  من خالل منتجات أو زبونتعزيز القيمة املضافة لل -
تقليل يف األخطاء، تقليل نسبة الفاقد، )األداء التشغيلي نتيجة للقيام بأعمال أفضل و حتسني اإلنتاجية  -

 .(غريهاو ...حتسني بيئة العملية، توفري شروط األمان يف بيئة العملية،
 .وقت دورهتاو استجابتها و حتسني مرونة العملية  -

اجلودة هو جزء من األعمال اليومية لألفراد داخل املؤسسة اليت هتدف   التعريف يتضح بأن حتسني من خالل هذا
 .إىل خلق قيمة مضافة مستمرة تفوق توقعات الزبون وحىت باقي األطراف ذات املصلحة

 :3يف جمال التدقيق الداخلي، كثريا ما يرتبط مفهوم حتسني اجلودة جبانبني ومها

 .املدققني الداخليني للمعايري الدولية للممارسة املهنيةحتسني معرفة  -

                                                 
1 Sally-Anne. P, Op.cit, p.16 

دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية،  ،اإلدارة والتنظيم واالستراتيجية: الجودة الشاملةجيمس إيفان وجيمس دين؛ تعريب سرور علي إبراهيم سرور، 2
  16.، ص7115

3
 Marais.M, Op.cit, p.57 
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القدرة على إثبات املطابقة والتوافق مع املعايري أمام زبائن التدقيق الداخلي وباقي األطراف ذات  -
 . املصلحة

 مفهوم ضمان جودة التدقيق الداخلي : الفرع الثالث
ي كل اإلجراءات املتخذة من قبل مسؤول التدقيق ضمان اجلودة يف املمارسات املهنية للتدقيق الداخلب يقصد

الداخلي اليت تؤكد حتقق اجلودة من خالل القدرة على إحداث التوافق يف االستجابة لتطلعات األطراف ذات 
ضمان جودة  ويشكل. االستمرار يف حتسينها هنية وأخالقيات املهنة، مع ضرورةاملصلحة وبني املطابقة للمعايري امل

مطلبا جوهريا يف ممارسة هذه املهنة نظرا للتأثري اهلام ملمارسات التدقيق يف حد ذاته حتديا هاما و خلي التدقيق الدا
، ووفقا ملا تقتضيه املعايري اجلديدة للممارسة املهنية للتدقيق احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلي على عمليات

اليت حترص على ضرورة االلتزام مبتطلبات اجلودة من طرف كل شخص يزاول هذه املهنة من أجل ضمان  الداخلي،
 :2تطلبات ضمان اجلودة، ال بد من اإلجابة عن األسئلة التاليةمل التدقيق استجابةللتأكد من مدى . 1حتققها

 هل يستجيب قسم التدقيق الداخلي إىل املتطلبات احلالية للجودة؟ -
 قسم التدقيق الداخلي قيمة مضافة للمؤسسة؟هل يوفر  -
  هل يستجيب قسم التدقيق الداخلي للمعايري الدولية املمارسة املهنية؟ -
 أين يتموقع التدقيق الداخلي من عمليات حتسني اجلودة؟ -

ت جودة نشاط التدقيق الداخلي وحرص على ضرورة متطلباتبعا لذلك عمل معهد املدققني الداخليني على تنظيم 
 .   "برنامج ضمان وحتسني اجلودة" على ضوءا أو حتقيقها من قبل كل مدقق داخلي ستجابة هلاال
 
 التدقيق الداخلي  جودةأهمية برامج ضمان وتحسين : لمطلب الثالثا
 تعريف برنامج ضمان وتحسين الجودة: الفرع األول 

عبارة عن عملية مستمرة موجهة لتقييم فعالية وفاعلية وظيفة التدقيق الداخلي  برنامج ضمان وحتسني اجلودة
يهدف هذا النوع من الربامج إىل حتسني جودة مصاحل التدقيق  .والتعريف مبختلف فرص التحسني املمكنة

                                                 
1
 Valek.O, « La Qualité dans l’Audit Interne : condition pour une bonne gouvernance d’entreprise »,  

revue Expert Focus, N 04, Suisse, 2017, p.195  

2
 https://www.svir.ch/fr/assurance-de-la-qualite/services-asai (consultée le 12/06/2017)   

https://www.svir.ch/fr/assurance-de-la-qualite/services-asai


.اإلطار المرجعي الدولي كمرجعية متكاملة لقياس جودة التدقيق الداخلي :الفصل الرابع  
 

139 

 

ءات إلجرال يمتكن هذه الربامج من تقييم مدى مطابقة وظيفة التدقيق الداخلكما . الداخلي وحتسني قيمها
 .1واملعايري والقيم وقواعد األخالقيات

وسيلة لتقييم جودة مصلحة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص  كما يعرف برنامج ضمان وحتسني اجلودة على أنه
 :2التدقيق الداخلي ومن األفضل أن يكونوا مستقلني، للوقوف على ما يلي مؤهلني يف جمال

 .الداخلي باملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخليالتأكد من مدى التزام مصاحل التدقيق  -
 .تسهيل عملية التعريف بأعمال التحسني املستمر -
 .تقييم مستويات التقدم يف خمططات التحسني -
 .اخلارجية ألعمال مصاحل التدقيق الداخليالتقييمات الداخلية وبني  قييماتتإجياد مقاربة جتمع بني ال -

كما يعرف برنامج ضمان وحتسني اجلودة على أنه أداة مفتاحية لصيانة جودة عمليات التدقيق الداخلي وتطويرها 
 :3وتنفيذ ذلك يف إطار نضج عمليات التدقيق الداخلي، بغية حتقيق األغراض التالية

 .تقييم مدى املطابقة للمعايري املهنية ولقواعد أخالقيات املهنة -
 .ة التدقيق الداخليتقدير فعالية وفاعلي -
 .التعريف بفرص حتسني التدقيق الداخلي -

 :4وينبغي عند إعداد برامج ضمان وحتسني اجلودة االلتزام مبا يلي
 أن يتم إعدادها وصيانتها من طرف مسؤول التدقيق الداخلي. 
 أن تغطي كل جوانب أنشطة التدقيق الداخلي وأن تتابع وبطريقة مستمرة فعالية كل تلك اجلوانب. 
 أن يتم إعدادها بطريقة تسمح للتدقيق الداخلي من إضافة قيمة للمؤسسة ككل   . 

 برنامج ضمان وتحسين الجودة طرق تحقيق:الفرع الثاني
تتم على شكل عمليات  التدقيق الداخلي، أنشطة أشكال تقييمات غطي برنامج ضمان وحتسني اجلودة كلي

. بدرجة عالية من االستقالليةتتم من طرف مراجعني ذوي كفاءة ويتمتعون  ، منظمة بإجراءات واضحة كمارمسية
استشاريني متخصصني يف عملية التقييم واالستفادة من خرباهتم، ويرتكز عمل تلك بميكن االستناد يف ذلك و 

                                                 
1
 O’Loughlin C.J et Swanger.J, Op.cit, p.05 

2
 International audit Quality Assessment Framework, published by HM Treasury, UK, May 2013, p.05. 

Folder Found on :  www.hm-treasury.gov.uk (retrieved on June 16, 2016). 
3
 European Commission, « Quality Assurance for Internal Audit », discusion paper , N 03, published by 

Public Internal Control, US, 2014, p.04  
4
 Marais.M, « Quality Assurance in Internal Auditing : an analysis of the Standards and guidelines 

implemented by the Institute of Internal Auditors “IIA” », Meditari Accounting Research, vol 12, issue 02, 

2004, p.88, http://dx.doi.org/10.1108/10222529200400017    

http://www.hm-treasury.gov.uk/
http://dx.doi.org/10.1108/10222529200400017
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بادئ املرتبطة التقييمات على تقدير درجة املطابقة مع املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ومع امل
 :2تتضمن هذه الربامج ثالث أشكال، 1تطبيق تلك املعايريب

تندرج ضمن اإلجراءات واملمارسات اجلارية لتسيري وظيفة التدقيق الداخلي  :املتابعة املستمرة .0
حبيث تتضمن كل أشكال املتابعة اجلارية لوظيفة التدقيق وكل أشكال مراجعة وقيادة مؤشرات 

كما تنطوي عمليات املتابعة املستمرة على العمليات واألدوات واملعلومات . التدقيق الداخلي
 .املهنية طابقة مع قواعد األخالقيات واملعايريالضرورية لتقييم امل

يتم اللجوء إليها من أجل تقدير مدى املطابقة مع قواعد األخالقيات : الدوريةالذاتية التقييمات  .7
ميثاق التدقيق الداخلي، اخلطط، القواعد، : واملعايري، وتتضمن هذه التقييمات كال من

 .ممارسات التدقيق الداخلي باإلضافة إىل التشريعات والقوانني املعمول هبا اإلجراءات،
أو فريق  مقيماليت جيب أن تتم على األقل مرة كل مخس سنوات من طرف : التقييمات اخلارجية .0

مؤهل ومستقل ومن خارج املنظمة أو عن طريق إجراء تقييم ذايت مفصل متبوع مبصادقة  تقييم
   .خارجية مستقلة

 برامج ضمان وتحسين الجودة أهداف: رع الثالثالف
برامج ضمان وحتسني اجلودة من خالل  7109تثمن اهليكلة اجلديدة لإلطار املرجعي اليت مت إطالقها خالل سنة 

خلي اللمبادئ األساسية العشرة اليت هتدف باإلمجال إىل توجيه كل اجلهود حنو إثبات فعالية التدقيق الد اإقراره
   .3"حسني املستمر لهتإثبات جودة التدقيق الداخلي وال"جليا على ضوء املبدأ الذي ينص على ويتضح ذلك 

إن إعداد برامج ضمان وحتسني اجلودة على مستوى أقسام التدقيق الداخلي ميكن من حتقيق قيمة وأمهية بالغة 
 :4لتلك األقسام من خالل

 .للتدقيق الداخليتعزيز مفهوم التحسني املتسمر يف املمارسات املهنية  -
 .رفع مستوى مهنية املدققني الداخلينيو  تقوية وحتسني درجة املطابقة للمعايري املهنية للتدقيق الداخلي  -
 .ميكن من تقييم األداء العام ملصاحل التدقيق الداخلي من خالل قياس مؤشرات األداء املفتاحية وحتليلها -
 .الداخليتعزيز املتابعة الفعالة لعمليات التدقيق  -
 .متكن من إجراء تقييمات منتظمة من أطراف خارجية ومستقلة ألعمال التدقيق الداخلي -

                                                 
1
 Moller R.R. (2004), Op.cit, p.665  

2
 O’Loughlin C.J et Swanger.J, Op.cit, p.06 

3
 Ibid, p.08 

4
 Ibid, p.71 
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املسامهة يف ضمان بأن مسؤول التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق واإلدارة العليا هلم رؤية منسجمة مع  -
 .الطموحات اليت جيب أن تقوم هبا أقسام التدقيق الداخلي

 .قيق الداخلي وتقوية قيمة مصاحل التدقيق الداخليحتسني فعالية وفاعلية التد -
  .    املسامهة يف جناح أعمال التدقيق الداخلي -

يف حتقيق اجلودة األداة اليت تكفل هي ن برامج ضمان وحتسني اجلودة بحث األول أيتضح من خالل ما ورد يف امل
لكن ال تزال نتائج . صر اإلطار املرجعي الدويللتدقيق الداخلي وتضمن له االلتزام املستمر بعنااملمارسات املهنية ل

عهد املدققني مبالتابعة ملؤسسة البحوث  CBOKالدراسات واإلحصاءات اليت تقوم هبا جلنة املعرفة املشرتكة 
تظهر بأن العديد من أقسام التدقيق الداخلي تبدي التزامها بالعديد من أجزاء املعايري ؛  IIARFالداخليني 

، وهذا ما توصلت إليه برنامج ضمان وحتسني اجلودة أدىن نسبة تطبيقبينما كانت تسجل معايري  وبنسب مقبولة،
نتائج اإلحصاءات لسنة  وأكدت على ذلك، 17101سنة وحىت   7116سنة  خالل نتائج الدراسات اليت متت

 .النتائجواجلدول اآليت يلخص تلك  .37106 نتائج الدراسة اليت أجريت يف سنة وفصلت فيه، 2 7109
 . CBOKنسب االلتزام باملعايري الدولية للتدقيق الداخلي وفقا للجنة : (20)الجدول 

 0022درجة االلتزام بالمعيار  الدرجة اإلجمالية لاللتزام بالمعايير السنة

0222 
كأعلى نسبة   97االلتزام مبعظم املعايري يرتاوح بني  معدل

 .كأدىن نسبة مسجلة  96وبني مسجلة 
أدىن نسبة تطبيق من إمجايل املعايري  0011سجل املعيار 

 01وقدرت النسبة بــــ 

0202 
يف االلتزام مبعظم معايري التدقيق الداخلي هناك حتسن مقبول 

 60وبني  99ترتاوح يف معظمها ما بني 
 09 اليت ارتفعت إىل 0011حتسن يف نسبة تطبيق املعيار 

 09لمعيار ما يعادل بلغت نسبة االلتزام اإلمجالية بل 69وبني   99ترتاوح ما بني  0202

 ال توجد معطيات شاملة لكل املعايري 0202

01  عيار امل تطبقمفردة،  7199من عينة متكونة من
 :مع تباين  درجة التطبيق 0011

09 : 0011تطبيق كامل للمعيار 
06 : 0011تطبيق جزئي للمعيار 
09:  0011غري مطابق ملعيار 
07 :ال تطبق املعيار على اإلطالق . 

 .7106و 7109و 7101لسنوات  CBOKإعداد الباحثة باالعتماد على نتائج دراسات جلنة : المصدر

                                                 
1
 IIA, The IIA’s Global Internal Audit Survey : A Component of The CBOK study – Core Competencies 

for Today’s Internal Auditor (Report II), 1
st 

printing, published by The IIARF, USA, 2010, p. 32 
2
 Arther. P, « Auditing the Public Sector : managing expectations, delivering result », Sponsored by CBOK, 

published by  the IIARF, USA, 2015, p.19 
3
 O’Loughlin C.J et Swanger.J, Op.cit, p.09 
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لكن  ،املهنية للتدقيق الداخلي إمجايل املعايريضح بأن هناك درجة التزام مقبولة ببناء على معطيات اجلدول يت
كثري من تكمن املشكلة يف  . عندما يتعلق األمر مبعايري برامج ضمان وحتسني اجلودة، تعجز عن االلتزام الكامل

ضيفها ألقسام التدقيق اخلاصة بربنامج ضمان وحتسني اجلودة والقيمة اليت تاملعايري  احلاالت يف صعوبة فهم
ت اليت جمموعة من احملددا ويل للممارسات املهنيةالد وبذلك يوفر اإلطار املرجعي. الداخلي وللمؤسسة ككل

 .تساعد على فهم تلك املعايري وتسهل تطبيقها وااللتزام هبا
 

محددات العمل ببرامج ضمان وتحسين الجودة على ضوء متطلبات اإلطار : المبحث الثاني
 . المرجعي الدولي

ويف  فهم سري برامج ضمان وحتسني اجلودةالعناصر اليت متكننا من  سنتعرض من خالل هذا املبحث إىل خمتلف
   .حدود ما يتطلبه اإلطار املرجعي الدويل

 اإلطار العام لعمل برنامج ضمان وتحسين جودة التدقيق الداخلي  : المطلب األول
 معايير برنامج ضمان وتحسين الجودة: الفرع األول

اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق  يفوردت برامج ضمان وحتسني اجلودة بصفة صرحية وواضحة 
املسمى  0011الرئيس هلذه اجملموعة ، وتناول املعيار 0011اجملموعة معايري السمات وبالضبط يف  الداخلي ضمن

التدقيق الداخلي إعداد برنامج لضمان وحتسني  جيب على مسؤول" :اآليتبــربنامج ضمان وحتسني اجلودة التصريح 
   ".اجلودة يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي وحيافظ عليه

يصمم برنامج : التفسري اآليتملا جاء يف هذا املعيار ورد ضمن اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية  كتوضيح
 :ضمان وحتسني اجلودة بطريقة تسمح بتقييم

 .تدقيق الداخلي للمعايريمطابقة ال -
 .مدى احرتام املدققني الداخليني لقواعد األخالقيات -

يسمح برنامج ضمان وحتسني اجلودة يف ضمان كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي والتعريف بفرص التحسني،  
حتسني كما جيب على مسؤول التدقيق الداخلي تشجيع جملس اإلدارة على اإلشراف ومتابعة برنامج ضمان و 

 .1اجلودة

                                                 
1
 IIA. (2016) , Op.cit, p.07 
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على خالف اإلصدارات السابقة لإلطار املرجعي الدويل للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي،  يؤكد اإلصدار احلايل 
التدقيق الداخلي هو الطرف املكلف بإعداد برنامج ضمان  بأن مسؤول 0011لإلطار املرجعي على ضوء املعيار 

وحتسني اجلودة هبدف تقدير مدى مطابقة أنشطته للمعايري الدولية للممارسة املهنية وكذلك لقواعد أخالقيات 
ذلك أن تعريف التدقيق يلخص أهم خصائص . املهنة، ومت استبعاد تعريف التدقيق الداخلي وتقدير املطابقة له

ص أو تقدير هنة وحيدد أهدافها، وليس من السهل من الناحية العملية تقدير مدى االمتثال لتلك اخلصائهذه امل
 .زيادة على ذلك فإن تلك اخلصائص واألهداف متداولة ضمنيا يف املعايري ،مدى حتقق تلك األهداف

أقرها اإلطار املرجعي الدويل  بأن برنامج ضمان وحتسني اجلودة هو مبثابة املقاربة الذي 0011كما يؤكد املعيار 
وبذلك ينبغي على . بغية حتقيق اجلودة يف املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي وتعزيز مفهوم التحسني املستمر فيها

مسؤول التدقيق الداخلي عند إعداده لربنامج ضمان وحتسني اجلودة  السعي حنو غرس منهج منظم قائم على 
ألخالقيات، لى لالمتثال للمعايري املهنية أو داخلي وعدم االكتفاء فقط بتقدير مداجلودة يف عمليات التدقيق ال

 . 1بل جيب متابعة اجلودة على أساس القدرة على حتقيق توقعات األطراف ذات املصلحة وتوفري قيمة مضافة هلم
 مقومات فعالية برنامج ضمان وتحسين الجودة: الفرع الثاني

كن مسؤول التدقيق يعترب مبثابة األداة اليت متيتضح بأن برنامج ضمان وحتسني اجلودة  0011على ضوء املعيار  
توصيات حتسينية  صياغةعلى ة الفرصله يتيح أنشطة التدقيق الدخلي و بودة الداخلي من تقدير مستوى اجل

 :2مالئمة، غري أن فعالية برنامج ضمان وحتسني اجلودة تتحدد من خالل قدرته على تقييم
 .املطابقة للمعايري واألخالقياتمدى  -
 .مدى مالئمة ميثاق نشاط التدقيق الداخلي وغاياته وأهدافه وسياساته وإجراءاته -
 .مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر وعمليات الرقابة -
 .مدى تغطية التدقيق الداخلي لكامل أجزاء املؤسسة -
املعمول هبا وكذلك معايري الصناعة السارية املفعول واليت تعين التدقيق  ظيماتمدى املطابقة للقوانني والتن -

 .الداخلي
 .املخاطر اليت ستؤثر على سري وتشغيل نشاط التدقيق الداخلي يف حد ذاته -
 .فعالية أنشطة التحسني املستمر واعتماد أفضل املمارسات -

                                                 
1
 Sally-Anne.P, Op.cit, p.25 

2
 IIA. (March , 2012) , Op.cit, p.03 
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 . ات املؤسسة ويساهم يف حتقيق األهدافتقييم ما إذا كان التدقيق الداخلي يضيف قيمة وحيسن عملي -
إضافة إىل ذلك، تعرض اإلطار املرجعي الدويل يف إحدى إصداراته السابقة إىل التعريف باإلطار العام الذي يشغل 

املتعلق بربنامج ضمان وحتسني اجلودة، وحدد من  فيه برنامج ضمان وحتسني اجلودة من خالل الدليل التوجيهي
 .يات اليت تعمل فيها هذه الربامج وتضمن فعاليتها، والشكل اآليت يوضح ذلكخالله خمتلف املستو 

 
 .اإلطار العام لعمل برنامج ضمان وحتسني اجلودة: (22)الشكل 

 
Source: IIA, « IPPF : Quality Assurance and Improvement Program- practice guide », 

March 2012, p 40 .  .Folder found on: www.globaliia.org/standards-guidance (retrieved on 

June 18, 2017) 

يتضح من خالل الشكل أعاله بأن اإلطار الذي يعمل من خالله برنامج ضمان وحتسني اجلودة يغطي ثالث 
األدوار واملسؤوليات، خطة التدقيق القائمة ) جوانب رئيسية يف أنشطة التدقيق الداخلي وهي املمارسات املهنية

( الكفاءة والعناية املهنية، ضمان اجلودة إمتام املهام، ،الضمانات املختلفة اليت يوفرها التدقيقعلى املخاطر، 
ميثاق التدقيق، اإلطار املرجعي الدويل، القوانني، جوانب االستقاللية واملوضوعية، إدارة ) وعمليات احلوكمة

 إطار سير برنامج  ضمان وتحسين الجودة
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، متابعة النتائج، االتصال مع األطراف ذات إبالغ النتائج) وعمليات االتصال واإلبالغ (املخاطر، إدارة املوارد
كما يشري هذا الشكل أن برنامج ضمان وحتسني اجلودة يهدف إىل حتقيق مستويات جودة عالية يف  .1(املصلحة

املتابعة املستمرة : ت واضحة وهيوال ميكن التوصل إىل ذلك إال عن طريق اعتماد ثالث آليا. كافة أنشطة التدقيق
كما يؤكد هذا الشكل بأن برامج ضمان وحتسني اجلودة تسعى . التقييم الذايت الدوري والتقييم اخلارجيو  الداخلي

. إىل تعزيز مفهوم التحسني املستمر يف كافة أنشطة التدقيق الداخلي مبا يف ذلك أنشطة إعداد برامج ضمان اجلودة
كلما تطلب األمر غي أن جتدد كل أجزاء الربنامج  ع برنامج ضمان وحتسني اجلودة هو اآلخر سنويا، وينبراج  حبيث ي  

 :2ينبغي أن تتضمن مدخالت مراجعة برنامج ضمان اجلودة على األقل العناصر اآلتية، كما ذلك
 .نتائج تقييمات اجلودة -
  .نتائج التغذية العكسية -
 .توصيات التحسني السالفة -
 .خطط األفعال الناجتة عن التقييمات املندرجة ضمن برنامج ضمان وحتسني اجلودة وضعية -
 .إجراءات املتابعة لتقييمات أو مراجعات سابقة -
   .املعايري والسياسات واإلجراءات اجلديدة اليت تعين نشاط التدقيق الداخلي -

مسؤول التدقيق الداخلي أن يقوم بالصيانة إضافة إىل ذلك، لتأكيد فعالية برامج ضمان وحتسني اجلودة ينبغي على 
الدورية واملراجعة املنتظمة لتلك الربامج للتأكد من مدى كفايتها ومالئمتها للسياسات واإلجراءات املعمول هبا، 

كما ينبغي على مسؤول التدقيق . 3وتقدير مستوى جودهتا ومدى مسامهتها يف توفري قيمة مضافة للمؤسسة ككل
 .  الربامج تلك اإلدارة العليا وجملس اإلدارة يف اإلشراف على سري الداخلي أن يشارك

  0022المعيار على ضوء برنامج ضمان وتحسين الجودة اعتبارات تطبيق : الفرع الثالث
اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية احلايل على ضوء دالئله التطبيقية مجلة من التوضيحات وحدد يوفر 

اعتبارات االلتزام باملعايري، واليت ختدم بالدرجة األوىل مسؤول التدقيق الداخلي وتساعده على االمتثال التام للمعيار 
 :، وتتناول هذه التوضيحات بصفة خمتصرة ما يلي0011

ن يتضمن برنامج ضمان وحتسني اجلودة كل املفاهيم اإلدارية والتشغيلية لنشاط التدقيق الداخلي ستحسن أي
املصرحة يف العناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية، كما سيكون من املفيد جدا أن يتضمن 
                                                 
1
 IIA, « IPPF : Quality Assurance and Improvement Program- practice guide », March 2012, p 71 .  .Folder 

found on:  www.globaliia.org/standards-guidance (retrieved on  June 18, 2017) 
2
 Ibid, p.13 

3
 Sally-Anne.P, Op.cit, p.41 
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ينبغي على مسؤول التدقيق  ،وعليه. ذه املهنةبرنامج ضمان وحتسني اجلودة أفضل املمارسات الرائدة يف جمال ه
والفهم الكايف للعناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي خصوصا ما تعلق األمر داخلي أن يأخذ باملعرفة الكاملة ال

كما جيب عليه أن ينظم لقاءات مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا ملناقشة أمهية برامج . باملعايري وقواعد األخالقيات
بإمكان مسؤول التدقيق الداخلي عند و . ذلك دة وإقناعها بضرورة دعمها ومساندهتا يفوحتسني اجلو ضمان 

 .1وتطويره لربنامج ضمان وحتسني اجلودة االستفادة من أعمال مماثلة ورائدة يف هذا اجملال هإعداد
ني اجلودة، فقد تناولت ما أما عن اعتبارات التطبيق اليت حددها الدليل التطبيقي املتعلق بربنامج ضمان وحتس 

 :2يأيت
نشاط التدقيق  يفز مفهوم اجلودة نامج ضمان وحتسني اجلودة أن يعز إنه من املناسب عند إعداد بر  -

ن هذا ال يتوقف مبجرد تقييم مدى املطابقة للمعايري ولقواعد لياته التشغيلية، غري أعم يفالداخلي و 
ب إعداد منهجية التقييم وتعزز فعال مفهوم اجلودة األخالقيات؛ فربنامج ضمان وحتسني اجلودة يتطل

وأن تضمن هذه املنهجية حتقق التحسن املستمر ألنشطة . ومتكن من تقدير مدى املطابقة للمعايري
 .التدقيق الداخلي

ال يتوقف عمل برنامج ضمان وحتسني اجلودة عند إجراء تقييمات املطابقة للمعايري ولألخالقيات، بل  -
قييمات متكن من تقدير فعالية وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي مبا يساعد على جيب أن تتضمن ت

 .التعريف بفرص التحسني املمكنة
على مسؤول التدقيق الداخلي أن يقوم مبراجعة برنامج ضمان وحتسني اجلودة وأن يقوم بتحيينه كلما  -

. ط فيها التدقيق الداخليتطلب ذلك كتطور درجة نضج قسم التدقيق الداخلي، تغري الظروف اليت ينش
كما ميكن أن يتم مراجعة برنامج ضمان وحتسني اجلودة لتأكيد االستمرار يف حتقيق فعالية وفاعلية نشاط 

 .         التدقيق مبا يضمن حتقيق القيمة املضافة لكل األطراف ذات املصلحة
ان متطلبات املعايري املتبقية من عند تطبيق املعيار، جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يأخذ يف احلسب -

 . وأن يبدي اهتمامه على االلتزام هبا( 0077، 0070، 0071، 0007، 0000)اجملموعة 
إىل جمموعة من اإلرشادات العملية تتداخل  واعتبارات  MPA 1300-1 دليل التطبيق العمليكما تعرض 

حتسني اجلودة التدقيق الداخلي عن إعداد برنامج ضمان و  التطبيق السالفة، وأشار إىل أنه يف حالة تعذر مسؤول
ىل أحد األطراف التابعني لدائرته، حىت أنه بإمكانه فتح مصلحة أو وظيفة خاصة  بإمكانه أن يسند هذه املهمة إ

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, pp.43-44 

2
 Ibid, pp.44-45 
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ضمان "، تنشط بطريقة رمسية ومبسمى (حالة املؤسسات الكبرية أو مؤسسة متعددة الفروع واملواقع)يف دائرته 
، وبرعاية إطار ذوي كفاءات مالئمة يف ذلك، يهتم بالتسيري اجليد ومتابعة األنشطة الضرورية "ني اجلودةوحتس

 .  1لنجاح برنامج ضمان وحتسني اجلودة
 

 متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة: المطلب الثاني
 برنامج ضمان وتحسين الجودةمتطلبات المعايير المتعلقة ب: الفرع األول
املعايري  اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية متطلبات برنامج ضمان وحتسني اجلودة ضمن وردت ضمن

  :اآلتية
وحتسني اجلودة كال من أعمال التقييم  ضمانجيب أن يشمل برنامج " ينص على :0002المعيار  .0

 . 2"سواءالالداخلي والتقييم اخلارجي على 
يلخص هذا املعيار املتطلبات اإلمجالية لربنامج ضمان وحتسني اجلودة واملتمثلة يف أعمال التقييم الداخلي 
واخلارجي، يف هذه احلالة يكون مسؤول التدقيق الداخلي الطرف املكلف عن سري عمليات التقييم للتأكيد 

لباقي عناصر اإلطار املرجعي الدويل بأن التدقيق الداخلي ال يزال مطابقا للمعايري وألخالقيات املهنة و 
كما جيب أن تركز تلك التقييمات على تعزيز مفهوم التحسني املستمر يف أنشطة . 3للممارسات املهنية

 .تطوير فعالية وفاعلية تلك األنشطة دقيق الداخلي وأن تساهم فعليا يفالت
 :جيب أن تشتمل أعمال التقييم الداخلي على ما يلي ؛مفاده :"التقييمات الداخلية"  0000المعيار  .7

 ة مستمرة ألداء أنشطة التدقيق الداخليتابعم. 

  داخل املؤسسة ممن مراجعات دورية تنفذ بأسلوب التقييم الذايت أو بواسطة أشخاص آخرين من
 .  معرفة كافية مبمارسات التدقيق الداخلي تتوفر فيهم

املستمر ومراجعة التدقيق  الداخلي تشمل املتابعة املستمرة أعمال اإلشراف ؛هذا املعيارملا جاء يف تفسري ك
ية لتسيري وظيفة التدقيق الداخلي وقيادة مؤشراته، وتتكامل املتابعة املستمرة مع اإلجراءات واملمارسات اجلار 

. خالقيات واملعايرياألدوات واملعلومات الضرورية لتقييم املطابقة مع قواعد األو على العمليات  قومت ،الداخلي
. الدورية يتم إجراؤها لتقييم التوافق مع قواعد األخالقيات وكذلك املعايري أو املراجعات أما التقييمات

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit , pp.140-106 

2
 IIA. (2016) , Op.cit, p.07 

3
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, pp.51-52 
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فهم كافة عناصر على األقل  أي؛، املعرفة الكافية مبمارسات التدقيق الداخلي التقييمات الداخلية وتتطلب
 .1اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

جيب إجراء أعمال التقييم اخلارجي : ينص هذا املعيار على ما يأيت": التقييمات الخارجية" 0000المعيار  .0
كما جيب على . على األقل مرة كل مخس سنوات بواسطة مقيم أو فريق مؤهل ومستقل ومن خارج املؤسسة

  :جملس اإلدارةمع مسؤول التدقيق الداخلي أن يناقش 

 .وعدد مرات تكرارها مناذج التقييم اخلارجي -

مؤهالت املقيم أو فريق التقييم اخلارجي خصوصا ما تعلق جبانب االستقاللية لتفادي كل احتماالت  -
 .2تضارب املصاحل

ق إسناد التقييم إىل أطراف من يعادة ما تتم التقييمات اخلارجية عن طر : كتفسري ملضمون هذا املعيار ورد ما يلي
وجيب على املقيم اخلارجي أن يركز . اء تقييم ذايت متبوع مبصادقة خارجية مستقلةخارج املؤسسة أو عن طريق إجر 

كما يكون بإمكانه التوصل إىل استنتاجات   ،قواعد األخالقياتمدى التوافق مع املعايري و تقدير يف تقييمه على 
 .تشغيلية وأخرى اسرتاتيجية

هنية للتدقيق الداخلي ويف جمال املقيم أو فريق التقييم اخلارجي أن يثبت كفاءته سواء يف جمال املمارسات امل على
( العملية) على املزج والتوفيق بني اخلربة املهنيةته هذه الكفاءة من خالل قدر حقق توت. عمليات التقييم اخلارجي

بة يف املؤسسات ذات احلجم والتعقيد املماثلني للمؤسسة مع مالحظة أن اخلربة املكتس، وبني املعرفة النظرية
تسودها نفس املسائل أو املشكالت الفنية هي خربة أهم و الصناعة  وأموضوع التقييم واليت تنتمي لنفس القطاع 

ليس من الضروري  ويف حالة وجود فريق تقييم. ن ذلكوأكثر قيمة من اخلربة املكتسبة يف اجملاالت أقل ارتباطا م
ميتلك كل أعضاءه نفس املستوى من الكفاءات املكتسبة بل جيب أن يكون كل الفريق مؤهال تأهيال متوافقا  أن

وجيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يقدم رأيه املهين لتقدير ما إذا املقيم أو فريق التقييم . مع بعضهم البعض
 .التقييم على أكمل وجه لديهم الكفاءات الكافية والالزمة اليت تؤهلهم للقيام مبهمة

عدم االرتباط املباشر وغري املباشر مع املؤسسة عامة وقسم قييم اليت يقصد هبا أما عن استقاللية املقيم أو فريق الت
التدقيق الداخلي أن يشجع جملس اإلدارة على متابعة أعمال التقييم  وعلى مسؤول ،ي خاصةالتدقيق الداخل

 . 3اخلارجي جتنبا لكل مشاكل تضارب املصاحل الظاهرية أو احملتملة

                                                 
1
 IIA. (2016) , Op.cit, p.08 

2
 Ibid, p.08 

3
 IFACI. (2013), Op.cit, p.39 
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 تطبيق معايير متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودةالدالئل اإلرشادية الخاصة ب: لفرع الثانيا
يوفر هذا ": متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة" MPA 1310.1 دليل التطبيق العملي .0

 :1، واملتمثلة يف0001الدليل العملي مجلة من التوجيهات العملية اليت تساعد على تطبيق املعيار 
تقييمات أخرى دورية و ذاتية يتطلب برنامج ضمان وحتسني اجلودة إجراء تقييمات مستمرة وأخرى  -

ذلك خدمات االستشارة، وتتم هذه التقييمات وفقا لعمليات خارجية إلمجايل خدمات التدقيق مبا يف 
رمسية ومفصلة وعن طريق إشراف مستمر وفحص خلدمات التدقيق، إضافة إىل مصادقات دورية حول 

كما تتطلب هذه املتابعة تقييم ومتابعة مستمرين ملؤشرات . احرتام املعايري الدولية وقواعد األخالقيات
وتتبع  ،(وغريها... املهمات، التوصيات املقبولة،ق الداخلي، املدة املستغرقة يفتنفيذ خطة التدقي)األداء 

يغها مسؤول التدقيق الداخلي يف إطار نات على أنشطة التدقيق الداخلي يصإجراء حتسيهذه التقييمات 
 .برنامج ضمان وحتسني اجلودة

التقييمات املندرجة ضمن برنامج ضمان وحتسني اجلودة آراء حول جودة أعمال التدقيق الداخلي  تعطي -
وينجر عنها توصيات هادفة للتحسني، وعادة ما تركز التقييمات املندرجة ضمن برنامج ضمان وحتسني 

 :اجلودة على النقاط اآلتية
 صوص، وتقدير درجة تطبيقها مدى احرتام املعايري املهنية وأخالقيات املهنة على وجه اخل

 .وااللتزام هبا خالل مدة حمددة
 عن حاالت عدم مطابقة الناجتة ال املوصى هبا تقييم مستوى التقدم يف خطط األفع

 .سابقة
 مدى مالئمة ميثاق التدقيق الداخلي وغايات وقواعد وإجراءات التدقيق الداخلي 

 .السارية
 دارية ومعايري الصناعة السائدة واليت ختض التدقيقاحرتام القوانني والتنظيمات واملعايري اإل. 

ملوارد لقة بالتغيريات املتخذة خصوصا ايتضمن برنامج ضمان وحتسني اجلودة متابعة التوصيات املتع -
 .والتكنولوجيات والعمليات واإلجراءات

رجية وعند من أجل ضمان الشفافية واملصداقية، يبلغ مسؤول التدقيق الداخلي نتائج التقييمات اخلا -
الضرورة نتائج التقييمات الداخلية لربنامج ضمان وحتسني اجلودة إىل خمتلف األطراف ذات املصلحة 

                                                 
1
 Ibid, p.p.107-108 
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. على األقل مرة كل سنةوغريهم  للتدقيق الداخلي كاملديرية العامة، جملس اإلدارة، املدققني اخلارجيني
يف برنامج ضمان وحتسني اجلودة كما ينبغي على مسؤول التدقيق الداخلي أن يبلغ عن مستوى التقدم 

 .وعن نتائجه
يوفر هذا الدليل العملي مجلة من : "التقييمات الداخلية" MPA 1311.1 دليل التطبيق العملي .7

 :1اخلاص بالتقييمات الداخلية، واملتمثلة يف 0000التوجيهات العملية اليت تساعد على تطبيق املعيار 
بإمكان مسؤول التدقيق الداخلي االستعانة مبجموعة من العمليات  عند إجراء التقييمات الداخلية،     -

 :والوسائل اليت تساعده على إجراء التقييم واملتمثلة يف
 اإلشراف على املهمات. 
 طراف ذات املصلحةزبائن التدقيق الداخلي وباقي األ املعلومات املسرتجعة من. 
  املدققون الداخليون أو حىت تلك اليت تعنيهممراجعة امللفات الناجتة عن املهمات اليت أجنزها. 
 تنفيذ خطة التدقيق، كفاية ميزانية التدقيق، الوقت : حتليل مؤشرات أداء أنشطة التدقيق مثل

 .إخل.... املستغرق يف تنفيذ مهمات التدقيق، معدل تنفيذ توصيات التدقيق،
ل التعرف على جودة اخلدمات بإمكان مسؤول التدقيق الداخلي تقدير جودة أعمال التدقيق من خال -

 .احملققة جراء اختاذ التوصيات التحسينية املقرتحة
 :عند إجراء التقييمات الداخلية الدورية، يكون متاحا أمام مسؤول التدقيق الداخلي -

 إجراء حتقيقات ومقابالت مع األطراف ذات املصلحة. 
 مشاركة كل أعضاء فريق التدقيق يف إجراء التقييم الذايت. 
  إسناد مهمة التقييم إىل مدققني داخليني معتمدين أو أي أطراف مهنية متخصصة يف التدقيق

 .الداخلي وينتمون إىل أقسام أخرى من املنظمة الواحدة
  آخرينضري ملراجعة امللفات من طرف مقيمنياملوافقة بني التقييم الذايت وبني التح . 
 داءه مع أفضل ائدة للتدقيق وكذلك مؤشرات أإعداد دراسة مقارنة حول املمارسات املهنية الس

  .ملهنةاملمارسات املتاحة يف ا
يستحسن إجراء التقييم الداخلي الدوري يف وقت قريب يسبق التقييم اخلارجي مبا يسهل إجراءات هذا  -

 .األخري من جهة، وميكن من تقليص التكلفة من جهة أخرى

                                                 
1
 IFACI. (2013), Op.cit, p.p.109-111 
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طرف مقيمني خارجيني، ال ميكن اعتبار نتائج التقييم  يف حالة ما مت إجراء التقييم الداخلي الدوري من -
 .يف هذه احلالة نتائج تقييم خارجي

ينبغي أن تتضمن تقارير التقييمات الداخلية اقرتاحات وتوصيات لتحسني ممارسات التدقيق السارية، مع  -
ات املناسبة اجة؛ واختاذ التحسينضرورة استخالص جودة اخلدمات واختاذ اإلجراءات املناسبة؛ عند احل

 .ضمان املطابقة للمعايريل
نشر نتائج التقييمات الداخلية للحفاظ على املوثوقية يف ل انظام يوفرعلى مسؤول التدقيق الداخلي أن  -

والقاعدة يف ذلك، على األفراد املكلفون بالتقييم املستمر . قسم التدقيق الداخلي وضمان موضوعيته
إىل مسؤول التدقيق الداخلي، يف  املتخذةصيات وخمططات األفعال الدوري تبليغ نتائج تقييماهتم والتو 

 .  إىل اإلدارة العليا واجمللس هاحني يتوىل هذا األخري تبليغ
يوفر هذا الدليل اإلرشادي مجلة من  ":التقييمات الخارجية" MPA 1312.1 دليل التطبيق العملي .0

  :1اخلاص بالتقييمات اخلارجية، نلخصها فيما يأيت 0007اإلرشادات اليت تساعد على االلتزام باملعيار 
 .يتحدد النطاق العام للتقييمات اخلارجية حسب طلب مسؤول التدقيق الداخلي واإلدارة العليا واجمللس  -
متثل التقييمات اخلارجية فرصة أمام مسؤول التدقيق الداخلي وفريق التدقيق للمقارنة واكتساب أفضل  -

 .ييمتقالاملمارسات يف جمال 
يتسع نطاق أعمال التقييمات اخلارجية إىل إجراء مقارنات مع أفضل املمارسات الرائدة يف جمال التدقيق  -

 .كثر فعاليةاليت جتعل قسم التدقيق أ التحسني فرصف بوهذا ما يزيد من التعري
عن طريق اإلسناد الكلي لعملية التقييم إىل أطراف خارجية وإما عن طريق  تتم التقييمات اخلارجية إما -

مسؤول التدقيق ويف كال احلالتني، على . إجراء تقييم ذايت مفصل متبوع مبصادقة خارجية مستقلة
 .  ن نطاق التدخل واضحة ومتاحة إلجراء مراجعات خارجيةالداخلي أن يضمن بأ

يتمخض عن التقييم اخلارجي إصدار رأي حول مدى جودة أنشطة التدقيق الداخلي، األمر الذي  -
 :يتطلب إجراء فحص واسع وشامل ميس اجلوانب اآلتية

 مدى االمتثال للعناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية. 
 مول هبامدى احرتام القواعد واإلجراءات والقوانني والتشريعات املع. 

                                                 
1
 Ibid, p.p.112-110 
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  خلدمات  التشغيلينيواجمللس وخمتلف املدراء التعرف على متطلبات واحتياجات اإلدارة العليا
 .التدقيق الداخلي، والتطلع عن مدى االستجابة هلا

 مدى تكامل أنشطة التدقيق الداخلي مع ممارسات احلوكمة. 
 تقييم التقنيات واألدوات اليت يستعملها قسم التدقيق الداخلي. 
 مة املضافة اليت وفرها التدقيق الداخلي ومدى مسامهته يف حتسني عمليات املؤسسةالقي   . 

 قييم اخلارجي وأن ويبلغها للمجلس،ينبغي على مسؤول التدقيق الداخلي أن يتفحص النتائج األولية للت -
 :ومن املستحسن أن تركز تلك النتائج على

 طار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةإبداء رأي حول مدى احرتام العناصر اإلجبارية لإل . 
 تقييم مدى تطبيق املمارسات املقرتحة جراء مراجعات سابقة. 
  التوصيات املقرتحةبعند الضرورة يتم التعريف أيضا . 
 املقابالت اليت جترى مع مسؤول التدقيق الداخلي ومناقشة خمططات األفعال وتواريخ تنفيذها . 

ارجي، على مسؤول التدقيق الداخلي أن يبلغ نتائج التقييم إىل كل األطراف عند االنتهاء من التقييم اخل -
املعنية وأن يركز يف ذلك على التعريف بنتائج التقييم والنقاط السلبية أو احلساسة املتعرف عليها جراء 

  .التقييم  وخمتلف اإلجراءات التصحيحية املتخذة ومعلومات حول طريقة تنفيذها
التوجيهات اليت ختدم مسؤول التدقيق الداخلي وتساعده على اختيار من يل العملي مجلة كما وفر هذا الدل

و فريق واجب توافرها لدى املقيم أخمتلف الشروط التلخص قييم اخلارجي، كما اجلهة اليت ستتوىل عملية الت
 . التقييم؛ سنتعرض إليها من خالل املبحث املوايل

 اعتبارات تطبيق معايير متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة :الفرع الثالث
سوى بعض  ، وردت بالدليل التطبيقيمعايري متطلبات برنامج ضمان وحتسني اجلودة اعتبارات تطبيقخبصوص 

 :1وتتلخض تلك االعتبارات فيما يأيت .دون غريها من معايري اجملموعة 0001 عيارامل االعتبارات املرتبطة بتطبيق
يتطلب برنامج ضمان وحتسني اجلودة إجراء تقييمات داخلية وخارجية على السواء من أجل تقييم مدى  -

تتحدد جودة أعمال و ، جبارية لإلطار املرجعي الدويلمطابقة نشاط التدقيق الداخلي مع العناصر اإل
 :التدقيق الداخلي واإلشراف من خالل

 راءاتهتقدير مدى مالئمة سياسات التدقيق الداخلي وإج. 

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, pp.49-50 
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 القيمة املضافة اليت يوفرها التدقيق الداخلي للمؤسسة ككل. 
 ومدى حتقيقها إعداد املؤشرات املفتاحية لألداء. 

يضمن بأن تتم مراجعات التدقيق أن يقوم باملتابعة املستمرة و  ينبغي على مسؤول التدقيق الداخلي -
 .الداخلي دوريا

ألوىل من خالل األنشطة املستمرة كااللتزام بالتخطيط، بالنسبة للمتابعة املستمرة، تتحقق بالدرجة ا -
    . اإلشراف على ممارسات العمل املوحدة، إجراءات العمل وإجراءات موافقات العمل،  مراجعات التقارير

تتحقق املتابعة املستمرة من خالل حتديد نقاط الضعف أو اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني وصياغة  كما
خمططات األفعال الالزمة ملعاجلتها، كما تساعد املتابعة املستمرة على حتديد ما إذا كانت عمليات 

 .التدقيق الداخلي حتقق اجلودة على أساس االلتزام
ستمرة اليت ينبغي أن ذاتية اليت تتم بطريقة تسمح باملصادقة على املتابعة املبالنسبة للتقييمات الدورية ال -

 الداخليني املدققنيابق للمعايري وما إذا كان ولتقييم ما إذا كان نشاط التدقيق الداخلي مطتكون فعالة 
ق نشاط تقدير مدى توافالدوري الذايت كما ينبغي عند إجراء التقييم .حيرتمون قواعد أخالقيات املهنة

للممارسة املهنية للتدقيق  داخلي وكذلك مع املبادئ األساسيةالتدقيق الداخلي مع تعريف التدقيق ال
 .  الداخلي

أما عن التقييمات اخلارجية، يكون مسؤول التدقيق الداخلي مكلفا عن مدى إخضاع نشاطه إىل  -
تقييم من طرف مقيم أو فريق وينبغي أن يتم هذا ال. تقييمات خارجية على األقل مرة كل مخس سنوات

تقييم مستقل من خارج املؤسسة للمصادقة على ما إذا كان التدقيق الداخلي مطابق للمعايري 
كما ميكن إجراء تقييم ذايت متبوع مبصادقة مقيم خارجي مؤهل ومستقل وذوي كفاءة . ولألخالقيات

تقييم الذايت كاملة وموثقة بالكامل بدال من التقييم اخلارجي الكامل، وبذلك ينبغي أن تكون عملية ال
 .    وأن تتم بطريقة حتاكي عملية التقييم اخلارجي

 
 التقارير المتعلقة ببرنامج ضمان وتحسين الجودة: المطلب الثالث

ريات سري األعمال املندرجة ضمن ص جمالوثيقة الرمسية اليت من تلخ يعترب تقرير برنامج ضمان وحتسني اجلودة مبثابة
، فقد خصها جبملة من املعايري الدويل من قبل اإلطار املرجعي اجلودة، وهي تنال نصيبا وفريا من االهتمامبرامج 

  . هبا اخلاصةالعملية رشادات اإلاملهنية و 
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 برنامج ضمان وتحسين الجودةتقارير المعايير المتعلقة ب: الفرع األول
  :برنامج ضمان وحتسني اجلودةتقارير ب املتعلقة اآلتية املعايريوردت ضمن اإلطار املرجعي الدويل 

: حولهذا املعيار دور نص ي ":اإلبالغ المتعلق ببرنامج ضمان وتحسين الجودة" 0002المعيار  .0
وكذلك إىل  احتسني اجلودة إىل اإلدارة العليعلى مسؤول التدقيق الداخلي إبالغ نتائج برنامج ضمان و "

 :وجيب أن يتضمن اإلبالغ. اجمللس
 نطاق التقييمات الداخلية واخلارجية وعدد مرات تكرارها. 
 مؤهالت املقيم أو فريق التقييم وكذلك استقالليته متضمنا يف ذلك كل احتماالت تضارب املصاحل. 
 استنتاجات املقيمني. 
 خطط األفعال التصحيحية   . 

يتحدد شكل ومضمون وفرتات  :اإلطار املرجعي الدويل ما يلي كتفسري ملا جاء يف مضمون املعيار ورد ضمن
التبليغات املرتبطة بربنامج ضمان وحتسني اجلودة من خالل املناقشات اليت تتم مع اإلدارة العليا ومع اجمللس 

بني يف ميثاق التدقيق ؛ كما هو ممع مراعاة املسؤوليات املوكلة لقسم التدقيق الداخلي وللمسؤول املعين هبا
فق مع قواعد األخالقيات ومع املعايري، يراعى تبليغ نتائج التقييمات ومن أجل إثبات التوا  ؛الداخلي

تضمن درجة توافق أو ت أما عن نتائج املتابعة املستمرة اليت .خلارجية عند اكتمال تلك األعمالالداخلية وا
 واحدة مرةجيب التبليغ عنها على األقل  واليت مطابقة نشاط التدقيق الداخلي مع قواعد األخالقيات واملعايري

 . 1كل سنة
، ينص هذا املعيار بصفة صرحية شروط إبالغ نتائج برنامج ضمان وحتسني اجلودة إىل اإلدارة العليا واجمللس

روري وقبلي للتحسينات يف هذه احلالة شرط ض الذي يعترب، عناصر اليت جيب أن تتوافر عند اإلبالغوحيدد ال
ويبقى مسؤول التدقيق الداخلي مكلف بضمان أن نتائج  برامج ضمان وحتسني اجلودة،النامجة عن 

وأن خطط أفعال التحسني اخلاصة هبا مطورة  مت مناقشتهاالتقييمات املندرجة ضمن برامج اجلودة ملخصة و 
اجمللس و ومتاحة للتطبيق، وأنه قد مت إقرارها ضمن تقارير برامج اجلودة ومت املصادقة عليها من طرف اإلدارة 

  .2تدقيق يف حالة وجودهاحىت جلنة الو 

                                                 
1
 IIA. (2016) , Op.cit, p.09 

2
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ينص  ":مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي:استعمال عبارة " 0000المعيار  .7
التدقيق الداخلي اإلفادة بأن نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع املعايري  ال حيق ملسؤول" هذا املعيار على

الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي إال إذا كانت نتائج برنامج ضمان وحتسني اجلودة تثبت 
  .1"ذلك

مع قواعد  اوافقدقيق الداخلي متيكون الت: لتوضيح هذا املعيار ورد التفسري التايل ضمن اإلطار املرجعي الدويل
ن تتضمن نتائج برنامج ضمان وحتسني اجلودة نتائج أوجيب  ،واملعايري عندما حيرتم متطلباهتاخالقيات األ

كما   وأن تنطبق نتائج التقييمات الداخلية على كل أنشطة التدقيق الداخلي،. التقييمات الداخلية واخلارجية
تنطبق نتائج أعمال التقييم اخلارجي على أنشطة التدقيق الداخلي املوجودة املعمول هبا ملدة ال تقل عن مخس 

 .سنوات
عندما تكون حالة عدم توافق التدقيق "هذا املعيار إىل نص يشري ": مؤشر عدم التقيد"0000المعيار  .0

لى نطاق أنشطة التدقيق الداخلي أو على داللة عذات الداخلي مع قواعد األخالقيات أو مع املعايري 
أعماله، على مسؤول التدقيق الداخلي إبالغ اإلدارة العليا واجمللس عن حالة عدم املطابقة وعن 

 . 2"نتائجها
التدقيق الداخلي بوجود حاالت عدم  إال يف احلاالت اليت يتوصل إليها مسؤولحصرا؛  هذا املعيار يستعمل

، ولذلك ري الدولية أو قواعد األخالقياتمطابقة يف نشاط التدقيق الداخلي مع ما هو مطلوب ضمن املعاي
لإلطار املرجعي اليت سيكون من املستوجب على مسؤول التدقيق الداخلي الفهم اجليد للعناصر اإلجبارية 

يت متكنه من تفسري حاالت عدم املطابقة ودراسة التأثريات الناجتة عنها متكنه من توفري املعلومات الالزمة ال
رة واإلدارة العليا، كما يستوجب على النطاق العام لسري نشاط التدقيق الداخلي وعلى توقعات جملس اإلدا

اريا يف لإلشارة كان هذا املعيار س. 3وعن التأثريات املمكنة هلا املكتشفة عن حاالت عدم املطابقة همابالغإ
يسمى وهو  ،"اإلفصاح عن حاالت عدم التقيد باملعايري"لإلطار املرجعي حتت تسمية  الطبعات السابقة 

 ."مؤشر عدم التقيد"ـــــحاليا ب
 
 

                                                 
1
 IIA. (2016) , Op.cit, p.09 

2
 Ibid, p.09 

3
 IIA.(January 01, 2017), Op.cit, p.70 
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 .اعتبارات تطبيق معايير التقارير المتعلقة ببرنامج ضمان وتحسين الجودة: الثاني لفرع ا
من البديهي  ":اإلبالغ المتعلق ببرنامج ضمان وتحسين الجودة " 0002اعتبارات تطبيق المعيار  .0

 0101عمال باملعيار )أن يتم التعريف بربنامج ضمان وحتسني اجلودة ضمن ميثاق التدقيق الداخلي 

ن يتم توثيق برنامج ضمان وحتسني اجلودة  وأ"( ية يف ميثاق التدقيق الداخلياإلقرار بالتوجيهات اإلجبار "
وما تتبعه من أعمال ضمن دليل اإلجراءات والسياسات اخلاص بقسم التدقيق الداخلي، وهذا ما يسهل 

املتعلقة  ليت متكنه من فهم متطلبات اإلبالغعلى مسؤول التدقيق الداخلي فحص املعلومات الالزمة ا
 اجلودة، واليت ال بد أن تركز على العناصر الرئيسية األربعة بإعداد التقارير حول برنامج ضمان وحتسني

 :1التالية
تقع مسؤولية حتديد نطاق التقييمات : اق التقييمات الداخلية والخارجية وعدد مرات تكرارهانط - أ

كما أنه بإمكان اإلدارة العليا أو جملس اإلدارة أو حىت باقي   على مسؤول التدقيق الداخلي، الداخلية
جيب على مسؤول التدقيق الداخلي عند حتديده  ،وعليه. األطراف ذات املصلحة اقرتاح نطاق التقييم

أما عن نطاق التقييمات اخلارجية فيحددها مسؤول التدقيق  .لنطاق التقييم أن يناقش ذلك معهم
وخبصوص عدد مرات تكرارها، تتم التقييمات الداخلية . يق التقييم اخلارجيالداخلي بالتنسيق مع فر 

  . على األقل مرة كل سنة، يف حني تتم التقييمات اخلارجية مرة كل مخس سنوات
الداخلي مسؤولية اختيار املقيم أو فريق  يتوىل مسؤول التدقيق: أهلية المقيمين واستقالليتهم - ب

ع اإلدارة العليا أو جملس اإلدارة، ومناقشة خمتلف املواضيع أو األمور ، وعليه أن يناقش ذلك مالتقييم
 . موضوعية املقيم جتنبا لوقوع حاالت تضارب املصاحلو  متس باستقالليةد اليت ق

يتضمن تقرير التقييم آراء وعبارات واستنتاجات حول نتائج التقييم، اليت تدور : استنتاجات التقييم - ت
وعلى . درجة املطابقة مع كل معيار على حدى أو مع جمموعة معايرييف معظمها حول تقدير 

وفيما يأيت  .أهم نتائج التقييم وآثار ذلك مسؤول التدقيق الداخلي أن يشرح لإلدارة العليا وللمجلس
 :أهم العبارات املستعملة لتقدير درجة املطابقة مع املعايري

                                                 
1
 Ibid, pp.63-66 

 Plus d’informations, consultez : 

- IIA.(January 01, 2017), Op.cit, pp.65-66 

- International audit Quality Assessment Framework, published by HM Treasury, UK, May 2013, 

p.06-07 
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 مجعها من مت بيانات واملعلومات اليت عندما يتوصل املقيم إىل كل ال: مطابق بشكل كامل
العمليات والنتائج، تشري بأن و انطالقا من فحص ميثاق التدقيق والسياسات واإلجراءات 

قسم التدقيق الداخلي ميتهن أفضل املمارسات املطلوبة ووفقا ملا تقتضيه املعايري الدولية 
 .للممارسة املهنية

 تطلبات املعايريملأن هناك امتثال عام وليس كامال أو مثاليا  مبعىن: مطابق بشكل عام. 
 عندما تكون هناك أوجه قصور يف املمارسة احلالية للتدقيق الداخلي : مطابق بشكل جزئي

وغالبا . مقارنة مع ما تتطلبه املعايري، غري أهنا مل متنع التدقيق الداخلي من أداء مسؤولياته
جه و ويف حالة ما كانت أ. ت للتطوير وفرصا للتحسنيما تشكل أوجه القصور هذه جماال

ىل اإلدارة إالقصور هذه خارجة عن نطاق السيطرة، يتطلب من املقيم توجيه توصيات 
 .العليا

  فهي متنع  أهنا ذات أمهية بالغة، علىينظر إىل أوجه القصور يف هذه احلالة : غير مطابق
نشاط التدقيق الداخلي من أداء مسؤولياته بالشكل املناسب وتؤثر بشكل كبري على 

  .فعالية خدمات التدقيق
أثناء التقييم يتبادر للمقيم تقدمي توصيات يف املواضع اليت تظهر فيها حاالت عدم : خطط التحسين - ث

وعلى مسؤول التدقيق . لتحسنيمنطلقات لحد ذاهتا  يف أوجه قصور، وتشكلأو املطابقة للمعايري 
الداخلي إبالغ اإلدارة العليا عن كل خطط األفعال الناجتة عن التوصيات املقرتحة سواء من 

كما جيب على مسؤول التدقيق الداخلي أن يقوم باإلشراف على . التقييمات الداخلية واخلارجية
 "(.  التحسنيمتابعة أعمال " 7911عمال باملعيار )متابعة أعمال التحسني 

مطابق للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق : استعمال عبارة" 0000اعتبارات تطبيق المعيار  .1
نتائج أعمال التقييم  أساسيةبصفة  املتضمنة عند إبالغ نتائج برنامج ضمان وحتسني اجلودة": الداخلي

ية استمرار على لالزمة اليت تؤكد التدقيق الداخلي توفري املعلومات ا الداخلي واخلارجي، على مسؤول
كن هلذا املسؤول كما مي .اإلفادة بذلك ةمع ضرور للمعايري  على العمل وفقاو  نشاط التدقيق الداخلي

وجود قسم التدقيق يف مدة تقل عن مخس سنوات، وأنه يعمل وفقا باإلشادة بنص العبارة يف حالة ما أقر 
 . الدولية وأن نتائج أعمال التقييم الداخلي موثقة وتدعم هذا االستنتاجللمعايري
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أو يف حالة القيام بأعمال التقييم الداخلي دون ، مع املعايري يف حالة وجود حاالت عدم املطابقةأما 
مطابق للمعايري الدولية للممارسة املهنية " عبارةسقط اإلفادة بأعمال التقييم اخلارجي أو العكس، ت

 .1"للتدقيق الداخلي
تنص االعتبارات املتعلقة بتطبيق هذا املعيار : "التقيد ممؤشر عد" 0000اعتبارات تطبيق المعيار  .0

 :على
 أعمال التقييم الداخلي واخلارجي على تقدير درجة مطابقة نشاط التدقيق مع املعايري بصفة عامة، تركز -

 شفكما ميكن أن تك. وجيب إبالغ نتائج التقييم إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة على األقل مرة سنويا
 يف أعمال التقييم هذه؛ عن ضعف يف استقاللية قسم التدقيق الداخلي أو يف موضوعيته أو حمدودية

رة نشاط التدقيق املوارد املخصصة له أو قيود يف نطاق عمله أو أي عوامل أخرى قد تؤثر على قد
بعناية  ذلك أيضا توثيق جيب عليه و  ،الداخلي على الوفاء مبسؤولياته اجتاه األطراف ذات املصلحة

 .هاإلبالغ عنو 
مل خيضع التدقيق الداخلي إىل تقييم خارجي على األقل مرة كل مخس سنوات، فعلى مسؤول  يف حالة ما -

يه أن يقدر اآلثار الناجتة عنها، ومدى تأثريها على سري التدقيق الداخلي اإلفادة حبالة عدم املطابقة وعل
نشاط التدقيق الداخلي وعلى مدى قدرة املسؤول على أداء مسؤولياته املهنية وعلى توقعات األطراف 

القدرة على إعطاء ضمانات معقول حول جماالت معينة يف املنظمة، معاجلة املناطق عالية )ذات املصلحة 
     .2(وغريها...،اخلارجي التدقيق اخلطورة، استكمال خطة

 
على تعرفنا اإلطار العام لربنامج ضمان وحتسني اجلودة و  سري متكنا من فهم ،هذا املبحث يفعلى ضوء ما تقدم 

وما  ،0011يف حدود ما تقتضيه سلسلة املعايري املندرجة ضمن اجملموعة و  ،اخلاصة بهالتقارير و  همتطلبات خمتلف
كما أدركنا بأن برنامج ضمان وحتسني اجلودة هي الطريق . ارتبط منها من إرشادات عملية واعتبارات للتطبيق

   . لقياس جودة التدقيق الداخلي الدويل املعرتف به ضمن اإلطار املرجعي
 

                                                 
1
 IIA. (January 01, 2017), Op.cit, p.68 

2
 Ibid, p.71 
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طرق قياس جودة التدقيق الداخلي في ظل العمل ببرامج ضمان وتحسين : المبحث الثالث
 .الجودة

تتيح برامج ضمان وحتسني اجلودة إمكانية قياس جودة أنشطة التدقيق الداخلي من خالل القيام بأعمال التقييم 
 .منوذجية سيتم التعرف عليها فيما يأيت طواتوفقا خلو  على حد سواء الداخلي وأعمال التقييم اخلارجي

 .وصف عام لسير عمليات قياس جودة أنشطة التدقيق الداخلي :المطلب األول
 .أشكال قياس جودة التدقيق الداخلي:  الفرع األول

وفقا ملا تقتضيه متطلبات العمل بربامج ضمان وحتسني اجلودةـ، يتم قياس جودة أنشطة التدقيق الداخلي من 
حيث تتم أعمال التقييم الداخلي من . سواء خالل القيام بأعمال التقييم الداخلي والتقييم اخلارجي على حد

خالل القيام بأعمال املتابعة املستمرة وبأعمال التقييم الذايت معا، يف حني تتم أعمال التقييم اخلارجي من خالل 
سناد الكامل لعملية التقييم إىل مقيم أو فريق تقييم خارجي أو من خالل القيام بتقييم ذايت مفصل متبوع اإل

 .ل بياين ألشكال قياس جودة التدقيق الداخلييوفيما يلي متث. رجية مستقلةمبصادقة خا
 .أشكال قياس جودة التدقيق الداخلي: (22)الشكل 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultée ( interne-laudit-de-qualite-qualite/la-la-de-https://www.svir.ch/fr/assurance:  Source

le 12/06/2017) 

أشكال قياس جودة التدقيق الداخلي وفقا 
.لما تقتضيه برامج ضمان وتحسين الجودة  

 تقييمات خارجية تقييمات داخلية

أعمال المتابعة 
 المستمرة

التقييم 
 الذاتي

إلى  تقييم خارجي مسند
 الخارج بشكل كلي

تقييم ذاتي متبوع 
 بمصادقة خارجية مستقلة

https://www.svir.ch/fr/assurance-de-la-qualite/la-qualite-de-laudit-interne
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طرق قياس جودة التدقيق الداخلي يف ظل العمل بربامج ضمان وحتسني اجلودة اليت يقرها ( 16)يظهر الشكل رقم 
تخذ إما قيق الداخلي من خالل عمليات التقييم اليت تيتم قياس جودة التد ؛حيث وفقا هلا ؛اإلطار املرجعي الدويل

    . طابعا داخليا أو خارجيا من أجل تقدير درجة املطابقة مع املعايري املهنية ومع أخالقيات املهنة
  .القواعد العامة إلجراء التقييمات المندرجة ضمن برنامج ضمان وتحسين الجودة:  الفرع الثاني

التقييم املندرجة ضمن برامج ضمان وحتسني اجلودة، هناك جمموعة من  عملياتاحلديث عن سري قبل اخلوض يف 
 :األخذ هبا، تتمثل يف ينبغيواليت  اتالتقييم هذه عند إجراءالقواعد املتعارف عليها 

التحديد الدقيق ألنشطة التدقيق الداخلي اليت سيتم إجراء مراجعات أو تقييمات ضمان وحتسني اجلودة  -
 .ليها، فمثال يتم إجراء التقييم على مستوى وحدة معينة من قسم التدقيق دون القسم بأكملهع

حتديد الفرتة الزمنية ألعمال التدقيق الداخلي اليت سيتم تقييمها، كأن يتم الرتكيز يف تقييمات اجلودة على  -
 .شهر األخرية 07أعمال 

 .عملية التقييم ألنشطة التدقيق الداخلي التعريف باألطراف اليت ستتوىل -
 .رض التقييمات وبطبيعتها وبنطاقهاإعالم اإلدارة العليا بغ -
عاملني يف مصلحة التدقيق الداخلي، اجلهات الطراف املشاركة يف عملية التقييم كحتديد خمتلف األ -

 .وغريهم...اخلاضعة للتدقيق، اإلدارة العليا،
حالة ما كان فريق التقييم حباجة إىل إجراء استجواب أو استفسار من قبل اجلهات اخلاضعة للتدقيق،  يف -

 .ن يعد خمططات أولية إلعالم كل األشخاص املعنينيأمن األفضل له 
ميتلك املؤهالت الكافية اليت تسهل عليه إجراء التقييم وفحص مدى ن فريق التقييم أالتأكيد على  -

 .يري املهنيةاملطابقة للمعا
صنف التقييم، نطاق التقييم، : اجلودة بإعداد قوائم الفحص تضم مثال لتقييماتمن األفضل التحضري  -

 .، التوصيات املقرتحةمدخالت العملية، املالحظات
إىل  نتائج التقييم وطريقة إبالغصياغة إجراء تنظيمي أو اسرتاتيجية واضحة لكيفية إعداد تقارير اجلودة  -

 .  اإلدارة العليا وباقي األطراف ذات املصلحة

من األفضل إعداد اسرتاتيجية عامة حول عدد مهمات التدقيق اليت سيتم مراجعتها وحتديد طبيعتها  -
 .1وشكلها

                                                 
1
 Moller.R.R. (2005) , Op.cit, p.656 
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 احلقيقي رإعداد اسرتاتيجية يتم من خالهلا التعريف مبعايري التقييم اليت سيتم اعتمادها من أجل التقدي -
اليت تضم ) املؤشرات الكمية، ويفضل يف هذه احلالة املزج بني لفعالية وفاعلية وظيفة التدقيق الداخلي

عدد مهمات التدقيق املنجزة، إمجايل النتائج احملققة، متوسط الوقت املستغرق يف إجناز مهمات : مثال
املؤشرات النوعية و( وغريها...،التدقيق، عدد التوصيات املقرتحة، عدد التوصيات املتخذة واملطبقة فعليا

جودة النتائج احملققة من حيث األمهية النسبية، جودة التوصيات من حيث األثر، : اليت تضم مثال)
مستوى اخلطر املتحكم فيه من طرف برنامج التدقيق، تعديالت اإلدارة وأشكال الرقابة الناجتة عن االلتزام 

 .1(وغريها...شاط التدقيق،بالتدقيق، آراء األطراف ذات املصلحة عن ن
 المؤهالت الضرورية للمقيم أو فريق التقييم: الفرع الثالث

بعد التعرف على القواعد العامة اليت تنظم عملية التقييم، سنتعرف من خالل هذا العنصر على الشروط أو 
يف  0011 اجملموعة فقد صرحت معايري. املؤهالت اليت جيب أن تتوافر يف األفراد الذين يتولون عملية التقييم

دليل التطبيق  بدقة، وفصلها يف املقيمالعديد من املواضع بضرورة توافر عامل االستقاللية وعامل األهلية 
   : 2من خالل مجلة التوجيهات امللخصة فيما يأيت "التقييمات اخلارجية" MPA 1312-1 العملي

ن ليس له أي د على أنه مستقال عن املؤسسة ككل، وأعند اختيار املقيم أو فريق التقييم ال بد من التأكي -
 .مصلحة خاصة أو عامة مع املؤسسة عموما ومع قسم التدقيق الداخلي خصوصا

اره للمقيم أو فريق التقييم التشاور مع اإلدارة العليا يف الداخلي عند اختي ينبغي على مسؤول التدقيق -
أو متوقع لوقوع حاالت تضارب املصاحل كأن يكون  أي شكل حقيقي ومراعاة أال يكون هناك. ذلك

رجي للوضعيات املالية للمؤسسة أو يقدم أنشطة أو خدمات تتعلق بعمليات افريق التقييم ميثل املدقق اخل
كما ينبغي أال يكون فريق . احلوكمة أو إدارة املخاطر أو الرقابة الداخلية أو عمليات إعداد التقارير املالية

 . مساعدا لقسم التدقيق الداخليالتقييم طرفا 
 :جيب أن يتمتع فريق التقييم باإلضافة إىل االستقاللية باألخالقيات اآلتية -

 نيق التقييم أن ميتثل ألعلى مستويات من الشرف واإلخالص املهنييجيب على فر : النزاهة. 
 مبا يعكس الثقة املمنوحة فيهم: السر املهين. 

                                                 
1
 European Commission, Op.cit, p.06 

2
 IFACI. (2013), Op.cit, p.p.114-116 
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 ني عامال حامسا يزيد من قيمة أعمال التقييم اليت يقدموهنا، تعترب موضوعية املقيم: املوضوعية
والصدق الفكري وانعدام كل أشكال ( عدم االحنياز)وترتبط املوضوعية يف هذه احلالة باحلياد 

 . تضارب املصاحل
 :الكفاءات اآلتيةعلى أن يكون فريق التقييم حائزا على األقل  -

 وذوي كفاءة يف جمال التدقيق الداخلي وأن ميتلك معرفة معمقة باملعايري املهنية أن يكون مهنيا. 
  تقييم ألنشطة التدقيقالأن يكون مرخصا له بإجراء. 
  سنوات من خالل اشتغاله  0أن تكون له خربة مهنية يف جمال التدقيق الداخلي على األقل

 .ملنصب التدقيق
 من أعضاء حائزين على كفاءات وخربات تقنية متنوعة   من األفضل أن يكون فريق التقييم مكونا

علومات، املعاينة قطاع نشاط املؤسسة، إدارة املخاطر، تدقيق أنظمة امل: كأن يكون هلم خربة يف
وغريها من اخلربات الالزمة إلجراء تقييم .....مة الرقابة الداخليةاإلحصائية، التقييم الذايت ألنظ
 . فعال ألنشطة التدقيق الداخلي

تتيح  الشروط املذكورة أعاله إمكانية إجراء تقييم يتسم بالفعالية الالزمة، وهي تنطبق على املقيم أو فريق التقييم 
 . م  الداخليالذي يتوىل أعمال التقييم اخلارجي أكثر منه أعمال التقيي

   .التقييمات الداخلية إجراء منهجية: المطلب الثاني
 المتابعة المستمرةأعمال : الفرع األول

جزءا هاما من أعمال برنامج ضمان  أعمال املتابعة املستمرةتشكل : أهمية أعمال المتابعة المستمرة .0
االلتزام  مبا يف ذلك دقيقعلى شكل عمليات إشراف مستمرة لسري أنشطة التتتم  وحتسني اجلودة،

األخذ بعني االعتبار تقارير املراجعات أو مراجعة أوراق العمل، سري العمل امليداين،  متابعةالتخطيط، ب
تضمن بأن أنشطة  التقييمات السابقة وغريها من اآلليات اليت متكن من إجراء عملية متابعة متكاملة

، خصوصا 1لكل األطراف ذات املصلحة منها املتوقعةريقة فعالة وحتقق اجلودة التدقيق الداخلي تعمل بط
تتم من طرف مسؤول التدقيق الداخلي أو من طرف  .قيمني اخلارجينياإلدارة العليا، جلنة التدقيق، امل

 : 2يف تهان أمهيمتكو (. رؤساء مهمات التدقيق)رؤساء فرق التدقيق 

                                                 
1
 IIA. (March, 2012), Op.cit, p05 

2
 Boudriga.Z, L’Audit Interne : Organisation et Pratiques, collection Azurite, Tunis, 2012, p.322 
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أن كل مهمة من مهمات التدقيق تتم بطريقة تتوافق ومتطلبات املعايري الدولية للممارسة املهنية  ضمان -
 . للتدقيق الداخلي

 .خالقيات املهنةدققني الداخليني حيرتمون قواعد أضمان أن كل  امل -
    .مصلحة التدقيق الداخلي والعمل على تقييمهاالتعريف مبختلف املخاطر اليت تعرتض  -
يف إحدى املنشورات يقرتح معهد املدققني الداخليني  :"أعمال المتابعة المستمرة"إتمام منهجية  .7

عمال املتابعة املستمرة ه بإمكان إمتام أأن" لنشاط التدقيق الداخلي اجلودة تقييمدليل "املعنونة بـــ املعتمدة له
 .اآليتلشكل ها وفقا لمتثيل، ولقد مت PDCAوفقا ملنهجية مبنية وفقا لعجلة دمينج للتحسني املستمر 

 .أعمال املتابعة املستمرة منهجية (:20)الشكل 

 
Source: Copeland.P et al, Quality Assessment Manual For Internal Audit Activity, published by 

the IIA Research Foundation, USA, 2013, p.  17  

متتالية تتمثل يف مرحلة إمتام أعمال التقييم املستمرة تتم وفقا ألربعة مراحل يوضح الشكل أعاله أن منهجية 
 دوات الالزمةالتعريف مبختلف املعايري اليت سيتم االلتزام هبا عند إمتام مهمة التدقيق وحتضري األتم أين ي التخطيط

 :Plan مرحلة التخطيط

 .التدقيقهمة إلمتام م اليت سيتم االلتزم هبا عايريإعداد خمتلف امل  -
سري املهام، تخطيط، برنامج االجتماع، املتعلقة بال: فحصقوائم ال إعداد -

 .تطبيق اإلجراءات
، اختبار اخلطط مصفوفة الرقابة على املخاطر،ك:  النماذجتصميم  -

   .عمليات التوثيق
 .املعاينة واستعمال تقنيات مع البياناتجل تطوير األدوات -
 .لتدوين املالحظات، حاالت عدم املطابقة، التقارير :يم األشكالتصم -

 
 .:Do مرحلة التنفيذ

 .مهمة التدقيق الداخلي داء وتقريراخلطة، األ -
 .األشكالاألدوات و و  لنماذجاو  وائم الفحصاستعمال ق -
الالزمة عن سري مهمة التدقيق إلمتام مجع البيانات  -

 .عملية التقييم

 

 

 : Actمرحلة التحسين

 واختاذ اإلجراءات التصحيحية التوجيه الالزمتوفري  -
 .املناسبة

من خالل التواصل  الدولية املعايريالعمل ب تعزيز -
 .والتدريب

 .مراجعة قوائم املراجعة، النماذج، األدوات واألشكال -
 .حسب احلاجة

 

. 

 

 :Check مرحلة الفحص

 .مهمة التدقيق قد مت االلتزام هباالتحقق من أن معايري اجناز  -
 .النماذج، األدوات واألشكال ،استعمال قوائم الفحص -
 .ملف اإلشرافمراجعة  -
 .املؤشراتالتقرير وحتليل التسجيل والتوثيق و  -
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، مث عن ذلك ألغراض التحليلومجع املعلومات الالزمة  تنفيذ املعايري يف امليدانمبعىن  التنفيذ، مث تليها مرحلة لذلك
وق املوجودة، وأخريا مرحلة تأيت مرحلة الفحص اليت يتم من خالهلا مقارنة النتائج احملققة مع املخططة وتفسري الفر 

ى كما نؤكد عل.1التحسني اليت يتم من خالهلا التعريف بفرص التحسني املمكنة واستغالل نتائج التغذية العكسية
اليت تتطلب احلساسة املواضع كل و املكتشفة ضعف الكل نقاط   جيب إدراج ،ستمرالتقييم امل أعمال من خاللأنه 

ضمن تقرير املتابعة  ؛وخمتلف النتائج املتوصل إليها من خالل أعمال التقييموفرص التحسني املمكنة  ،التحسني
 .2املعنية دوريااملستمر وإبالغه إىل اإلدارة العليا وإىل خمتلف األطراف 

 :هنا تركز علىأ ؛ يتبنيعمال املتابعة املستمرةأإن املالحظ ملنهجية سري 
بالدرجة عاجل ت وهي بذلك (أو االستشاريةمنها كيدية أسواء الت) مهمات التدقيق سري كيفيةمتابعة    -

 :3لمعايري التاليةمدى مطابقة نشاط التدقيق الداخلي لاألوىل 
 ختطيط مهام التدقيق الداخلي" 7711 املعيار." 
 تنفيذ مهام التدقيق الداخلي" 7011 املعيار." 
 تبليغ النتائج" 7111 املعيار." 
 مراقبة سري العمل" 7911 املعيار." 

اليت " اإلشراف على مهمة التدقيق" 1304عيار باملالواردة   تصرحياتال أعمال املتابعة املستمرة تطبق -
مهمات التدقيق حمل إشراف مالئم مبا يكفل حتقيق األهداف وضمان جيب أن تكون "أنه  نص علىت

عملية اإلشراف على ضوء كفاءة وخربة  نطاق، حيث يتم حتديد 4"لفريقل املهين تطوير الاجلودة و 
ي بكامل املسؤوليات وحيتفظ مسؤول قسم التدقيق الداخل. املدققني الداخليني ودرجة تعقد املهمة

، كما أنه ميكن هلذا األخري أن يكلف أحد أعضاء فريق التدقيق من املنجزة اتاملهم على مجيعلإلشراف 
 .، وجيب عليه االحتفاظ بأدلة اإلثبات على عملية اإلشراف وتوثيقهاية اإلشرافذوي اخلربة للقيام بعمل

 أعمال التقييم الذاتي: الفرع الثاني
الشق املكمل ألعمال املتابعة الدورية تشكل أعمال التقييم الذايت : أهمية أعمال التقييم الذاتي .0

تتم من طرف ، ، وهي بذلك توفر هيكلة فعالة للتقييمات الداخلية لنشاط التدقيق الداخلياملستمرة

                                                 
1
 Plus d’informations, consultez l’ouvrage :  Copeland.P et al, Quality Assessment Manual For Internal Audit 

Activity, published by the IIA Research Foundation, USA, 2013, p. 20 
2
 IIA. (March, 2012), Op.cit, p  . 05 

3
 Copeland.P et al, Op.cit, p.21 

4
 IIA. (2016), Op.cit, p.09 
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عملية  نه بإمكان إسنادأكما . مسؤول التدقيق الداخلي أو أحد األفراد التابعني ملصلحة التدقيق الداخلي
ا شريطة أال يكون تابعا ملصلحة التدقيق الداخلي ويتوافر على مؤهالت إىل أحد أفراد املؤسسة ذاهت التقييم
يعترب كال و  .بالتقييم الداخلي بدال من التقييم الذايت ؛، ويف هذه احلالة تسمى عملية التقييم هذهاملقيم

من من اإلدارة العليا واخلاضعني للتدقيق وفرق التدقيق واملقيمني اخلارجيني األطراف األكثر استفادة 
 .1أعمال التقييم الذايت

 :2لتأكد من مدىأعمال التقييم الذايت إىل ا هتدف ،عموما
  .ملتطلبات العناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويلمطابقة نشاط التدقيق الداخلي  -
 .أعمال املتابعة املستمرةمالئمة وفعالية  -
 .قدرهتا على االستجابة لتطلعات األطراف ذات املصلحة ومدى التدقيق الداخلي فعالية وفاعلية أنشطة  -
 .هبا التدقيق الداخلي قيمة مضافة للمؤسسة وفرالطرق اليت يجناعة  -

 :، يف كوهناعمال التقييم الذايت ضمن متطلبات برنامج ضمان وحتسني اجلودةأ مهيةأ كما تكمن
 .السارية جراءاتهإلو تعرف جبودة األداء احلايل ألنشطة التدقيق الداخلي  -
 .فرصة لتفعيل فرص التحسني املمكنة  -
حتدد ما إذا كانت حمدثة وكافية و ، لهالسارية ؤشرات املو فحص أهداف برنامج ضمان وحتسني اجلودة ت -

 .3صادق على ذلكمث ي، وصاحلة
 . 4تسهل أعمال التقييم اخلارجي -
عمال التقييم منهجية إلمتام أيقرتح معهد املدققني الداخليني  ":أعمال التقييم الذاتي"منهجية إتمام  .7

، يوضحها PDCAمبنية وفقا لعجلة دمينج للتحسني املستمر ، متكونة من أربع مراحل متتالية الذايت
 .الشكل اآليت

 
 
 
 

                                                 
1
 Plus d’informations consultez l’ouvrage : Boudriga.Z, Op.cit, pp.325-327 

2
 Copeland.P et al, Op.cit, p.23 

3
 IIA. (March, 2012), Op.cit, p.06 

4
 Boudriga.Z, Op.cit, p.325 
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 .منهجية التقييم الذايت(: 20)الشكل 

 
Source: Copeland.P et al, Op.cit, p. 24 

خطوات إمتام التقييم الذايت واملرتبة وفقا ألربعة مراحل متتالية وهي التخطيط، التنفيذ،  (19)رقم  الشكلصف ي
مهام وإجراءات تندرج ضمن األعمال اليومية ملسؤول واملتمعن لتلك اخلطوات هي عبارة عن . التحسني الفحص،

التسيري الفعال ملصلحة التدقيق  إجراءات مبا يف ذلكالتدقيق الداخلي ولألفراد التابعني ملصلحة التدقيق الداخلي، 
تكليفا إضافيا من قبل كل مدقق حريص تطلب همات التدقيق، وهي بذلك ال تمل السري اجليدإجراءات الداخلي و 

عمال التقييم الذايت موجهة أوعليه تكون . على مزاولة مهامه وفقا ملا تنص عليه املعايري الدولية ملمارسة املهنة
 :1للتأكد من مدى املطابقة للمعايري التالية

 ".الغرض والسلطة واملسؤولية" 0111املعيار  -
 ".واملوضوعيةاالستقاللية " 0011املعيار  -

                                                 
1
 Copeland.P et al, Op.cit, p.20 

 :Plan مرحلة التخطيط

 .ميثاق التدقيق الداخلي واعتماد قواعد أخالقيات املهنة حتضري -
 .استحضار اهليكل العام ملصلحة التدقيق الداخلي وسياساهتا وإجراءاهتا -
 .االتفاقات مع االطراف ذات املصلحة املتعلقة بالقيمة املضافة -
 . إعداد مؤشرات جودة نشاط التدقيق الداخلي -

 

 .:Do مرحلة التنفيذ

 .برنامج التدقيق السنوي حتقيق -
 .جداول االلتزام وتعيني العاملني -
 .تدريب وتطوير العاملني -
 .االلتزام بأداء أعمال التقييم املستمرة -
 .التواصل مع األطراف ذات املصلحة واالجتماع معها -

 

 : Actمرحلة التحسين

تقييم مدى املطابقة للعناصر اإلجبارية لإلطار  -
 .رير حول ذلكاملرجعي الدويل وإعداد تق

 .التعريف بفجوات املطابقة وتطوير التوصيات لسدها -
  .مراجعة هيكل مصلحة التدقيق وسياساته وإجراءاته -

 

. 

 

 :Check مرحلة الفحص

إجراء استقصاءات ومقابالت مع االطراف ذات املصلحة  -
 .للتأكيد على القيمة املضافة احملققة هلم

 . عينة من االلتزامات لضمان فعالية املتابعة املستمرة مراجعة -
حتليل مؤشرات أداء نشاط التدقيق الداخلي وإعداد تقارير  -

 .بشأهنا
تقييم هيكلة التدقيق وإجراءاهتا وسياساهتا والتأكد من  -

مطابقتها للتوجيهات الواردة بالعناصر اإلجبارية لإلطار 
 .املرجعي الدويل
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 ".الكفاءة والتطوير املهين" 0711املعيار  -
 ".برنامج ضمان وحتسني اجلودة" 0011املعيار  -
 ".إدارة نشاط التدقيق الداخلي" 7111املعيار  -
 ".طبيعة العمل" 7011املعيار  -
 ". قبول اإلدارة العليا للمخاطر" 7611املعيار  -
يوصف من  ،دوري هو التزامها بإعداد تقرير للمدقق عن باقي األعمال اليومية ن ما مييز أعمال التقييم الذايتغري أ

، خالله سري عملية التقييم الذايت ويدرج فيه نتائج التقييم وفرص التحسني املمكنة وخمططات األفعال الناجتة عنها
   .1مث يتم إبالغه على اإلدارة العليا للمصادقة عليه

لضمان السري اجليد ألعمال التقييم الذايت يستحسن التعريف باملقاربة النظامية اليت يتم اعتمادها يف إجراء 
 تشارك مع التقييم الذايت اخلارجي؛التقييمات الذاتية الدورية متضمنة يف ذلك طريقة التقييم، نطاق التقييم، نقاط ال

 . 2يف مصلحة التدقيق الداخلي مان وحتسني اجلودةتنظيم برامج ضبوذلك ضمن الوثائق الرمسية اخلاصة 
 

 منهجية إجراء التقييمات الخارجية: المطلب الثالث
إما  على األقل مرة كل مخس سنوات، تتم أعمال التقييم اخلارجي املندرجة ضمن برنامج ضمان وحتسني اجلودة

عن طريق التقييم الذايت املتبوع وإما  مستقل عن املنظمة ككل باإلسناد الكلي لعملية التقييم إىل طرف خارجي
  .متام كل واحدة منهماالنموذجية إل املراحلباملصادقة اخلارجية املستقلة، وعليه سنتطرق فيما يأيت إىل 

 التقييم الخارجي الكامل: الفرع األول
تعترب أعمال التقييم اخلارجي الكامل الشق املكمل ألعمال التقييم  :التقييم الخارجي الكامل أهمية .0

رصة الداخلي وليست بديال عنه وفقا ملا تقتضيه برامج ضمان وحتسني اجلودة، فالتكامل بينهما يتيح ف
املقاربة األكثر  كما يعترب التقييم اخلارجي. لداخليوظيفة التدقيق ابناء قاعدة للتحسني املستمر خاصة ب

 استقاللية لتقييم جودة التدقيق الداخلي من طرف مقيم أو فريق تقييم خارجي مستقل متاما عن املنظمة،
، فالتقييم اخلارجي 3"من يدقق املدقق؟"أو بصيغة أخرى جييب عن السؤال " تدقيق التدقيق"فهو مبثابة 

 :4يشكل أمهية بالغة بالنسبة لوظيفة التدقيق الداخلي كونه
                                                 
1
 IIA. (March, 2012), Op.cit, p.06 

2
 Ibid, p.06 

3
 Sally-Anne.P, Op.cit, p.61 

4
 Ibid, p.62 
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دم أغراض جلنة التدقيق واإلدارة العليا خيقسم التدقيق الداخلي مبا فرصة للمصادقة على كفاءة ومهنية  -
 .وخمتلف األطراف ذات املصلحة املعنية

 .تشجيع املدققني الداخليني على التحلي بأعلى مستويات اجلودة عند تطبيقها للمعايري املهنية -
جودة نشاط حول من خالل احلصول أو التوصل إىل رأي مستقل  عمال التدقيق الداخليأتعزيز موثوقية  -

 .التدقيق الداخلي
اليت تتجاوز إجراءات التحقق من مدى املطابقة للمعايري ولقواعد أخالقيات هداف التقييم اخلارجي أ ما عنأ

 :1لتحقق ما إذا كان التدقيق الداخليل فهي تتطلعاملهنة وتوفري فرص التحسني، 
 .ات الصحيحةعلى االجتاهركز يفعاال و  -
 .يتسم بأكرب قدر من الفاعلية -
 .يساهم يف خلق قيمة مضافة -
 .ثريتأحمل احرتام و  -
 .طراف ذات املصلحة ويعمل على إشباعهاأليتطلع إىل احتياجات وتوقعات ا -
 .يتطلع إىل املمارسات الرائدة يف جمال املهنة -
 .ميتلك االسرتاتيجيات الصحيحة للنجاح يف املستقبل -
 .م بشكل مناسب مواردهينظ -
 .له عالقات جيدة مع الوظائف التأكيدية األخرى -
  .يلعب دورا حيويا فيما يتعلق بإدارة املخاطر -
يقرتح معهد املدققني يف منشوره اخلاص : "الخارجي الكاملةأعمال التقييم "المراحل النموذجية إلتمام  .7

من العمليات النموذجية واملطلوبة يف إمتام أعمال  سريورة" لنشاط التدقيق الداخلي اجلودة تقييمدليل "
 .التقييم اخلارجي الكاملة، ومثلها وفقا للشكل اآليت

 
 
 
 

                                                 
1
 Ibid, p.65 
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 .مراحل التقييم اخلارجي الكامل(: 20)الشكل 

 
Source: Copeland.P et al, Op.cit, p. 45 

 
واليت تتم على شكل سريورة من عملية التقييم اخلارجي الكاملة، سري لاملنهجية  راحليوضح الشكل أعاله امل

ومقابالت، نتائج مراجعة املرتبة هلا مدخالت متمثلة يف برنامج ضمان اجلودة، نتائج استقصاءات العمليات 
وفيما يلي  .جيالعمليات والتقارير وكذلك مراجعة أوراق العمل واملستندات، وخمرجات تتمثل يف تقرير التقييم اخلار 

  .راحلامل وصف عام لسري تلك
 :1تتضمن هذه املرحلة اخلطوات اآلتية :مرحلة التخطيط-أ

عملية التقييم اخلارجي الكاملة يف تقييم مدى  عموما يتمثل نطاق: حتديد النطاق والتعريف باألهداف -
مطابقة كافة أنشطة التدقيق الداخلي لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية وخمتلف املتطلبات 
القانونية ذات العالقة بالتدقيق الداخلي، كما يشمل نطاق التقييم األخذ بالتقييمات املقرتحة من طرف 
                                                 
1
 Copeland.P et al, Op.cit, pp. 45- 49 

 

 المدخالت المفتاحية

برنامج ضمان وحتسني 
 اجلودة

مراجعة العمليات والتقارير 
 وتقييمات املخاطر

واملقابالت االستقصاءات  

مراجعة أوراق العمل 
 ومستندات التخطيط

 تقرير امللفات

 سيرورة العمليات

عمل خارج الموقعال العمل الميداني التخطيط لتقييم وإعداد التقريرا   

حتديد النطاق  -
 .واألهداف

 .التعريف بفريق التقييم -
مستندات وثائق  -

 .التخطيط
 .الزيارة االولية -
 . توزيع االستقصاءات -

مراجعة وثائق  -
 .التخطيط

مراجعة مجيع املستندات  -
 .اليت مت طلبها

تلخيص إجابات  -
 . االستقصاء

مقابالت مع العاملني -
يف مصلحة التدقيق وباقي 

 .األطراف ذات املصلحة
 .مراجعة اوراق العمل -

مراجعة خمتلف الوثائق 
 .املوقعاملتاحة يف 

تقدير درجة مهنية  -
 .العاملني

إجراء مناقشات بني  -
 .أعضاء فريق التقييم

تقييم املطابقة مع املعايري -
واألخالقيات وحتديد 

 .مواضع التحسني
 .تلخيص املشكالت -
 .التوصيات -
 .اختتام االجتماع -
إعداد مسودة التقرير  -

 .للتعليق
إعداد التقرير النهائي  -

 مسؤول وتسليمه إىل
 .التدقيق الداخلي

 إبالغ التقرير إلى االطراف المعنية

اإلطار المرجعي 
الدولي للممارسات 

 المهنية

الممارسات الرائدة 
 في مجال الصناعة

أهداف المؤسسة 
 للتدقيق الداخلي
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دارة العليا أو أحد األطراف ذات املصلحة، وتقييم بيئة عمل التدقيق قسم التدقيق الداخلي أو اإل
 .الداخلي ومراجعة خطط التدقيق خبصوص تقييمها لعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية

 :أما عن األهداف فغالبا ما ت عرف أهداف التقييم اخلارجي الكاملة بالشكل اآليت
 التدقيق الداخلي من منظور ميثاق التدقيق وتوقعات األطراف  تقييم فعالية وفاعلية نشاط

 .ذات املصلحة
  األخذ بعني االعتبار أهداف التدقيق الداخلي خبصوص حرصه على املطابقة للمعايري

 .ومدى تعزيزها على حتسني فعالية نشاط التدقيق الداخليالدولية للممارسة املهنية 
التدقيق الداخلي مسؤولية اختيار اجلهة اليت ستتوىل التقييم، يف حني يتوىل مسؤول : التعريف بفريق التقييم -

تتوىل هذه األخرية مسؤولية تشكيل فريق التقييم بالعناية املطلوبة واليت يراعى فيها العديد من اجلوانب  
ع وغريها م...،كاالستقاللية واملهنية وتنوع كفاءات الفريق، امتالك خربة واسعة يف قطاع نشاط املؤسسة

 .ضرورة حتديد قائد الفريق
من األفضل على مسؤول التدقيق الداخلي حتضري مستندات التخطيط : حتضري مستندات التخطيط  -

ا يسهل عليه تنظيم االستقصاءات اليت يقوم هبا مع ييم قبل إجراء الزيارة األولية، مبوإتاحتها لفريق التق
 .األطراف ذات املصلحة

بإجراء زيارة مبدئية إىل املؤسسة وعقد  يقوم قائد فريق التقييم اخلارجي أو الفريق بأكمله :الزيارة األولية -
يق، حىت يتمكن من مجع املعلومات لقاء أويل مع مسؤول التدقيق الداخلي وبعض العاملني بقسم التدق

حتديد ا و التعريف مبختلف امللفات والوثائق اليت سيتم مراجعتهكذلك عداد خطة العمل و الالزمة إل
حتضري قائمة األطراف املشاركة يف وكذلك ، املقابالت وبرجمتها مع األطراف ذات املصلحة املعنية

  .االستقصاء واملوافقة عليها
يتم من خالل هذه اخلطوة توزيع االستقصاءات على القائمة املعنية اليت تضم أفرادا : توزيع االستقصاءات -

مع ضرورة التعريف بغرض  ،العاملني يف قسم التدقيق الداخلينفيذية و دارة التمن املدراء التشغيليون واإل
  . االستقصاء مع كل جهة

 يتم من خالل هذه اخلطوة ترتيب املعلومات املتوصل إليها من خالل اخلطوة السابقة :خارج الموقعالعمل  -ب
 :1من خالل

                                                 
1
 Ibid, pp. 50-51 
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الدالئل املستعملة يف )فريق التقييم اخلارجي خمتلف املستندات املتعلقة بعملية التخطيط  مراجعة -
من  مبا ميكنوخمتلف املستندات اليت مت طلبها ( التخطيط، قوائم الفحص املستعملة يف التخطيط، وغريها

 .مجع املعلومات اليت تساعد على الربجمة للعمل امليداين
عة وترتيب اإلجابات على خمتلف العبارات ومقارنتها مع نتائج إجابات اسرتجاع االستقصاءات املوز  -

مسؤول التدقيق الداخلي عند استقصاءه لنفس األفراد، وكل نقاط االختالف يف اإلجابات جيب البحث  
 .املعمق فيها من قبل فريق التقييم اخلارجي بإجراء استفسارات حول ذلك إذا استدعت الضرورة

يق التقييم حباجة إىل تفسري بعض املعلومات اليت مت التوصل إليها من عملية مراجعة يف حالة ما كان فر  -
فقد يشكل ذلك  ،لكاملستندات أو نتائج االستقصاء، على مسؤول التدقيق الداخلي مساعدهتم على ذ

          .للتحسني فرصا إلجياد طرق
 :1يتم من خالل هذه املرحلة اخلوض يف عمليات التقييم يف امليدان من خالل: مرحلة العمل الميداني-ت

إجراء مقابالت مع افراد حمددين يف املؤسسة كلجنة التدقيق أو جملس اإلدارة، املدراء التشغيليون،  -
الداخلي، ويكون موضوع املقابلة مرتكزا على املخاطر التنظيمية للتدقيق . العاملني بقسم التدقيق الداخلي

 .أهداف التدقيق الداخلي، فعالية التدقيق الداخلي وقيمته املضافة
 .اعتبارات عمل التدقيق الداخلي مع باقي أنشطة الرقابة واملتابعة وأنشطة الضمان -
مراجعة املهمات اليت يقوم هبا التدقيق الداخلي واالستشارات اليت شارك فيها ومراجعة التقارير اخلاصة  -

 . بذلك
 .اخلاصة بقسم التدقيق الداخلي والسياسات التشغيلية واإلجراءات والعقودالوثائق اإلدارية  مراجعة -
تقييم اجلانب املعريف والسلوكي للعاملني بقسم التدقيق الداخلي خبصوص تكنولوجيا املعلومات، تقييم  -

كذلك و  سات الناجحةوكمة، التحلي باملمار املخاطر، الرقابة واملتابعة واإلشراف، التفاعل مع أطراف احل
 .املستمر طوير املهينإجياد كل األدلة اليت تشري على حرصهم على الت

مراجعة خمتلف تقارير قسم التدقيق الداخلي واالتصال مع جملس اإلدارة واإلدارة العليا لتقييم مدى  -
 . مسامهة التدقيق يف حتقيق األهداف العامة للمؤسسة وتوفري القيمة املضافة

 .يم التنسيق بني نشاط التدقيق الداخلي مع عمل املدققني املستقلنيمراجعة وتقي -

                                                 
1
 Ibid, pp.51-52 
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تقييم مطابقة نشاط التدقيق الداخلي للمعايري الدولية للممارسة املهنية وخمتلف السياسات واإلجراءات  -
 .ذات العالقة

 موضع التطبيق وعمليات التحسني املخطط هلا يف املستقبل القريبمراجعة جودة عمليات التحسني  -
  .ومدى االخذ باملمارسات الناجحة على مستوى بيئة املنظمة

 :1ما يلييتم من خالل هذه املرحلة : تقييم نشاط التدقيق الداخلي وإعداد التقرير-ث
احلالة املعايري الدولية وقواعد تعترب يف هذه  :تقييم نشاط التدقيق الداخلي من قبل فريق التقييم اخلارجي -

إقرارمها يف ميثاق  التأكد منخالقيات املهنة املرجعية الوحيدة اليت يعتمد عليها يف تقدير درجة املطابقة، و أ
كما يعترب هذا التقييم فرصة .ة وكذلك برنامج التحسني املستمرالتدقيق ونطاق إدماج املمارسات الرائد

م هبا فريق التقييم جراء عمليات للتعريف بالتحسينات املمكنة، عن طريق تكامل التحليالت اليت يقو 
ويف األخري ينتهي التقييم اخلارجي الكامل بتقدمي . االستقصاء واملقابالت ومراجعة الوثائق وغريها

توصيات إىل مسؤول التدقيق الداخلي اليت من شأهنا تعزيز املطابقة للمعايري واملسامهة يف توفري القيمة 
 .يف املؤسسة املضافة والتحفيز على التغيري اإلجيايب

بإمكان فريق التقييم اخلارجي خالل هذه املرحلة ممارسة حكمه املهين وإصدار رأيه حول درجة املطابقة  -
 .للمعايري الدولية للممارسة املهنية

بعد التعرف على حاالت عدم املطابقة والبحث  :تلخيص املشكالت وتقدمي التوصيات واختتام التقييم -
د املشكالت واليت جيب ان تلقى االهتمام والتقبل الواسعني من قبل عن أسباب حدوثها يتم حتدي

 .مسؤول التدقيق الداخلي
الذي جيب أن ينظر إليه كفرصة أمام فريق التقييم ومسؤول التدقيق : إجراء اللقاء االختتامي لعملية التقييم -

عرض وبعد ذلك يتوىل فريق التقييم . هالداخلي لتلخيص سري عملية التقييم وإضفاء الصبغة الرمسية علي
وعرض  ظاتسم التدقيق الداخلي وتقدمي املالحملخص مكتوب عن املمارسات الناجحة لق

االستنتاجات واقرتاح التوصيات، كما يتم من خالل هذا اللقاء مناقشة املشكالت اهلامة اليت يعرفها قسم 
وتسليمها ملسؤول  قرير التقييم من قبل فريق التقييمالتدقيق الداخلي، وخيتتم هذا اللقاء بإعداد مسودة لت

  .التدقيق الداخلي

                                                 
1
 Copeland.P et al, Op.cit , pp.53-54 
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وذلك بإضفاء تعديالت على مسودة التقرير اليت مت التشاور عليها مع مسؤول : إعداد التقرير النهائي -
 ، ويتم إعدادالتدقيق الداخلي، كما يتم ضبط التوصيات بشكل دقيق وخطط األعمال النامجة عنها

املصادقة وكذلك تأشرية املصادقة من طرف الرأي املهين للمقيم اخلارجي بهائي الذي حيمل التقرير الن
التدقيق  التشاور مع مسؤولب نسخمن يتم إعداد عدد حمدد كما . املقيم اخلارجي أو فريق التقييم

الداخلي الذي يتوىل مسؤولية توزيعها إىل األطراف املعنية على رأسهم رئيس جلنة التدقيق واملدير العام، 
   .قائد فريق التقييمبالنسبة وحيتفظ مسؤول التدقيق الداخلي بنسخة من التقرير ونفس الشيء 

 
 . لةالتقييم الذاتي المتبوع بالمصادقة الخارجية المستق :الثانيالفرع 
إحدى من التقييمات؛ يشكل هذا النوع : أهمية التقييم الذاتي المتبوع بالمصادقة الخارجية المستقلة .0

التقييمات " 0007من طرف دوائر التدقيق الداخلي يف إطار إمتام متطلبات املعيار املقاربات املعتمدة 
أين تتوىل هذه األخرية مسؤولية القيام  ، تنفذ كجزء من األعمال املتداولة يف وظيفة التدقيق،"اخلارجية

ويف . بالتقييم الذايت ملدى فعاليتها وفاعليتها ومدى مطابقتها للمعايري املهنية، مث إعداد تقرير حول ذلك
 .1النهاية يتم املصادقة عليها من قبل مقيم خارجي ومستقل

إمكانه إضافة قيمة ب إال أنه لكاملةأقل نضجا من التقييمات اخلارجية ا من كون التقييم الذايتعلى الرغم 
 : 2كونه  الكامل تتجاوز قيمة التقييم اخلارجي

إن عملية التقييم الذايت املتبوع باملصادقة اخلارجية املستقلة أقل تكلفة من التقييم اخلارجي الكامل،   -
 .وبذلك فهو األنسب لدوائر التدقيق صغرية احلجم

ح اجملال للعاملني على التبصر يف املعايري تيتيح التقييم الذايت فرصة لتطوير كفاءات العاملني، من خالل ف -
 .املهنية والفهم العميق هلا

، وعليه فهي توفر اقتصادا أيضا يف اجلهد عمال املتابعة املستمرةأعمليات التقييم الذايت أكثر ارتباطا ب -
 .املبذول

مستقل حول كيفية إمتام التقييمات الذاتية وحول فعالية وفاعلية قسم التدقيق  إمكانية التوصل إىل رأي -
 . الداخلي ومدى مطابقته للمعايري املهنية للتدقيق الداخلي

                                                 
1
 Sally-Anne.P, Op.cit, p.61 

2
 IIA. (March, 2012), Op.cit, p.06 
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بإعداد تقرير متضمنا نتائج حول القيام بتقييم ذايت مفصل ينتهي مسؤول التدقيق الداخلي احلرص على  
خطة التقييم، برامج ) مع ضرورة توفري األدلة الكافية والالزمة ،1درجة املطابقة مع كل معيار على حدى

اخلارجي يف اإلدالء برأيه حول املقيم أو فريق التقييم اليت سيستغلها ( التقييم، أوراق العمل، التقرير النهائي
 :3اليت تتلخص بشكل رئيسي يف ، 2املصادقةالشروع يف إجراءات مث  ذلك

 .لتخطيط للتقييممراجعة الوثائق املتعلقة با -
 .أو مشاركة فريق التقييم الداخلي يف امليدان يذ عينة من خطوات برنامج التقييمإعادة تنف -
إجراء حماورات مع األطراف ذات املصلحة الرئيسني كالعاملني بدائرة التدقيق، املدراء التنفيذيون، جملس  -

 .ة، جلنة التدقيقاإلدار 
 .عنها الفريق الداخلي الذي توىل عملية التقييم الذايت تقييم استنتاجات املطابقة اليت أبلغ -
 . إعداد تقرير املصادقة -
يقرتح : "أعمال التقييم الذاتي المتبوع بالمصادقة الخارجية المستقلة"النموذجية إلتمام  مراحلال .7

مجلة من اخلطوات  "لنشاط التدقيق الداخلي اجلودةتقييم دليل "معهد املدققني يف منشوره اخلاص 
 : 4املتمثلة يف النموذجية اليت يتم اعتمادها يف إجراء التقييم الذايت املتبوع باملصادقة اخلارجية

ايت املتبوع باملصادقة اخلارجية مسؤول التدقيق الداخلي نطاق التقييم الذ ددحي :التعريف بنطاق التقييم-أ
بالتشاور مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وحىت جلنة التدقيق يف حالة وجودها، حيث غالبا ما ينطوي هذا 
النوع من التقييم إىل تقييم مدى املطابقة مع التوجيهات اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل املعتمد من قبل 

ائج التغذية العكسية عن املمارسات نتن يتضمن نطاق التقييم ، كما ميكن أمعهد املدققني الداخليني
 .الرائدة يف جمال املهنة واليت من شأهنا تعزيز األنشطة القائمة للتدقيق الداخلي

اجلوانب اخلاصة بالتحضري إلمتام برنامج من عملية التخطيط يف هذه احلالة تتض :التخطيط للتقييم-ب
، املوارد الالزمة إلجراء التقييم  (التقييم الداخليفريق )أنشطة التقييم كالربجمة واجلدولة وحتضري العاملني 

دقة تم فيها إجراء التقييم الذايت املتبوع باملصايكجزء من اخلطة السنوية لوظيفة التدقيق الداخلي اليت س
 :أيضا بعض االعتبارات الرئيسية من بينها كما يتضمن التخطيط.اخلارجية

                                                 
1
 Driessen.J et Wakkerman.B , Op.cit, p.02 

2
 Sally-Anne.P, Op.cit, p.61 

3
 Copeland.P et al, Op.cit, p.01 

4
 Ibid, pp.34-39 
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 .سني اجلودة الساريتقييم إضايف للوثائق اخلاصة بربنامج ضمان وحت -
 .املربمج استعماهلا ومجعها وحتليلهاتقدير املدة الزمنية الالزمة لتوزيع أدوات االستقصاء  -
 .التحضري إلجراء احملاورات مع األطراف ذات املصلحة -
 .ضبط امللفات والوثائق اليت سيتم مراجعتها -
 .اخلارجياألخذ بعني االعتبار نتائج التنسيق مع املقيم أو فريق التقييم  -

يتوىل مسؤول التدقيق : و فريق التقييم الخارجي الذي سيتولى عملية المصادقةأالمقيم  اختيار-ت
واليت  الداخلي وبالتشاور مع اإلدارة العليا مسؤولية اختيار اجلهة اخلارجية اليت ستتوىل عملية املصادقة،

و وبعد اختيار املقيم أ. حثجيب أن يراعي فيها شروط املقيم كما سبق وأن تعرفنا عليها يف بداية هذا املب
عمال التقييم الذايت  ور معه خبصوص مهمة التكليف باملصادقة على أفريق التقييم اخلارجي ينبغي التشا

 .ني اجلودةكأحد أشكال التقييمات اخلارجية اليت يفرضها برنامج ضمان وحتس
إن اتصال مسؤول التدقيق الداخلي مع املقيم اخلارجي : االتصال بالمقيم الخارجي والتنسيق معه-ث

اليت  املواضيع أهم ومن .من األمور اليت ستسهل عمل املقيم اخلارجي وتساهم يف جناح التقييم الذايت
 :ينبغي التشاور والتنسيق مع املقيم اخلارجي هي

اخلارجي حول املدة الالزمة إلجراءات املصادقة وخمتلف اجلوانب املتعلقة التشاور مع املقيم  -
 .بذلك

التشاور مع املقيم اخلارجي خبصوص عدد املقابالت اليت يرغب يف إجراءاها واجلهات املعنية  -
 .باملقابلة حىت يتم إعالمها وكذلك املدة الزمنية املطلوبة يف ذلك

 .لذايت وخمتلف الربامج املتعلقة بذلكا إعالم املقيم اخلارجي عن خطة التقييم -
يتم من خالل هذه اخلطوة اخلوض يف عملية التقييم : لشروع في عمليات التقييم الذاتيا-ج

 :، وتتخلص إجراءات التقييم فيما يليلكذالذايت وإعداد الوثائق اخلاصة ب
االستناد إىل توجيهات خطة التقييم املتضمنة حتليالت عامة حول أنشطة التدقيق الداخلي  -

 .لتوجيهات اإلجبارية لإلطار املرجعيللمطابقة مع اواملستوى العام 
استعمال أدوات االستقصاء وإجراء مقابالت مع اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية والعاملني يف  -

ومن األفضل التشاور مع املقيم اخلارجي .  متكن من مجع املعلوماتقسم التدقيق الداخلي اليت
 .حول مواضيع االستقصاء واألطراف موضع االستقصاء
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تنفيذ برنامج التقييم يف امليدان ومجع األدلة الكافية وتقييمها لتربير درجات املطابقة مع  -
 .التوجيهات اإلجبارية

 .تلخيص نتائج التقييم -
 جملس اإلدارة أو جلنة التدقيق يف حالة وجودها قبل إبالغه إىلومن األفضل  إعداد تقرير التقييم؛ -

 .  تسليمه إىل املقيم اخلارجي
تعترب هذه املرحلة غري : الزيارات الميدانية للمقيم الخارجي أثناء عملية التقييم الذاتي-ح

سري أعمال  لتفقدانية ميكن للمقيم اخلارجي أن يقوم بزيارات ميدمنفصلة عن املرحلة السابقة؛ حيث 
ه بإمكانه مشاركة فريق التقييم الذايت كما أن  وإجراء اختبارات الفحص حول ذلك، التقييم الذايت

 وامللفات وله كل الصالحية يف اإلطالع على الوثائق. الداخلي يف عمليات التقييم على امليدان
اليت  واالستقصاءات وكذلك مراجعة نتائج املقابالت ،اخلاصة بعمليات التقييم الذايت ومراجعتها

ويقوم أيضا املقيم اخلارجي على غرار هذه املرحلة إجراء مقابالت  .أجراها فريق التقييم الداخلي
واستقصاءات مع بعض األطراف ذات املصلحة يف نطاق ما مت التنسيق خبصوصه مع مسؤول 

 .التدقيق الداخلي
ة يف غاية االمهية بالنسبة للمقيم اخلارجي فهي تسهل عليه اإلدالء برأيه تعترب كل اإلجراءات السالف

 حول درجة مطابقة قسم التدقيق الداخلي موضع التقييم مع التوجيهات اإلجباريةأو حبكمه املهين 
حول مدى مالئمة اختبارات التقييم الذايت بناءا على حجم وتعقيد أنشطة قسم لإلطار املرجعي، و 

 . التدقيق الداخلي
يف هذه املرحلة يقوم املقيم اخلارجي بإعداد تقرير املصادقة، أين : مرحلة إعداد التقرير والمتابعة-خ

تلك النتائج، بإمكانه ويف حالة ما مل يتفق على . يقدم رأيا يؤكد موافقته على نتائج التقييم الذايت
يف التقرير مع حتديد نقاط االختالف " لمصادقةرفضه ل"تؤكد صيغة أي اإلدالء على ذلك ب

 .وأسباب عدم املصادقة
املستقلة حيمل  ةيستحسن أن يكون التقرير النهائي ألعمال التقييم الذايت املتبوع باملصادقة اخلارجي

تأشرية املصادقة من طرف فريق التقييم الداخلي الذي توىل عملية التقييم الذايت، وكذلك مصادقة 
املقيم اخلارجي، مث يتاح إىل مسؤول التدقيق الداخلي إلبالغه إىل خمتلف األطراف ذات املصلحة 

 . املعنية
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 صة الفصلخال
اتضح لنا بأن برامج ضمان وحتسني اجلودة هي املقاربة اليت يقرتحها  على غرار ما تقدم يف هذا الفصل،      

اإلطار املرجعي الدويل لتعزيز مفهوم اجلودة يف جمال املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي، تسعى إىل تقييم مدى 
هنة واملعايري الدولية مطابقة أنشطة التدقيق الداخلي مع أبرز عناصر اإلطار املرجعي املتمثلة يف قواعد أخالقيات امل

للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي، وهي بذلك تؤكد على أن اإلطار املرجعي الدويل يشكل بعناصره مرجعية 
 . متكاملة وكافية لقياس جودة التدقيق الداخلي

ن خالل كما تتيح برامج ضمان وحتسني اجلودة إمكانية الصيانة الدورية جلودة أنشطة التدقيق الداخلي م       
يف أدائها فجوات لتدقيق الداخلي واستدراك خمتلف القدرهتا على تقييم فعالية وفاعلية األعمال القائمة يف قسم ا

 .ومن مث تقدمي مقرتحات هتدف إىل التحسني املستمر ألعمال التدقيق الداخلي
وفقا  التقييم اخلارجيأعمال و ويتطلب تطبيق برامج ضمان وحتسني اجلودة القيام بأعمال التقييم الداخلي        

ولضمان حسن سريها يوفر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية سلسلة من املعايري . ملنهجيات معروفة
اخلاصة هبا ودالئل التطبيق العملي واعتبارات تطبيقها، إال أن معهد املدققني الداخليني بالواليات املتحدة 

راسات املسحية اليت يقوم هبا مستويات ضعيفة جدا يف تطبيق برامج ضمان يزال يسجل على الد األمريكية ال
 .  وحتسني اجلودة نظرا ملا تتطلبه من تكلفة وجهد إضافيني
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 تمهيد 

اجلانب النظري وحماولة اإلحاطة بأهم املفاهيم املتعلقة بعناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات  بعد دراسة      
ق املكتسبات النظرية على الواقع العملي من خالل يطبهذا الفصل ت هندف من خاللاملهنية للتدقيق الداخلي، 

جملموعة من املؤسسات بإجراء دراسة ميدانية وذلك  .العناصردراسة مدى تطبيق املدققني الداخليني لتلك 
 .االقتصادية املتواجدة على مستوى والية سطيف واليت تتوافر هبا مصاحل التدقيق الداخلي

مدى صدق  مث خنترباستعراض االجراءات املنهجية للدراسة امليدانية  هذا الفصل  على ضوء أيضا كما هندف
نعرج للحديث عن سوف ولكن قبل ذلك . لنشرع بعدها يف عرض وتوصيف بيانات العينة وثبات أداة االستمارة

 : هذا الفصل بالشكل اآليت تنظيمه سيكون يلوع. نظيم املهين للتدقيق الداخليالت

 .التنظيم املهين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر: املبحث األول -

 .تطبيقيةال الدراسة إجراء منهجية: املبحث الثاين -

 .ثبات االستمارةو  صدق اختبار : املبحث الثالث -

 .عرض وحتليل بيانات العينة: املبحث الرابع -
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 التنظيم المهني للتدقيق الداخلي في الجزائر: لمبحث األولا

هذا املبحث التعرف على التنظيم  قبل اخلوض يف احلديث عن اجلانب املنهجي للدراسة امليدانية، نود من خالل
نا ألبرز حمطات تطور مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر استعراض املهين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر من خالل

لنعرج يف األخري للحديث عن اهليئات املهنية  والتعرف على أهم النصوص القانونية ذات العالقة بالتدقيق الداخلي
    .نة التدقيق الداخلي يف اجلزائراملشرفة على تنظيم مه

 أبرز محطات تطور مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر: المطلب األول

مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر من املهن حديثة املمارسة يف بيئة األعمال اجلزائرية ولقد شهدت نشأهتا  تعترب 
تطورات معتربة متأثرة يف ذلك بالنمط االقتصادي السائد واليت قسمها أحد الباحثني املتخصصني إىل ثالث 

 :مراحل كالتايل

االقتصاد  املرحلة هو  هذهإن النظام السائد خالل : (8811قبل )مرحلة ما قبل اإلصالحات  .1
شؤون االقتصادية متتاز بالطابع العمومي وختضع لوصاية خمتلف اهليئات الكانت كل   ؛ أيناالشرتاكي

. الوزارية اليت تتوىل وضع اخلطط والتوجيهات اإلسرتاتيجية للمؤسسات االقتصادية اليت تتبع هلا
فقد فرض . العمومية ختضع لرقابة ما يسمى مبجلس احملاسبة فخالل تلك الفرتة كانت املؤسسات

املشرع يف وضعه للقانون اخلاص هبذه اهليئة على ضرورة أن خيضع التدقيق الداخلي لسلطة هذا 
ضرورة أن "املتعلق بإنشاء جملس احملاسبة على  80-08من القانون  63اجمللس حيث تنص املادة 

شرف تقابة الداخلية واخلارجية للهيئات واملصاحل املالية وهي بذلك تتوىل هذه اهليئة توجيه أشغال الر 
 هي اإلدارة العلياة احلقب هذهخالل  أنهومنه نستنتج ". على تنفيذ واستغالل نتائج أعماهلم

جملس احملاسبة بدال من سلطة  تنشط ضمن وصاية ،إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي ناملسؤولة ع
 .ومسؤولية اإلدارة العليا اليت تتوىل حتديد مهامها وجماالت تدخلها

 يةمنذ أن اختارت السلطات العمومية اجلزائر  :(8881-8811) مرحلة اإلصالحات االقتصادية .2
تساعد على اليت  االنتقال إىل اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي، قامت بوضع مجلة من القوانني 

 81-00وكان من بني هذه القوانني، القانون . االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق

إلزامية إنشاء  08املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية الذي كرس يف مادته 
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ادة الذي يدور مفاده من خالل نص امل وظيفة التدقيق الداخلي داخل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية
صة باملراقبة يف اخ ةيلخاد لكا يهسات االقتصادية العمومية تنظيم وتدعيم يتعني على املؤس»حول 

 1991 ومت مراجعة هذه املادة سنة. 1«وتسريها ريهاس اطمنأ رةمستماملؤسسة وحتسني بصفة 

العمومية مدعوة إلقامة قتصادية ن املؤسسات االإ»على  19/49لقانون امن  04املادة  وأصبحت
تؤكد هذه املادة سواء .2«وحتسني طرق أدائها بشكل ملحوظ تؤسساملا راجعةوتدعيم نظم داخلية مل

املساعدة على تطوير وحتسني "يف  التدقيق الداخلي تكمن مهام وظيفة أن بصيغتها األوىل أو املعدلة
  ".العمومية اديةبشكل دائم ومستمر أساليب إدارة وتسيري املؤسسات االقتص

حترير مسريي املؤسسات االقتصادية العمومية من رقابة جملس "ساهم هذا القانون يف عموما؛ 
حيث انفصلت وظيفة التدقيق الداخلي من سلطة ووصاية جملس احملاسبة وأصبحت  "احملاسبة

دقيق الداخلي التطور الذي عرفته وظيفة الت الرغم من ولكن على .خاضعة لسلطة اإلدارة العليا
، منها وذلك جملموعة من االعتباراتإىل املستوى الذي كان منتظرا  أهنا مل ترقإال خالل هذه املرحلة 

 :3أبرزها
ها للتدقيق الداخلي من طرف مسريي املؤسسات االقتصادية العمومية إليينظر اختالف الزاوية اليت  -

ليها التدقيق الداخلي وهو تقييم تصرفات حيث أن معظم املسريين يرفضون أحد املبادئ اليت يقوم ع
املسريين حول الكيفية اليت يتولون هبا إدارة رؤوس األموال املوضوعة حتت تصرفهم من طرف 

 .مهنياملسا
ىل االستقاللية  إقتصادية العمومية بعد انتقاهلا تعدد املشاكل اليت كانت تعاين منها املؤسسة اال -

جي وغياب منافذ للتسويق والتوزيع جعلت من املسريين ال كالصعوبات املالية والضعف التكنولو 
، ذلك أن عدد املؤسسات االقتصادية العمومية اليت جلأت التدقيق الداخلي اهتمام لوظيفة أييولون 

 .ضعيف جدا 81-00من القانون  40إىل تطبيق املادة 

                                                           
1

 941.، ص92/49/9111املؤرخة يف  42ة رقم ريرية اجلزائهو رمسية للجمدة الير اجل  
  992.ص ؛22/40/9119املؤرخة يف  24رمسية للجمهورية اجلزائرية رقم اجلريدة ال 2
يف  ق يف اجلزائر بني الواقع واآلفاقمهنة التدقي: امللتقى الوطين حول ،"نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري والممارسات الدولية"العايب عبد الرمحان،   3 

 (بتصرف) 16 -11.ص ص، 2010ضوء املستجدات العاملية املعاصرة، جامعة سكيكدة، اجلزائر، 
3
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ية إنشاء السلطات العمومية بوضع مادة تفرض على املؤسسات االقتصادية العمومية إلزام اكتفاء -
 مما تسبب إنشائها كيفية  يسهل على املسرييندون وضع إطار تنظيمي ولكن  وظيفة التدقيق الداخلي

اليت ؤسسات عدد قليل من امل حيث كان هناك. بالشكل املطلوب تطور هذه الوظيفة يف عدم
  .بأشكال خمتلفة من مؤسسة ألخرىو هذه الوظيفة شاء اهتمت بإن

احلرية املؤسسات ضعف النصوص القانونية يف حتديدها للمهام الرئيسية هلذه الوظيفة مما أتاح لتلك  -
وكذلك األمر بالنسبة لالرتباط باهليكل التنظيمي  هبا، ملدققني الداخلينيا عمل جماالتتحديد لالتامة 

حيث أن معظم املؤسسات جعلت الوظيفة ترتبط مبديريات مركزية خمتلفة مما جعل الوظيفة تفتقد 
 .جلزء من استقالليتها

ها و مس وآخرونفهناك من أطلق عليها اسم مفتشية التدقيق الداخلي؛  وظيفةلتسميات خمتلفة إعطاء  -
هذا األمر جعل منها تنحرف عن تأدية مهامها األساسية وتتوىل القيام مبهام أخرى  .مبصلحة الرقابة

 .ال تدخل ضمن دائرة صالحياهتا
 81-00إلغاء القانون املرحلة مت  هذه  على غرار (:إلى يومنا هذا 8881 ما بعد) المرحلة الحالية .6

ضرورة إنشاء وظيفة للتدقيق  العمومية اليت كانت تفرض على املؤسسات االقتصادية 08مبا فيه املادة 
تسري رؤوس املتضمن  1990سبتمرب  50يف  الصادر 90/50باألمر الرئاسي رقم  وتعويضهالداخلي 

ملؤسسات يف طواعية إنشاء مصاحل التدقيق الذي ترك جماال حلرية ا. لدولةااألموال املنقولة ملك 
وبشدة خصوصا من طرف األشخاص املهنيني   وأصبح إنشاؤها أمرا اختيارا وموصى به، 1الداخلي

 .  2كاملنخرطني يف مجعية املدققني االستشاريني اجلزائريني مبا خيدم الصاحل العام للشركات الوطنية
 

 النصوص القانونية السارية المتعلقة بمهنة التدقيق الداخلي في الجزائر: المطلب الثاني
إصدار تعليمات لفائدة مسريي  تإال أن السلطات العمومية واصلاملذكورة سابقا  08بالرغم من إلغاء املادة 

يف حدود اطالعنا مت تسجيل مجلة من  .رورة االهتمام بالتدقيق الداخلياملؤسسات االقتصادية العمومية بض
 :النصوص القانونية ذات العالقة بالتدقيق الداخلي أمهها

                                                           
1
 UFAI, « Questions A Nourdine Khatal : Président d’honneur de l’AACIA (IIA- Algérie) », Auditeur 

Francophone, lettre trimestrielle, n 1 (Octobre –Décembre) , 2009, p.03   
2
 Saidj.F,  « Méthodologie et cadre de référence des pratiques professionnelles de l’audit interne », Revue 

Nouvelle Economie, N
0
 11, vol 02, Khemis Miliana, Algérie, p. 22  
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واليت تتضمن موضوع  5885نوفمرب  10يف الصادرة  85/86التعليمة الصادرة عن بنك اجلزائر رقم  -
 . الرقابة الداخلية يف البنوك واملؤسسات املالية

من أجل تصميم ووضع هياكل  5886ماي  58الصادرة بتاريخ  التعليمة الثالثة لرئيس احلكومة -
 . التدقيق والرقابة

جانفي  68 يفاملؤرخة  SG/07/079رقم  MIPI التعليمة الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات -
عمومية كل مؤسسة مستوى   للتدقيق والرقابة الداخلية علىاليت تنص على وضع هيكل  5882

 . 1اقتصادية
احملدد لكيفية مراقبة التسيري للمؤسسات  :5889فيفري  50املؤرخ يف  83/98املرسوم التنفيذي  -

العامة للمالية ضمنيا بضرورة إنشاء هياكل للتدقيق الداخلي  االقتصادية وتدقيقها من طرف املفتشية
منه على أن عمليات الرقابة وتدقيق التسيري،  85حيث نصت يف املادة . يف املؤسسات واالهتمام هبا

 .  2تشمل ميادين عدة وذكر منها سري الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي

لداخلي حيتل مكانة حمدودة ؛وإن مل نقل بأهنا حمتشمة؛ ضمن النصوص على غرار ما تقدم يتضح بأن التدقيق ا
القانونية، حيث نالحظ بأن كل تلك النصوص عبارة عن تعليمات لفائدة مسري املؤسسات االقتصادية وكذلك 

 . غري أن تطوير التدقيق الداخلي يف اجلزائر يتطلب تقوية اإلطار القانوين املنظم هلا. املؤسسات املالية

، أنه يف ظل األزمة املالية العاملية الراهنة املتخصصني يف التدقيق الداخلييث أوصى أحد املهنيني اجلزائريني ح
يتطلب األمر من السلطات العمومية اجلزائرية ضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلي وإعادة الكفة لصاحله عن طريق 

تدقيق الداخليتني واالقتداء بتجارب دولية ناجحة يف ذلك كقانون تقوية اإلطار القانوين الساري واملتعلق بالرقابة وال
 . 3بفرنسا LSFبالواليات املتحدة األمريكية وقانون احلماية املالية  SOXساربان أوكسلي 

 الهيئات المهنية المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر :المطلب الثالث

مث نعرج باحلديث عن من خالل هذا املطلب على اهليئات املهنية املشرفة على تنظيم التدقيق يف اجلزائر  سنتعرف
 .هذه املهنةظيم ا يف تناهتمكاتب التدقيق العاملية يف اجلزائر وإسهام

                                                           
1
 D’après la Tribune 17/01/2008. Disponible sur le site: http://www.algerie-dz.com/article12213.html 

2
، ورقلة، 89، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد "دراسة ميدانية–واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية "صاحلي يزيد ومايو عبد اهلل،   

 36.، ص5813
3
 UFAI, Op.cit, pp.03-04  

http://www.algerie-dz.com/article12213.html
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 جمعية المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريين :الفرع األول

مجعية املدققني االستشاريني تعترب : تقديم الجمعية المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريين .1
اهليئة املهنية الوحيدة اليت هتتم باملمارسات املهنية للتدقيق الداخلي يف  «AACIA» الداخليني اجلزائريني

من طرف جمموعة من املدققني الداخليني العاملني يف  1996مت تأسيسها يف جويلية . بيئة األعمال اجلزائرية
 تتخذ هذه اهليئة. يتواجد مقرها االجتماعي بوالية عنابة املؤسسات االقتصادية من خمتلف القطاعات،

ووفقا لألهداف . هيئة غري حكومية وبشكل أدق منظمة غري هادفة للربحمبعىن أهنا " مجعية"املهنية شكل 
التأسيسي هلا؛ تعمل هذه اجلمعية بصفة رئيسية على تعزيز وتطوير وظيفة التدقيق  اليت سطرهتا ضمن النظام

وهي حتظى بتقدير كبري من قبل الشركات نظرا لألعمال اليت تقدمها يف جمال االعرتاف . الداخلي يف اجلزائر
إحدى ك.بالتدقيق الداخلي كوظيفة مفتاحية يف إدارة أعمال املؤسسات تضمن إضافة قيمة مضافة هلا

التحديات اليت تسعى إىل حتقيقها هذه اجلمعية هو جتنيد املدققني الداخليني اجلزائريني حنو احلصول على 
وتوطني مركز االمتحان للشهادة العاملية للمدقق الداخلي املعتمد  DPAIالشهادة املهنية للتدقيق الداخلي 

CIA. 
قني االستشاريني الداخليني اجلزائريني عضوا يف تعترب مجعية املدق: مكانة الجمعية في الساحة العالمية .5

وظلت اجلمعية تعتزم على . 1990بالواليات املتحدة األمريكية منذ سنة للمدققني الداخليني املعهد العاملي 
االنفتاح بشكل مستمر من خالله بناءها لعالقات مثمرة مع مجعيات ومعاهد يف التدقيق الداخلي ببعض 

كما تعترب اجلمعية عضو منتسب إىل . وغريها.....سا وبلجيكا وسويسرا وليكسمبورغالبلدان املتقدمة كفرن
مبا . وتشارك يف النشاطات املنتظمة هلذا اجملمع املهين U.F.A.Iاالحتاد الفرنكوفوين للتدقيق الداخلي 

كما تسعى .الداخلييثبت رغبة اجلمعية يف تنمية التأهيل املهين والرفع من االحرتافية يف مزاولة مهنة التدقيق 
اجلمعية إىل توسيع نطاق انفتاحها حنو اخلارج وتكثيف مشاركاهتا على النطاق الدويل مبا ميكنها من اليقظة 
واالستباقية يف مواكبة التطورات املستمرة احلاصلة يف جمال املمارسات املهنية على الصعيد العاملي، 

رفة املهنية للموارد البشرية احمللية مع احلرص على إثراء ويساعدها على تقوية القدرات الوطنية وتثمني املع
 .1والتنظيمية واملهنية خدمة للشركات اجلزائرية( املفاهيمية)أعماهلا من الناحية النظرية 

                                                           
1 http://algerieassociation.forumactif.com/t121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens  

(consultée le 31/01/2018) 

http://algerieassociation.forumactif.com/t121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens
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مهنة التدقيق الداخلي  مجهودات جمعية المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريين في تطوير .6
متتلك مجعية املدققني االستشاريني الداخليني اجلزائريني عضوية بارزة يف املعهد العاملي للتدقيق  :بالجزائر
ية هو اآلخر إىل ضمان التطوير املستمر ملهنة التدقيق الداخلي يف الساحة العاملالذي  يسعى  IIAالداخلي 

مبا يؤكد على أن كل من له عالقة مباشرة أو  ،1"التحسني بالتشارك"عميقة ملخصة يف عن طريق فكرة 
تبعا لذلك تسعى اجلمعية اجلزائرية . غري مباشرة مبهنة التدقيق الداخلي مسؤول عن حتسني وتطوير املهنة

للتدقيق الداخلي إىل تنظيم ندوات وطنية وأيام دراسية وملتقيات دولية خدمة ملبدأ التحسني بالتشارك على 
ني اجملهودات املسجلة للجمعية يف سبيل تطوير مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر ما ومن ب. الصعيد احمللي

 .    يأيت
أبرزها الدراسة االستقصائية اليت : إجراء دراسات حول سير مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر -

يف غضون  DELOITEقامت هبا اجلمعية باالشرتاك مع املكتب الفرنسي للتدقيق واالستشارة 
 588مست هذه الدراسة ما يقارب  ،2"التدقيق الداخلي يف اجلزائر"حول  5880/5883وسم امل

مؤسسة اقتصادية عمومية وباستعمال أداة االستبيان مت استجواب تلك املؤسسات حول وضعية 
ولعل أبرز ما ، 58.0بلغت نسبة االستجابة . وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسات اجلزائرية

هذه الدراسة هو ممارسة التدقيق الداخلي كوظيفة داخل املؤسسات ال تزال بعيدة كل توصلت إليه 
 . 3البعد عما هو مطلوب ضمن املعايري الدولية ملمارسة هذه املهنة

تتوىل اجلمعية ضمن نشاطاهتا الرئيسية التكفل بتظيم دورات : تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية -
واليت يصفها رئيس مجعية  5889تلك اليت قامت هبا خالل سنة زها ر تكوينية وأيام دراسية، أب

 :4املدققني اجلزائريني بأهنا سنة حافلة بالتحديات من خالل تسجيل واقعتني فريدتني من نوعهما
اجلزائري  رتاك مع املعهدمن طرف اجلمعية وباالش 5889جانفي  18تنظيم دورة تكوينية يف : األولى

مرتشح ميثلون يف معظمهم إطارات من  38شارك فيها ما يفوق  "M.B.I"اخلاص إلدارة األعمال 
تكفَّل بعملية التكوين إطارات جزائرية وأجنبية . خمتلف املؤسسات اجلزائرية اخلاصة والعمومية

                                                           
1
 https://www.ufai-asso.org/?p=361 (consultée le 02/03/2018) 

2
 Ziani.A, Le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance de l’entreprise –cas entreprises 

Algériennes, Thèse Doctorat, université Tlemcen, Algérie, 2014,  p.177 
3
D’après la Tribune 17/01/2008. Disponible sur le site : http://www.algerie-dz.com/article12213.html 

4
 Méziane.M. «AACIA Algérie : 2009 l’année des challenges », l’Auditeur Francophone, lettre trimestrielle, 

n01 (Octobre-Décembre), UFAI, 2009,  pp.11-12  

https://www.ufai-asso.org/?p=361
http://www.algerie-dz.com/article12213.html
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متخصصة يف التدقيق الداخلي ومعتمدة من طرف املعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخليتني 
IFACI . الشهادة املهنية للتدقيق الداخليإفادة بالتكوين حول نح مبوانتهت الدورةD.P.A.I  

ممارسة املهنة هذه الشهادة ومن مث ضمان  حيازةيشجعهم على مبا  IFACIللمتكونني حتمل تأشرية 
 .وفقا ملا هو مطلوب ضمن املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

 أيام التدقيق الداخلي بسطيف "عروف بتسمية وامل 5889ان جو  82تنظيم يوم دراسي يوم : الثانية
J.A.I.S " وبالتعاون مع معهد إدارة األعمالM.B.I،  كان املوضوع الرئيسي هلذا اليوم الدراسي

يعترب يوما حافال يف نشاطات اجلمعية، حيث مت الذي " ما المثير للجدل: التدقيق الداخلي"هو 
رؤساء مؤسسات، مدققني داخليني، خرباء يف )شخص  108تسجيل مشاركة ما يزيد عن 

  السيد IFACI  وحبضور املسؤول العام للمعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخليتني...( احملاسبة،
Louis Vaurs،  يف حني " التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات"الذي ناقش يف مداخلته موضوع

ملمارسة مهنة التدقيق  اخلصوصياإلطار "مزيان موضوع  ناقش رئيس مجعية املدققني اجلزائريني حممد
من زاوية جمهودات اجلمعية وخربهتا يف جمال املمارسات املهنية " املهنية امتطلباهتالداخلي يف اجلزائر و 

 .  للتدقيق الداخلي
حتتضن اجلمعية تنظيم فعاليات ملتقيات دولية مرتبطة بالتدقيق الداخلي  : تنظيم ملتقيات دولية -

 :على مستوى الرتاب الوطين أبرزها
 50يومي  "مساهمات التدقيق الداخلي في أداء المنظمات" حول امللتقى الدويل الثاين 

يشكل هذا امللتقى فرصة جديدة للمسامهة وبفعالية يف  البليدة،بزرالدة  5815 جوان 50و
رفع مستوى املعلوماتية جلميع اجلهات الفاعلة املهتمة بالتدقيق الداخلي واحلوكمة 

أن على  على ضوء هذا امللتقىحممد مزيان رئيس اجلمعية  وأشاد .1وأخالقيات األعمال
املؤسسات اجلزائرية   تواجههاالتدقيق الداخلي يشكل جزءا من التحديات االقتصادية اليت

  .         2أصبح ميثل آلية هامة تسهم يف املمارسات اجليدة للحوكمةخصوصا وأنه 

                                                           

1
 UFAI. « Quand l’AACIA perpétue le bon usage », Auditeur Francophone, lettre trimestrielle, n 10 (Avril –

Septembre) , 2012, p.10  
2
 Meziane .M, « L’audit interne est au centre des enjeux économiques », Journal el Watan,  n 6599, Algérie, 

30/06/2012, p.08. Disponible sur le site : https://www.djazairess.com/fr/elwatan/376687 (consultée le 

21/02/2018) 

https://www.djazairess.com/fr/elwatan/376687
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  أكتوبر  16و 15يومي " عامل للتغيير: التدقيق الداخلي"امللتقى الدويل الرابع حول
ملهنة إىل تعزيز املمارسات اجليدة  اجلمعية من وراء هذا امللتقىبوالية وهران، هتدف  5810

فرصة متاحة للمهنيني اجلزائريني ذوي العالقة بالتدقيق الداخلي التدقيق الداخلي وتطويرها، و 
ووفقا لرئيس . إىل التعرف على الوقائع الرئيسية اليت تسمح بالتطوير املستمر هلذه املهنة

يف املثابرة واالستمرارية حنو دفع اجلمعية يصرح بأن فعاليات امللتقى تعكس رغبة اجلمعية 
 .   1مهنة التدقيق الداخلي باجلزائر حنو املمارسات اجليدة املكرسة عامليا

  الذي أقامته " مهنة في تطور مستمر: التدقيق الداخلي"امللتقى املغاريب الثالث حول
 أن ووفقا لرئيس اجلمعية حممد مزيان يعترب ،5813ماي  56و 55باجلزائر العاصمة يومي 

اجلزائريني ولإلطارات ات املعرفية للمدققني الداخليني هذا امللتقى فرصة لتجديد املكتسب
تبادل يعترب بأن امللتقى منارة علمية لكما . املهنية اجلزائرية ذوي العالقة بالتدقيق الداخلي

س واملغرب ملمارسات اجليدة يف التدقيق الداخلي مع اإلطارات املهنية املغاربية املشاركة كتونا
 .2وكذلك اإلطارات األجنبية كفرنسا وبلجيكا وكندا

 : المشاركة في ملتقيات دولية -
جلمعية املدققني االستشاريني الداخليني اجلزائريني مشاركة بارزة يف امللتقيات الدولية املتخصصة يف 

 : نذكر أمهها. 3الداخليالتدقيق الداخلي واليت أشرفت على تنظيمها اهليئات املهنية الدولية للتدقيق 
 الذي نظمه " 51أي ممارسة يف القرن : التدقيق الداخلي"امللتقى الدويل حول : 1992 سنة

 .املعهد الفرنكفوين للتدقيق الداخلي
 الذي نظمه معهد املدققني " التدقيق الداخلي وتسيري التعقيد"امللتقى الدويل حول : 5881 سنة

 .الداخليني
 الذي نظمه " ركيزة للحوكمة اجليدة: التدقيق الداخلي"امللتقى املغاريب األول حول  :5816 سنة

 .   معهد املدققني الداخليني باملغرب
 :حاليةمشاريع  -

                                                           
1
 Meziane.M, « IIA Algérie », l’auditeur Francophone,  lettre trimestrielle, n 13 (Juillet dernier numéro), UFAI, 

2015 , p. 33 
2 https://www.ufai-asso.org/?p=361 (consultée le 08/03/2018) 

3
 www.ifaci-ufai-2016.com (consultée le 08/03/2018) 

https://www.ufai-asso.org/?p=361
http://www.ifaci-ufai-2016.com/
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 التدقيق الداخلي واملقاربات املتكاملة يف خدمة "ملشاركة يف فعاليات امللتقى اخلامس حول ا
حتضنه معهد املدققني الداخليني باملغرب ا الذي 5810جوان  50و 52يومي " احلوكمة واألداء

 .   1وباالشرتاك مع الفدرالية اإلفريقية للمدققني الداخليني
 نظمه معهد الذي " خلفيات التدقيق"عشر حول  ة يف فعاليات امللتقى الدويل الثالثاملشارك

 10يومي  الذي متاملدققني الداخليني بليبيا باالشرتاك مع االحتاد الفرنكوفويف للتدقيق الداخلي و 
 .  25810أكتوبر  13و
 

  المكاتب العالمية للتدقيق الداخلي في الجزائر: الفرع الثاني

تأثري واسع على تطوير مهنة التدقيق  واالستشارة واخلربة احملاسبية للمكاتب العاملية املتخصصة يف التدقيق الداخلي
 لفائدة مسريي الشركات وحىت املؤسسات املالية الداخلي يف اجلزائر من خالل الدورات التكوينية اليت تقدمها

واملسامهة يف  والدراسات اليت تقوم هبا وطبيعة االمتحانات اليت تقوم هبا من أجل ضمان السري اجليد هلذه الوظيفة
لحة مرافقة املؤسسات املقبلة على فتح مصناهيك عن نوعية اخلدمات اليت تقدمها لزبائنها ك ،3حتسينه وتطويره

القيام إمتام مهمات التدقيق املسندة إليها، التدقيق الداخلي، مساعدة أقسام التدقيق املبتدئة يف مزاولة مهامها، 
فقد  ،الرتاب الوطينأما على مستوى . اتوغريها من اخلدم.... ،ملصاحل التدقيقاملستقلة اخلارجية بالتقييمات 

 مت إنشاء فرعني ملكتب التدقيق العاملي 5885يف سنة  ،4سجل إنشاء فروع لكربى املكاتب العاملية يف التدقيق
كما مت . KPMG Algérie SPAباجلزائر العاصمة والثاين يف والية وهران، حتت تسمية بـــــ KPMG األول
 ,Deloite, PriceWaterhouseCoopers: إنشاء فروع ملكاتب تدقيق عاملية أخرى أمثال 5882 سنة

ErnstYoung ناهيك عن املبادرة اليت قام هبا مكتب التدقيق العاملي . باجلزائر العاصمةANDERSEN 
هذا الفرع  مازالبإنشاء فرع على مستوى اجلزائر بالشراكة مع مكتب تدقيق حملي، ولكن سرعان  5888سنة 

 .5885العاملي جراء احلادثة اليت تورط فيها واملعروفة بفضيحة إنرون سنة 

                                                           
1
http://www.iiamaroc.org/components/com_colloque/uploads/5aa81036b2b30PRESENTATION_IIA_ET_AFII

A_2_FINAL.pdf (consultée le 08/03/2018) 
2
 https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/news/Pages/UFAI-IIA-Lebanon.aspx (consultée le 08/03/2018) 


على  المكاتب األربعة الكبرى المتخصصة في التدقيق Deloite, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, ErnstYoung  تعترب كال من  

 .ANDERSENبعد استبعاد مكتب   مستوى العالم
3
 Ziani.A, Op.Cit, p p. 177-178 

4
 Cherouati.K , L’implantation des Cabinets d’Audit Internationaux en Algérie, Revue d’Economie et de 

Développement Humain, issue 12, université Blida 02, Algérie, 2015, p.441    

http://www.iiamaroc.org/components/com_colloque/uploads/5aa81036b2b30PRESENTATION_IIA_ET_AFIIA_2_FINAL.pdf
http://www.iiamaroc.org/components/com_colloque/uploads/5aa81036b2b30PRESENTATION_IIA_ET_AFIIA_2_FINAL.pdf
https://institutes.theiia.org/sites/lebanon/news/Pages/UFAI-IIA-Lebanon.aspx


 .تطبيقيةللدراسة ال العاماإلطار : الخامسالفصل 
 

188 
 

إىل املستوى  بعد مل يرقيتبني لنا على إثر ما تقدم يف هذا املبحث بأن التنظيم املهين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر 
بسبب حمدودية النصوص القانونية ذات العالقة بتنظيم التدقيق الداخلي يف منظمات األعمال  ،تتطلبه املهنة

 .اجلزائرية وغياب هيئة مهنية رمسية تشرف على تنظيم هذه املهنة يف اجلزائر

 

 ةالتطبيقي لدراسةإجراء ا منهجية: المبحث الثاني

عليها بتحديد وتنظيم املعلومات اليت جيب احلصول لنا يسمح  اجملال الذي ةالتطبيقي لدراسةا ة إجراءعترب منهجيت
 .شكالية البحث من عدمهاكد من صحة الفرضيات املوضوعة يف إإىل التأ ناميدانية تقودهبدف الوصول إىل نتائج 

التعريف للدراسة انطالقا من املنهجي  لإلطارسنحاول من خالل هذا املبحث عرض أهم العناصر احملددة وعليه 
 األدوات لنعرج يف األخري للحديث عن ةدراسة التطبيقيالدراسة وفرضياهتا، مث نستعرض خطوات إجراء ال بإشكالية

  .ةأفراد العينة املبحوث إجابات مناملتحصل عليها البيانات  معاجلةاملستعملة يف  اإلحصائية

 إشكالية الدراسة وفرضياتها: المطلب األول

 إشكالية الدراسة: الفرع األول

تبعا جملموعة من االعتبارات اليت تدعو إىل ضرورة النهوض بواقع املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي يف املؤسسات 
االقتصادية اجلزائرية والعمل على تطويره وحتسينه من خالل مساعدة أقسام التدقيق هبا على االلتزام باإلطار 

كل توليفة متكاملة ومنسقة عن أفضل املمارسات املهنية املرجعي الدويل للممارسات املهنية ذلك أن عناصره تش
 :على النحو التايل دراسةإشكالية العلى هذا النحو مت طرح . للتدقيق الداخلي عامليا

كيف يمكن أن نطور من واقع التدقيق الداخلي بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية وفقا لعناصر اإلطار المرجعي 
 الدولي للممارسات المهنية؟  

 :أيتكما ي  ، فرعية أسئلة ستة سؤال الرئيستندرج ضمن هذا ال

هل تعمل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وفقا لرسالة التدقيق اليت جاء هبا اإلطار  .1
 ؟ املرجعي الدويل للممارسات املهنية
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هل تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة باملبادئ األساسية اليت جاء هبا اإلطار املرجعي  .5
 ؟ الدويل للممارسات املهنية

هل تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخالقيات احملددة يف اإلطار املرجعي  .6
 ؟ الدويل للممارسات املهنية

املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق  حمل الدراسةملؤسسات ق أقسام التدقيق الداخلي باهل تطب .0
 الداخلي الواردة باإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية؟

هل هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بالعمليات التشغيلية احملددة يف اإلطار املرجعي  .0
 ؟  رسات املهنيةالدويل للمما

ربامج ضمان وحتسني اجلودة اليت يوفرها ب حمل الدراسة املؤسساتب أقسام التدقيق الداخلي هل تستعني .3
 اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية؟

 فرضيات الدراسة: الفرع الثاني

 :اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة مت اقرتاح الفرضية الرئيسية التاليةيف إطار 

عناصر اإلطار المرجعي وفقا لالتدقيق الداخلي بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية محل الدراسة  أقسام عملت
 .الدولي للممارسات المهنية

 :للتأكد من صحة أو نفي الفرضية الرئيسية للدراسة مت صياغة الفرضيات الفرعية التالية 

قا لرسالة التدقيق اليت جاء هبا اإلطار املرجعي عمل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وفت .1
 .الدويل للممارسات املهنية

تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة باملبادئ األساسية اليت جاء هبا اإلطار املرجعي  .5
 .الدويل للممارسات املهنية

قيات احملددة يف اإلطار املرجعي تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخال .6
 .الدويل للممارسات املهنية

 . املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي حمل الدراسةملؤسسات أقسام التدقيق الداخلي با تطبق .0
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هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بالعمليات التشغيلية احملددة يف اإلطار املرجعي  .0
 .الدويل للممارسات املهنية

إىل برامج ضمان وحتسني اجلودة اليت يوفرها  حمل الدراسةاملؤسسات ب أقسام التدقيق الداخلي تستعني .3
 .اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

 إجراء الدراسة التطبيقيةخطوات : المطلب الثاني

وعلى أدوات البحث العلمي اليت مت استعماهلا يف  سنتعرف من خالل هذا املطلب على عينة الدراسة ومفرداهتا
 .مجع بيانات الدراسة التطبيقية

 ومفرداتها  عينة الدراسةالتعريف ب:الفرع األول

واليت تسمى أيضا بالعينة  العينة القصديةاعتمدنا على املعاينة غري العشوائية وبالضبط على هذه، يف إطار دراستنا 
أين يكون للباحث احلرية التامة يف اختيار وحدات العينة مبا يتالءم مع طبيعة موضوعه، وهذا يستلزم أن  العمدية؛

وعلى ضوء ذلك  دات اليت يرغب يف اختيارهايكون للباحث معرفة باملعامل اإلحصائية للمجتمع األصلي وللوح
كما أن هذا النوع من العينات ال ميثل اجملتمع   يقوم الباحث باختيار وحدات معينة يعتقد بأهنا متثل اجملتمع األصلي

وبذلك توفر هذه العينة معلومات من أجل الدراسة املتعمقة للموقف أو الظاهرة . 1وإمنا ميثل رأي أفراد العينة فقط
 .دومنا الرغبة أو احلاجة يف التعميم

أقسام التدقيق الداخلي واملتواجدة على  وعليه تتمثل عينة دراستنا يف إمجايل املؤسسات االقتصادية اليت تتوافر على
 (.  85)مؤسسة، يوضحها امللحق رقم  65ا مستوى والية سطيف، والبالغ عدده

وبذلك عمدنا إىل توجيه  االقتصادية حمل الدراسة، ؤسسةملبا يف املدقق الداخلي تتمثلفهي  مفردة البحثأما عن 
  .هلذه األقسام االستبيان إىل العاملني بأقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات املعنية باستثناء األمانة العامة

 

 

                                                           
1

، 5880األردن، النشر، عمان، و ، دار وائل للنشر للطباعة  SPSS تطبيقات باستخدام: األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية، اهلييت صالح الدين حسني 
 66.ص
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 أدوات جمع البيانات: الفرع الثاني 

من أكثر أدوات البحث العلمي مالئمة واستخداما يف مجع البيانات يف جماالت البحث  تعترب استمارة االستبيان
املتعلقة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، تعرف على أهنا جمموعة من األسئلة املكتوبة اليت تعد بغرض احلصول على 

رئيسة على استمارة االستبيان  وعليه فقد اعتمدنا بصفة. 1معلومات أو آراء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني
صية املقابلة الشخ ، كما مت االعتماد بصفة ثانوية علىةالالزمة إلجراء الدراسة التطبيقي يف احلصول على البيانات

اليت مكنتنا من احلصول على بعض املعلومات اليت ساعدتنا يف حتليل وتفسري مفردات العينة املستهدفة،  مع بعض
يها وأتاحت لنا الفرصة لالطالع على بعض الوثائق املتعلقة بقسم التدقيق الداخلي  إلبعض النتائج املتوصل 

 .وغريها....نشاط التدقيق، تقارير سري مهمات التدقيق،جراءات التنظيمية، لوحة القيادة كميثاق التدقيق، اإل

 :ةاآلتي مررنا باملراحل االستبيان، ستمارةيف إعدادنا ال:  ستمارة االستبيانمراحل إعداد ا. 1

قتضيه أدوات التحليل ئيسية لالستمارة وفقا ملا تحتديد احملاور الر  مت على ضوء هذه املرحلة: املرحلة األوىل  -
مت صياغة البنود املتعلقة بكل حمور بناء على ما مت تفصيله  اإلحصائي يف معاجلتنا للفرضيات املسطرة يف الدراسة،

، كما مت االطالع يف هذه (كل ما يتعلق بعناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية)يف اجلانب النظري 
 .بعض استمارات الدراسات السابقة اليت تعرفنا عليها يف مقدمة الدراسةاملرحلة على 

 على ضوء هذه املرحلة حتكيم االستمارة وذلك بعرضها يف شكلها األول على األستاذ املشرف مت: املرحلة الثانية -
من أجل ضمان حتكيم االستمارة من كافة . (03)يف امللحق رقم أمساؤهم الواردة جمموعة من األساتذة احملكمني و 

التنويع  احملكمني علىلألساتذة ختيارنا حرصنا يف ا، القابلية للمعاجلة اإلحصائيةمدى البنائية واملنهجية و  اجلوانب
 علىالستبيان للتحكيم كما عرضنا ا. التدقيق واملنهجية واإلحصاءمن ناحية التخصص يف  جمال التحكيميف 

ملعرفة مدى واقعية البنود من الناحية العملية وضمان أهنا  نية املتخصصة يف التدقيق الداخلي،بعض اإلطارات امله
  .مفهومة ويف متناول أي شخص يزاول مهنة التدقيق الداخلي

على ضوء نتائج التحكيم واملالحظات املقدمة مت تعديل االستبيان بإحكام الصياغة لبعض البنود وإدراج أسئلة 
وترتيب سلم اإلجابة من أدىن  رسات املهنية للتدقيق الداخلي،مباشرة حول اإلطار املرجعي الدويل املرجعي للمما

 (.04)ليتم بعدها إخراج االستمارة يف نسختها النهائية كما هي موضحة يف امللحق رقم  درجة إىل أعلى درجة،

                                                           
 36.، ص1999ل للنشر، عمان، األردن، ، دار وائ5، ط-القواعد والمراحل والتطبيقات-البحث العلمي وآخرون،حممد  عبيدات 1
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كما ،  (05)امللحق رقم  ة يفة الفرنسية املوضحيف هذه املرحلة مت إعداد نسخة من االستبيان باللغ: املرحلة الثالثة-
أجل تسهيل مأل االستبيان من   Google –Drive باستعمال برنامج 1مت إعداد النسخة االلكرتونية لالستمارة

كما مت استغالل االستمارة االلكرتونية يف مراسلة بعض املدققني ، اسرتجاعهامن قبل املفردات املبحوثة وضمان 
 اختبارواستغالهلا يف واالستطالع على مدى وضوحها،  من أجل جتربتها الداخليني من خارج والية سطيف

 .الصدق الظاهري الستمارة االستبيان

 :على جزئني رئيسيني ومها  ةمتوزع ؛سؤال 06اشتملت استمارة االستبيان على  :هيكل استمارة االستبيان. 5

مصلحة سري املؤسسة املبحوثة و  :خاص باملعلومات العامة حولسؤال  12يضم اجلزء األول : اجلزء األول .1.5
  .خلي بصفة ميثل مفردة البحثاحول املدقق الدو  لي هباالداخ التدقيق

 :سؤال متوزعة على احملاور اآلتية 33يضم : اجلزء الثاين .5.5
 .عبارات تتعلق مبدى العمل برسالة التدقيق الداخلي 80يضم : احملور األول -
 .مبدى العمل باملبادئ األساسية للتدقيق الداخلي عبارات تتعلق 86يضم : احملور الثاين -
 . عبارات تتعلق مبدى احرتام أخالقيات املهنة 82يضم : احملور الثالث -
 .عبارة تتعلق مبدى تطبيق املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي 53يضم : احملور الرابع -
بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  معبارة تتعلق مبدى االهتما 12يضم : احملور اخلامس -

 .واحلوكمة
احلرص على إعداد برامج ضمان وحتسني جودة  لق مبدىعبارات تتع 89يضم : احملور السادس -

   .التدقيق الداخلي
مل إحدى تاعتمدنا على األسئلة املغلقة اليت حتعموما يف إعدادنا الستمارة االستبيان : اإلجابات المقترحة .6

اإلجابات احملددة واملعرفة مسبقا، مبا ميكننا من إجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة، تبعا لذلك استخدمنا 
ة واحدة باالستمارة حيث خيتار املبحوث إجااخلماسي لقياس كل حماور  « Likert Scale »سلم ليكرت 

كما هو موضح يف اجلدول مخس درجات  إىل درجة واحدة ويتدرج املقياس ما بني  ،من بني مخسة بدائل
  .اآليت

                                                           
1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebjH8LHzDGO_nLwXMpCLJ8t1Ezq3Gmy1cEGvMFR_nuBFO

0aQ/viewform   
  عن طريق الربيد االلكرتوين للمؤسسات اليت ينتمون إليها ومنهم من مت مراسلتهم عن طريق استعمال الربيد االلكرتوين الشخصي مت  مت مراسلة فئة من املدققني

 . التوصل إليه عن طريق عالقات عامة بإطارات يف امليدان

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebjH8LHzDGO_nLwXMpCLJ8t1Ezq3Gmy1cEGvMFR_nuBFO0aQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebjH8LHzDGO_nLwXMpCLJ8t1Ezq3Gmy1cEGvMFR_nuBFO0aQ/viewform
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 مقياس ليكرت اخلماسي: (51)الجدول 

 دائما غالبا أحيانا نادرا  أبدا التصنيف

 1 4 3 2 8 الدرجة

عمان،  للنشر، ، الطبعة األوىل، دار وائلالدليل التطبيقي للباحثين: البحث العلمي، الصرييف حممد عبد الفتاح: المصدر

 (بتصرف) 881ص ،6002

 .يظهر اجلدول أعاله الدرجة املوافقة لكل إجابة مقرتحة يف سلم ليكرت اخلماسي
بعد إخراج االستمارة يف صورهتا النهائية قمنا بتوزيعها على املؤسسات حمل : توزيع استمارة االستبيان .0

ني الداخليني الدراسة، وحرصنا على توجيهها إىل األفراد العاملني مبصلحة التدقيق الداخلي أو املدقق
  .داخل املؤسسة ني مبدققي التسيري دون غريهم من األفرادفواملعرو باملؤسسات 

استمارة قابلة لالستعمال من إمجايل  06 بلغ عدد االستمارات املسرتجعة: نسبة االستبانات المسترجعة .0
 .وفيما يلي تفصيل يف ذلك. استمارة موزعة 38

 املقبولة االستبياناتنسبة   (:50)الجدول 

  38 االستبيانات املوزعة 

 06 االستبيانات املسرتجعة 

 18 االستبيانات غري القابلة لالستعمال

 82 االستبيانات الضائعة 

 43 االستبيانات المسترجعة والقابلة لالستعمال

 68.00 نسبة االستبانات المقبولة إلى الموزعة

 .إعداد الباحثة: المصدر

استبيان موزع  38استبيان قابل لالستعمال من جمموع  06بلغ عدد االستبيانات املسرتجعة والقابلة لالستعمال 
  .وهي نسبة مقبولة تسمح لنا بإجراء التحليل اإلحصائي، 68.00مبا يعادل نسبة 
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 أدوات التحليل اإلحصائي: المطلب الثالث

ها إىل برنامج نامث نقل  Excelيف برنامج ابياناهتتفريغ قمنا بالقابلة لالستعمال استمارات االستبيان  تنقيحبعد 
SPSS  اآلتية اإلحصائية ا لألدواتوفقليتم معاجلتها كميا  55طبعة. 

 أدوات اإلحصاء الوصفي: الفرع األول

 :  يةالوصفية التال اإلحصائية م األدواتاستخدسيتم ا 

نات مفردات سيتم استخدام التكرارات بالقيم املطلقة والنسب املئوية لتحليل بيا :التوزيعات التكرارية .1
 .االعينة ودراسة خصائصه

 .ميثل درجة اإلجابة أكثر تكرارا: المنوال .5
أحد مقاييس النزعة املركزية، يتم استعماله ملعرفة مدى تركز إجابات املستجوبني يف : المتوسط الحسابي .6

 .اختيار معني
ميثل اجلذر الرتبيعي للتباين الذي يقيس تشتت البيانات  أحد مقاييس التشتت،: المعيارياالنحراف   .0

ملعرفة درجة املوافقة بالنسب ألفراد العينة على حماور الدراسة ومعرفة  تم استخدامهي .عن القيمة املتوسطة
 .مدى تشتت هذه االجابات عن االجابة املتوسطة

 االستدالليأدوات اإلحصاء : الفرع الثاني

 :اآلتية اإلحصائية االستداللية نستخدم األدواتس 

خالل اختبار يستخدم يف اختبار صدق حمتوى بيانات االستمارة، من : Spermanمعامل االرتباط  .1
 .درجة ارتباط عبارات االستمارة مع احملور أو البعد الذي تندرج ضمنهالداللة اإلحصائية ل

ميثل إحدى أدوات اإلحصاء االستداليل اليت تستعمل الختيار  :للتجزئة النصفية Guttmanمعامل  .5
 .الصدق البنائي لالستمارة

 .لقياس معدل ثبات االستمارة: معامل ألفا كرونباخ .6
وقبلي من أجل التأكد من التوزيع الطبيعي لبيانات االستمارة كشرط أساسي : اختبار التوزيع الطبيعي .0

 .الختبار الفرضيات
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للعينة األحادية يف اختبار فرضيات الدراسة  Tاستخدمنا اختبار  :نة األحاديةللعي T-Testاختبار  .0
اجلدولية اليت تساوي  Tمث مقارنته مع قيمة . وقيمة معنويته" قيمة ستودينت" Tوذلك باحتساب قيمة 

ومن مث احلكم على  ،إىل قيمة املتوسط الفرضي لإلجابات على احملور عند مستوى داللة حمدد مسبقا
 .صدق أو نقي الفرضية وفق لقاعدة قرار سيتم التذكري هبا الحقا

من أجل  ANOVAاستخدمنا اختبار  :One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .3
 Fدراسة أثر متغريات املراقبة على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة ككل، وذلك باحتساب قيمة 

الداللة  من مث احلكم علىمعنويته، مث مقارنته مع مستوى داللة حمدد مسبقا و ومستوى  "قيمة فيشر"
   .F اإلحصائية لقيمة

اخلطوات املنهجية اليت سيتم اتباعها يف إمتام الدراسة التطبيقية وخمتلف  استعرضنا من خالل هذا املبحث أهم
قبل الشروع يف التحليل سوف نقوم أوال باختبار أداة  ولكن .جراء ذلكدوات اإلحصائية اليت سنستعملها األ

 .الدراسة من خالل املبحث املوايل

 

 االستبياناستمارة ثبات و صدق اختبار   :المبحث الثالث

أداة استمارة االستبيان، للتأكد من  هلا من االختبارات الضرورية اليت جيب أن ختضع الثباتو الصدق يعد 
 .إمكانية تعميم نتائج العينة إىل اجملتمع ككل من مثئج و حتليل النتا مصداقيتها يفلالستعمال ومدى صالحيتها 

 : العناصر التالية إىل هذا املبحث من خاللسيتم التطرق  وعليه

 .االستبياناستمارة صدق  -

 .االستبياناستمارة ثبات  -

 .لبنود استمارة االستبيان اختبار التوزيع الطبيعي -

  صدق استمارة االستبيان اختبار : األول المطلب

، ويتم هذا االختبار بعدة متغريات الدراسة وبفعاليةإىل صالحيته وقدرته على قياس  صدق االستبياناختبار  يشري
  .وفيما يأيت توضيح هلذه الطرق. الصدق الظاهري وصدق البناء واحملتوى لالستبيان: طرق أمهها
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 الصدق الظاهري :الفرع األول

 بيانبغية التأكد من سالمة بناء االستواإلطارات املهنية  لتحكيم من قبل أساتذة خمتصنياالستبيان لإخضاع يعترب  
إلثبات إحدى االختبارات احلكمية البنائية واملنهجية ومدى القابلية للمعاجلة اإلحصائية، من خمتلف اجلوانب 

كما مت . مع ضرورة االلتزام بكل املالحظات املقدمة وإجراء التعديالت الضرورية ،الصدق الظاهري لالستبيان
عينة )توزيع االستبيان وبنسخته االلكرتونية على عينة جتريبية من املدققني الداخليني من خمتلف واليات الوطن 

لتأكد من وضوحها ن أجل جتربتها وام( استبيان 82عدد االستبانات املسرتجعة مفردة وبلغت  31مكونة من 
كما هو موضح ضمن امللحق   5.141حيث بلغت قيمة معامل ثبات االستمارة ألفا كرونباخ ودرجة ثباهتا، 

وهذا ما يؤكد إمكانية االعتماد على استمارة  ،8.3املقدر بـــ للثباتتفوق املعدل األدىن  جيدة، وهي قيمة (83)
 .االستبيان يف مجع البيانات والوصول إىل نتائج ذات مصداقية

 صدق المحتوى: الفرع الثاني

الصدق ما يعرف بتبلغه البنود املكونة ألداة القياس يف متثيل احملتوى أو  يشري صدق احملتوى إىل املدى الذي 
 ،1االتساق الداخلي باستخدام معاملإحصائيا صدق احملتوى من حقق تحيث ميكن للباحث أن ي املنطقي لألداة،

، الذي Spearmanالذي يقيس درجة االتساق بني العبارات وبني البعد اخلاص هبا من خالل معامل االرتباط 
 :2يستخدم يف حالة البيانات الرتبية ويأخذ قيما تفسر كالتايل

 Spearmanدالالت قيمة معامل االرتباط  (:56)الجدول 

قيمة معامل االرتباط 
Spearman 

 8إلى  5.1 5.68إلى  5.05 5.18إلى  5.45 5.38إلى  5.25 5.88إلى  5

 قوي جدا قوي متوسط ضعيف ضعيف جدا داللة القيمة

 (.بتصرف) 101.، صمرجع سابقشرقي خليل، : المصدر

غاية من درجة ضعيف جدا إىل سبريمان املتدرجة  وفق مخس درجات؛ يظهر اجلدول اعاله داللة قيمة معامل 
وعموما يلجأ ( إشارة سلبية)أم عكسية ( إشارة موجبة)فتحدد طبيعة العالقة الطردية أما اإلشارة  قوي جدا؛

 (.أقل من )أو غري معنوي ( أكرب من )الباحثون إىل درجة املعنوية لتحديد ما إذا كان االرتباط معنوي 

                                                           
 .139 .، ص5885سكندرية، مصر، لفنية، االمطبعة االشعاع اأسس ومبادئ البحث العلمي،  ،مريفت على خفاجةو  فاطمة عوض صابر 1

2
 101.ص مرجع سابق،شرقي خليل،   
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يلخص اجلدول اآليت : المتعلق برسالة التدقيق  لبنود المحور األول Spearmanمعامل االرتباط  .1
 .0قيم معامالت االرتباط سبريمان للبنود احملسوبة عند مستوى معنوية 

 .سبريمان لبنود احملور األول من االستمارةمعامل االرتباط  :(51)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة

يتوافر لدى مصلحة التدقيق الداخلي مبؤسستكم ميثاق 
 ة إحصائيادال 8.880 متوسطة 8.053 . التدقيق الداخلي

 ة إحصائيادال 8.888 قوية جدا 8.010 . تقر برسالة التدقيق الداخلي ضمن ميثاق التدقيق

تبدي العناية املهنية الالزمة لتحقيق رسالة التدقيق الداخلي 
 ة إحصائيادال 8.888 متوسطة 8.002 .عند مزاولتك ألنشطة التدقيق

يساعدك االلتزام برسالة التدقيق الداخلي على إبداء آراء 
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.228 .مهنية قائمة على أساس املقاربة باملخاطر

 .(83)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة االعتماد على خمرجات : المصدر

، ألن يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن قيم معامالت االرتباط سبريمان لبنود احملور األول ذات داللة إحصائية
موجبة مبا يؤكد على أن  كما أن كل قيم معامل االرتباط سبريمان. 0قيمة املعنوية احملسوبة لكل منها أقل من 
ارتباط العبارات فهي ترتواح من متوسطة أما عن قوة . ور الذي تندرج فيههناك عالقة طردية بني هذه العبارات واحمل

إىل قوية جدا، وهي كلها معطيات تؤكد على أن هناك درجة اتساق بني عبارات احملور األول وأهنا صادقة من 
 .ناحية احملتوى

يلخص اجلدول : المتعلق بالمبادئ األساسية  لبنود المحور الثاني Spearmanمعامل االرتباط  .5
 .0احملسوبة عند مستوى معنوية املبادئ األساسية و بنود قيم معامالت االرتباط سبريمان ل اآليت

 
 .من االستمارة سبريمان لبنود احملور الثاينمعامل االرتباط  :(58)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة
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تقر باملبادئ األساسية العشرة للممارسة املهنية للتدقيق 
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.208 . الداخلي ضمن ميثاق التدقيق

املهنية الالزمة على االلتزام باملبادئ األساسية  تبدي العناية
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.206 .عند مزاولتك ألنشطة التدقيق الداخلي

يساعدك االلتزام باملبادئ األساسية على إثبات فعالية 
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.292 . التدقيق الداخلي

 .(83)، انظر امللحق SPSSاالعتماد على خمرجات بإعداد الباحثة : المصدر

وأهنا صادقة  يتضح من خالل معطيات اجلدول أعاله إىل أن هناك اتساق داخلي قوي بني عبارات احملور الثاين
، تؤكد عليه الداللة اإلحصائية ملعامالت االرتباط سبريمان اليت بلغت مستوى املعنوية احملسوبة من حيث احملتوى

قة طردية بني ، كما أن قيم معامالت االرتباط موجبة مما يؤكد على أن هناك عال0وهي أقل بكثري من  8هلم 
 .املندرجة ضمنه العبارات وبني احملور

يلخص اجلدول : أخالقيات المهنةالمتعلق ب لبنود المحور الثالث Spearmanمعامل االرتباط  .6
 .أخالقيات مهنة التدقيق الداخلياآليت قيم معامالت االرتباط سبريمان لبنود 

 .معامل االرتباط سبريمان لبنود احملور الثالث من االستمارة: (85)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.330 .ميثاق التدقيق ضمن دئ أخالقيات مهنة التدقيقتقر مببا

 دالة إحصائيا 8.888 قوية جدا 8.053 .حترص على أن تكون نزيها عند ممارستك ألنشطة التدقيق

تلتزم بأعلى درجات من املوضوعية املهنية عند ممارستك 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية جدا 8.021 .ألنشطة التدقيق

 دالة إحصائيا 8.880 متوسطة 8.068 .املهين عند ممارستك ألنشطة التدقيقتلتزم مببدأ السر 

حترص على حيازة الكفاءة املهنية الالزمة عند ممارستك 
 دالة إحصائيا 8.888 متوسطة 8.009 .ألنشطة التدقيق

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.223 .تقر بقواعد السلوك املهين ضمن ميثاق التدقيق

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.085تسرتشد بقواعد السلوك املهين من أجل االلتزام بقواعد 
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 .  أخالقيات املهنة

 .(83)، انظر امللحق SPSSاالعتماد على خمرجات بإعداد الباحثة : المصدر

وأهنا صادقة  خلي قوي بني عبارات احملور الثالثيتضح من خالل معطيات اجلدول أعاله إىل أن هناك اتساق دا
 .ه القيمة اإلجيابية ملعامالت االرتباط سبريمان والداللة اإلحصائية هلامن حيث احملتوى، تربز 

يلخص اجلدول اآليت : المتعلق بالمعايير المهنية  لبنود المحور الرابع Spearmanمعامل االرتباط  .0
 .0لبنود املعايري املهنية واحملسوبة عند مستوى معنوية  قيم معامالت االرتباط سبريمان

 .من االستمارة تباط سبريمان لبنود احملور الرابعمعامل االر  :(88)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة

تقر بكل املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي 
 دالة غري  8.551 ضعيفة جدا 8.191 .ضمن ميثاق التدقيق

 دالة غري  8.13 ضعيفة 8.632 .تعرف مبسؤولياتك ضمن ميثاق التدقيق

 دالة إحصائيا 8.880 متوسطة 8.019 .حترص على مراجعة ميثاق التدقيق بصفة دورية

ميثاق التدقيق مبصلحتكم تأشرية املصادقة من طرف حيمل 
 دالة غري  8.659 ضعيفة جدا 8.106 .اإلدارة العليا

حتدد طبيعة اخلدمات التأكيدية اليت تقدمها يف ميثاق 
 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.006 .التدقيق

حتدد طبيعة اخلدمات االستشارية اليت تقدمها يف ميثاق 
 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.095 .التدقيق

 دالة غري  8.611 ضعيفة جدا 8.100 .تناقش استقالليتك التنظيمية مع اإلدارة العليا

حترص على تطوير كفاءتك املهنية عن طريق التكوين 
 دالة إحصائيا 8.190 ضعيفة 8.588 .املستمر

حترص على إضافة قيمة مضافة للمؤسسة من خالل 
 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.023 .ملصلحة التدقيق الداخلياإلدارة الفعالة 

 دالة إحصائيا 8.888 قوية  8.016 .تقوم بتصميم خطة تدقيق مبنية على أساس املخاطر
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تبلغ خطة التدقيق إىل اإلدارة العليا من أجل املوافقة 
 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.023 .عليها

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.300 .املوارد الضرورية من أجل إجناز خطة التدقيق توفر

يتوافر مبصلحة التدقيق الداخلي اإلجراءات الكفيلة لتوجيه 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.308 . نشاط التدقيق

تنسق نشاطات مصلحة التدقيق مع خمتلف األطراف 
 إحصائيا دالة 8.888 قوية جدا 8.035 . املعنية

 دالة إحصائيا 8.880 متوسطة 8.055 .تبلغ تقارير أعمال التدقيق إىل اإلدارة العليا بشكل دوري

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.292 .تناقش مضمون التقارير مع اإلدارة العليا

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.391 .حتدد األهداف اخلاصة بكل مهمة من مهمات التدقيق

نطاق التدقيق الداخلي بشكل يتالءم وأهداف مهمة حتدد 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.380 .التدقيق

تسعى للحصول على األدلة الكافية من أجل حتقيق 
 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.026 . األهداف املسطرة للمهمة

تؤسس استنتاجاتك املتعلقة باملهمة بناءا على تقييماتك 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.366 .قمت جبمعهالتلك األدلة اليت 

 دالة إحصائيا 8.881 متوسطة 8.080 .توثق نتائج مهمة التدقيق بطريقة رمسية

 غري دالة 8.851 ضعيفة 8.601 .تقرتح توصيات حتسينية عند االنتهاء من كل مهمة

تشارك يف وضع خطط أعمال لتنفيذ التوصيات اليت 
 دالة إحصائيا 8.888 متوسطة 8.096 .اقرتحتها

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.210 . تبلغ نتائج مهمة التدقيق إىل األطراف املعنية

أجنزت "عند تبليغك لنتائج املهمة، حترص على ذكر عبارة 
املهمة وفقا للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق 

 ".الداخلي
 غري دالة 8.802 ضعيفة جدا 8.530

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.332 ".خطط األفعال"تشارك يف متابعة نتائج تنفيذ 

 .(83)، انظر امللحق SPSSاالعتماد على خمرجات بإعداد الباحثة : المصدر
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مما يؤكد  حمور املعايري املهنية،من خالل معطيات اجلدول أعاله يتضح ان هناك درجة اتساق مقبولة بني عبارات 
العبارات ) عبارات 83على أن هناك مستوى صدق مقبول حملتوى العبارات، ويرجع السبب يف ذلك إىل وجود 

 .0عبارة غري دالة إحصائيا؛ كون أن قيمة املعنوية احملسوبة هلا تفوق  53من جمموع  (امللونة

عالقة طردية بني مما يدل على ان هناك  كما بلغت قيم معامل االرتباط سبريمان لكل عبارات احملور قيم موجبة،
 .البنود واحملور املندرجة فيه

 دالالت قيم معامل االرتباط سبريمان لتلك العباراتاحملور املندرجة فيه، أثبتت أما عن قوة االرتباط بني البنود و 
بارات املتبقية على أن ع 2دلت قيم معامل االرتباط لــــيف حني . عبارة 19من متوسطة إىل قوية جدا جملموع  أهنا

  .تلك العبارات غري الدالة إحصائيا هناك ارتباط ضعيف إىل ضعيف جدا وهي يف معظمها

يلخص اجلدول : العمليات التشغيليةالمتعلق ب لبنود المحور الخامس Spearmanمعامل االرتباط  .0
 .حمور عمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمةاآليت قيم معامالت االرتباط سبريمان لبنود 

 .من االستمارة تباط سبريمان لبنود احملور اخلامسمعامل االر : (82)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة

تتأكد من أن اإلدارة العليا تتخذ االحتياطات الالزمة 
 دالة غري  8.099 ضعيفة جدا 8.183 .لتصميم نظام رقابة داخلي يتصف باملالءمة

 دالة  غري 8.880 ضعيفة 8.690 .تقيم فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري

تديل بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام الرقابة الداخلية 
 دالة غري  8.880 ضعيفة 8.692 .الساري

تعطي ضمانات معقولة لفائدة اإلدارة العليا حول السري 
 دالة غري  8.830 ضعيفة 8.500 .السليم لنظام الرقابة الداخلية باملؤسسة

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.382 .تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري نظام الرقابة الداخلية

إجراءات رمسية تنظم عملية إدارة يتوافر مبؤسستكم 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.030 .املخاطر

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.360 .تتوىل اإلدارة العليا عملية إدارة املخاطر باملؤسسة
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 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.320 .تقيم فعالية  عملية إدارة املخاطر مبؤسستكم

حتديد املخاطر األساسية اليت تساعد اإلدارة العليا على 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.380 .تعيشها املؤسسة

تديل بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام إدارة املخاطر 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.286 . مبؤسستك

تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري عملية إدارة املخاطر 
 إحصائيا دالة 8.888 قوية جدا 8.056 .باملؤسسة

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.215 .تناقش مع اإلدارة العليا مستوى اخلطر املقبول

تتوافر مبؤسستكم إجراءات رمسية تنظم سري عمليات 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.222 .احلوكمة

يشارك مصلحة التدقيق الداخلي مبؤسستكم يف عمليات 
 إحصائيا دالة 8.888 قوية 8.030 .احلوكمة

تساعد اإلدارة العليا على تقييم ممارسات عمليات 
 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.201 .احلوكمة

 دالة إحصائيا 8.888 قوية 8.299 .تديل بآرائك من أجل حتسني عمليات احلوكمة

تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري عملية احلوكمة 
 دالة إحصائيا 8.885 متوسطة 8.006 .باملؤسسة

 .(83)، انظر امللحق SPSSاالعتماد على خمرجات بإعداد الباحثة : المصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله، أن قيم معامالت االرتباط سبريمان لبنود احملور اخلامس من االستمارة ذات داللة 
،باستثناء البنود األربعة األوىل من احملور اليت فاقت  0 إحصائية، ألن قيمة املعنوية احملسوبة لكل منها أقل من

كما أن كل قيم معامل االرتباط سبريمان موجبة مبا يؤكد على أن هناك عالقة . 0مستوى داللتها احملسوبة 
أما عن قوة االرتباط العبارات فهي ترتواح يف معظمها من . طردية بني هذه العبارات واحملور الذي تندرج فيه

إىل قوية جدا، وهي كلها معطيات تؤكد على أن هناك درجة اتساق بني عبارات احملور اخلامس وأهنا  متوسطة
 .صادقة من ناحية احملتوى

: ببرنامج ضمان وتحسين الجودةالمتعلق  لبنود المحور السادس Spearmanمعامل االرتباط  .3
 .برامج ضمان وحتسني اجلودةحمور يلخص اجلدول اآليت قيم معامالت االرتباط سبريمان لبنود 
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 .من االستمارة تباط سبريمان لبنود احملور السادسمعامل االر : (83)الجدول 

 العبارة
قيمة معامل االرتباط 

Spearman 
 داللة معامل االرتباط

Spearmen 
مستوى المعنوية 

 المحسوبة
الداللة اإلحصائية 

 للعبارة

مبصلحة التدقيق تقوم بإعداد برنامج ضمان وحتسني اجلودة 
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.256 .الداخلي

يساعدك برنامج ضمان وحتسني اجلودة على قياس كفاءة 
 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.218 . أنشطة التدقيق الداخلي

ميكنك برنامج ضمان وحتسني اجلودة من  االلتزام بعناصر 
للتدقيق اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية 

 .الداخلي
 ة إحصائيادال 8.888 قوية جدا 8.011

تتوىل القيام بتقييمات ذاتية ألعمالك املهنية اجلارية 
 ة إحصائيادال 8.888 متوسطة 8.013 .مبصلحة التدقيق الداخلي

يتم تقييم أعمال مصلحة التدقيق الداخلي دوريا من طرف 
 إحصائيا ةدال 8.888 قوية 8.302 .أشخاص من داخل املؤسسة

على مستوى مؤسستكم، يتم إجراء تقييمات خارجية 
ألعمال التدقيق الداخلي من طرف أشخاص من خارج 

 . املؤسسة على األقل مرة كل مخس سنوات
 ة إحصائيادال 8.888 متوسطة 8.038

يتم دوريا إعداد تقارير عن سري برنامج ضمان وحتسني 
 اجلودة 

 . مبصلحة التدقيق الداخلي

 ة إحصائيادال 8.888 قوية جدا 8.022

يتم اإلفصاح عن كل حاالت عدم املطابقة للمعايري 
الدولية للتدقيق الداخلي ضمن تقارير سري برنامج ضمان 

 . وحتسني اجلودة
 ة إحصائيادال 8.888 قوية جدا 8.082

 ة إحصائيادال 8.888 قوية 8.200 .يتم إبالغ تلك التقارير إىل اإلدارة العليا

 .(83)، انظر امللحق SPSSاالعتماد على خمرجات بإعداد الباحثة : المصدر

اخلي قوي بني عبارات حمور برامج ضمان وحتسني يتضح من خالل معطيات اجلدول أعاله إىل أن هناك اتساق د
بلغت وأهنا صادقة من حيث احملتوى، تؤكد عليه الداللة اإلحصائية ملعامالت االرتباط سبريمان اليت اجلودة 
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كما أن قيم معامالت االرتباط موجبة مما يؤكد على أن هناك عالقة   ،8 مستوى املعنوية احملسوبة لكل العبارات
 .املندرجة ضمنه عبارات وبني احملورطردية بني ال

 صدق البناء:الفرع الثالث

حيث يعتمد الباحث على جتزئة  للتجزئة النصفية من معامالت اختبار الصدق البنائي، Guttmanيعترب معامل 
مثال النصف األول حيمل البنود ذات الرتقيم الفردي، والنصف الثاين حيمل البنود ذات )االستمارة إىل نصفني 

 وحىت يكون معامل . 1، واختبار ما إذا كان النصف األول متسق ومرتبط مع النصف الثاين(الرتقيم الزوجي

Guttman 2دق البناء البد من حتقق الشروط اآلتيةللتجزئة النصفية دال على ص: 

 .الصحيح كلما دل على قوته 1، وكلما اقرتبت قيمته من Guttman 8.3 معاملتفوق قيمة  -
 .أال يكون معامل ألفا كرونباخ للجزئني متساوي -
  .أال تكون قيمة التباين للجزئني متساوية -

 .يلخص اجلدول اآليت نتائج اختبار الصدق البنائي لالستمارة

 (للتجزئة النصفية Guttmanمعامل )نتائج اختبار الصدق البنائي لالستمارة : (84)الجدول 

 من االستمارة النصف الثاني األول من االستمارة النصف قيم المعامالت

 8.022 8.060 معامل ألفا كرونباخ

 Spearmen 8.931 8.931االرتباط  معامل

  230.155 260.309قيمة التباين 

 Guttman 5.805معامل 

 (.82)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 وهي قيمة ممتازة، 5.805للتجزئة النصفية بلغت  Guttmanيتضح من خالل اجلدول أعاله إىل أن قيمة معامل 
األول للنصف  عامل ألفا كرونباخمل غري املتساوية قيمال أيضا كما تؤكد على ذلك. تثبت الصدق البنائي لالستمارة

                                                           
1
 (.بتصرف) 101. ، صمرجع سابقشرقي خليل،   

 :على  املوقع متوفرشريط فيديو ، "Spss V23حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية في برنامج : 63لدرس ا"املريغين أمساء،   2
https://www.youtube.com/watch?v=8K2VWktwSiQ  ( 5810أوت  55مت االطالع عليه يوم) 

https://www.youtube.com/watch?v=8K2VWktwSiQ
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كما تشري نتائج اجلدول على أن . املختلفة جلزئي االستمارة تمارة، وكذلك قيم التباينالثاين من االسالنصف و 
من االستمارة والنصف الثاين توضحه قيمة معامل سبريمان اليت بلغت  هناك ارتباط قوي جدا بني النصف األول

8.931.   

 

  استمارة االستبيان ثبات ختبارا :الثانيالمطلب 

درجة  وتصف الدراسة متغرياتلدقة اليت تقيس هبا األداة اختبار درجة اتبار ثبات استمارة االستبيان يقصد باخ
وحتصل على النتائج ذاهتا فإن ذلك يعين ويف نفس الظروف ، مبعىن إذا كرر الباحث القياس استقرار النتائج وثباهتا

 Cronbach’s Alpha ألفا كرونباجوأكثر الطرق شيوعا لقياس الثبات هي طريقة معامل  الثبات،

Coefficient ، عتمد على االتساق الداخلي للبحث ويعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها يالذي
 8.2جيد، أكرب من  8.0ممتاز، أكرب من  8.9أكرب من : يمة معامل ألفا كرونباخ كما يليقوتفسر  .1البعض

 .غري مقبول 8.0مشكوك فيه، أقل من  8.3أكرب من مقبول، 

املوضحة يف اجلدول النتائج توصلنا إىل باستعمال طريقة معامل ألفا كرونباخ و ثبات أداة الدراسة يف اختبارنا لدرجة 
 .اآليت

 معدل ألفا كرونباخ حملاور االستبيان: (81)الجدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد البنود اسم المحور ترتيب المحور

 8.310 80 رسالة التدقيق الداخلي المحور األول

 8.265 86 املبادئ األساسية للتدقيق المحور الثاني

 8.050 82 أخالقيات املهنة المحور الثالث

 8.021 53 املعايري املهنية المحور الرابع

المحور 
 الخامس

 8.983 12 العمليات التشغيلية

 8.009 89برامج ضمان وحتسني المحور 

                                                           
 680.ص ،5818، دار ابن كثري للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، خطوات البحث العلمي ،عقيل حسني عقيل 1
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 اجلودة السادس

 8.952 33 بنود االستبيان ككل

 .(80)انظر امللحق  ،SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

مبا  ممتازةوهي قيمة  5.826قيمة معامل ألفا كرونباخ ألسئلة االستبيان ككل تعادل تؤكد نتائج اجلدول أعاله بأن 
مقبولة وتفوق  االستبيان قيماكما تسجل قيمة معامل ألفا كرونباخ حملاور . ثبات أسئلة االستبيان مرتفعةيشري أن 

داة الدراسة مما يعطي الثقة ثبات أعلى وتؤكد كل هذه النتائج . 8.3يف معظمها املعدل األدىن لالتساق الداخلي 
 .   سئلة الدراسة واختبار فرضياهتاالتامة لصالحيتها يف حتليل النتائج وإمكانية اإلجابة على أ

 

  لبيانات استمارة االستبيان اختبار التوزيع الطبيعي: الثالث المطلب

إن اخضاع بيانات استمارة االستبيان الختبار التوزيع الطبيعي من العوامل اليت تؤكد على صدق وثبات أداة 
صائية الختبار التوزيع الطبيعي أشهر الطرق اإلح ومن قياس متغريات الدراسة،على قدرة األداة على  تدلالدراسة و 

 :هي

 .Kolmogorov-Smirnov اختبار -
 .Shapiro-Wilk  اختبار -

من االختبارات اإلحصائية اليت متكننا من التأكد من أن البيانات تتوزع  S-wاختبار و  K-sيعترب كل من اختبار 
املعنوية معدل  عن زيدتوالقاعدة يف ذلك أنه كلما كانت درجة املعنوية احملسوبة يف كال االختبارين  ،اطبيعي اتوزيع

كما يعترب كال من هذين االختبارين إحدى الطرق . ، فإن ذلك يعين أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا0احملدد بـــــــ
املفرغة قبل الشروع يف معاجلتها، من خالل إجياد فروق البيانات  يف اإلحصائية اليت متكننا من استكشاف األخطاء

  .بنود البعد الواحد أو احملور الواحدلواضحة بني قيم االختبارات 

حماور االستمارة عند مستوى من لكل  S-wوكذلك قيم اختبار  K-sساب قيم اختبار حبوعليه سنقوم فيما يأيت 
 .0ودرجة معنوية  90الثقة 
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 .استمارة االستبيان حملاور ختبار التوزيع الطبيعيانتائج : (80)الجدول 

Kolmogorov-Smirnovاختبار  
a اختبار  Shapiro-Wilk 

 
 درجة الحرية قيمة االختبار

مستوى 
المعنوية 
 المحسوب

 درجة الحرية قيمة االختبار
المعنوية مستوى 

 المحسوب

 026. 43 212. 026. 43 212. املتعلق برسالة التدقيق الداخلي: احملور األول

املتعلق باملبادئ األساسية للتدقيق : احملور الثاين
 الداخلي

.919 43 .008 .198 43 .088 

 027. 43 120. 082. 43 910. . املتعلق بأخالقيات مهنة التدقيق: احملور الثالث

املتعلق باملعايري املهنية للتدقيق : احملور الرابع
 الداخلي

.950 43 .026 .152 43 .602 

املتعلق بعمليات الرقابة الداخلية : احملور اخلامس
 وإدارة املخاطر واحلوكمة

.144 43 .600 .129 43 .807 

املتعلق بربامج ضمان وحتسني : احملور السادس
 اجلودة

.905 43 .680 .198 43 .868 

 (.89)، أنظر امللحق SPSSإعداد الباحثة بناء على خمرجات : المصدر

االستمارة دالة معنويا،  حماورلبيانات S-w واختبار  K-sاختبار يتضح من خالل معطيات اجلدول بأن قيمة 
مبا يثبت على أن كل  ،8.80بـــ قيمة املعنوية احملددة حملاور االستمارة قيم تفوق املعنوية احملسوبة بلغت قيمةحيث 

وفقا  6.5باستثناء احملور األول الذي بلغت قيمة املعنوية احملسوبة له ما يعادل  بياناهتم ختضع للتوزيع الطبيعي،
بأن  مبا  2.5ما يعادل   S-w، يف حني بلغت قيمة املعنوية احملسوبة هلذا احملور وفقا الختبار K-sالختبار 

نتائج  تؤكد ،وعليه  .S-wباألخذ بداللة املعنوية الختبار  ختضع للتوزيع الطبيعييؤكد أن بياناته هو اآلخر 
أداة ذات مصداقية واسعة وقادرة على قياس  االستبيان هلذه الدراسةاستمارة  أنعلى اختبار التوزيع الطبيعي 

 .متغريات الدراسة واختبار فرضياهتا
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 .عرض وتحليل بيانات العينة: بحث الرابعالم

عرض النتائج املتوصل إليها يف خالل املعاجلة اإلحصائية لبيانات االستمارات  يفسنشرع من خالل هذا املبحث 
بيانات العينة واملقسمة إىل معلومات ، انطالقا من املعاجلة اإلحصائية ل55إصدار  SPSSبرنامج يف  املسرتجعة

 .حول املؤسسة املبحوثة ومعلومات عن مصلحة التدقيق الداخلي ومعلومات عن املدقق الداخلي

 التحليل اإلحصائي للمعلومات العامة حول المؤسسات المبحوثة: األول المطلب

مؤسسة مبحوثة، لذلك سيكون من املناسب أن نتعرف أوال على  65ـ لــتابعة مفردة  06تتكون عينة الدراسة من 
قبل الشروع يف التعرف على خصائص  خصائص هذه املؤسسات املتمثلة يف نوع املؤسسة وطبيعة نشاطها،

 .مفردات العينة

 نوع المؤسسة:الفرع األول

اص وبالنسب املوضحة يف اخل إىل مؤسسات القطاع يتبع مفردات العينة املبحوثة إىل مؤسسات عمومية وأخرى 
 .اجلدول اآليت

 املؤسسات املبحوثة ت توزيع مفردات العينة يفنسب وتكرارا :(86)جدول ال
 

 .(18)، انظر امللحق SPSSخمرجات  إعداد الباحثة باالعتماد على: صدرالم

يتضح من خالل معطيات اجلدول إىل نسبة مفردات العينة املبحوثة الذين يعملون يف مؤسسات القطاع العام هي 
25 ، 52.9ونسبة عملون يف مؤسسات القطاع اخلاصي. 

 القطاع الذي تنشط فيه المؤسسات المبحوثة :الفرع الثاني

 :العينة املبحوثة إىل مؤسسات تنشط يف القطاعات املبينة يف اجلدول اآليت تتبع مفردات

 التكرار المؤسسةنوع 
 التكرار النسبي

 
 72.1 31 مؤسسة عمومية

 27.9 12 مؤسسة خاصة

 100.0 43 إمجايل املؤسسات
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 .طبيعة نشاط املؤسسات املبحوثة :(81)الجدول                          
 التكرار النسبي  التكرار نوع القطاع

 72.1 31 إنتاجي

 18.6 8 خدمايت

 9.3 4 جتاري

 100.0 43 اإلمجايل

 .(18)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر
من مفردات العينة املبحوثة ينشطون يف مؤسسات ذات طابع إنتاجي، يف  25.1يبني اجلدول أعاله أن نسبة 

والنسبة املتبقية كانت متثل  ،10.3حني بلغت نسبة املستجوبني الذي يعملون يف القطاع اخلدمايت ما يعادل 
 .نسبة املستجوبني الذين يعملون يف مؤسسات ذات طابع جتاري

 .التحليل اإلحصائي للمعلومات العامة حول مصلحة التدقيق الداخلي: الثاني المطلب

سري نشاط التدقيق الداخلي باملؤسسات ة التدقيق الداخلي وصفا عاما لتعطي املعلومات العامة حول مصلح
 .بحوثةامل

 أقدمية مصلحة التدقيق الداخلي بالمؤسسات المبحوثة: الفرع األول

 .يلخص اجلدول اآليت معلومات تقديرية حول مدى أقدمية مصاحل التدقيق باملؤسسات املبحوثة 

 .توزيع مفردات العينة على حسب أقدمية مصاحل التدقيق :(88)الجدول 
مجال أقدمية مصلحة التدقيق 

 بالسنوات
 التكرار النسبي  التكرار

 37.2 16 0أقل من 

 37.2 16 18إىل  3من 

 25.6 11 18أكثر من 

 100.0 43 اإلمجايل
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 .(11)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر           
 

املستجوبني يعملون ضمن أقسام تدقيق داخلي فتية، تقل  من 62.5تشري معطيات اجلدول أعاله إىل أن نسبة 
ترتاوح ما  أقدميةبسنوات، يف حني قدرت نسبة املستجوبني الذين يعملون يف أقسام تدقيق  0مدة إنشاءها عن 

نسبة املستجوبني الذين يعملون يف  50.3، يف حني متثل نسبة 62.5سنوات ما يقارب  18إىل  3بني 
وتشري كل هذه النسب إىل أن التدقيق الداخلي من األقسام حديثة . سنوات 18تفوق  قدميةذات أمصاحل تدقيق 

  .باملؤسسات املعنيةالنشأة 

 التكرارات النسبية حول وجود لجنة تدقيق في المؤسسات المبحوثة: الفرع الثاني

 .يلخص اجلدول اآليت معطيات حول مدى وجود جلنة تدقيق باملؤسسة أم ال 

 .جلنة التدقيقول مدى توافر املؤسسات املبحوثة على معطيات ح: (25)الجدول 

 التكرار النسبي  التكرار يتوافر بالمؤسسة لجنة تدقيق

 32.6 14 نعم

 67.4 29 ال 

 100.0 43 اإلمجايل

 (.11)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 معطيات اجلدول إىل أن نسبة املستجوبني الذين يؤكدون عدم وجود جلنة تدقيق باملؤسسات اليت يعملون تشري
 اليت وجود جلنة تدقيق مبؤسستهم الذين أكدوا بأكرب بكثري من نسبة املستجوبني وهي  ،32.0بـــ  قد قدرتفيها 

 . 65.3بلغت ما يعادل 

 المبحوثةاالرتباط الوظيفي لمصالح التدقيق الداخلي بالمؤسسات : الفرع الثالث

 . طبيعة التبعية الوظيفية ملصلحة التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة اآليت يلخص اجلدول 
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 .املبحوثة طبيعة التبعية الوظيفية ملصاحل التدقيق الداخلي باملؤسسات: (28)الجدول 
 التكرار النسبي  التكرار مصلحة التدقيق بمؤسستكم إلى تتبع

 188 06 املديرية العامة

 88 88 مديرية أخرى 

 100.0 43 اإلمجايل

 )(.، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
رية العامة أو يالناحية التنظيمية إىل املديؤكد كل أفراد العينة املستجوبة إىل أن مصلحة التدقيق مبؤسستهم ترتبط من 

 مبؤسستهم بعضهم على وجود جلنة تدقيق لى الرغم من تأكيداإلدارة العامة دون جهات أخرى من املؤسسة، ع
مهام جلنة التدقيق مهمشة أن من الناحية التنظيمية، مبا يؤكد على  مصلحة التدقيق اليت يفرتض أن تتبع هلا

 .    ال أكثر شكليةومقتصرة يف أمور 

 مدى إسناد نشاط التدقيق الداخلي إلى أطراف خارجية: الفرع الرابع

وفقا إلجابات مفردات العينة املبحوثة، يتم إسناد نشاط التدقيق الداخلي إىل أطراف خارجية ولكن يف ظروف  
 .متفاوتة يوضحها اجلدول اآليت
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ق بياين لدرجات إسناد نشاط التدقيمتثيل : (85)الشكل         إىل مدى إسناد نشاط التدقيق الداخلي :(22)الجدول 
 . أطراف خارجية                                       .إىل أطراف خارجية يلالداخ

 
 

، انظر SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
 (.11)امللحق 

دول أعاله والتمثيل البياين ملعطياته إىل أن معظم املؤسسات املبحوثة ال تلجأ إىل عمليات يتضح من خالل اجل
من إمجايل   25.1نسبة  هنشاط التدقيق الداخلي هبا إىل أطراف خارجية وهذا ما تؤكدلاإلسناد أو املناولة 

رجات املستجوبني، يف حني أكد أقلية من املستجوبني على أهنا تسند نشاط التدقيق إىل أطراف خارجية وبد
 . ة يف اجلدولها النسب املدرجمتفاوتة توضح

 

 الداخلي عدد العاملين بمصلحة التدقيق: الخامس الفرع

من أجل حصر معدل العاملني مبصاحل التدقيق الداخلي للمؤسسات املبحوثة، تركت اإلجابة مفتوحة  
على شكل تكرارات  SPSSللمستجوبني، وكانت يف معظمها إجابات متقاربة، وبذلك قمنا مبعاجلتها يف برنامج 

 .ملخصة يف اجلدول اآليت

 

 

يتم إسناد نشاط 
التدقيق إلى اطراف 

 خارجية
التكرار النسبي  التكرار

 

 2.3 1 دائما 

 11.6 5 أحيانا 

 14.0 6 نادرا 

 72.1 31 أبدا

 100.0 43 اإلمجايل
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 .التدقيق الداخلي باملؤسسات املبحوثةصاحل عدد العاملني مب: (23)الجدول 

بلغ عدد العاملين بمصالح 
 (عامل)التدقيق 

 التكرار
التكرار 

 النسبي 
8 10 65.3 

2 14 32.6 

3 3 7.0 

4 2 4.7 

1 6 14.0 

6 4 9.1 

 188 06 اإلجمالي

 (.11)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

عاملني كأقصى قيمة  2قيمة  بلغت اجلدول أعاله إىل أن عدد العاملني مبصلحة التدقيق الداخليتوضح معطيات 
ضمن مصلحة  العاملنيعدد وقيمة عامل واحد كأدىن قيمة، يف حني كان  مسجلة ضمن املؤسسات املبحوثة

 قيمة التكرار املرتاكميه ، وهذا ما تؤكد علعامل واحد أو عاملنيهو  شيوعااألكثر باملؤسسات املبحوثة و  التدقيق
30.5 وهي يف كل  .عمال كأعلى قيمة مسجلة 2، وتوزعت النسب املتبقية على قيمة ثالثة عمال إىل

 . احلاالت تشري إىل صغر مصاحل التدقيق باملؤسسات حمل الدراسة

فقد يكون هناك مدقق  عدد العاملني مبصلحة التدقيق الداخلي ال يعين بالضرورة عدد املدققني باملؤسسة، إن
تصرحيات بعض  تناولت يف حني. مكلفون بأمور األمانة على سبيل املثال وأرئيس يف حني البقية هو مساعدون 

التدقيق،  مهام يفعدد األطراف املشاركة أنه ميثل عدد العاملني مبصلحة التدقيق الداخلي ب املستجوبني خبصوص
 les auditsتنفيذ مهمات التدقيق هي التدقيقات املتقاطعةلت املبحوثة ذلك أن أكثر الطرق املتداولة يف املؤسسا

croisés  . 
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 .المدقق الداخليالتحليل اإلحصائي للمعلومات العامة حول : الثالث المطلب

 .على النتائج اإلحصائية الوصفية املتعلقة مبفردات العينة املبحوثة طلبسنتعرف من خالل هذا امل

 الوظيفيالمسمى : الفرع األول

، وفيما يلي معطيات عن توزيع اليت تعرب عن املنصب الذي يشغلهيتلقى املدقق الداخلي العديد من التسميات  
 .مفردات العينة على حسب املسمى الوظيفي

مفردات العينة على حسب  توزيع متثيل: (88)الشكل           توزيع مفردات العينة على حسب: (24)الجدول 
 .املسمى الوظيفي                                                                              .الوظيفي املسمى

 
 

 
 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 

يتضح من خالل معطيات اجلدول أعاله ومتثيلها البياين أن معظم مفردات العينة يتلقون تسميات خمتلفة على 
أعلى نسبة  "مدقق داخلي"احتلت تسمية و  .03.0خالف التسميات املقرتحة وهذا ما تشري إليه نسبة 

ومن أمثلة التسميات ". رئيس مصلحة التدقيق الداخلي"مث تسمية " مساعد مدقق داخلي"مسجلة، وتليها تسمية 
مدير التدقيق الداخلي، رئيس خلية التدقيق الداخلي، مدقق داخلي : األخرى وفقا لإلجابات الواردة نذكر

مدقق رئيسي، نائب مدير عام مكلف بتدقيق ، مساعد رئيس مدير عام مكلف بالتدقيق الداخلي، '86'درجة
 .وغريها...رئيس مصلحة التدقيق ومراقبة التسيري، التسيري، رئيس مديرية التدقيق الداخلي،

التكرار النسبي  التكرار المسمى الوظيفي
 

 30.2 13 مدقق داخلي

رئيس مصلحة 
 التدقيق الداخلي 

4 9.3 

مساعد مدقق 
 داخلي

6 14.0 

 46.5 20 مسميات أخرى

 100.0 43 اإلمجايل



 .تطبيقيةللدراسة ال العاماإلطار : الخامسالفصل 
 

215 
 

 المؤهل العلمي: الفرع الثاني

 .يت معطيات حول الدرجة العلمية ملفردات العينة املبحوثةيلخص اجلدول اآل 

توزيع مفردات العينة على متثيل بياين ل (:82)الشكل         .حسب املؤهل العلمي توزيع مفردات العينة على (:21)الجدول 
 .املؤهل العلمي حسب

    

 

 
 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :لمصدرا

 
من أفراد العينة حيوزون على شهادة   00.0توضح معطيات اجلدول أعاله والتمثيل البياين هلا أن نسبة 

يف حني بلغت نسبة املستجوبني احلائزين على شهادة منهم حائزون على شهادة املاسرت،  68.5ليسانس، و
كما بلغت نسبة املستجوبني الذين هلم مؤهل علمي يقل عن . على التوايل 5.6و 9.6 والدكتوراه املاجستري

وتؤكد هذه النتائج إىل أن غالبية املستجوبني ميلكون مستويات جامعية خمتلفة تؤهلهم . 9.6 مستوى جامعي
     .لشغل منصب مدقق داخلي

 

 التخصص العلمي: الفرع الثالث

 .يوضح اجلدول اآليت توزيع مفردات العينة على حسب التخصص العلمي 

التكرار النسبي  التكرار المؤهل العلمي
 

 9.3 4 أقل من جامعي

 48.8 21 ليسانس

 30.2 13 ماسرت

 9.3 4 ماجستري

 2.3 1 دكتوراه

 100.0 43 اإلمجايل
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مفردات العينة على بياين لتوزيع متثيل : (83)الشكل       .التخصصتوزيع مفردات العينة على حسب : (20)الجدول 
 .التخصصحسب 

 
 

 
 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 
من البديهي أن من يشغل منصب مدقق داخلي سيكون خرجيا إلحدى ختصصات التسيري واالقتصاد، وهذا ما 

ذوي ختصصات التابعة للتسيري بلغت نسبة األفراد املستجوبني  إذمعطيات اجلدول أعاله ومتثيلها البياين تؤكد عليه 
وبلغت ، 13.6وبلغت حصة ختصص التدقيق ما يعادل نسبة بــــ ، 30.1واالقتصاد كنسبة إمجالية مقدرة بــــ 

ومن  ،60.9نسبة  واالقتصادختصصات التسيري  عن نسبة مفردات العينة ذات ختصصات علمية ختتلف
، حقوق، تكنولوجيا، والعديد من اإلجابات اليت كان تشري إىل ختصصها وإحصاءختطيط : نذكر الواردةاإلجابات 

 .هو الكيمياء
 

 الشهادات المهنية: الفرع الرابع

 .هنية يف التدقيق الداخلياملشهادات وزيع العينة على حسب حيازهتا للفيما يأيت معطيات عن ت 

 .للشهادات املهنية حيازهتا توزيع مفردات العينة على حسب: (52)الجدول 

التكرار النسبي  التكرار التخصص العلمي
 

 18.6 8 مالية

 18.6 8 حماسبة 

 11.6 5 األعمال إدارة

 16.3 7 تدقيق

 34.9 15 ختصصات أخرى

 100.0 43 اإلمجايل
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 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر

 

خلي معتمد يشري اجلدول أعاله أن هناك نسبة املستجوبني احلائزين على شهادات مهنية معروفة كــشهادة مدقق دا
CIA   شهادة مهنية للتدقيق الداخلي وDPAI العينة على شهادات  يف حني بلغت نسبة أفراد. ضئيلة جدا

، ومن أشكال هذه الشهادات اليت وردتنا يف  03.3مهنية أخرى على خالف تلك املذكورة ما يقارب نسبة 
الشهادة املهنية للتدقيق الداخلي، شهادة مشاركة يف أيام  متابعةشهادة تأكيد حول : اإلجابات املستلمة ما يلي

تكوينات متخصصة يف املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي، ، دراسية وتكوينات متخصصة يف التدقيق الداخلي
تكوين حول الشهادة املهنية للتدقيق الداخلي، شهادة مهنية حول التدقيق الداخلي ووضعيات الرقابة الداخلية، 

 .وغريها... تكوينات حول أنظمة إدارة اجلودة وتدقيقات اجلودة،
على أهنم يشغلون منصب مدقق داخلي ولكن دون شهادة مهنية ما  اأكدو  نيف حني بلغت نسبة املستجوبني الذي

 .69.0يعادل نسبة 
  الخبرة المهنية في مجال التدقيق الداخلي:الفرع الخامس

 .يوضح اجلدول اآليت ومتثيله البياين توزيع مفردات العينة على حسب اخلربة املهنية

 

 

 

 

 التكرار النسبي  التكرار نوع الشهادة المهنية

 CIA 88 88شهادة 

 DPAI 6 14.0شهادة 

 03.3 58 شهادات أخرى

 39.5 17 دون شهادة

 100.0 43 اإلمجايل
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 خربهتا  توزيع مفردات العينة على حسب: (21)الجدول 

 .املهنية يف جمال التدقيق الداخلي

  

 
 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :  المصدر

التدقيق ميدان ومتثيله البياين إىل أن مفردات العينة ميتلكون خربة مهنية يف  أعاله اجلدول خالل معطيات يتضح من
 .وأن نسب توزعهم على تلك اجملاالت متقاربة مع بعضها البعض ومبجاالت متفاوتة،

  جمعية المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريينعضوية أفراد العينة في  : الفرع السادس

 .يظهر اجلدول اآليت معدل عضوية مفردات العينة يف مجعية املدققني اجلزائرين 

 .املعدل العام لعضوية مفردات العينة يف مجعية املدققني االستشاريني الداخليني اجلزائريني :(28)الجدول 

 

  
 

 
 

 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :  المصدر

الخبرة المهنية 
 (سنة)

 التكرار
التكرار 

 النسبي 

 6أقل من 
 سنوات

13 30.2 

 34.9 15  0-6ما بني  

 34.9 15 0أكثر من 

 100.0 43 اإلمجايل

 التكرار النسبي  التكرار نوع اإلجابة

 20.9 9 نعم، عضو يف اجلمعية

 79.1 34 ال، ليس عضوا يف اجلمعية

 100.0 43 اإلمجايل

متثيل بياين لتوزيع مفردات العينة على  (:84)الشكل 
 .حسب خربهتا املهنية
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يتضح من خالل معطيات اجلدول إىل أن هناك نسبة قليلة من أفراد العينة ميثلون أعضاء منخرطون يف مجعية 
 .االخنراط يف اجلمعيةبوالنسبة املتبقية ال تويل اهتمامها ، 58.9املدققني الداخليني قدرت بــــ

 لمرجعي الدولي للممارسات المهنيةباإلطار امدى معرفة مفردات العينة : الفرع السابع

يوضح اجلدول اآليت معطيات عن مدى دراية املستجوبني بوجود إطار مرجعي دويل للممارسات املهنية للتدقيق 
 .الداخلي

 .توزيع مفردات العينة على حسب معرفتها لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية (:35)الجدول

 

 

 
 

 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :  المصدر

 

دويل خاص مبهنة التدقيق  مرجعيمن أفراد العينة املبحوثة على أهنم على دراية بوجود إطار  39.0يؤكد 
قد يعود السبب يف ذلك سوا على دراية بوجوده أو معرفته، أكدوا على أهنم لي 68.5والنسبة املتبقية  .الداخلي

وتكوينات كافية مؤهالت علمية   من هلمل تك وأالعلمي،  مال يتالئم مع ختصصهمنصب مدقق داخلي أن يف 
لإلطار إىل اهنم استمروا ولكن بالرغم من عدم معرفتهم  .هو معروف دوليامتخصصة يف ممارسة هذه املهمة كما 

وعند االستفسار مع بعض املستجوبني على عدم معرفة اإلطار . يف اإلجابة على اجلزء الثاين من االستمارة
دولية للممارسة  وإمكانية اإلجابة املوضوعية على اجلزء الثاين من االستمارة،  إىل دراية أغلبيتهم على وجود معايري

كما أكد بعضهم إىل أن املعايري الدولية هي نفسها . املهنية للتدقيق الداخلي وليس إطار مرجعي دويل بأكمله
 .  اإلطار املرجعي

 

 

 التكرار النسبي  التكرار نوع اإلجابة

 69.8 30 نعم، على دراية بوجود اإلطار

 30.2 13 ال، ليس على دراية بوجود اإلطار

 100.0 43 اإلمجايل
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 إلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنيةوصف عام لدرجات اهتمام أفراد العينة با: الفرع الثامن

لعينة بالعناصر اإلجبارية لإلطار ودرجات االستعانة بالتوجيهات التزام أفراد ااجلدول اآليت درجات يلخص  
 .املوصى هبا ومدى اهتمامهم مبتابعة مستجدات اإلطار املرجعي

 .إلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةبا مفردات العينة  وصف عام لدرجات اهتمام (:38)الجدول

 اإلجمالي دون إجابة موافقغير  موافق موافق بشدة التكرار العبارة

توجيهات اإلجبارية حترص على االلتزام بال
 .إلطارل

 43 13 00 27 03 ك

   7 62.8 00 30.2 100ك

ت املوصى هبا اليت يوفرها تستعني بالتوجيها
 .اإلطار

 43 14 04 21 04 ك

  9.3 48.8 9.3 32.6 100ك

 .هتتم مبتابعة املستجدات اليت يعرفها اإلطار
 43 14 02 17 10 ك

  23.3 39.5 4.7 32.6 100ك

 (.15)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :  المصدر

 :من خالل معطيات اجلدول أعاله على أن يتضح

من مفردات العينة على موافقتهم وبشدة على االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية لإلطار  2 يبدي  -
 من العينة موافقتهم على االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية 35.0الدويل، يف حني أبدى املرجعي 

من مفردات العينة على عدم اإلجابة بسبب  68.5امتنع على خالف ذلك، . لإلطار املرجعي
 . تصرحيهم لعدم معرفتهم لإلطار املرجعي

جعي تساعد على التطبيق الكامل من املعروف بأن التوجيهات املوصى هبا اليت يوفرها اإلطار املر  -
على الرغم من ذلك، أكدت نسبة قليلة من مفردات (. العناصر اإلجبارية)للتوجيهات اإلجبارية 

يف حني  ،9.6العينة على موافقتهم وبشدة على االستعانة بالتوجيهات املوصى هبا بلغت ما يعادل 
كما بلغت نسبة املفردات الذين أبدوا   لتزام بتلك التوجيهات،على موافقتهم على اال 00.0صرح 
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، يف حني متثل النسبة املتبقية 9.6عدم موافقتهم على االستعانة بالتوجيهات املوصى هبا ما يعادل 
 .نسبة األفراد الذين امتنعوا عن اإلجابة

من العينة على  56.6خبصوص مدى اهتمام مفردات العينة على متابعة مستجدات اإلطار، أبدى  -
أبدوا موافقتهم على ذلك، وصرح  69.0هم وبشدة على متابعة مستجدات اإلطار، وموافقت
0.2 على عدم املوافقة على متابعة مستجدات اإلطار  . 
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 خالصة الفصل

يتضح من خالل ما تقدم يف هذا الفصل إىل أن التدقيق الداخلي من املهن حديثة املمارسة يف بيئة         
ال يزال يشري إىل حمدودية األطر التنظيمية الرمسية  من القوانني اجلزائريةاجلزائرية وأن تنظيمها املهين ضاألعمال 
أما عن اهليئات املهنية املشرفة اليت تشرف على تنظيم هذه املهنة، تعترب مجعية املدققني االستشاريني . اخلاصة به

املهنة من خالل اجملهودات اليت تبذهلا يف سبيل مواكبة التطورات  الداخليني اجلزائريني اهليئة اليت هتتم بتنظيم هذه
بسبب  املستمرة احلاصلة يف جمال املمارسات املهنية للتدقيق، إال أنه ليس هلا أي أثر واسع يف تطوير هذه املهنة

    .طابعها املتمثل يف مجعية وليس منظمة حكومية

 انطالقا منخلطوات املنهجية إلجراء الدراسة امليدانية، ا خمتلفالفصل  على ضوء هذااستعرضنا كما       
أما عن أدوات . نة القصديةطريقة املعاينة غري العشوائية وبالتحديد العي، اليت اعتمدنا فيها ارنا لعينة الدراسةاختي

الدراسة  الالزمة إلجراء االستبيان يف مجع البيانات استمارةاعتمدنا بصفة رئيسية على أداة  ؛مجع املعلومات
مفردة  38ة، وبعد اختبار الصدق الظاهري هلا، قمنا بتوزيعها على مفردات العينة املبحوثة البالغ عددها التطبيقي
ومن أجل . 21.33نسبة االسرتداد وبلغت مؤسسة اقتصادية متواجدة على مستوى والية سطيف،  65ـالتابعة لـ

 االختبارات الدراسة قمنا بإخضاع بيانات االستمارة إىلمعرفة مدى قدرة االستمارة على قياس متغريات 
اختبار الصدق و  Spermanمعامل االرتباط  باستعمال اختبار صدق احملتوى :املتمثلة يف اإلحصائية املناسبة

اختبار ثبات االستمارة باستخدام معامل ألفا كرونباخ و  للتجزئة النصفية Guttmanالبنائي باستعمال معامل 
 .Shapiro-Wilk  ومعامل Kolmogorov-Smirnov باستعمال معاملللبيانات  لتوزيع الطبيعياختبار او 

أداة ذات مصداقية واسعة  املستعملة يف الدراسة هي أن استمارة االستبيانعلى  وتوصلنا إىل نتائج إحصائية تؤكد
التامة لصالحية بيانات االستمارة على حتليل  وقادرة على قياس متغريات الدراسة واختبار فرضياهتا وتعطي الثقة

 .وضوعيةمالنتائج وبكل 

 انطالقا من املعلومات اخلاصة، خصائص العينة املبحوثة حتليليف وصف و   من خالل هذا الفصل مث شرعنا       
ووصف بعض املعلومات اخلاصة مبفردات العينة  املؤسسات املبحوثة وكيفية تنظيم مصاحل التدقيق الداخلي هباب

يف االستمارة اجلزء األول من عن طريق املعاجلة اإلحصائية لبيانات  املبحوثة واملتمثلة يف العاملني مبصاحل التدقيق
 . SPSSبرنامج 
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 تمهيد

ة، وتأكدنا من صدق وثبات أداة استمارة ت العامة إلجراء الدراسة التطبيقيبعد أن استعرضنا اخلطوا       
وباستعمال أبسط أدوات االستبيان وتعرفنا على أهم خصائص العينة املبحوثة عن طريق حتليل البيانات اخلاصة هبا 

 . ةالنسبي اتوالتكرار  ات املطلقةاإلحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرار 
االستمارة وباستعمال األدوات اإلحصائية  حملاورمن خالل هذا الفصل إجراء التحليل اإلحصائي  هندف       

دراستنا هذه سيتم اختبار فرضيات ويف . املوضوعة املناسبة، كخطوة أساسية وضرورية متكننا من اختبار الفرضيات
الدراسة  ، الذي يعترب االختبار األنسب يف ظل اختيارنا لعينةللعينة األحاديةT-Test  الختبارالدراسة وفقا 

 ليتم .رغبة يف التعميم على اجملتمع ككلأين تتوقف نتائج الدراسة يف حدود العينة دومنا البطريقة العينة القصدية 
بعدها دراسة أثر متغريات املراقبة على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة باستعمال طريقة حتليل التباين 

وعليه سيكون تقسيم هذا الفصل  التطبيقية يف ختام هذا الفصل نتائج الدراسة مث لنعرض. ANOVAاألحادي 
 :بالشكل اآليت

 .تالتحليل اإلحصائي لبنود الفرضيا: املبحث األول -
 .نتائج اختبار فرضيات الدراسة: املبحث الثاين -
 .دراسة تأثري متغريات املراقبة على االجتاه العام لإلجابات على بنود االستمارة: املبحث الثالث -
 .نتائج الدراسة التطبيقيةعرض  : املبحث الرابع -
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 .الفرضياتالتحليل اإلحصائي لبنود : المبحث األول
ثل ؛ أين متاالستمارة إلجابات مفردات العينة على حماورإجراء التحليل اإلحصائي  املبحث هذا هندف من خالل

املتوسط املنوال،  :وباستعمال أدوات اإلحصاء الوصفي املناسبة املتمثلة يف بنود كل حمور بنود فرضية معينة؛
 حول اخليارات املقرتحة العينة املبحوثةتقدير االجتاه العام إلجابات مفردات ومن مث . احلسايب، االحنراف املعياري

  . لإلجابة املتوزعة على سلم ليكرت اخلماسي
تسهيل عملية التحليل اإلحصائي للبنود مت وضع مقياس ترتييب لدرجات ليكرت، من أجل إعطاء  داللة  بغية

 :يلي مت حتديد احلدود اليت تفصل اإلجابات يف سلم ليكرت اخلماسي كماولقد . للمتوسط احلسايب

 4= 1-5= يف السلم درجةأدىن  –يف سلم ليكرت  درجةأعلى = المدى

 8.0= 4/5= عدد درجات اإلجابة/ املدى= متوسط المدى
 .اآليت موزع بالشكل إلجابات أفراد العينة وعليه سيكون مدى املتوسط احلسايب

  .اخلماسيليكرت سلم احلدود اليت تفصل إجابات : (23)الجدول 
 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا اإلجابة
 5 4 2 3 1 الدرجة

 [5، 4.6]  ]4.6، 4.4] ]4.4، 6.2] ]6.2، 1.0] ]1.0، 1] مدى املتوسط احلسايب

 .باالعتماد على دراسات سابقة إعداد الباحثة: المصدر
بناءا على املعطيات اليت يعرضها اجلدول سيسهل علينا حتديد اإلجتاه العام إلجابات مفردات العينة حول بنود 

 . الفرضيات  من خالل جماالت مدى املتوسط احلسايب لدرجات سلم ليكرت
 

 . الفرضية األولى المتعلقة برسالة التدقيق الداخليالتحليل اإلحصائي لبنود : المطلب األول
مفردات العينة املبحوثة حول العبارات  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجاباتو  املنوال اجلدول اآليت يعرض

 .وفقا لرسالة التدقيق الداخلي العملاملوضوعة من أجل اختبار الفرضية األوىل املتعلقة مبدى 
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 .الداخليور رسالة التدقيق إجابات مفردات العينة حملعرض : (22)الجدول 
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

81 
التدقيق الداخلي مبؤسستكم  مصلحةيتوافر لدى 

  .ميثاق التدقيق الداخلي
 دائما 57060. 4.7674 5

86 
اليت جاء هبا اإلطار تقر برسالة التدقيق الداخلي 

  .ميثاق التدقيقضمن املرجعي الدويل 
 دائما 1.08855 4.3488 5

84 
تبدي العناية املهنية الالزمة لتحقيق رسالة التدقيق 

 .الداخلي عند مزاولتك ألنشطة التدقيق
 دائما 84187. 4.6512 5

84 

يساعدك االلتزام برسالة التدقيق الداخلي على 
إبداء آراء مهنية قائمة على أساس املقاربة 

 .باملخاطر
5 4.3023 .86009 

 دائما

 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
اجلدول اخلاص بإجابات مفردات العينة حول مدى العمل وفقا لرسالة التدقيق هذا ح من خالل معطيات يتض

 :أنهاإلطار املرجعي الداخلي اليت جاء هبا 
أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة على إنشاء ميثاق التدقيق الداخلي كوثيقة رمسية ومطلوبة  هتتم -

، وهي قيمة تندرج ضمن 4.44املقدرة بــــ( 81)تشري إىل ذلك قيمة املتوسط احلسايب للعبارة رقم إذ  ،بشكل دائم
بأن أكثر اإلجابات  اليت توضح 5املنوال املقدرة بــــجمال اإلجابة اخلامسة من سلم ليكرت، وتؤكد على ذلك قيمة 

، مع تسجيل درجة تشتت "دائما، يتوافر لدى مصلحة التدقيق باملؤسسة ميثاق التدقيق الداخلي"تكرارا هي 
   .8.54املقدرة بـــ ها قيمة االحنراف املعياريالعينة حول القيمة املتوسطة تربز  منخفضة إلجابات مفردات

مما يؤكد  4.44، ما يعادل قيمة (86)مفردات العينة حول العبارة رقم  جاباتاملتوسط احلسايب إل قيمةبلغت  -
وتربر  ،"دائما، أقر برسالة التدقيق الداخلي ضمن ميثاق التدقيق"على أن االجتاه العام لإلجابات تتمحور حول 

يف حني قدرت قيمة االحنراف . ، اليت تشري بأن اإلجابة أكثر تكرارا هي دائما5ذلك أيضا قيمة املنوال املقدرة بـــ
 . ، وهي قيمة مرتفعة تؤكد على أن هناك تشتت عال يف إجابات أفراد العينة حول القيمة املتوسطة1.80ــبـاملعياري 

دائما، أبدي العناية املهنية الالزمة "فهي تتجه حنو خيار ( 84)عبارة رقم أما عن إجابات مفردات العينة حول ال -
اليت تشري إىل أن  5، وتؤكد عليه قيمة املنوال املقدرة بــ4.25مبتوسط حسايب قدره " لتحقيق رسالة التدقيق الداخلي
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بات أفراد العينة مع تسجيل درجة تشتت حول إجا ا هي اخليار اخلامس من سلم ليكرت،أكثر اإلجابات تكرار 
 . 8.04حول القيمة املتوسطة بقيمة قدرت بـــــ 

دائما، "فقد تركزت هي األخرى حنو خيار  (84)وخبصوص إجابات مفردات العينة حول مضمون العبارة رقم  -
مبتوسط حسايب قدره " يساعدك االلتزام برسالة التدقيق الداخلي على إبداء آراء مهنية قائمة على أساس املخاطر

مع تسجيل "  دائما"اليت تؤكد بأن أكثر اإلجابات تكرارا هي خيار  5وأكدت عليه قيمة املنوال البالغة  4.4
 .8.02نوعا ما قدرت بـــــدرجة تشتت مرتفعة 

على نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات العينة حول عبارات احملور األول من االستمارة يتضح  اإذن بناء
مفردات العينة املبحوثة أن بأن كل إجابات تلك العبارات تتجه حنو اخليار اخلامس من سلم ليكرت، مبا يؤكد 

العمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل لمهنة على لحيرصون عند مزاولتهم 
أقر أحد إثر إحدى املقابالت اليت أجريتها عند توزيع االستبيان، على النقيض من ذلك . للممارسات املهنية

سنة وحيوز على العديد من الشهادات اليت تثبت تكوينه يف  16خربة مهنية واسعة تفوق  ذوي املستجوبني
، على أن رسالة التدقيق الداخلي اليت جاء هبا اإلطار وفقا للمعايري الدولية املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي

، هي غاية صعبة التحقيق من الناحية العملية خصوصا ما تعلق األمر بإبداء آراء 6815املرجعي هناية سنة 
على  اعند قدرهت اظهر جناحهارسة امليدانية للتدقيق الداخلي تيف حني أن املم. ووجهات نظر قائمة على املخاطر

أما إبداء آراء قائمة . شكل أفضلت التدقيق وحتسني طريقة التسيري إىل حتقيق حتسينات واضحة بعد إجراء مهما
 .على اخلطر هو أمر غري ملموس ونظري أكثر منه عملي

، أنه حىت لو كنت مدققا متمكنا وحائزا على كفاءة ا اجملاليف هذاملستجوبني من ذوي اخلربة  أحد ر أيضاكما أق
هل بإمكان ....ووجهات نظر قائمة على املخاطرومتكنت من إبداء آراء . عالية يف ممارسة مهنة التدقيق الداخلي

وعليه فإن رسالة التدقيق . اخلاضع للتدقيق أن يستوعبها ويقتنع فعال بأنك حققت له حتسني أو قيمة مضافة بارزة
 .  تتطلب تكليفا ولكن دون حتقيق قيمة مضافة واضحة للعيان اإلطار الداخلي اليت جاء هبا

 
 . لتدقيق الداخلية بالمبادئ األساسية لالمتعلق الفرضية الثانيةصائي لبنود التحليل اإلح: المطلب الثاني

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مفردات العينة املبحوثة حول العبارات و  املنوال يعرض اجلدول اآليت
 .األساسية للتدقيق الداخلياملوضوعة من أجل اختبار الفرضية الثانية املتعلقة مبدى االلتزام باملبادئ 
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 .لتدقيق الداخلياملبادئ األساسية لور إجابات مفردات العينة حملعرض :(24)الجدول 
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

85 

تقر باملبادئ األساسية العشرة للممارسة 
اليت جاء هبا اإلطار  املهنية للتدقيق الداخلي

  .ضمن ميثاق التدقيق املرجعي
 دائما 1.07111 4.2558 5.00

82 

تبدي العناية املهنية الالزمة على االلتزام 
باملبادئ األساسية عند مزاولتك ألنشطة 

 .التدقيق الداخلي
 دائما 84581. 4.3721 5.00

84 
يساعدك االلتزام باملبادئ األساسية على 

 . إثبات فعالية التدقيق الداخلي
 دائما 81310. 4.3488 5.00

 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
من خالل نتائج املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة حول عبارات احملور  يتضح

 :أنهالثاين من االستمارة إىل 
دائما، أقر "حنو اخليار اخلامس من سلم ليكرت، مبعىن ( 85)العينة حول العبارة رقم تتجه إجابات أفراد  -

وتؤكد عليه قيمة املنوال املرتكزة . 4.65مبتوسط إجابات مقدر بــــ " باملبادئ األساسية العشرة ضمن امليثاق
، لكن مع تسجيل درجات تشتت "دائما"اليت تشري إىل ان أكثر اإلجابات تكرارا هي  5حول قيمة 

 .1.84 املرتفعة لالحنراف املعياري اليت بلغت ةاملتوسطة تظهرها القيمواضحة حول القيمة 
، مبا يؤكد على 4.44ما يعادل ( 82)بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة حول العبارة  -

بارة، قيمة املنوال هلذه الع أيضا ، وتشري إليه"دائما"أن االجتاه العام لإلجابة على العبارة يتجه حنو خيار 
 .8.04مع تسجيل درجة تشتت حول القيمة املتوسطة قدرت بــــ

ا يشري إىل أن مب، 5األخرية من هذا احملور بــــقدرت قيمة املنوال إلجابات مفردات العينة حول العبارة  -
أكثر اإلجابات تكرارا هي الدرجة اخلامسة من سلم ليكرت، وهي تتفق مع قيمة املتوسط احلسايب 

، مع "دائما"الذي يؤكد على أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتجه حنو خيار  4.44املقدرة بــ
 .8.01تسجيل درجة تشتت حول القيمة املتوسطة قدرت بــــ
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يتضح بأن مفردات العينة املبحوثة يبدون عنايتهم على االلتزام باملبادئ األساسية لإلطار بناءا على ما سبق 
ذا ما يشري إليه االجتاه العام لإلجابة على عبارات هذا احملور اليت متركزت كلها حول خيار وه املرجعي الدويل

عن   توزيع االستبيان بأن هذه املبادئ ليست جديدة أثناءحيث أكد أحد املستجوبني عند مقابلتهم ". دائما"
ىت من قواعد السلوك املهين، كل مدقق يزاول مهنته وفقا للمعايري الدولية، فإن جلها مستقاة من املعايري وح

كل مدقق حريص على تطبيق املعايري واحرتام األخالقيات   منوبالتايل ال تتطلب تكليفا أو جهدا إضافيا 
   .املهنية

  
  .التحليل اإلحصائي لبنود الفرضية الثالثة المتعلقة بأخالقيات مهنة التدقيق الداخلي: المطلب الثالث

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مفردات العينة املبحوثة حول العبارات و املنوال يعرض اجلدول اآليت 
 .لتدقيق الداخلياحرتام أخالقيات مهنة ااملوضوعة من أجل اختبار الفرضية الثالثة املتعلقة مبدى 

 .عرض إجابات مفردات العينة حملور أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي:(25)الجدول 
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

80 
تقر مببادئ أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي 

 .ميثاق التدقيق ضمن
 دائما 70200. 4.5349 5.00

80 
حترص على أن تكون نزيها عند ممارستك 

 .ألنشطة التدقيق
 دائما 84908. 4.3953 5.00

18 
بأعلى درجات من املوضوعية املهنية تلتزم 

 .عند ممارستك ألنشطة التدقيق
 دائما 87351. 4.3721 5.00

11 
تلتزم مببدأ السر املهين عند ممارستك ألنشطة 

 .التدقيق
 دائما 55784. 4.6977 5.00

16 
حترص على حيازة الكفاءة املهنية الالزمة 

 .عند ممارستك ألنشطة التدقيق
 دائما 56572. 4.6744 5.00

14 
تقر بقواعد السلوك املهين ضمن ميثاق 

 .التدقيق
 دائما 72451. 4.3721 5.00

 دائما 64442. 4.3256 4.00تسرتشد بقواعد السلوك املهين من أجل  14
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   .االلتزام بقواعد أخالقيات املهنة

 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
 

العينة حول عبارات احملور الثالث املتعلقة نتائج املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد  تظهر
 :يأيتمبدى احرتام أخالقيات مهنة التدقيق إىل ما 

مبا يوضح أن أكثر اإلجابات  5إىل قيمة ( 80)تشري قيمة املنوال إلجابات مفردات العينة حول العبارة  -
وبدرجة تشتت بلغت  4.54وهو يتفق مع داللة قيمة املتوسط احلسايب اليت بلغت " دائما"تكرارا هي 

أن مفردات العينة املبحوثة حيرصون دائما على إقرار مبادئ األخالقيات ضمن  يدل على، وهذا ما 8.48
 .ميثاق التدقيق

ت قيمة املتوسط احلسايب هلذه اإلجابات ، قدر ى احرتام مبدأ النزاهةأما عن إجابات أفراد العينة حول مد -
عند اخليار اخلامس من  م لإلجابة على هذه العبارة  يتمركزاليت تشري إىل ان االجتاه العا 4.40ما يعادل 

مرتفعة حول القيمة املتوسطة ، مع تسجيل درجة تشتت 5سلم ليكرت، وتؤكد عليه قيمة املنوال املقدرة بــ
  .8.04لإلجابات بلغت 

الذي يؤكد  4.44ما يعادل  قدرت قيمة املتوسط احلسايب لإلجابات حول مدى احرتام مبدأ املوضوعية -
بأن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة هي الدرجة اخلامسة من سلم ليكرت، وهذا ما يتوافق مع 

اليت تشري إىل ان هناك  8.04اف قد بلغت ، مع مالحظة أن قيمة االحنر 5داللة قيمة املنوال البالغة 
 .تشتت مرتفع حول القيمة املتوسطة لإلجابات

مبعىن أن أكثر  5املتعلقة مبدى احرتام السر املهين ما يعادل ( 11)بلغت قيمة املنوال لإلجابة على العبارة  -
اليت تشري  4.20اإلجابات تكرارا هي دائما، وهي تتفق وبشدة مع داللة قيمة املتوسط احلسايب البالغة 

مع تسجيل درجة تشتت معقولة ..." مببدأ السر املهين دائما، ألتزم"إىل ان االجتاه العام لإلجابة هو 
 .رمبا يوضح أن معظم االجابات تتجه حنو هذا اخليا 8.55بلغت 

ة اخلاصة أما عن مبدأ الكفاءة املهنية، قدرت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة حول العبار  -
، "دائما"، وهذا ما يشري إىل ان االجتاه العام لإلجابة يتوقف عند درجة 4.24هبذا املبدأ ما يعادل 

 معياريوباحنراف  .ت تكرارا هي دائمااليت تؤكد إىل أن أكثر اإلجابا 5وتتوافق معه قيمة املنوال البالغة 
 .8.52بـــمنخفض قدر 
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مبعىن الدرجة اخلامسة " دائما"خيار عند اليت اندرجت  (14)خبصوص االجتاه العام لإلجابة على العبارة  -
 4.44املتوافقة مع القيمة املتوسطة املقدرة بــ 5قيمة املنوال البالغة أيضا إليه من سلم ليكرت وتشري إليه 

   .8.46باحنراف معياري مقدر 
وباحنراف  4.46ما يعادل ( 14)بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة حول العبارة  -

، مبا يشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة مرتكزا على الدرجة 8.24معياري يساوي إىل 
ملهين من أجل االلتزام مفردات العينة بقواعد السلوك ااخلامسة من سلم ليكرت مبعىن دائما يسرتشد 

اليت تشري إىل ان أكثر اإلجابات تكرارا هي غالبا،  4، غري أن قيمة املنوال بلغت خالقياتبقواعد األ
باألوزان املرجحة  متأثرة قيمته احلسايب وسطه العام الذي يتحدد حسب قيمة الوهي ال تتوافق مع االجتا

  .للدرجات
عبارات املتعلقة مبدى احرتام قواعد أخالقيات الء نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد العينة حول على ضو 

 .املهنة أن جل مفردات العينة املستجوبة يبدون اهتمامهم على احرتام أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي
 

  .بالمعايير المهنية للتدقيق الداخليالتحليل اإلحصائي لبنود الفرضية الرابعة المتعلقة : المطلب الرابع
إلجابات مفردات العينة املبحوثة حول العبارات  من خالل هذا املطلب إىل التحليل اإلحصائي عرضسنت

ة للتدقيق الداخلي وبصنفيها معايري االلتزام باملعايري املهنياملتعلقة مبدى  وعة من أجل اختبار الفرضية الرابعةاملوض
 . الصفات ومعايري األداء

 .عرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول مدى االلتزام بمعايير الصفات: الفرع األول
اجلدول اآليت املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة حول العبارات املوضوعة من  يعرض

  . ة االلتزام مبعايري الصفاتأجل تقدير درج
 .التحليل اإلحصائي لدرجة االلتزام مبعايري الصفات :(26)الجدول 

رقم  
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

15 
تقر بكل املعايري الدولية للممارسة املهنية 

 .للتدقيق الداخلي ضمن ميثاق التدقيق
 غالبا 92462. 3.9535 4.00

 غالبا 91014. 4.0698 4.00 .تعرف مبسؤولياتك ضمن ميثاق التدقيق 12
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14 
حترص على مراجعة ميثاق التدقيق بصفة 

 .دورية
 أحيانا 1.15326 3.1628 2.00

10 
حيمل ميثاق التدقيق مبصلحتكم تأشرية 

 .املصادقة من طرف اإلدارة العليا
 غالبا 1.33112 3.8837 5.00

10 
حتدد طبيعة اخلدمات التأكيدية اليت تقدمها 

 .يف ميثاق التدقيق
3.00a 3.0930 1.28756 أحيانا 

68 
حتدد طبيعة اخلدمات االستشارية اليت 

 .تقدمها يف ميثاق التدقيق
 أحيانا 1.39648 3.0465 3.00

61 
تناقش استقالليتك التنظيمية مع اإلدارة 

 .العليا
 غالبا 1.24470 3.6977 4.00

66 
حترص على تطوير كفاءتك املهنية عن طريق 

 .التكوين املستمر
 غالبا 93593. 4.0698 5.00

 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
 

الذي يشري بأن االجتاه العام لإلجابة على هذه  4.05ما يعادل قيمة ( 15)سط احلسايب للعبارة بلغت قيمة املتو 
واليت تشري إىل أن أكثر  4العبارة يتمركز حول اخليار الرابع من سلم ليكرت، وتؤكد عليه أيضا قيمة املنوال البالغة 

وهي قيمة مرتفعة  8.06وعلى الرغم من ذلك فقد بلغت قيمة االحنراف املعياري ". غالبا"اإلجابات تكرارا هي 
 .وتدل على تشتت عال يف اإلجابات حول القيمة املتوسطة جدا

اإلقرار بالتوجيهات اإللزامية يف " 1818عموما، مت صياغة هذه العبارة من أجل التأكد من مدى تطبيق املعيار 
ما وهذا  .، مبا يف ذلك الرسالة واملبادئ األساسية وأخالقيات املهنة زيادة على املعايري"ميثاق التدقيق الداخلي

 .سنلخصه يف اجلدول اآليت
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 "اإلقرار بالتوجيهات اإللزامية يف ميثاق التدقيق" 1818مدى تطبيق املعيار (: 27)الجدول
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

86 
اليت جاء هبا تقر برسالة التدقيق الداخلي 

  .ضمن ميثاق التدقيقاإلطار املرجعي الدويل 
 دائما 1.08855 4.3488 5

85 

تقر باملبادئ األساسية العشرة للممارسة 
اليت جاء هبا اإلطار  املهنية للتدقيق الداخلي

  .ضمن ميثاق التدقيق املرجعي
 دائما 1.07111 4.2558 5.00

80 
تقر مببادئ أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي 

 .ميثاق التدقيق ضمن
 دائما 70200. 4.5349 5.00

14 
تقر بقواعد السلوك املهين ضمن ميثاق 

 .التدقيق
 دائما 72451. 4.3721 5.00

15 
تقر بكل املعايري الدولية للممارسة املهنية 

 .للتدقيق الداخلي ضمن ميثاق التدقيق
 غالبا 92462. 3.9535 4.00

المتوسط العام لإلقرار بالتوجيهات اإللزامية ضمن 
 ميثاق التدقيق

/ 
4.29302 

 
0.902158 

 
 دائما

 .إعداد الباحثة: المصدر
املتعلق بإقرار التوجيهات  1818يتضح من خالل اجلدول بأن مفردات العينة املستجوبة هتتم بتطبيق املعيار 

اإلجبارية لإلطار املرجعي ضمن ميثاق التدقيق وبدرجة عالية تشري إليه قيمة املتوسط العام للمتوسطات احلسابية 
واليت تشري بأن االجتاه العام لاللتزام هبذا املعيار  4.60اخلاصة بالعبارات املدرجة يف اجلدول أعاله، واملقدر بـــــ

 .  "دائما" رمتمركز حول خيا
اليت تنص على ( 12)، بلغت قيمة املتوسط احلسايب لإلجابات حول العبارة السابقبالرجوع إىل اجلدول  -

اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة  4.82إىل ما يعادل " تعرف مبسؤولياتك ضمن ميثاق التدقيق"
واليت تدل هي األخرى على  4نوال البالغة وتؤكد عليه قيمة امل" غالبا"على هذه العبارة يتمركز حول خيار 

 .الدرجة الرابعة من سلم ليكرتأن اإلجابة أكثر تكرارا هي 
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، وهي ختتلف "نادرا"إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  6، تشري قيمة املنوال هلا والبالغة (14)أما العبارة  -
ا، ما يتم غالب"إلجابة على هذه العبارة هو متاما عن داللة املتوسط احلسايب الذي يشري بأن االجتاه العام ل

، مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا توضحها 4.12البالغة  قيمتهمن خالل " مراجعة ميثاق التدقيق
 .1.15 قيمة االحنراف البالغة

، "حيمل ميثاق التدقيق تأشرية املصادقة من طرف اإلدارة العليا"اليت تنص على ( 10)فيما يتعلق بالعبارة  -
يف حني تدل قيمة املتوسط احلسايب " دائما"إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  5تشري قيمة املنوال البالغة 

ق مع داللة املنوال، وهي بذلك ال تواف" غالبا"إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة  4.00البالغة 
 .1.44وذلك مت تسجيل قيمة مرتفعة لالحنراف املعياري البالغة 

، مما يشري على أن 1.60وباحنراف معياري  4.80ما يعادل ( 10)بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -
التأكيدية ، ما يتم التعريف باخلدمات أحيانا"االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتمركز حول خيار 

مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا حول القيمة املتوسطة، أما عن قيمة " اليت أقدمها ضمن امليثاق
اليت تدل على أن أكثر اإلجابات تكرارا هي الدرجة الثالثة من سلم ليكرت وهي بذلك  4املنوال البالغة 

 .تتفق مع داللة املتوسط احلسايب
االستشارية ضمن ميثاق التدقيق  حتدد طبيعة اخلدمات"يت تنص على ال( 68)بلغت قيمة املنوال للعبارة  -

تفق ، وهي بذلك ت"أحيانا"هي مما يدل على أن أكثر اإلجابات تكرارا  4ة إىل ما يعادل قيم" الداخلي
يت توضح بأن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة هي الو  4.84البالغة مع قيمة املتوسط احلسايب 

لكن مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا توضحها قيمة االحنراف . الدرجة الثالثة من سلم ليكرت
 .1.40املعياري البالغة 

، "الغرض والسلطة واملسؤولية" 1888مدى االلتزام باملعيار ( 68-12)تعكس اإلجابات على العبارات من الرقم 
 .وفيما يأيت تلخيص هلا ضمن اجلدول املوايل
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 ".الغرض والسلطة واملسؤولية" 1888مدى تطبيق املعيار (: 28)الجدول
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

 غالبا 91014. 4.0698 4.00 .تعرف مبسؤولياتك ضمن ميثاق التدقيق 12

14 
حترص على مراجعة ميثاق التدقيق بصفة 

 .دورية
 أحيانا 1.15326 3.1628 2.00

10 
حيمل ميثاق التدقيق مبصلحتكم تأشرية 

 .املصادقة من طرف اإلدارة العليا
 غالبا 1.33112 3.8837 5.00

10 
حتدد طبيعة اخلدمات التأكيدية اليت تقدمها 

 .يف ميثاق التدقيق
3.00a 3.0930 1.28756 أحيانا 

68 
حتدد طبيعة اخلدمات االستشارية اليت 

 .تقدمها يف ميثاق التدقيق
 أحيانا 1.39648 3.0465 3.00

الغرض " 1111لتطبيق المعيار المتوسط العام 
 ."والسلطة والمسؤولية

/ 
3.45116 

 
1.215712 

 
 غالبا

 .إعداد الباحثة: المصدر
 1888حول مضمون املعيار  ةالعين أن املتوسط العام إلجابات مفردات يتضح من خالل معطيات اجلدول إىل

، مبا يشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على عبارات هذا املعيار 1.61وباحنراف معياري قدره  4.45قدرت بقيمة 
   .ولكن مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا حول القيمة املتوسطة" غالبا"مرتكزة حول خيار 

قدرت القيمة  ؛"تناقش استقالليتك التنظيمية مع اإلدارة العليا"اليت تنص على ( 61)لعبارة أما عن ا -
اليت تؤكد على أن االجتاه العام لإلجابة على هذه  4.20املتوسطة لإلجابات على هذه العبارة ما يعادل

واليت تشري هي األخرى بأن أكثر اإلجابات تكرارا  4وتؤكد عليه قيمة املنوال البالغة  "غالبا"العبارة هي 
 .1.64، مع تسجيل درجة تشتت عالية توضحها قيمة االحنراف املعياري "غالبا"هي 

 1188تقدير مدى االلتزام باملعيار الرئيس  هوضمن االستمارة ( 61)إدراج العبارة إن اهلدف من 
مدى االلتزام جبزء هام  (61) العبارة خبصوص صل إليهاحيث تعرب النتائج املتو  ."االستقاللية واملوضوعية"

فقد قمنا باالستفسار عن مدى االلتزام هبا يف " املوضوعية"، أما "االستقاللية"من هذا املعيار وهو 
ذات العالقة مبدى ( 18)املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي من خالل احملور الثالث وبالضبط يف العبارة 
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كما هو موضح يف   1188وعليه سيكون املتوسط العام لإلجابة لتطبيق املعيار . االلتزام باملوضوعية
        .اجلدول اآليت

 ".االستقاللية واملوضوعية" 1188مدى تطبيق املعيار (: 23)الجدول
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

18 
تلتزم بأعلى درجات من املوضوعية املهنية 

 .عند ممارستك ألنشطة التدقيق
 دائما 87351. 4.3721 5.00

61 
تناقش استقالليتك التنظيمية مع اإلدارة 

 .العليا
 غالبا 1.24470 3.6977 4.00

 1111لتطبيق المعيار المتوسط العام 
 ".االستقاللية والموضوعية"

/ 
4.0349 

 
1.059105 

 
 غالبا

 .إعداد الباحثة: المصدر
مبا  4.84قدر بـــ" االستقاللية واملوضوعية" 1188من خالل اجلدول يتضح بأن املتوسط العام لتطبيق املعيار 

 .عالية جدا حول القيمة املتوسطة مع تسجيل درجة تشتت" غالبا"يعكس أن االجتاه العام لاللتزام هبذا املعيار هو 
املتعلق بالتبعية التنظيمية ملصلحة ( 85)لالستمارة من خالل السؤال نتائج حتليل املعلومات العامة  تؤكد كما 

التدقيق الداخلي، أين أكد كل املستجوبني بأن مصلحتهم تتبع وظيفيا إىل املديرية العامة وهي أعلى مستوى 
 .ا بكل استقالليةمتارس أعماهلوهذا ما يشري على أن مصاحل التدقيق . تنظيمي يف املؤسسة

حترص على تطوير كفاءتك "اليت تنص على  (66)، بلغت قيمة املنوال للعبارة (45)بالرجوع إىل اجلدول  -
يار اإلجابات تكرارا هي اخل، مبعىن أن أكثر 5ما يعادل قيمة  إىل" املهنية عن طريق التكوين املستمر

اليت تشري إىل أن  4.82قيمة املتوسط احلسايب هلذه العبارة بلغت  اخلامس من سلم ليكرت، غري أن
مع تسجيل درجة تشتت مرتفعة " غالبا"االجتاه العام لإلجابات على هذه العبارة يتمركز حول خيار 
  . 8.04حول القيمة املتوسطة توضحها قيمة االحنراف املعياري  املقدرة 

" العناية املهنيةبذل الكفاءة و "1688هي تقدير مدى االلتزام مبعايري اجملموعة ( 66)ن اهلدف من صياغة العبارة إ
وعليه تعكس معطيات اجلدول اآليت . املندرجة ضمن حمور أخالقيات املهنة( 16)وهذا باإلضافة على العبارة 

   .1688عايري اجملموعة مبلتزام املتوسط العام لال
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 ".العناية املهنيةبذل الكفاءة و " 1688 اجملموعةااللتزام مبعايري مدى (: 41)الجدول
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

16 
حترص على حيازة الكفاءة املهنية الالزمة 

 .عند ممارستك ألنشطة التدقيق
 دائما 56572. 4.6744 5.00

66 
املهنية عن حترص على تطوير كفاءتك 

 .طريق التكوين املستمر
 غالبا 93593. 4.0698 5.00

لتطبيق معايير المجموعة المتوسط العام 
 "العناية المهنيةبذل الكفاءة و " 1311

/ 
4.3721 

 
0.750825 

 
 دائما

 .إعداد الباحثة: المصدر
" العناية املهنيةبذل الكفاءة و " 1688من خالل اجلدول أعاله يتضح بأن املتوسط العام لتطبيق معايري اجملموعة 

 .مع تسجيل درجات تشتت متفاوتة" دائما"الذي يوضح بأن االجتاه العام لإلجابات هو  4.44هو 
على االلتزام بإمجايل معايري وبدرجة معقولة مفردات العينة يبدون اهتمامهم  يتضح من خالل ما تقدم بأن

االستقاللية "أو جمموعة " والصالحيات واملسؤولياتالغرض "الصفات سواء تلك املندرجة ضمن جمموعة 
املندرجة ضمن  تلك املعايري معايري الصفاتمن تبقى وي". الكفاءة وبذل العناية املهنية"أو جمموعة " واملوضوعية

   . اليت سيتم مناقشتها يف املطلب السادس من هذا املبحث" متطلبات برنامج ضمان وحتسني اجلودة"جمموعة 
 .األداءعرض وتحليل إجابات أفراد العينة حول مدى االلتزام بمعايير : ثانيالفرع ال

يعرض اجلدول اآليت املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة حول العبارات املوضوعة من 
 .أجل تقدير درجة االلتزام مبعايري األداء

 .االلتزام مبعايري األداءالتحليل اإلحصائي لدرجة : (41)الجدول 
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

64 

حترص على إضافة قيمة مضافة للمؤسسة 
من خالل اإلدارة الفعالة ملصلحة التدقيق 

 .الداخلي
 دائما 1.03643 4.2093 5.00

 غالبا 87160. 4.0465 4.00تقوم بتصميم خطة تدقيق مبنية على أساس  64
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 .املخاطر

65 
تبلغ خطة التدقيق إىل اإلدارة العليا من أجل 

 .املوافقة عليها
 دائما 82056. 4.3953 5.00

62 
توفر املوارد الضرورية من أجل إجناز خطة 

 .التدقيق
 غالبا 85103. 4.1163 4.00

64 
يتوافر مبصلحة التدقيق الداخلي اإلجراءات 

 . الكفيلة لتوجيه نشاط التدقيق
 غالبا 87856. 4.1163 4.00

60 
تنسق نشاطات مصلحة التدقيق مع خمتلف 

 . األطراف املعنية
 غالبا 93593. 4.0698 5.00

60 
تبلغ تقارير أعمال التدقيق إىل اإلدارة العليا 

 .بشكل دوري
 دائما 88171. 4.2791 5.00

 غالبا 1.01375 4.1395 5.00 .تناقش مضمون التقارير مع اإلدارة العليا 48

41 
حتدد األهداف اخلاصة بكل مهمة من 

 .مهمات التدقيق
 دائما 80282. 4.3023 5.00

46 
حتدد نطاق التدقيق الداخلي بشكل يتالءم 

 .وأهداف مهمة التدقيق
 دائما 84187. 4.3488 5.00

44 
للحصول على األدلة الكافية من  تسعى

 . أجل حتقيق األهداف املسطرة للمهمة
 دائما 78750. 4.3721 5.00

44 

تؤسس استنتاجاتك املتعلقة باملهمة بناءا 
على تقييماتك لتلك األدلة اليت قمت 

 .جبمعها
 دائما 87351. 4.3721 5.00

 دائما 82728. 4.4884 5.00 .توثق نتائج مهمة التدقيق بطريقة رمسية 45

42 
تقرتح توصيات حتسينية عند االنتهاء من كل 

 .مهمة
 دائما 98494. 4.5116 5.00

44 
تشارك يف وضع خطط أعمال لتنفيذ 

 .التوصيات اليت اقرتحتها
 غالبا 1.31353 3.5814 4.00

40 
تبلغ نتائج مهمة التدقيق إىل األطراف 

 . املعنية
 غالبا 1.23308 4.1628 5.00
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40 

عند تبليغك لنتائج املهمة، حترص على ذكر 
أجنزت املهمة وفقا للمعايري الدولية "عبارة 

 ".للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
 نادرا 1.42007 2.4651 1.00

48 
خطط "تشارك يف متابعة نتائج تنفيذ 

 ".األفعال
 غالبا 1.38534 3.5581 4.00

 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
 

 :يتضح السابقمن خالل اجلدول 
للمؤسسة من  حترص على إضافة قيمة مضافة"اليت تنص على ( 64)بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -

، مما يشري إىل 1.84وباحنراف معياري قدره  4.68إىل ما يعادل " ة ملصلحة التدقيقخالل اإلدارة الفعال
لكن مع تسجيل درجة تشتت " دائما"أن اإلجتاه العام لإلجابة على هذه العبارات متركزت حول خيار 

كثر وهذا ما يدل على أن أ 5 للعبارة قيمة ة املنوالكما بلغت قيم. واضحة حول القيمة املتوسطة
وتثبت . داللة املتوسط احلسايباإلجابات تكرارا هي اخليار اخلامس من السلم، وهو بذلك يتفق مع 

إىل أن مفردات العينة يبدون اهتمامهم على االلتزام ( 64)نتائج التحليل اإلحصائي اخلاصة بالعبارة 
 ".إدارة نشاط التدقيق الداخلي" 6888باملعيار 

واليت مت " تقوم بتصميم خطة مبنية على أساس املخاطر"اليت تنص على ( 64)فيما يتعلق بالعبارة  -
قدرت قيمة املتوسط احلسايب حيث ". التخطيط" 6818صياغتها من أجل تقدير درجة االلتزام باملعيار 

، "غالبا"اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتمركز حول خيار  4.84هلا ما يعادل 
؛ اليت تؤكد على أن أكثر اإلجابات تكرارا هي اخليار 4بذلك يتفق مع داللة قيمة املنوال البالغة  وهو

 .8.04لكن مع تسجيل درجة تشتت حول القيمة املتوسطة قدرها . الرابع من السلم
اليت مت و " تبلغ خطة التدقيق إىل اإلدارة العليا من أجل املوافقة عليها"اليت تتناول ( 65)خبصوص العبارة  -

أكثر تكرارا على  كانت اإلجابة". التبليغ واملوافقة" 6868صياغتها من أجل تقدير درجة االلتزام باملعيار 
قيمة املنوال، واليت تتفق مع قيمة املتوسط احلسايب البالغة أيضا وهذا ما تشري إليه " دائما"هذه العبارة هي 

ىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة ، مبا يشري إ8.06مع تسجيل درجة تشتت قدرها  4.40
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وهذا ما يثبت أن معظم مفردات العينة يبدون اهتمامهم على االلتزام . هي الدرجة اخلامسة من السلم
 .6868باملعيار 

، واليت مت صياغتها من "توفر املوارد الضرورية من أجل إجناز خطة التدقيق"ما يلي ( 62)تتناول العبارة  -
، حيث بلغت القيمة املتوسطة لإلجابات على هذه "إدارة املوارد" 6848درجة تطبيق املعيار  أجل تقدير

، ويؤكد على "غالبا"، اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابات يتمركز حول خيار 4.11العبارة ما يعادل 
وتشري هذه . 8.05، مع تسجيل درجة تشتت حول القيمة املتوسطة قدرها 4ذلك قيمة املنوال البالغة 

وبدرجة مقبولة " إدارة املوارد" 6848النتائج على أن مفردات العينة يبدون اهتمامهم على االلتزام باملعيار 
 .جدا

، بلغت "يتوافر مبصلحة التدقيق اإلجراءات الكفيلة لتوجيه نشاط التدقيق"اليت تتناول  (64) أما العبارة -
مبا يشري إىل أن االجتاه العام لإلجابات يتمركز حول اخليار  4.11قيمة املتوسط احلسايب هلا ما يعادل 
بأن أكثر اإلجابات تكرارا هي  اليت تشري 4قيمة املنوال البالغة أيضا الرابع من السلم، وهذا ما تؤكد عليه 

بناء على هذه املعطيات يتضح بأن مفردات . 8.04، مع تسجيل درجة تشتت مرتفعة قدرها "غالبا"
 .وبدرجة مقبولة جدا" السياسات واإلجراءات" 6848تطبيق املعيار   ىن علالعينة حيرصو 

تنسق نشاطات مصلحة التدقيق مع خمتلف "اليت تتناول ( 60)قدرت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -
اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابات يتمركز حول خيار  4.82إىل ما يعادل " األطراف املعنية

تسجيل درجة  مع، "دائما"إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  5، يف حني تدل قيمة املنوال البالغة "غالبا"
تشتت عالية جدا حول القيمة املتوسطة لإلجابات على هذه العبارة يوضحها معدل االحنراف املعياري 

االلتزام باملعيار وتؤكد هذه النتائج اإلحصائية إىل أن مفردات العينة يبدون اهتمامهم على . 8.04البالغ 
 ". التنسيق" 6858

اللتان مت إدراجهما ضمن االستمارة من أجل تقدير درجة تطبيق املعيار ( 48)و( 60)العبارتني  خبصوص -
على أن أكثر اإلجابات ( 60)لعبارة لقيمة املنوال  حيث أشارت". إبالغ اإلدارة العليا واجمللس" 6828

، وتؤكد على ذلك قيمة املتوسط احلسايب اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابات "دائما"تكرارا هي 
دائما، أبلغ تقارير أعمال التدقيق إىل اإلدارة العليا وبشكل "اآليت النحو على هذه العبارة كان على 

قيمة املتوسط  قدرت" تناقش مضمون التقارير مع اإلدارة العليا"لى عاليت تنص ( 48)العبارة أما . "دوري
تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة هي بذلك ، و 4.14ما يعادل قيمة هلا احلسايب 
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إىل أن أكثر اإلجابات تكرار هي  5البالغة للعبارة  يف حني دلت قيمة املنوال" غالبا"يتمحور حول خيار 
وهذا ما يربر القيمة املرتفعة جدا لالحنراف املعياري واليت تقارب قيمة الواحد . الدرجة اخلامسة من السلم

  .الصحيح
يتضح بأن مفردات العينة يهتمون بتطبيق ( 48)و( 60)التحليل اإلحصائي للعبارتني  بناء على نتائج

  .وبدرجة مرضية" غ اإلدارة العليا واجمللسإبال" 6828املعيار 
اليت سيتم مناقشتها من خالل املطلب اخلامس من " طبيعة العمل" 6188فيما يتعلق مبجموعة املعايري  -

 .هذا املبحث
، اليت بلغت القيمة املتوسطة لإلجابات ما "حتدد األهداف اخلاصة بكل مهمة"على ( 41)تنص العبارة  -

، وهذا ما يشري على أن االجتاه العام لإلجابات يتمركز حول 8.08وباحنراف معياري قدره  4.48يعادل 
اليت تؤكد هي األخرى بأن  5ما عن قيمة املنوال البالغة أ. مع تسجيل درجة تشتت عالية" دائما"خيار 

فردات بناء على ذلك، يتضح جليا بأن م .أكثر اإلجابات تكرارا هي الدرجة اخلامسة من سلم ليكرت
 ".أهداف مهمة التدقيق الداخلي" 6618العينة يبدون اهتمامهم على تطبيق املعيار 

مبا يشري أن االجتاه العام  4.44ما يعادل ( 46)بلغت قيمة املتوسط احلسايب لإلجابة على العبارة  -
، "أهدافهامهمة التدقيق بشكل يتالئم و دائما، أحدد نطاق "لإلجابة على هذه العبارة يتمركز حول خيار 

، لكن مع تسجيل درجة تشتت حول القيمة املتوسطة قدرها 5وتؤكد على ذلك قيمة املنوال البالغة 
نطاق مهمة " 6668وتشري هذه النتائج اإلحصائية إىل أن املستجوبني يلتزمون بتطبيق املعيار . 8.04

 ".التدقيق الداخلي
تسعى للحصول على األدلة الكافية من أجل حتقيق األهداف "اليت تنص على ( 44)خبصوص العبارة  -

حتديد " 6418ضمن االستمارة من أجل تقدير درجة تطبيق املعيار واليت مت إدراجها " املسطرة للمهمة
اليت تشري بأن  4.44، بلغت قيمة املتوسط احلسايب لإلجابات على هذه العبارة ما يعادل "املعلومات

على الرغم من ذلك . 5ويؤكد على ذلك املنوال البالغ " دائما"ه العام لإلجابة على هذه العبارة هو االجتا
العينة املستجوبة حيرصون على  مفرداتوتشري هذه النتائج إىل أن . 8.40بلغت قيمة االحنراف املعياري 

 .وبدرجة مقبولة جدا 6418تطبيق املعيار 
مبا يشري  ، 8.04وباحنراف معياري مقدر بـــ 4.44ما يعادل ( 44)احلسايب للعبارة  بلغت قيمة املتوسط -

دائما، أؤسس استنتاجايت املتعلقة مبهمة "أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة متمركز حول خيار 
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. 5البالغة  ، وتشري إىل ذلك أيضا قيمة املنوال"التدقيق بناءا على تقييمايت لألدلة اليت قمت جبمعها
 ".التحليل والتقييم" 6468نستنتج بأن مفردات العينة تبدي اهتمامها على تطبيق املعيار  ،عليهو 

مبا يدل على  5، بلغت قيمة املنوال هلا "توثق نتائج املهمة بطريقة رمسية"اليت تنص على ( 45)أما العبارة  -
بذلك يتفق مع قيمة املتوسط احلسايب أن أكثر اإلجابات تكرارا هي اخليار اخلامس من السلم، وهو 

بالرغم من ذلك بلغت ". دائما"الذي يؤكد بأن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة هي  4.40البالغ 
بناء على ذلك، نستنتج بأن .ن هناك تشتت عال حول القيمة املتوسطةأاليت تثبت  8.06قيمة االحنراف 

 ".وبدرجة مرضية جدا" توثيق املعلومات" 6448املستجوبني يطبقون املعيار 
نستنتج بأن مفردات العينة املستجوبة تبدي ( 45-41)بناء على نتائج التحليل اإلحصائي للعبارات 

 ".تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي" 6488اهتمامها على العمل مبجموعة املعايري 
القيمة  تاليت بلغ "ن كل مهمةتقرتح توصيات حتسينية عند االنتهاء م"على ( 42) تنص العبارة  -

" دائما"اليت تشري بأن اإلجتاه العام لإلجابات متمركز حول خيار  4.51املتوسطة إلجاباهتا ما يعادل 
والذي يشري هو اآلخر بأن أكثر اإلجابات تكرارا هي اخليار  5وهي تتفق بذلك مع داللة املنوال البالغ 

مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا حول القيمة املتوسطة يوضحها االحنراف اخلامس من سلم ليكرت، 
بناء على نتائج التحليل اإلحصائي نستنتج أن معظم مفردات العينة يلتزمون . 8.00املعياري البالغ 

 ".تبليغ النتائج"  6488بتطبيق املعيار الرئيس للمجموعة 
اليت تشري بأن االجتاه العام لإلجابات يتمركز  4.50ل ما يعاد( 44)بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -

، كما تشري أيضا قيمة "، ما أشارك يف وضع خطط أعمال لتنفيذ التوصيات املقرتحةغالبا"حول خيار 
وعليه نستنتج أن املستجوبني يبدون اهتمامهم . إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي غالبا 4املنوال البالغة 

 .وبدرجة مقبولة "مقاييس التبليغ" 6418ينص عليه املعيار  على العمل وفقا ملا
، قدرت القيمة املتوسط لإلجابات على "تبلغ نتائج املهمة إىل األطراف املعنية"على ( 40)تنص العبارة  -

يف حني " غالبا"كز على خيار ر ماليت تشري بأن االجتاه العام لإلجابات مت 4.12هذه العبارة ما يعادل 
، وهذا ما يفسر القيمة املرتفعة "دائما"أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  5تشري قيمة املنوال البالغة 
بناء على . ، واليت تؤكد بأن هناك تشتت عال حول القيمة املتوسطة1.64لالحنراف املعياري البالغة 

نشر " 6448املستجوبني يهتمون بتطبيق املعيار  نتائج التحليل اإلحصائي هلذه العبارة نستنتج أن
 .وبدرجة مرضية" النتائج
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أجنزت : عند تبليغك لنتائج املهمة، حترص على ذكر عبارة"ا اليت يتناول مضموهن( 40)خبصوص العبارة  -
أن  كد علىمبا يؤ  1بلغت قيمة املنوال هلذه العبارة قيمة ". املهمة وفقا للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي

، يف حني بلغت القيمة املتوسطة "أبدا"ي الدرجة األوىل من السلم مبعىن أكثر اإلجابات تكرارا ه
، "نادرا"اليت تؤكد بأن اإلجتاه العام لإلجابات متمركز حول خيار  6.42لإلجابات على العبارة ما يعادل 

مفردات ليه نستنتج بأن وع. 1.46مع تسجيل درجة تشتت عالية جدا توضحها قيمة االحنراف البالغة 
مت إجراؤه وفقا للمعايري الدولية للممارسة : ام عبارةاستخد" 6448العينة املستجوبة ال هتتم بتطبيق املعيار 

 ".املهنية للتدقيق الداخلي
اليت مت إدراجها ضمن االستمارة من أجل تقدير درجة االلتزام باملعيار الرئيس للمجموعة ( 48)أما العبارة  -

 4.55، بلغت القيمة املتوسطة لإلجابات على هذه العبارة ما يعادل "مراقبة أعمال التحسني" 6588
وهو بذلك يتفق مع داللة قيمة املنوال " غالبا"ن االجتاه العام لإلجابات متمحور حول خيار اليت تشري بأ

ه نستنتج بأن وعلي ،1.40، مع تسجيل درجة تشتت مرتفعة توضحها قيمة االحنراف البالغة 4البالغة 
  .وبدرجة مقبولة 6588املستجوبني يبدون اهتمامهم على تطبيق املعيار 

اليت سيتم مناقشة درجة العمل هبا من خالل العبارة " قبول اإلدارة للمخاطر" 6288خبصوص اجملموعة  -
 .املندرجة ضمن احملور اخلامس من االستمارة( 56)

ة االلتزام مبعايري حول درج هذا الفرع الذي خصصناه لتحليل إجابات افراد العينة على ضوء ما تقدم يف
اجملموعات الرئيسية من معايري درجة تطبيق عام حول على إجراء تقدير  افقد مت إدراج عبارات تساعدن األداء،

مفردات على ذلك توصلنا إىل أن  بناء. االداء، دون التفصيل يف مدى تطبيق كل معيار فرعي على حدى
 . وبدرجات متفاوتةالرئيسية عايري األداء ملالعينة يبدون اهتمامهم على العمل وفقا 

                        
التحليل اإلحصائي لبنود الفرضية الخامسة المتعلقة بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة : المطلب الخامس

  .المخاطر والحوكمة
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مفردات العينة املبحوثة حول العبارات و  املنوال اجلدول اآليتيعرض 

املوضوعة من أجل اختبار الفرضية اخلامسة املتعلقة مبدى االهتمام بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 
 .واحلوكمة
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 .ور املتعلق بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمةعرض إجابات مفردات العينة للمح: (43)الجدول 
رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

41 

تتأكد من أن اإلدارة العليا تتخذ 
االحتياطات الالزمة لتصميم نظام رقابة 

 .داخلي يتصف باملالءمة
 دائما 76322. 4.4186 5.00

 غالبا 95002. 4.0465 5.00 .تقيم فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري 46

44 
تديل بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام 

 .الرقابة الداخلية الساري
 غالبا 79450. 3.8140 4.00

44 

تعطي ضمانات معقولة لفائدة اإلدارة العليا 
الداخلية حول السري السليم لنظام الرقابة 

 .باملؤسسة
 غالبا 80420. 3.8605 4.00

45 
تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري نظام 

 .الرقابة الداخلية
 أحيانا 1.41851 3.1860 3.00

42 
يتوافر مبؤسستكم إجراءات رمسية تنظم 

 .عملية إدارة املخاطر
 أحيانا 1.40636 3.3023 5.00

44 
املخاطر تتوىل اإلدارة العليا عملية إدارة 

 .باملؤسسة
 أحيانا 1.34560 3.3721 5.00

40 
تقيم فعالية  عملية إدارة املخاطر 

 .مبؤسستكم
 غالبا 1.14168 3.5116 3.00

40 
تساعد اإلدارة العليا على حتديد املخاطر 

 .األساسية اليت تعيشها املؤسسة
 غالبا 1.29741 3.4651 3.00

58 
بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام  تديل

 . إدارة املخاطر مبؤسستك
 غالبا 1.22090 3.4419 3.00

51 
تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري عملية 

 .إدارة املخاطر باملؤسسة
 أحيانا 1.44635 2.8372 1.00

56 
تناقش مع اإلدارة العليا مستوى اخلطر 

 .املقبول
 أحيانا 1.41578 2.7442 1.00
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54 
تتوافر مبؤسستكم إجراءات رمسية تنظم سري 

 .عمليات احلوكمة
3.00a 3.0698 1.50231 أحيانا 

54 
يشارك مصلحة التدقيق الداخلي مبؤسستكم 

 .يف عمليات احلوكمة
 أحيانا 1.39648 3.0465 3.00

55 
تساعد اإلدارة العليا على تقييم ممارسات 

 .عمليات احلوكمة
 أحيانا 1.44635 3.1628 4.00

52 
تديل بآرائك من أجل حتسني عمليات 

 .احلوكمة
 أحيانا 1.42319 3.3023 4.00

54 
تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري عملية 

 .احلوكمة باملؤسسة
 أحيانا 1.35094 2.7209 3.00

 (.14)انظر امللحق ، SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
من تظهر نتائج املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات أفراد العينة حول عبارات احملور اخلامس 

 .إىل ما يأيتاالستمارة املتعلقة بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة 
 

 بنود عملية الرقابة الداخليةالتحليل اإلحصائي ل: الفرع األول
 .(45)الرقم غاية إىل ( 41) العبارات من الرقم يف تتمثل بنود عملية الرقابة الداخلية 

وباحنراف  4.41ما يعادل قيمة ( 41)بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة حول العبارة  -
عند الدرجة  ، مبا يشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتوقف8.42معياري مقدر بـــ

، مبعىن أن أكثر اإلجابات 5اخلامسة من سلم ليكرت، وهي ما تؤكد عليه أيضا قيمة املنوال املقدرة بـــ
تكرارا هي دائما يتأكد املدققون أن اإلدارة العليا تتخذ االحتياطات الالزمة لتصميم نظام رقابة داخلية 

 .مالئم
، اليت تدل على أن 4.84ما يساوي إىل ( 46)لعبارة كما قدرت قيمة املتوسط احلسايب لإلجابات على ا -

االجتاه العام لإلجابات يتوقف عند الدرجة الرابعة من السلم؛ مبعىن غالبا يقيم املدققون املستجوبون 
اليت تشري إىل أن أكثر  5وهي قيمة ال تتوافق مع قيمة املنوال البالغة . فعالية نظام الرقابة الداخلية

 .8.05يربر القيمة املرتفعة لالحنراف املعياري املقدرة بـــــ و دائما وهذا مااإلجابات تكرارا ه
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، تشري قيمة املنوال هلا أن اكثر اإلجابات تكرارا هي الدرجة الرابعة من السلم مبعىن (44)أما عن العبارة  -
اليت تؤكد بأن االجتاه العام إلجابات أفراد  4.01، وتتوافق معها داللة املتوسط احلسايب البالغة "غالبا"

 .8.40حول غالبا، مع تسجيل درجة تشت حول القيمة املتوسطة قدرها العينة 
اليت توضح بأن االجتاه العام لإلجابات  4.02ما يعادل ( 44)قدرت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة رقم  -

، مع تسجيل درجة تشتت مرتفعة بلغت 4لبالغة وتؤكد على ذلك قيمة املنوال ا" غالبا"تتحدد عند خيار 
8.08. 

حول سري نظام الرقابة الداخلية، حددت قيمة املنوال هلا اليت ختص إعداد التقارير ( 45)خبصوص العبارة  -
، اللذان يشريان إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتحدد 4.10وقيمة املتوسط احلسايب  4بــــ

الثالثة من سلم ليكرت مع مالحظة أن هناك درجة تشتت مرتفعة جدا تربزها قيمة االحنراف عند الدرجة 
 .وهي قيمة تفوق الواحد الصحيح 1.41املعياري املقدرة بـــ

للعبارات اخلاصة مبدى االهتمام بالرقابة الداخلية إىل أن االجتاه يتضح من خالل نتائج التحليل اإلحصائي 
عند الدرجة الرابعة من السلم وتربزه القيمة املتوسطة للمتوسطات احلسابية اليت بلغت العام لإلجابات يتوقف 

 . 4.02ما يعادل 
 .بنود عملية إدارة المخاطرالتحليل اإلحصائي ل: الفرع الثاني

 .(56)الرقم  غاية إىل( 42)من الرقم العبارات  البعد اخلاص بإدارة املخاطر تضمني 
املتعلقة مبدى توافر إجراءات ( 42)احلسايب إلجابات مفردات العينة على العبارة بلغت قيمة املتوسط  -

اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة متركزت حول  4.4ما يعادل  ؛إدارة املخاطر
اليت تشري إىل أن أكثر  5الدرجة الثالثة من سلم ليكرت، وهي ال تتفق متاما مع قيمة املنوال البالغة 

 .1.44اإلجابات تكرارا هي دائما، وهذا ما يفسر قيمة التشتت املرتفعة جدا واملقدرة بـــ
إىل اليت تشري  4.44ما يعادل ( 44)كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة على العبارة  -

يتفق متاما مع داللة قيمة املنوال اليت تؤكد أن وهذا ما ال " أحيانا"أن معظم اإلجابات متمركزة على خيار 
أن اإلدارة العليا هي من تتوىل عملية على وعليه ال يتفق مفردات العينة . أكثر اإلجابات تكرارا هي دائما
قيمة الواحد  عة لالحنراف املعياري واليت تتعدىما يربر القيمة املرتفهذا إدارة املخاطر بشكل دائم، و 

 .الصحيح
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املتعلقة بتقييم املدقق لفعالية عملية إدارة املخاطر باملؤسسة أين تركزت إجابات ( 40)لعبارة خبصوص ا -
وهذا ما تشري إليه كال من قيمة املتوسط احلسايب وقيمة املنوال، مع " غالبا"مفردات العينة حول خيار 

 . 1.14تسجيل درجة تشتت مرتفعة بلغت 
املدقق املتعلقة مبدى مساعدة ( 40)مفردات العينة حول العبارة قدرت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات  -

أن االجتاه العام هلذه  يدل علىا مم، 4.51ىل إما يساوي  ،اإلدارة العليا على حتديد املخاطر األساسية
، مع تسجيل درجة تشتت 5اإلجابة يتوجه حنو خيار غالبا، وتؤكد عليه أيضا داللة قيمة املنوال البالغة 

 .1.60توضحها قيمة االحنراف املعياري البالغة عالية 
، بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة على هذه العبارة ما يعادل (58)فيما يتعلق بالعبارة  -

غالبا يديل مفردات العينة بآراء من أجل حتسني فعالية إدارة املخاطر، وهذا ما تشري إليه  مبعىن 4.44
 .أيضا قيمة املنوال، مع درجة تشتت مرتفعة تفوق قيمتها الواحد الصحيح

اليت تؤكد على  6.04إىل ما يعادل ( 51)بلغت قيمة املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة حول العبارة  -
ه العام إلجابات أفراد العينة حول هذه العبارة هو الدرجة الثانية من سلم ليكرت، غري أن قيمة أن االجتا

وهذا ما يفسر القيمة املرتفعة لالحنراف املعياري  " أبدا"املنوال  تشري إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 
 .1.44بـــاملقدرة 

دارة العليا ملستوى اخلطر املقبول، بلغت قيمة اخلاصة مبدى مناقشة املدقق مع اإل( 56)أما العبارة  -
اليت تدل على أن االجتاه العام إلجابات مفردات العينة على هذه العبارة ترتكز  6.44املتوسط احلسايب 

 1على اخليار الثاين من سلم ليكرت، يف حني أشارت قيمة املنوال إىل أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 
 . 1.41مة التشتت العالية واليت وصلت مبعىن أبدا وهذا ما يفسر قي

بناء على نتائج التحليل اإلحصائي للعبارات اخلاصة بعمليات إدارة املخاطر، يرتكز االجتاه العام إلجابات تلك 
العبارات عند الدرجة الثالثة من سلم ليكرت، وتشري إىل ذلك أيضا القيمة املتوسطة للمتوسطات احلسابية 

 .4.64ما يقارب اليت بلغت  56إىل الرقم  42للعبارات من الرقم 
 بنود عملية الحوكمةالتحليل اإلحصائي ل: الفرع الثالث

  (54)م يقرت الالعبارة ذات  منمبعىن  ،العبارات املتبقية من احملور اخلامس لالستمارة بعد عملية احلوكمة تضمني 
       :(54)رقم العبارة  إىل غاية 
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اليت تشري إىل أن االجتاه العام لإلجابة على  4.82ما يقارب ( 54)للعبارة  بلغت قيمة املتوسط احلسايب -
، اليت تؤكد هي 4وهو ما يتفق مع داللة قيمة املنوال املقدرة بـــ" أحيانا"يتمركز حول خيار هذه العبارة 

عياري على الرغم من ذلك فقد بلغت قيمة االحنراف امل. األخرى بأن أكثر اإلجابات تكرارا هي أحيانا
وهي قيمة عالية جدا تدل على أن هناك تشتت كبري يف إجابات أفراد العينة فيما يتعلق  1.5هلذه العبارة 

 .مبدى توافر مؤسساهتم على إجراءات تنظيمية لعمليات احلوكمة
وباحنراف  4.82ما يعادل ( 54)يف حني بلغت القيمة املتوسطة إلجابات أفراد العينة حول العبارة  -

ار إىل أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة يتمركز حول اخليوهذا ما يشري . 1.40قدر بــــمعياري م
 .تؤكد عليه أيضا قيمة املنوال للعبارةالثالث من سلم ليكرت، و 

اليت تشري إىل أن االجتاه العام إلجابات  4.12اليت بلغت قيمة املتوسط احلسايب هلا ( 55)بالنسبة للعبارة  -
غري أن أكثر  ".اإلدارة على تقييم ممارسات احلوكمة أحيانا، يساعد املدققون املستجوبون "أفراد العينة هو 

داللة  بني، ويفسر هذا االختالف 4وهذا تشري إليه قيمة املنوال البالغة  "غالبا"اإلجابات تكرارا هي 
 .1.46وال بالقيمة املرتفعة لالحنراف املعياري  اليت بلغت املتوسط احلسايب واملن

؛ بلغت قيمة املتوسط احلسايب "تديل بآرائك من أجل حتسني احلوكمة"اليت تتناول ( 52)خبصوص العبارة  -
 4، يف حني كانت قيمة املنوال "أحيانا"خيار  علىركز ممبا يشري أن االجتاه العام لإلجابات يت 4.4هلا 

، وهذا ما يفسر درجة التشتت العالية حول القيمة "غالبا"اليت تدل على أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 
 .املتوسطة واليت فاقت قيمة الواحد الصحيح

وقيمة منوال  1.45احنراف معياري و  6.46اليت بلغت قيمة املتوسط احلسايب هلا ( 54)أما عن العبارة  -
أحيانا، ما أقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري "اإلجابات تكرارا هي كثر ، مما يشري إىل أن أ4تعادل 

 ".عملية احلوكمة باملؤسسة
عموما تشري نتائج التحليل اإلحصائي إىل أن اإلجتاه العام إلجابات أفراد العينة للعبارات اخلاصة مبدى 

أيضا القيمة املتوسطة شري إليه وت" أحيانا"حول خيار  يف معظمه االهتمام بعمليات احلوكمة يتمركز
   .4.82ما يعادل ( 54- 54)سطات احلسابية للعبارات متو لل
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  .التحليل اإلحصائي لبنود الفرضية السادسة المتعلقة ببرامج ضمان وتحسين الجودة: المطلب السادس
املبحوثة حول العبارات املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجابات مفردات العينة املنوال و يعرض اجلدول اآليت 

 .التدقيق الداخلي بربامج ضمان وحتسني جودةة املتعلقة وعة من أجل اختبار الفرضية السادساملوض
 .برامج ضمان وحتسني اجلودة عرض إجابات مفردات العينة حملور:(42)الجدول 

رقم 
 العبارة

 المنوال العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االتجاه العام 
 لإلجابة

50 
تقوم بإعداد برنامج ضمان وحتسني اجلودة 

 .مبصلحة التدقيق الداخلي
2.00a 3.1163 1.38374 أحيانا 

50 
يساعدك برنامج ضمان وحتسني اجلودة على 

 . قياس كفاءة أنشطة التدقيق الداخلي
 أحيانا 1.45398 3.0698 2.00

28 

ميكنك برنامج ضمان وحتسني اجلودة من  
بعناصر اإلطار املرجعي الدويل االلتزام 

 .للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي
 أحيانا 1.36966 2.9302 3.00

21 
تتوىل القيام بتقييمات ذاتية ألعمالك املهنية 

 .اجلارية مبصلحة التدقيق الداخلي
 أحيانا 1.47290 2.7907 1.00

26 

تقييم أعمال مصلحة التدقيق الداخلي  يتم
دوريا من طرف أشخاص من داخل 

 .املؤسسة
 أحيانا 1.42824 2.7674 3.00

24 

على مستوى مؤسستكم، يتم إجراء 
تقييمات خارجية ألعمال التدقيق الداخلي 

من طرف أشخاص من خارج املؤسسة على 
 . األقل مرة كل مخس سنوات

 أحيانا 1.68177 2.9302 1.00

24 

يتم دوريا إعداد تقارير عن سري برنامج 
ضمان وحتسني اجلودة مبصلحة التدقيق 

 . الداخلي
 أحيانا 1.54698 2.8140 1.00

25 
يتم اإلفصاح عن كل حاالت عدم املطابقة 

للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي ضمن 
 أحيانا 1.51332 2.7442 1.00
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 . تقارير سري برنامج ضمان وحتسني اجلودة

 أحيانا 1.63435 2.7442 1.00 .يتم إبالغ تلك التقارير إىل اإلدارة العليا 22
 (.14)، انظر امللحق SPSSإعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

 
تبني نتائج التحليل اإلحصائي وباستعمال أدوات اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف املنوال واملتوسط احلسايب واالحنراف 

 .لبنود احملور السادس من االستمارة املتعلق بربامج ضمان وحتسني اجلودة إىل ما يأيت املعياري
املتعلقة بإعداد برامج ضمان وحتسني اجلودة إىل ما يعادل ( 50)بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -

تمركز حول اخليار الثالث من سلم على هذه العبارة تىل أن االجتاه العام لإلجابة إاليت تشري  4.11قيمة 
تشري إىل أن  6غري أن قيمة املنوال البالغة . 1.40ليكرت وباحنراف معياري مرتفع جدا قيمته تعادل 

 .وهي بذلك ال تتوافق مع داللة املتوسط احلسايب هلذه العبارة" نادرا"أكثر اإلجابات تكرارا هي 
مبعىن أن االجتاه العام لإلجابات  4.82على ما يعادل  (50)كما بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -

، يف حني "أحيانا، يساعدين برنامج ضمان وحتسني اجلودة على قياس كفاءة التدقيق"تتمحور حول خيار 
، مع تسجيل درجة تشتت عالية " نادرا"مبعىن أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  6تشري قيمة املنوال إىل 

  .  1.45زها قيمة االحنراف البالغة حول القيمة املتوسطة ترب 
ميكنك برنامج ضمان وحتسني اجلودة من االلتزام بعناصر اإلطار "اليت تنص على ( 28)أما العبارة  -

لة املتوسط ، وهي بذلك تتوافق دال"أحيانا"، تشري قيمة املنوال هلا أن أكثر اإلجابات تكرارا هي "املرجعي
   . 1.42مع تسجيل درجة تشتت عالية تبينها قيمة االحنراف املعياري البالغة  ،6.04احلسايب البالغة 

إىل " تتوىل القيام بالتقييم الذايت ألعمالك املهنية"اليت تنص على ( 21)يف حني تشري قيمة املنوال للعبارة  -
ؤكد على أن االجتاه ت 6.40غري أن قيمة املتوسط احلسايب املقدرة بــــ" أبدا"أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 

مع تسجيل درجة تشتت عالية لإلجابات حول " أحيانا"العام إلجابات أفراد العينة تتمحور حول خيار 
 .1.44القيمة املتوسطة توضحها قيمة االحنراف املعياري البالغة 

ن  أاليت تشري إىل 6.42إىل ما يعادل ( 26)بلغت قيمة املتوسط احلسايب ألفراد العينة حول العبارة  -
أحيانا، ما يتم تقييم أعمال مصلحة التدقيق من "إلجابات أفراد العينة يتحدد عند خيار االجتاه العام 

، مع تسجيل قيمة 4وهي تتوافق مع داللة قيمة املنوال البالغة " طرف أشخاص من داخل املؤسسة
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أن هذا التقييم ال يعكس بالضرورة التقييمات الداخلية املندرجة ضمن  غري .1.46تشتت عالية مقدرة بـــ 
   .برامج اجلودة

على  1املتعلقة بأعمال التقييم اخلارجي للتدقيق الداخلي، تدل قيمة املنوال البالغة ( 24)خبصوص العبارة  -
 6.04اإلجابات البالغة وهي ال تتفق متاما مع االجتاه العام ملتوسط " أبدا"أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 

 .1.20وبدرجة تشتت عالية جدا توضحها قيمة االحنراف البالغة 
املتعلقة بإعداد التقارير عن سري برامج ضمان وحتسني اجلودة اليت بلغت قيمة ( 24)يف حني العبارة  -

 6.01سايب ، يف حني بلغت قيمة املتوسط احل"أبدا"مبا يشري أن أكثر اإلجابات تكرارا هي  1املنوال هلا 
يرتكز حول اخليار الثالث من سلم ليكرت وبدرجة احنراف قدرت  مبا يدل على أن االجتاه العام لإلجابات

 .1.54بـــ
املتعلقة باإلفصاح عن حاالت عدم املطابقة للمعايري ضمن ( 25)بلغت قيمة املتوسط احلسايب للعبارة  -

يف " أحيانا"أن االجتاه العام لإلجابة على هذا احملور هو  ، مبعىن6.44تقارير برامج اجلودة إىل ما يعادل 
مما يفسر القيمة املرتفعة جدا " أبدا"حني تدل قيمة املنوال على أن على أن أكثر اإلجابات تكرارا هي 

 .1.51لالحنراف املعياري واليت تعادل قيمة 
 1دارة العليا، تدل قيمة املنوال البالغة خبصوص العبارة األخرية املتعلقة بإبالغ تقارير برامج اجلودة إىل اإل -

، غري أن قيمة املتوسط احلسايب اليت تعادل "أبدا"بأن أكثر اإلجابات تكرارا على هذه العبارة هي 
مع تسجيل درجة تشتت " أحيانا"، مما يدل على أن االجتاه العام لإلجابة على هذه العبارة هي 6.44

 .1.24عياري البالغة عالية جدا تبينها قيمة االحنراف امل
إجابات أفراد العينة عظم ن االجتاه العام ملي لبنود الفرضية السادسة توصلنا إىل أبناء على نتائج التحليل اإلحصائ

، وتؤكد عليه القيمة املتوسطة للمتوسطات احلسابية من سلم ليكرتعلى تلك البنود تتمركز حول اخليار الثالث 
" أبدا"اليت تشري إىل اإلجابة  1ور مقدرة بـــيمة املنوال ملعظم عبارات هذا احملأننا نالحظ بان ق غري .6.04البالغة 

مما يعين بأن معظم مفردات العينة ال يولون االهتمام بإعداد برامج ضمان وحتسني اجلودة وما تتبعه من أعمال 
  .التقييم الداخلي واخلارجي

 
 
 



.التطبيقية اختبار الفرضيات وعرض نتائج الدراسة: الفصل السادس  

 

251 

 

  نتائج اختبار فرضيات الدراسة: الثاني المبحث
 أن قمنا بعدحيث  ،هاأو نفياملوضوعة  الفرضياتإمكانية التأكد من صحة  تتيح عملية اختبار الفرضيات

 إىل الدراسةخضع فرضيات نالتحليل اإلحصائي حملاور االستمارة كخطوة رئيسية وضرورية الختبار الفرضيات، سب
مع دراستنا هذه، خصوصا يف ظل اعتمادنا  األكثر مالئمة االختبار، الذي يعترب للعينة األحادية T-Testاختبار 

-Tكما أن اختبار . على طريقة املعاينة غري العشوائية يف اختيار العينة مع جمهولية املعامل اإلحصائية للمجتمع

Test  زيادة على ذلك فإن هذا . (مفردة 58 -48ما بني  تضم )هو االختبار املالئم للعينات صغرية احلجم
 . كما هو احلال مع جل الفرضيات املوضوعة للدراسةالفرضيات وصفية  طبيعة االختبار هو األنسب عندما تكون 

 :1يتطلب حتقيق ما يأيت SPSSوباستعمال برنامج  بطريقة صحيحة للفرضيات T-Testاختبار  حىت يتم إجراء
 تأكدنا بأن حماور االستمارة تتبعللتوزيع الطبيعي، وهو شرط حمقق عندما  حماور االستمارةإخضاع   -

 . الفصل اخلامس من الدراسة من خاللالتوزيع الطبيعي حملاور 
عدد درجات / مجموع إجابات سلم ليكرت :ةوفقا للقاعدة التالياليت حتسب  : اجملدولة  Tقيمة  حتديد -

 . السلم
 .2= 5(/5+4+4+6+1)تساوي إىل  اجملدولة بالنسبة جلميع حماور االستمارة T تكون قيمة وعليه،
 .اجملدولة على قيمة املتوسط الفرضي Tتدل قيمة  ؛لإلشارة

ثقة ملستوى ال املوافق 5عند مستوى داللة   Tقيمة اختباراحتساب سيتم :  مستوى الداللةحتديد  -
05. 

تكون  ،ةمفرد 44 هو عينة الدراسةمادام أن حجم ، V= n-1 اليت تساوي إىل: Vدرجة احلريةحتديد  -
 . 46تعادل  درجة احلرية الختبار فرضيات الدراسة

 :احملسوبة ذات داللة البد أن Tحىت تكون قيمة  -
  بني متوسط إجابات ميثل الفرق املتوسطي الفرق؛ حيث موجبةالفرق املتوسطي قيمة تكون 

  .املتوسط الفرضيبني و  احملور
  قيمة الفروق الدنيا والقصوى لإلجابات موجبةو تكون . 

                                                 
1
 :متوفر على املوقع شريط فيديو، "32إصدار  SPSSاختبار ت للعينة الواحدة في برنامج: 22الدرس "املريعين أمساء، : ملزيد من املعلومات، اطلع على  

https://www.youtube.com/watch?v=szqaO9NqNZg ( 6810 أوت 60م مت االطالع عليه يو.) 

https://www.youtube.com/watch?v=szqaO9NqNZg
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إىل التعريف بفرض العدم والفرض البديل، وقاعدة القرار تكون بالشكل  T-Testكما حيتاج اختبار  -
ويرفض الفرض H0 اجلدولية يقبل الفرض العدمي Tاحملسوبة أقل من  Tإذا كانت قيمة : "التايل

، 8.85احملسوبة للفرض العدمي قيمة الداللة احملددة بـــــــــ، شريطة أال تتعدى قيمة املعنوية H1البديل
 ".والعكس صحيح

 اختبار الفرضية األولى: المطلب األول 
تعمل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وفقا لرسالة التدقيق اليت جاء "تنص الفرضية األوىل على 

 H1والفرضية البديلة H0وعليه ستكون صيغة الفرضية العدمية  ."هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

 : بالنحو اآليت

H0" : رسالة وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بنيال
 ".التدقيق اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

H1 " : رسالة التدقيق اليت جاء هبا وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات  داللة إحصائية بنيتوجد عالقة ذات
 ".اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

  .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت Tالفرضية األوىل الختبار بيانات بعد إخضاع 

 للفرضية األوىل Tنتائج اختبار : (44)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية 

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق الدنيا
الفروق 
 القصوى

4 
 

16.37 
 

46 8.888 4.514 1.514 1.44 1.20 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر
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ومستوى ثقة  46عند درجة حرية  12.04احملسوبة للفرضية األوىل ما يعادل  Tقيمة بلغت  أعاله،وفقا للجدول 
95 وهي قيمة ذات داللة إحصائية، يف ظل القيمة املوجبة للفرق املتوسطي وكذلك القيم  املوجبة للفروق ،

   .الدنيا والقصوى لإلجابات
أن قيمة املعنوية احملسوبة هلذه الفرضية و ( 12.04 4) اجملدولة Tقيمة احملسوبة أكرب بكثري من  Tكما أن قيمة 
ونقبل الفرضية  H0ة العدمية نرفض الفرضيعليه و (. 8.888 8.85)قيمة املعنوية احملددة هي أقل من 

أقسام التدقيق  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : "الفرضية كالتايليكون احلكم على هذه و . H1البديلة
 ". رسالة التدقيق اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةوبني  حمل الدراسة الداخلي باملؤسسات
تعمل أقسام "اليت تنص علىللدراسة و  صحة الفرضية األولىإثبات نكون قد توصلنا إىل  بناء على ما سبق،

التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة وفقا لرسالة التدقيق التي جاء بها اإلطار المرجعي الدولي 
 ".للممارسات المهنية

 
 الثانيةاختبار الفرضية : لمطلب الثانيا

باملبادئ األساسية تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  "على  الثانية هلذه الدراسةتنص الفرضية 
والفرضية  H0وعليه ستكون صيغة الفرضية العدمية  ."اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

 : بالنحو اآليت H1البديلة

H0" :وبني املبادئ أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية األساسية

H1 " :املبادئ وبني  حمل الدراسة أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية األساسية

  .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت T الختبار الفرضية الثانيةبعد إخضاع بيانات 
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 لثانيةللفرضية ا Tنتائج اختبار : (45)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35ثقة مستوى 

 الفروق الدنيا
الفروق 
 القصوى

4 
 

11.747 
 

46 8.888 4.465 1.465 1.80 1.55 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

 46عند درجة حرية  11.44ما يعادل إىل  أعالهووفقا ملعطيات اجلدول  لثانيةاحملسوبة للفرضية ا Tقيمة بلغت 
املوجبة توسطي وكذلك القيم ، يف ظل القيمة املوجبة للفرق املدالة إحصائياوهي قيمة  ،95ومستوى ثقة 

 .  على احملور الثاين للفروق الدنيا والقصوى لإلجابات
وأن قيمة املعنوية احملسوبة  (11.44 4)اجملدولة  Tأكرب بكثري من قيمة  للفرضية الثانية احملسوبة Tكما أن قيمة 

ونقبل  H0وعليه نرفض الفرضية العدمية (. 8.888 8.85)هلذه الفرضية هي أقل من قيمة املعنوية احملددة 
أقسام  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : "ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل.  H1الفرضية البديلة

اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل للممارسات  املبادئ األساسيةوبني حمل الدراسة التدقيق الداخلي باملؤسسات 
 ". املهنية

أقسام  تلتزم" يتناول مضموهناللدراسة اليت  ثانيةإثبات صحة الفرضية البناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 
جاء بها اإلطار المرجعي الدولي التي األساسية  بالمبادئالتدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة 

 ".للممارسات المهنية
 
 الثالثةاختبار الفرضية : لمطلب الثالثا

تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخالقيات "تنص الفرضية الثالثة هلذه الدراسة على 
والفرضية  H0وبذلك تكون صيغة الفرضية العدمية  ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

 :بالشكل التايل H1البديلة
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H0" :قواعد وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية األخالقيات احملددة يف

H1" : وبني قواعد أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  إحصائية بنيتوجد عالقة ذات داللة
 ".اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية األخالقيات احملددة يف

  .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت Tة الختبار لثبعد إخضاع بيانات الفرضية الثا

 الثالثةللفرضية  Tنتائج اختبار : (46)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 
 

13.556 
 

46 8.888 4.401 1.401 1.46 1.24 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

، 95ومستوى ثقة  46عند درجة حرية  10.55 بلغتة لثاحملسوبة للفرضية الثا Tقيمة  يشري اجلدول إىل أن

احملور للفروق الدنيا والقصوى لإلجابات على رق املتوسطي و املوجبة للف ، يف ظل القيموهي قيمة دالة إحصائيا
 .  لثالثا

وأن قيمة املعنوية احملسوبة ( 10.55 4)اجملدولة  Tة أكرب بكثري من قيمة لثاحملسوبة للفرضية الثا Tكما أن قيمة 
ونقبل  H0وعليه نرفض الفرضية العدمية (. 8.888 8.85)هلذه الفرضية هي أقل من قيمة املعنوية احملددة 

أقسام  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : "هذه الفرضية كالتايلويكون احلكم على .  H1الفرضية البديلة
اإلطار املرجعي الدويل للممارسات  قواعد األخالقيات احملددة يفوبني  حمل الدراسة التدقيق الداخلي باملؤسسات

 ". املهنية
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أقسام  تلتزم"للدراسة اليت يتناول مضموهنا  ةلثإثبات صحة الفرضية الثابناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 
اإلطار المرجعي الدولي األخالقيات المحددة في  بقواعدالتدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة 

 ".للممارسات المهنية
 
 الرابعةاختبار الفرضية : لمطلب الرابعا

املعايري الدولية  حمل الدراسةملؤسسات باأقسام التدقيق الداخلي  تطبق"هلذه الدراسة على  رابعةتنص الفرضية ال
 :بالشكل التايل H1والفرضية البديلة H0وبذلك تكون صيغة الفرضية العدمية  ،"للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

H0" :املعايري وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".للممارسة املهنية للتدقيق الداخليالدولية 

H1" :وبني املعايري الدولية أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

  .اآليتتوصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول  T الختبار رابعةبعد إخضاع بيانات الفرضية ال

 .رابعةللفرضية ال Tنتائج اختبار : (47)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 13.124 46 8.888 4.046 8.046 8.406 1.18 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

وهي قيمة ، 95ومستوى ثقة  46عند درجة حرية  16.844ما يعادل ة رابعاحملسوبة للفرضية ال Tقيمة بلغت 
رابع املتوسطي وللفروق الدنيا والقصوى لإلجابات على احملور ال، يف ظل القيم املوجبة للفرق ةلة إحصائيالدذات 

 .  من االستمارة
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وأن قيمة املعنوية احملسوبة هلذه ( 16.84 4)اجملدولة  Tأكرب من قيمة  رابعةاحملسوبة للفرضية ال Tكما أن قيمة 
ونقبل الفرضية  H0وعليه نرفض الفرضية العدمية (. 8.888 8.85)الفرضية هي أقل من قيمة املعنوية احملددة 

أقسام التدقيق  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني: "ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل.  H1البديلة
 ". وبني املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي حمل الدراسة الداخلي باملؤسسات

أقسام  تطبق"للدراسة اليت يتناول مضموهنا  ةرابعإثبات صحة الفرضية العلى ما سبق، نكون قد توصلنا إىل  بناء
 ".المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليالتدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة 

 .الخامسةاختبار الفرضية : لمطلب الخامسا
هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بالعمليات "هلذه الدراسة على  امسةتنص الفرضية اخل

الرقابة : للتذكري؛ نقصد بالعمليات التشغيلية. "التشغيلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
 . الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة

 :بالنحو التايل H1لفرضية البديلةوا H0وبذلك تكون صيغة الفرضية العدمية 

H0" :العمليات وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

H1" :وبني العمليات أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

  .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت Tة الختبار امسبعد إخضاع بيانات الفرضية اخل

 .ةامسللفرضية اخل Tنتائج اختبار : (48)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 2.112 46 8.884 4.448 8.448 8.164 8.214 

 (.15)، انظر امللحق SPSS الباحثة باالعتماد على خمرجاتإعداد : المصدر
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ومستوى ثقة  46عند درجة حرية  4.884 احملسوبة للفرضية الرابعة ما يعادل Tبلغت قيمة وفقا للجدول أعاله، 
95 لقصوى للفرق املتوسطي وللفروق الدنيا وا قيمة ذات داللة إحصائية، يف ظل االجتاه املوجب، وهي

 .  من االستمارة احملور اخلامس لإلجابات على
وأن قيمة املعنوية ( 4.884  4 )اجملدولة  Tقيمة  تكاد تتعادل مع احملسوبة للفرضية اخلامسة Tأن قيمة  غري

ل احلكم على صدق أو بوعليه ق(. 8.85 8.884)قيمة املعنوية احملددة  متقاربة جدا معاحملسوبة هلذه الفرضية 
مث  تتناول كل واحدة منها عملية تشغيلية معينة، ،إىل فرضيات فرعية تهابتجزئ سنقوماخلامسة نفي الفرضية 

 .Tاختبار  خنضعها
 

 لفرضية الخامسةاختبار الفرضية الفرعية األولى ل :الفرع األول
هتتم أقسام التدقيق الداخلي  "يدور مضمون الفرضية الفرعية األوىل للمحور اخلامس من االستمارة حول 

 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية حمل الدراسة بعملية الرقابة الداخلية باملؤسسات
الفرضية الفرعية  هلذهH1-1  والفرض البديل H0-1سوف نعرف بالفرض العدمي  Tحىت خنضعها الختبار  

 :بالشكل التايل
H0-1 :" التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام

 ".الرقابة الداخلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
H1-1 :" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية الرقابة

 ".الدويل للممارسات املهنية الداخلية احملددة يف اإلطار املرجعي
 .توصلنا إىل النتائج املدرجة يف اجلدول اآليت Tبعد إخضاع بيانات بنود عملية الرقابة الداخلية إىل اختبار 

 .للفرضية الفرعية األوىل من الفرضية اخلامسة Tنتائج اختبار : (43)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 3.564 46 8.888 4.025 8.025 8.206 1.84 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر
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احملسوبة للفرضية الفرعية اخلاصة بعملية الرقابة الداخلية إىل ما يعادل  Tوفقا للجدول أعاله، بلغت قيمة 
وهي قيمة ذات داللة إحصائية، يف ظل القيم املوجبة للفرق  .05ومستوى ثقة  46، عند درجة حرية 0.524

املتوسطي وللفروق الدنيا والقصوى لإلجابات على البنود اخلاصة بعملية الرقابة الداخلية التابعة للمحور اخلامس 
 .  من االستمارة

املعنوية احملسوبة هلذه وأن قيمة ( 0.524 4)اجملدولة  Tأكرب من قيمة  هلذه الفرضيةاحملسوبة  Tكما أن قيمة 
ونقبل الفرضية  H0-1وعليه نرفض الفرضية العدمية (. 8.888 8.85)الفرضية هي أقل من قيمة املعنوية احملددة 

أقسام التدقيق  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني: "ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل. H1-1البديلة
لممارسات عملية الرقابة الداخلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل لوبني  حمل الدراسة الداخلي باملؤسسات

 ". املهنية
اليت  الفرعية األولى التابعة للفرضية الخامسة إثبات صحة الفرضيةبناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 

الرقابة الداخلية المحددة بعملية أقسام التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة  تهتم"يتناول مضموهنا 
 ". في اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية

 
 لفرضية الخامسةاختبار الفرضية الفرعية الثانية ل :الفرع الثاني

هتتم أقسام التدقيق الداخلي "يدور مضمون الفرضية الفرعية الثانية للمحور اخلامس من االستمارة حول 
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية إدارة املخاطرباملؤسسات حمل الدراسة بعملية 

الفرضية الفرعية  هلذهH1-2  والفرض البديل H0-2سوف نعرف بالفرض العدمي  Tحىت خنضعها الختبار  
 :بالشكل التايل

H0-2 :" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية إدارة املخاطر

H1-2 :" إدارة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية املخاطر

 .يف اجلدول اآليت املوضحة توصلنا إىل النتائج Tإىل اختبار  إدارة املخاطربعد إخضاع بيانات بنود عملية 
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 .من الفرضية اخلامسة الثانية للفرضية الفرعية Tنتائج اختبار : (51)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 1.53 46 8.144 4.640 8.640 -8.842  8.554 

 (.15)، انظر امللحق SPSS باالعتماد على خمرجاتإعداد الباحثة : المصدر

 46، عند درجة حرية 1.56إىل ما يعادل  إدارة املخاطراحملسوبة للفرضية الفرعية اخلاصة بعملية  Tبلغت قيمة 
 .  الدنيا لإلجاباتللفروق املتوسطة  السالبة ة، يف ظل القيمالة إحصائياد ليستوهي قيمة . 05ومستوى ثقة 

وأن قيمة املعنوية احملسوبة  (1.56 4)اجملدولة  Tمن قيمة  الفرعية أقلاحملسوبة هلذه الفرضية  Tأن قيمة  كما
نرفض و  H0-2الفرضية العدمية  نقبلوعليه (. 8.144 8.85)من قيمة املعنوية احملددة  أكربهلذه الفرضية 
أقسام  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بنيال ": ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل. H1-2 الفرضية البديلة

احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات  إدارة املخاطروبني عملية  حمل الدراسة التدقيق الداخلي باملؤسسات
 ". املهنية 

اليت يتناول  التابعة للفرضية الخامسة ثانيةالفرعية ال الفرضية نفيإثبات بناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 
المحددة في  إدارة المخاطربعملية أقسام التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة  تهتم"مضموهنا 

 ". اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية
 

 لفرضية الخامسةاختبار الفرضية الفرعية الثالثة ل :الفرع الثالث
هتتم أقسام التدقيق الداخلي "ة للمحور اخلامس من االستمارة حول لثيدور مضمون الفرضية الفرعية الثا

 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية احلوكمةباملؤسسات حمل الدراسة بعملية 
الفرضية الفرعية  هلذه H1-3 والفرض البديل H0-3بالفرض العدمي  أوال نعرف ،Tخنضعها الختبار  قبل أن 

 :التايلبالشكل 
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H0-3 :" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية
 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية احلوكمة
H1-3 :" توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وبني عملية

 ".احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية احلوكمة
 .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت Tإىل اختبار  احلوكمةبعد إخضاع بيانات بنود عملية 

 .ة من الفرضية اخلامسةللفرضية الفرعية الثالث Tنتائج اختبار : (51)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

 الفروق
 القصوى

4 1.238 46 8.445 4.828 8.828 -8.411  8.446 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

 46، عند درجة حرية 8.460إىل ما يعادل  احلوكمةاحملسوبة للفرضية الفرعية اخلاصة بعملية  Tبلغت قيمة 
 .  للفروق املتوسطة الدنيا لإلجاباتالسالبة إحصائيا، يف ظل القيمة  وهي قيمة ليست دالة. 05ومستوى ثقة 
وأن قيمة املعنوية احملسوبة ( 8.460 4)اجملدولة  Tاحملسوبة هلذه الفرضية الفرعية أقل من قيمة  Tكما أن قيمة 

ونرفض  H0-3العدمية  وعليه نقبل الفرضية(. 8.445 8.885)هلذه الفرضية أكرب من قيمة املعنوية احملددة 
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني : "ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل. H1-3 الفرضية البديلة

احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل  احلوكمةوبني عملية  حمل الدراسة أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات
 ". للممارسات املهنية 

اليت يتناول  ة التابعة للفرضية الخامسةالفرعية الثالث إثبات نفي الفرضيةبناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 
المحددة في اإلطار  الحوكمةبعملية أقسام التدقيق الداخلي بالمؤسسات محل الدراسة  تهتم"مضموهنا 

 ". المرجعي الدولي للممارسات المهنية
بناءا على ضوء ما تقدم يف هذا املطلب سيكون احلكم على نتيجة اختبار الفرضية اخلامسة للدراسة  على 

 :املعطيات اآلتية
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 (. اجملدولة Tقيمة ) 4 4.884احملسوبة للفرضية اخلامسة   Tبلغت قيمة  -
  (.قيمة املعنوية احملددة) 8.85 8.884قيمة املعنوية احملسوبة للفرضية اخلامسة  -
هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل "صحة الفرضية الفرعية األوىل هلا؛ اليت تتناول  إثبات -

 ".الدراسة بعملية الرقابة الداخلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
سسات حمل الدراسة هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤ "إثبات نفي الفرضية الفرعية الثانية هلا؛ اليت تتناول  -

 ".بعملية إدارة املخاطر احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة "إثبات نفي الفرضية الفرعية الثالثة هلا؛ اليت تتناول  -

 ". بعملية احلوكمة احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
هتتم أقسام التدقيق  "ول بناءا على هذه النتائج ميكن القول بأننا توصلنا إىل أن الفرضية اخلامسة للدراسة اليت تتنا

 "الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بالعمليات التشغيلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
 .محققة جزئيا أو صحيحة جزئيا

 
 اختبار الفرضية السادسة: المطلب السادس

إىل برامج  حمل الدراسةاملؤسسات ب الداخليتلجأ أقسام التدقيق "ة هلذه الدراسة على سادستنص الفرضية ال
، وبذلك تكون صيغة الفرضية "ضمان وحتسني اجلودة اليت يوفرها اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

 :بالشكل التايل H1والفرضية البديلة H0العدمية 

H0" :برامج وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ".ضمان وحتسني اجلودة اليت يوفرها اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

H1" :برامج ضمان وبني أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
 ". طار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةوحتسني اجلودة اليت يوفرها اإل

  .توصلنا إىل النتائج املوضحة يف اجلدول اآليت Tالختبار  سادسةبعد إخضاع بيانات الفرضية ال
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 .ةسادسللفرضية ال Tنتائج اختبار : (53)الجدول 

 Tقيمة 
 المجدولة

 Tقيمة 
 المحسوبة
 للفرضية

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة 
 المحسوب
 للفرضية

قيمة 
المتوسط 
الحسابي 
 للمحور

قيمة الفرق 
 المتوسطي

الفروق في اإلجابات عند 
 35مستوى ثقة 

 الفروق
 الدنيا 

الفروق 
 القصوى

4 -1.733 46 8.448 6.040 -8.161 -8.454 8.614 

 (.15)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

، وهي 95ومستوى ثقة  46عند درجة حرية  16.844ما يعادل  امسةللفرضية اخلاحملسوبة  Tبلغت قيمة 
  .للفرق املتوسطي وللفروق الدنيا لإلجابات السالبة ة، يف ظل القيماإحصائي غري دالةقيمة 

هلذه ملعنوية احملسوبة وأن قيمة ا(  4 8.460-)اجملدولة  Tمن قيمة  قلأ احملسوبة هلذه الفرضية Tكما أن قيمة 
الفرضية ونرفض  H0الفرضية العدمية  نقبلوعليه (.  8.885 8.448)من قيمة املعنوية احملددة  الفرضية أكرب

أقسام التدقيق  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بنيال : "ويكون احلكم على هذه الفرضية كالتايل.  H1البديلة
اجلودة اليت يوفرها اإلطار املرجعي الدويل  رامج ضمان وحتسنيبوبني  حمل الدراسة الداخلي باملؤسسات

 ". للممارسات املهنية
تلجأ "للدراسة اليت يتناول مضموهنا  سادسةالفرضية ال نفيإثبات بناء على ما سبق، نكون قد توصلنا إىل 

إلى برامج ضمان وتحسين الجودة التي يوفرها اإلطار  محل الدراسةالمؤسسات ب أقسام التدقيق الداخلي
 ".عي الدولي للممارسات المهنيةالمرج

 
 اختبار الفرضية الرئيسية نتيجة :المطلب السابع

التدقيق الداخلي بالمؤسسات االقتصادية  أقسام عملت" :النحو اآليت الفرضية الرئيسية للدراسة على صياغة مت
 ."عناصر اإلطار المرجعي الدولي للممارسات المهنيةوفقا لالجزائرية محل الدراسة 

 :أجل تسهيل عملية اختبارها قمنا بتجزئتها إىل فرضيات فرعية وتوصلنا إىل النتائج التالية من
 .إثبات صحة الفرضية األوىل -
 .إثبات صحة الفرضية الثانية -
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 .إثبات صحة الفرضية الثالثة -
 .إثبات صحة الفرضية الرابعة -
 .لفرضية اخلامسةل اجلزئي إثبات الصدق -
 .إثبات نفي الفرضية السادسة -

 

 
 
 
 
 

دراسة تأثير متغيرات المراقبة على االتجاه العام لإلجابات على بنود : المبحث الثالث
 .االستمارة

مبتغريات املراقبة تلك املتغريات اليت قمنا بإدراج أسئلة عليها ضمن اجلزء األول من االستمارة، حيث يعكس   نقصد
وبذلك هندف من خالل هذا املبحث إىل دراسة أثر املعلومات العامة عن املؤسسة . كل سؤال متغري مراقبة معني

اه العام إلجابات أفراد العينة على بنود وعن مصلحة التدقيق الداخلي وعن املدقق يف حد ذاته على االجت
الناجتة عن من مث معرفة مدى وجود فروق يف اجتاه إجابات أفراد العينة على االستمارة ككل و ، االستمارة ككل

 .تأثري متغري مراقبة معني
 Fالناحية اإلحصائية، يتم دراسة تأثري متغري مراقبة معني على اجتاه اإلجابات من خالل حساب قيمة فيشر  من

وتكون قاعدة . ANOVAواملعروف أيضا باختبار  ANOVA One Wayطريقة حتليل التباين األحادي ب
 :القرار وفقا هلذا االختبار كما يلي

وتتحقق . ، وتعترب عندئذ دالة إحصائيا8.85ند مستوى معنوية أقل من ع Fتقبل الفرضية البديلة إذا كانت قيمة "
   ". الفرضية الصفرية يف حالة العكس

بقدر رغبتنا يف معرفة الداللة  ANOVAلكن غايتنا حنن على ضوء هذا املبحث ليس اختبار الفرضيات بطريقة 
معرفة الفروق واستنتاج مدى  االختبار األنسب يف كونه  .5احملسوبة عند مستوى داللة  Fاإلحصائية لقيمة 

تعمل أقسام "نستنتج بأن الفرضية الرئيسية الدراسة اليت تنص على  بناء على هذه النتائج،
التدقيق الداخلي بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية محل الدراسة وفقا لعناصر اإلطار المرجعي 

يعمل أقسام التدقيق الداخلي ببعض عناصر  ؛حمققة جزئيا؛ مبعىن" الدولي للممارسات المهنية
 .اإلطار املرجعي وليس كلها
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يف العينات املستقلة؛ كما هو احلال  على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة ككلمعني راقبة متأثري متغري 
 .بالنسبة لعينة الدراسة اليت تضم أفرادا مستقلني ينتمون إىل مؤسسات خمتلفة

 
 .المؤسسات المبحوثة على االتجاه العام لإلجابات خصائصتأثير : المطلب األول

وعليه سوف  .نوع املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه املؤسسة: تتضمن املعلومات العامة عن املؤسسة ما يلي
وداللته املعنوية من  Fندرس تأثري هذه املتغريات على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة باحتساب قيمة 

 .آليتخالل اجلدول ا
 .للمعلومات العامة عن املؤسسات املبحوثة ANOVAحتليل التباين األحادي : (52)الجدول 

 الداللة اإلحصائية للمتغير مستوى المعنوية المحسوب للمتغير المحسوبة للمتغيرF قيمة  متغير المراقبة
 غري دال إحصائيا 8.200 8.151 نوع املؤسسة.1
القطاع الذي تنشط فيه .6

 املؤسسة
 غري دال إحصائيا 8.440 8.654

 (.12)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

على االجتاه العام لإلجابات كما ملعلومات العامة عن املؤسسة تأثري ايوضح اجلدول أعاله الداللة اإلحصائية ل
 : يلي

، وهي 8.200وبدرجة معنوية  8.151احملسوبة هلذا املتغري  Fبلغت قيمة : بالنسبة ملتغري نوع املؤسسة -
ومن مث نستنتج . وعليه نقول أن هذا املتغري غري دال إحصائيا. 8.85أكرب من مستوى املعنوية احملدد 

 :بأن
 .االستمارة باختالف نوع المؤسسة بنود أفراد العينة علىجابات إل االتجاه العام توجد فروق فيال 

احملسوبة هلذا املتغري وبدرجة معنوية  Fبلغت قيمة : ملتغري القطاع الذي تنشط فيه املؤسسةبالنسبة  -
. وعليه نقول أن هذا املتغري غري دال إحصائيا. 8.85، وهي أكرب من مستوى املعنوية احملدد 8.440

 :هومن مث نستنتج بأن
 .المؤسسةالقطاع الذي تنشط فيه أفراد العينة باختالف جابات إل في االتجاه العامتوجد فروق ال 
 

 



.التطبيقية اختبار الفرضيات وعرض نتائج الدراسة: الفصل السادس  

 

266 

 

 .على االتجاه العام لإلجابات مصلحة التدقيق الداخلي خصائصتأثير : المطلب الثاني
أقدمية مصلحة التدقيق الداخلي : املؤسسة ما يليمصلحة التدقيق الداخلي بتتضمن املعلومات العامة عن 

ط التدقيق، عدد العاملني مبصلحة التدقيق، إسناد نشاباملؤسسة، وجود جلنة تدقيق، التبعية التنظيمية ملصلحة 
 Fوعليه سوف ندرس تأثري هذه املتغريات على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة باحتساب قيمة  .التدقيق

 .لكل متغري وداللتها املعنوية من خالل اجلدول اآليت
 .للمعلومات العامة عن مصلحة التدقيق الداخلي باملؤسسة ANOVAحتليل التباين األحادي : (54)الجدول 

 الداللة اإلحصائية للمتغير مستوى المعنوية المحسوب للمتغير المحسوبة للمتغيرF قيمة  متغير المراقبة

 غري دال إحصائيا 8.200 8.188 أقدمية مصلحة التدقيق.4
 غري دال إحصائيا 8.445 8.568 وجود جلنة تدقيق.4
  8= للمتغري  ألن قيمة   ANOVA ال ميكن تطبيق اختبار التبعية التنظيمية.5
 غري دال إحصائيا 8.554 8.486 إسناد نشاط التدقيق.2
عدد العاملني مبصلحة .4

 التدقيق
 غري دال إحصائيا 8.586 8.085

 (.12)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

ملتغريات مصلحة التدقيق الداخلي، وفيما يلي   ANOVAاجلدول أعاله نتائج اختبار حتليل التباينيلخص 
 : تفصيل هلا

 8.188احملسوبة هلذا املتغري  Fبلغت قيمة : بالنسبة ملتغري أقدمية مصلحة التدقيق الداخلي باملؤسسة -
وعليه نقول أن هذا املتغري غري . 8.85، وهي أكرب من مستوى املعنوية احملدد 8.200وبدرجة معنوية 

 :ومن مث نستنتج بأن. دال إحصائيا
أقدمية  تعزى إلى متغير االستمارة بنود جابات أفراد العينة علىإل االتجاه العام توجد فروق فيال 

 .المؤسسات محل الدراسةب مصلحة التدقيق الداخلي
وبدرجة معنوية  8.568احملسوبة هلذا املتغري Fبلغت قيمة : املؤسسةب وجود جلنة التدقيقبالنسبة ملتغري  -

. وعليه نقول أن هذا املتغري غري دال إحصائيا. 8.85، وهي أكرب من مستوى املعنوية احملدد 8.445
 :ومن مث نستنتج بأن
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تعزى إلى متغير وجود  االستمارة بنود على أفراد العينةجابات إل في االتجاه العامتوجد فروق ال 
 .المؤسسات محل الدراسة فيلجنة التدقيق 

تطبيق اختبار حتليل  من مل نتمكن: بالنسبة ملتغري التبعية التنظيمية ملصلحة التدقيق الداخلي باملؤسسة -
، وكانت  8ن قيمة االحنراف املعياري لإلجابات حول متغري التبعية التنظيمية هو أل ANOVAالتباين 

 .الداخلي تتبع إىل اإلدارة العامة باملؤسسة تقر بأن مصلحة التدقيق اإلجابات كل
وبدرجة معنوية  8.486احملسوبة هلذا املتغري  Fبلغت قيمة : بالنسبة ملتغري إسناد نشاط التدقيق الداخلي -

. وعليه نقول أن هذا املتغري غري دال إحصائيا ،8.85، وهي أكرب من مستوى املعنوية احملدد 8.554
 :ومن مث نستنتج بأن

اد تعزى إلى متغير إسناالستمارة  بنود جابات أفراد العينة علىإل فروق في االتجاه العام توجدال 
 .إلى أطراف خارجيةنشاط التدقيق الداخلي 

 8.085احملسوبة هلذا املتغري  Fبلغت قيمة : بالنسبة ملتغري عدد العاملني مبصلحة التدقيق الداخلي -
وعليه نقول أن هذا املتغري غري  ،8.85من مستوى املعنوية احملدد  ، وهي أكرب8.586وبدرجة معنوية 

 :ومن مث نستنتج بأن. دال إحصائيا
باختالف عدد العاملين االستمارة بنود جابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال 

 .في المؤسسات محل الدراسةبمصلحة التدقيق الداخلي 
 

 .على االتجاه العام لإلجابات المدقق الداخلي خصائصتأثير : المطلب الثالث
 املؤسسةلمدقق الداخلي بل سلسلة من املعلومات الشخصيةلالستمارة  املعلومات العامة اجلزء الثالث من تضمني

املؤهل العلمي، التخصص، الشهادات املهنية، اخلربة املهنية يف جمال التدقيق املسمى الوظيفي،  :ما يلياملتمثلة في
الداخلي، العضوية يف مجعية املدققني، معرفة اإلطار، االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية، االستعانة بالتوجيهات املوصى 

  .هبا، متابعة مستجدات اإلطار
لكل متغري  Fوعليه سوف ندرس تأثري هذه املتغريات على االجتاه العام لإلجابات على االستمارة باحتساب قيمة 

 .من خالل اجلدول اآليت وداللتها املعنوية
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 .الداخلي باملؤسسة املدققللمعلومات العامة عن  ANOVAحتليل التباين األحادي : (55)الجدول 
 للمتغير الداللة اإلحصائية مستوى المعنوية المحسوب للمتغير المحسوبة للمتغيرF قيمة  متغير المراقبة

 غري دال إحصائيا 8.440 8.484 املسمى الوظيفي.0
 غري دال إحصائيا 8.506 8.482 املؤهل العلمي.0

 غري دال إحصائيا 8.004 8.644 التخصص.18
 غري دال إحصائيا 8.400 8.065 الشهادات املهنية.11
اخلربة املهنية يف جمال .16

 التدقيق الداخلي
 غري دال إحصائيا 8.458 8.608

العضوية يف مجعية .14
 املدققني

 إحصائياغري دال  8.406 8.408

 غري دال إحصائيا 8.425 8.544 معرفة اإلطار املرجعي.14
االلتزام بالتوجيهات .15

 اإلجبارية لإلطار
 غري دال إحصائيا 8.454 8.082

االستعانة بالتوجيهات .12
 املوصى هبا لإلطار

 غري دال إحصائيا 8.248 8.524

 غري دال إحصائيا 8.264 8.504 متابعة مستجدات اإلطار.14
 (.12)، انظر امللحق SPSS إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر

للمتغريات الشخصية للمدقق الداخلي للمؤسسة، قيما متفاوتة وتتعدى  وفقا للجدول أعاله بلغت املعنوية احملسوبة 
احملسوبة لكل متغري غري دالة إحصائيا، وعليه ميكن  F، وبذلك نستنج بأن قيمة 8.85ـكلها قيمة املعنوية احملددة بـــ

 :احلكم بأن
باختالف المسمى االستمارة  ودنب جابات أفراد العينة علىإل توجد فروق في االتجاه العامال   -

 .الوظيفي للمدققين بالمؤسسات محل الدراسة
باختالف المؤهل العلمي االستمارة  بنود جابات أفراد العينة علىإل توجد فروق في االتجاه العامال  -

 .للمدققين بالمؤسسات محل الدراسة
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باختالف التخصص االستمارة  بنودجابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .العلمي للمدققين بالمؤسسات محل الدراسة

الشهادات باختالف االستمارة  بنود جابات أفراد العينة علىإل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .المهنية التي يجوزها المدققين بالمؤسسات محل الدراسة

باختالف الخبرة المهنية االستمارة  بنودجابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال   -
 .بالمؤسسات محل الدراسة للمدققين

انتساب متغير  باختالفاالستمارة  بنود جابات أفراد العينة علىإل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .المدققين محل االستجواب إلى جمعية  المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريين

 معرفة تعزى إلى متغيراالستمارة  بنودجابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .اإلطار المرجعي الدولي

باختالف درجات التزام االستمارة  بنودجابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .الدراسة لمحالمدققين بالتوجيهات اإلجبارية في المؤسسات 

باختالف درجات االستمارة  بنودجابات أفراد العينة على إل توجد فروق في االتجاه العامال  -
 .الدراسةاستعانة المدققين بالتوجيهات الموصى بها في المؤسسات محل 

متابعة باختالف درجات جابات أفراد العينة على االستمارة إل توجد فروق في االتجاه العامال  -
   .المدققين بالمؤسسات محل الدراسة لمستجدات اإلطار المرجعي

 
ه ال توجد فروق يف االجتاه العام إلجابات أفراد العينة بتأثري توصلنا إىل أن ؛على ضوء ما تقدم خالل هذا املبحث

أو بصيغة . املعلومات العامة حول املؤسسة أو مصلحة التدقيق الداخلي أو حول املعلومات الشخصية للمدقق
مة إجابات املستجوبني على املعلومات العا أخرى ال يتأثر االجتاه العام لإلجابات على بنود االستمارة باختالف

 .للمؤسسة وملصلحة التدقيق وللمعلومات العامة
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 التطبيقية الدراسة عرض نتائج:  المبحث الرابع
سنعرض من خالل هذا املبحث أهم النتائج املتوصل إليها من خالل إجراء الدراسة امليدانية اليت تصف على وجه 

املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، واليت سنبوهبا العموم واقع املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي يف جمموعة من 
إىل نتائج مستمدة من حتليل وتوصيف بيانات العينة، وأخرى مستمدة من التحليل اإلحصائي لبنود االستمارة، 
ونتائج أخرى مستمدة من اختبار الفرضيات وأخريا نتائج مستمدة من دراسة تأثري متغريات املراقبة على االجتاه 

  .جابات على االستمارة ككللعام لإلا
 .نتائج مستمدة من تحليل وتوصيف بيانات العينة: المطلب األول

 :من خالل عرضنا وحتليلنا لبيانات العينة توصلنا إىل جمموعة من النتائج امللخصة فيما يأيت
 .اع اخلاصيعترب التدقيق الداخلي من املصاحل األكثر تواجدا يف مؤسسات القطاع العام أكثر منه يف القط -
معظم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة ال تزال حديثة النشأة وإن صح التعبري هي أقسام  -

 .فتية ومل تصل بعد إىل مرحلة النضج
ترتبط كل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة تنظيميا إىل اإلدارة العامة على الرغم من توافر  -

 .منها بعضال يفجلان تدقيق 
ال تلجأ املؤسسات حمل الدراسة إىل إسناد نشاط التدقيق الداخلي إىل أطراف خارجية إال يف ظروف  -

 .نادرة
لعاملني يف القليل ل عددللبصغر حجمها نظرا تتميز أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة  -

 .القسم
 :مقبولة من خالل حيوز املدققون على مستوى املؤسسات حمل الدراسة على كفاءات -

 على مستويات جامعية مبا يؤكد أن هلم مؤهالت علمية الئقة للمنصب الذي  همحيوز معظم
 .يشغلونه

  ختصصهم العلمي خيتلف متاما مع ما تستلزمه طبيعة الوظيفةأقلية منهم  يؤكدون على أن. 
 ال ميتلكون أي شهادة مهنية حول املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي وأقلية منهم  معظمهم

مهنة التدقيق يف  فة دولياو الشهادات املعر تلك عن  ميلكون شهادات مهنية ولكن خمتلفة متاما
 .الداخلي

 حيوزون على خربة مهنية يف التدقيق الداخلي ولكن بفرتات متفاوتة. 
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- 61 أعضاء منخرطني يف مجعية املدققني  ميثلوناملدققني التابعني للمؤسسات حمل الدراسة  من
 .االستشاريني الداخليني اجلزائريني

يف  يؤكد أغلبية املدققني حمل االستجواب على معرفتهم بوجود إطار مرجعي دويل ملهنة التدقيق الداخلي -
وا م بأن ملهنة التدقيق الداخلي معايري دولية وليسلإلطار وإقرارهحني أكد أقلية منهم على عدم معرفتهم 

 .إطار مرجعي بأكمله على علم بوجود
بدرجة  حيرص املدققون باملؤسسات حمل الدراسة على االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية لإلطار املرجعي -

ابعة مرتفعة وعلى االستعانة بالتوجيهات املوصى هبا بنسبة متوسطة، كما يهتم املدققون أيضا مبت
  .مستجدات اإلطار املرجعي وبدرجة قوية

 
 نتائج مستمدة من التحليل اإلحصائي لبنود االستمارة: المطلب الثاني

  : لى ضوء التحليل اإلحصائي لبنود االستمارة توصلنا إىل جمموعة من النتائج نلخصها فيما يأيتع
ميثاق التدقيق الداخلي كوثيقة رمسية يهتم املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة على إنشاء  -

 .لوبة ضمن أقسام التدقيق الداخليومط
يبدي املدققون الداخليون العناية املهنية الالزمة على حتقيق رسالة التدقيق الداخلي خالل مزاولتهم املهنة  -

 .مبا ميكنهم من إبداء آراء مهنية قائمة على أساس املقاربة باخلطر
الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة على االلتزام باملبادئ األساسية للتدقيق الداخلي اليت حيرص املدققون  -

 .متكنهم من إثبات فعالية التدقيق الداخلي
حمل االستجواب كل احلرص على االلتزام مببادئ أخالقيات املهنة واحرتام قواعد السلوك حيرص املدققون  -

 .املهين
 :سات على تطبيق معايري الصفات وبدرجات متفاوتة؛ من خالليبدي املدققون الداخليون باملؤس -

  يبدي ": الغرض والصالحيات واملسؤوليات"بالنسبة للمجموعة األوىل من معايري الصفات
هذه اجملموعة من املعايري وبدرجة معقولة من حمل الدراسة على تطبيق املدققون باملؤسسات 

 :خالل
عناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل مبا يف ذلك على إقرار الوبدرجة مرتفعة حرصهم  .1

رسالة التدقيق الداخلي، املبادئ األساسية، أخالقيات مهنة التدقيق، املعايري الدولية ناهيك 
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ميثاق التدقيق " عن تعريف التدقيق الداخلي ضمن الوثيقة الرمسية لقسم التدقيق الداخلي
 ".الداخلي

حتديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق مبا يتماشى حرصهم وبدرجة مقبولة على  .6
 .مع ما هو مطلوب ضمن العناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي الدويل

اهتمامهم وبدرجة متوسطة على أن حيمل ميثاق التدقيق الداخلي تأشرية املوافقة من قبل  .4
 .اإلدارة العليا

 .تدقيق الداخلي وبدرجة منخفضةإبداء اهتمامهم على املراجعة الدورية مليثاق ال. 4
اهتمامهم وبدرجة منخفضة على التعريف بطبيعة اخلدمات التأكيدية واالستشارية اليت . 5

 .يقدموهنا ضمن ميثاق التدقيق
  يبدي املدققون  ":االستقاللية واملوضوعية"بالنسبة للمجموعة الثانية من معايري الصفات

معايري هذه اجملموعة وبدرجة معقولة من  تطبيقالداخليون باملؤسسات حمل الدراسة على 
 :خالل

ارتباطهم من الناحية التنظيمية باإلدارة العليا، مبا يتيح هلم إمكانية أكرب على ممارسة . 1
 .مهامهم وبكل استقاللية، وميكنهم من التواصل املباشر مع اإلدارة العليا

يف حني تتطلب  .يف حاالت نادرة العليا مبناقشة استقالليتهم التنظيمية مع اإلدارة إقرارهم. 6
كل احلاالت وقوع  لضمان جتنب  ،تتم هذه املناقشة على األقل مرة كل سنةأن املعايري على 

 .اليت تعيق االستقاللية واملوضوعية
 .حرصهم وبقوة على أداء مهامهم مبوضوعية تامة. 4
  يبدي املدققون  ":لعناية املهنيةالكفاءة وبذل ا"بالنسبة للمجموعة الثالثة من معايري الصفات

جدا من  عاليةمعايري هذه اجملموعة وبدرجة حمل الدراسة على تطبيق الداخليون باملؤسسات 
 :خالل

 .رصهم على حيازة الكفاءة املهنية الالزمة عند ممارستهم ألنشطة التدقيق الداخليح .1
 .املهين املستمرهتم وتعزيز مهاراهتم عن طريق التكوين احرصهم على تطوير كفاء .6
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 يبدي ال ": برنامج ضمان وحتسني اجلودة"من معايري الصفات  رابعةبالنسبة للمجموعة ال
تطبيق وااللتزام مبعايري هذه اجملموعة   اخليون باملؤسسات حمل الدراسة حرصهماملدققون الد

 :كوهنم
سني من النادر ما يقوم املدققون باملؤسسات حمل الدراسة بإعداد برنامج ضمان وحت .1

 .اجلودة
ال يبدي املدققون قناعتهم الكافية على أن برامج ضمان وحتسني اجلودة متكنهم من  .6

 .االلتزام املستمر بالعناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي
التدقيق الداخلي،  لداخلي أو التقييم اخلارجي ألنشطةن بأعمال التقييم او نادرا ما يقوم .4

للمعايري  وما ينجر عنه من عمليات إعداد التقارير واإلفصاح عن حاالت عدم املطابقة
 .الدولية

وبدرجات متفاوتة؛ من  معايري األداءى تطبيق عل حمل الدراسة يبدي املدققون الداخليون باملؤسسات -
 :خالل

  دققون الداخليون باملؤسسات يبدي امل": إدارة نشاط التدقيق الداخلي"بالنسبة للمجموعة
 :معايري هذه اجملموعة وبدرجات متفاوتة من خاللل الدراسة على تطبيقهم حم
حرصهم الكبري على إضافة قيمة للمؤسسة من خالل اإلدارة الفعالة لقسم التدقيق  .1

 .الداخلي
اهتمامهم وبدرجة مرتفعة على إعداد خطة تدقيق مبنية على أساس املخاطر وحرصهم  .6

 .إىل اإلدارة العليا من أجل املوافقة عليهاعلى تبليغها 
 .يبدي املدققون حرصهم وبدرجة مرتفعة على توفري املوارد الكافية إلجناز خطة التدقيق .4
داخلي تتوافر على اإلجراءات أقسام التدقيق ال إقرارهم وبدرجة مقبولة جدا على أن .4

 .والسياسات الكفيلة لتوجيه نشاط التدقيق الداخلي
اهتمامهم املعقول بتنسيق نشاطات مصلحة التدقيق الداخلي مع خمتلف األطراف  .5

 .املعنية
حرصهم على تبليغ تقارير أعمال التدقيق الداخلي إىل اإلدارة العليا بشكل دوري،  .2

  .  ناقشة مضموهنا معهامبدرجة متوسطة على واهتمامهم 
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  معايري يطبق املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة  ":طبيعة العمل"بالنسبة جملموعة
 :من خالل ، تظهرتقاوتةم هذه اجملموعة بدرجة

 .اهتمامهم وبدرجة مرتفعة على تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري .1
 .يسامهون يف حتسني فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري وبدرجة معقولة .6
 .اهتمامهم وبدرجة متوسطة على تقييم فعالية نظام إدارة املخاطر باملؤسسة .4
باملؤسسة وبدرجة  مشاركتهم بآرائهم من أجل حتسني نظام إدارة املخاطر الساري .4

 .مقبولة
 .احلوكمة السارية بدرجة متوسطة مساعدة اإلدارة العليا على تقييم ممارسات .5
بآرائهم من أجل حتسني يف ظروف نادرة ما يبدي املدققون الداخليون باملؤسسات  .2

 .ممارسات احلوكمة السارية
  يهتم املدققون الداخليون باملؤسسات ": التخطيط ملهمة التدقيق الداخلي"بالنسبة للمجموعة

 :اجملموعة بدرجة عالية، تظهر من خالل حمل الدراسة بتطبيق املعايري املندرجة ضمن هذه
اهتمامهم بالتخطيط اجليد ملهمات التدقيق وبتحديد األهداف اخلاصة بكل مهمة من  .1

 .مهمات التدقيق
 .حرصهم على حتديد نطاق مهمة التدقيق بشكل يتالئم وأهداف مهمة التدقيق .6
 .حرصهم على توفري املوارد املالئمة لتحقيق أهداف مهمة التدقيق .4
   يهتم املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة أيضا ": تنفيذ املهمة"النسبة للمجموعة ب

 :بتطبيق املعايري املندرجة ضمن هذه اجملموعة بدرجة عالية، تظهر من خالل
 .األهداف املسطرة ملهمات التدقيق لتحقيقاألدلة الكافية التوصل إىل حرصهم على  .1
العناية املهنية على تأسيس استنتاجاهتم املتعلقة مبهمة التدقيق بناءا على  إبدائهم .6

 .تقييماهتم لألدلة
 .يوثقون نتائج مهمة التدقيق بطريقة رمسية .4
يشرفون على سري مهمات التدقيق بالشكل املالئم مبا يضمن حتقيق األهداف املسطرة  .4

 .هلا
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  ن الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة املدققو  يطبق": تبليغ النتائج"بالنسبة للمجموعة
 :، تظهر من خاللهذه اجملموعة بدرجات متفاوتة املعايري املندرجة ضمن

اهتمامهم وبدرجة مرتفعة على تبليغ نتائج مهمة التدقيق على األطراف املعنية وجبودة  .1
 .مالئمة

لية للممارسة أجنزت املهمة وفقا للمعايري الدو "ال حيرصون عند تبليغ النتائج ذكر عبارة  .6
 ".املهنية للتدقيق الداخلي

  يطبق املدققون الداخليون باملؤسسات حمل ": متابعة أعمال التحسني"بالنسبة للمجموعة
 :الدراسة املعايري املندرجة ضمن هذه اجملموعة بدرجات متفاوتة، تظهر من خالل

 .جدااقرتاحهم لتوصيات حتسينية عند االنتهاء من كل مهمة وبدرجة عالية  .1
 .لتنفيذ التوصيات املقرتحة أفعالإبدائهم العناية املهنية على املشاركة يف وضع خطط  .6
 .لنتائج تنفيذ خطط األفعامشاركتهم وبقوة يف متابعة  .4
  يطبق املدققون الداخليون باملؤسسات حمل : "قبول اإلدارة للمخاطر"بالنسبة للمجموعة

املندرج ضمن هذه اجملموعة مبستوى منخفض جدا، حيث يف ظروف الوحيد الدراسة املعيار 
 . نادرة جدا ما يناقش املدققون مع اإلدارة العليا مستوى اخلطر املقبول

ميتثل املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة لألدوار احلديثة للتدقيق الداخلي تظهر من خالل  -
 :، كما يأيتمبستويات متفاوتة  املخاطر واحلوكمةاهتمامهم بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة 

 يؤكد املدققون حمل االستجواب على: بالنسبة لعملية الرقابة الداخلية: 
أن مؤسساهتم هتتم بقوة بعملية الرقابة الداخلية، فهي توفر االحتياطات الالزمة لتصميم  .1

 .نظام رقابة داخلية سليم ومالئم
ات حمل الدراسة ضمانات معقولة لفائدة اإلدارة العليا يعطي املدققون الداخليون باملؤسس .6

 .حول السري السليم لنظام الرقابة الداخلية وبدرجة مقبولة
م الرقابة الداخلية  يبدي املدققون اهتمامهم على إعداد تقارير رمسية حول سري نظا .4

 .وبدرجة متوسطة
 يؤكد املدققون على أن: بالنسبة لعملية إدارة املخاطر: 
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مؤسساهتم هتتم بعملية إدارة املخاطر وبدرجة متوسطة، فالقليل من املؤسسات حمل  .1
 .الدراسة تتوافر هبا إجراءات رمسية تنظم عملية إدارة املخاطر

يقر معظم املدققني حمل االستجواب بأن اإلدارة العليا هي من تتوىل مسؤولية إدارة  .6
 .املخاطر مبؤسساهتم

 .رير رمسية حول سري نظام إدارة املخاطر إال يف ظروف نادرةال يهتم املدققون بإعداد تقا .4
 يشري املدققون على أن: بالنسبة لعملية احلوكمة: 

 .تنظم سري عملية احلوكمة جراءات رمسيةإالقليل من املؤسسات حمل الدراسة تتوافر هبا  .1
يصرح املدققون بأن مصلحة التدقيق الداخلي تشارك يف ممارسات احلوكمة وبدرجة  .6

 .وسطةمت
يف حاالت نادرة جدا ما يقوم املدققون حمل االستجواب بإعداد تقارير رمسية حول  .4

 . ممارسات احلوكمة السارية مبؤسساهتم
من  قياس جودة التدقيق الداخلي الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة حرصهم على املدققون بدييال  -

أي اهتمام بأمهيتها يف  وال يبدون"  اجلودةامج ضمان وحتسنيبر "خالل عدم التزامهم مبجموعة املعايري 
مساعدهتم على االلتزام بالعناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي ويف الوقوف على مدى فعالية أنشطتهم 

 .   وإجياد فرص لتحسينها
 

 اختبار الفرضياتنتائج مستمدة من : المطلب الثالث 
أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة توصلنا إىل  Tبعد إخضاع فرضيات الدراسة إىل اختبار 

 :تعمل ببعض العناصر اإلجبارية لإلطار املرجعي وليس كلها ، من خالل تأكدنا بأن
 عمل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة وفقا لرسالة التدقيق اليت جاء هبا اإلطار املرجعي ت

 .الدويل للممارسات املهنية
  التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة باملبادئ األساسية اليت جاء هبا اإلطار املرجعي تلتزم أقسام

 .الدويل للممارسات املهنية
  تلتزم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بقواعد األخالقيات احملددة يف اإلطار املرجعي

 .الدويل للممارسات املهنية
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 املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي  حمل الدراسةملؤسسات با أقسام التدقيق الداخلي تطبق
 . وبدرجات مقبولة

  هتتم أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة بعملية الرقابة الداخلية فقط دون باقي العمليات
ا ال هتتم بعملية إدارة املخاطر وال التشغيلية احملددة يف اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية، مبعىن أهن

 .بعملية احلوكمة
  إىل برامج ضمان وحتسني اجلودة اليت يوفرها  حمل الدراسةاملؤسسات ب تلجأ أقسام التدقيق الداخليال

، مبعىن أهنا ال تبدي أي اهتمام بقياس جودة أنشطة التدقيق اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية
 .إلطار املرجعياتطلبه من منظور ما ي الداخلي هبا

 دراسة تأثير متغيرات المراقبة على االتجاه العام لإلجاباتنتائج مستمدة من : المطلب الرابع
 :على متغريات املراقبة توصلنا إىل ANOVAبعد إجراء حتليل التباين 

 .العامة حول املؤسسات املبحوثةات املعلومباختالف نوع اإلجابة على جابات مل يتأثر االجتاه العام لإل -
 .  القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة متغري نوع املؤسسة أومتغري مبا يف ذلك 

باختالف نوع اإلجابة على املعلومات عن مصلحة التدقيق الداخلي جابات مل يتأثر االجتاه العام لإل -
تدقيق، متغري إسناد نشاط  متغري أقدمية مصلحة التدقيق، متغري وجود جلنة: مبا يف ذلك. باملؤسسة

 .التدقيق، متغري عدد العاملني مبصلحة التدقيق
: مبا يف ذلك. باختالف نوع اإلجابة على املعلومات عن املدقق الداخليجابات مل يتأثر االجتاه العام لإل -

ة رب متغري املسمى الوظيفي، متغري املؤهل العلمي، متغري التخصص، متغري الشهادات املهنية، متغري اخل
املهنية، متغري العضوية يف مجعية املدققني اجلزائريني، متغري معرفة اإلطار، متغري االلتزام بالتوجيهات 

 .بعة املستجداتاوجيهات املوصى هبا، متغري متاإلجبارية، متغري االستعانة بالت
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 خالصة الفصل 
خصصنا هذا الفصل لتحليل ومناقشة نتائج الدراسة التطبيقية املتوصل إليها انطالقا من إجراء التحليل     

أدوات اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف املنوال واملتوسط احلسايب اإلحصائي لبنود الفرضيات وباستعمال 
ومعرفة درجة  االستمارة بنودل بند من كلتقدير االجتاه العام لإلجابة واالحنراف املعياري أين متكنا من 

 .االتشتت حول القيمة املتوسطة هل
 46للعينة األحادية عند درجة حرية  Tقمنا بعدها باختبار فرضيات الدراسة باستعمال اختبار  امك       

اخلامسة الفرضية كانت يف حني   ،، وتوصلنا إىل أن الفرضيات األربعة األوىل حمققة8.85ومستوى داللة 
اليت بنيت عليها عندها بأن الفرضية الرئيسية لنستنتج . ة السادسة غري حمققة متاماحمققة جزئيا، والفرضي

عض الدراسة هي األخرى حمققة جزئيا، مبعىن أن أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة تعمل بب
 .عناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية وليس كلها

بعدها بدراسة أثر متغريات املراقبة على االجتاه العام لإلجابات عن طريق حتليل التباين وقمنا       
ANOVA  وتوصلنا بأنه ال توجد فروق يف االجتاه العام لإلجابات تعزى إىل املعلومات العامة حول

املعلومات اخلاصة باملدقق يف  إىل صلحة التدقيق الداخلي والاملؤسسات املبحوثة وال إىل املعلومات اخلاصة مب
    .أهم النتائج املتوصل إليها خالل إجراء الدراسة التطبيقية خلصنايف ختام هذا الفصل و  .حد ذاته

 
 
 

 



 
 

        
 
 
 
 
 

 
 

 

 خاتمة 
 



 خاتمة 
 

289 

 

 تلخيص الدراسة
واقع التدقيق الداخلي باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية وفقا لعناصر اإلطار املرجعي تطوير "يف دراستنا ملوضوع     

اإلطار  توصلنا إىل أن" املؤسسات االقتصادية بوالية سطيفدراسة حالة جمموعة من  –الدويل للممارسات املهنية 
مبثابة النموذج املثايل الذي يضم يعد  الذي يعده معهد املدققني الداخليني املرجعي الدويل للممارسات املهنية

، ويعزز الثقافة األخالقية فيها، ويشكل يف حد ذاته أداة لتدقيق الداخليملزاولة مهنة ا املطلوبة أفضل املمارسات
: ترتتب عناصره بالنحو اآليت. ويرجع له الفضل يف إكساب هذه املهنة الصبغة العاملية، لقياس أداء ممارسي املهنة

تعريف التدقيق الداخلي، املبادئ األساسية أخالقيات املهنة، املعايري )رسالة التدقيق الداخلي واإلرشادات املطلوبة 
، وهذا ما فصلنا فيه من (تزام التام باإلرشادات املطلوبةتوجيهات تساعد على االل)واإلرشادات املوصى هبا ( املهنية

   .من الدراسة ألولخالل الفصل ا
املكون  تشكل املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وتوصلنا من خالل الفصل الثاين إىل أن 

الرئيسي واألساسي لإلطار املرجعي الدويل كوهنا توفر معلومات دقيقة توجه من خالها االلتزام الكامل مبختلف 
تتضمن هذه املعايري صنفني رئيسيني من املعايري ومها معايري . رجعي ككلاإلرشادات املطلوبة الواردة باإلطار امل

اخلصائص الواجب جممل حتدد معايري الصفات  .ومعايري األداء وصنف ثالث ثانوي يسمى مبعايري التنفيذ الصفات
يف وحتدد معايري األداء مقاييس اجلودة يتخذ من التدقيق الداخلي مهنة له،  كل شخص أو منشأة  لدىتوافرها 

ما عن معايري التنفيذ فهي توفر تصرحيات أ. هلا التسيري األمثلحتقيق اليت متكن من أنشطة التدقيق الداخلي و 
   . عند تقدمي اخلدمات التأكيدية أو االستشارية كيفية تطبيق معايري الصفات ومعايري األداء  اتوضح من خالهل

أين ، التدقيق الداخلي مهنةيف ظل التطورات اليت شهدهتا ممارسات لثالث توصلنا إىل أنه من خالل الفصل او 
فعاليتها  تقييموإدارة املخاطر واحلوكمة و تقييم مدى مالئمة عمليات الرقابة الداخلية  أصبحت أدواره مرتكزة حول

 من مجلةتفصيلها من خالل عقب ي الدويل على تعزيز هذه األدوار املرجع عمل اإلطار. إجياد سبل لتحسينهامث 
املوضوعي  من خالل تقييمه يوفر التدقيق الداخلي نأيت تؤكد على ودالئل التطبيق العملي ال املهنية املعايري

 الداخلية وحولابة للرق سري السليم والفعالحول اللفائدة اإلدارة العليا ضمانا معقوال  لتلك العمليات واملستقل
 أهناالتأكيد على و  حول فعالية عمليات إدارة املخاطر ضمانات سسة، وكذلكيف حتقيق أهداف املؤ  مسامهتها

وبطريقة تسمح بالتحكم  أن املخاطر األساسية مسرية بشكل صحيحو  شاملة ومستمرة بدال من جزئية ودورية
يوفر التدقيق الداخلي من خالل تقييماته ضمانات لإلدارة العليا  ونفس الشيء بالنسبة لعملية احلوكمة، .فيها

  . حول مالئمة هياكل احلوكمة وفعالية ممارساهتا مبا يكفل حتقيق مبادئ احلوكمة
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من أجل ضمان التزام املدققني  الداخليني بعناصر اإلطار املرجعي، وتوصلنا من خالل الفصل الرابع إىل أنه 
الصيانة الدورية جلودة  على تعمل اليت تعترب مبثابة املقاربة اليته برامج ضمان وحتسني اجلودة يوفر اإلطار يف حد ذات

كما   قواعد أخالقيات املهنة،مع مع املعايري املهنية و  طابقةاملتقييم مدى هتدف إىل  عمال التدقيق الداخلي،أ
ومن مث اقرتاح إجراءات تعزز من ثقافة التحسني املستمر بأنشطة التدقيق  تقدير فعاليتها وفاعليتهاتسعى أيضا إىل 
القيام يف إطار قياس جودة انشطة التدقيق الداخلي تفرض برامج ضمان وحتسني اجلودة . الداخلي ككل

مخس  على األقل مرة كل ةاخلارجيالقيام بالتقييمات و  نشطة على األقل مرة كل سنةتلك األبالتقييمات الداخلية ل
 .وفقا لشروط معينة وإبالغها إىل اإلدارة العليا واجمللس إعداد تقارير بشأهنامث  سنوات
وتأكدنا أنه  تعرفنا من خالله على التنظيم املهين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر، الذي امسما عن الفصل اخلأ

يف ظل حمدودية النصوص القانونية اخلاصة بتنظيم مهنة التدقيق الداخلي وانعدام هيئة مهنية تشرف على تنظيم 
مهنة التدقيق يف اجلزائر، من األسباب الرئيسية اليت جعلت من التدقيق الداخلي باجلزائر ال حياكي املستجدات 

كما استعرضنا من . للتفكري يف كيفية النهوض هبذه املهنة يف اجلزائر املعاصرة اليت تعرفها املهنة، وتشكل منطلقا
خالل هذا الفصل اإلطار العام للدراسة التطبيقية، انطالقا من التعريف بالطريقة القصدية يف اختيارنا ملفردات 

ئج اختبار صدق وعرضنا كذلك نتا. العينة واعتمادنا بصفة رئيسية على أداة استمارة االستبيان يف مجع البيانات
، مث شرعنا 22طبعة  SPSSوثبات هذه األداة البحثية باستعمال االدوات اإلحصائية املناسبة وباالستعانة بربجمية 

 .  يف وصف وحتليل البيانات اخلاصة باملؤسسات املبحوثة وبأقسام التدقيق الداخلي وباملدققني الداخليني
نتائج اختبار فرضيات الدراسة ونتائج الدراسة امليدانية   ومن خالل الفصل السادس واألخري املخصص لعرض

تعمل أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات "ككل، أين توصلنا بأن الفرضية الرئيسية للدراسة اليت تنص على 
ن ؛ مبعىن أحمققة جزئيا" االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة وفقا لعناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية

أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة تعمل ببعض عناصر اإلطار املرجعي وليس كلها، فهي تعمل وفقا 
لرسالة التدقيق الداخلي وتلتزم باملبادئ األساسية للتدقيق الداخلي وحترتم قواعد أخالقيات املهنة، وتطبق معايري 

ن أقسام التدقيق الداخلي ال تويل وأ. صل بعد إىل درجة االلتزاممل تمبعىن اهنا  ؛التدقيق الداخلي بدرجات متفاوتة
ابة الداخلية فقط، مما اهتماما بعمليات إدارة املخاطر وال مبمارسات احلوكمة، بل هتتم وبدرجة مقبولة بعملية الرق

أن كما توصلنا إىل . دوار احلديثة املتوقعة منهاثل لألتالداخلي حمل الدراسة ال متن أقسام التدقيق يؤكد على أ
برامج ضمان وحتسني اجلودة، مبا يشري على أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة ال تلجأ إطالقا إىل 

هذه الربامج يف مساعدهتا على االلتزام املستمر مبتطلبات اإلطار املرجعي وال تويل  بأمهيةهنا ليست على دراية أ
 .ماما بقياس جودة أعماهلا وال بالصيانة الدورية ألنشطتهااهت
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تؤكد هذه النتائج إىل حاجة املمارسات املهنية ألقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة إىل التطوير وفقا 
رشادية ملا تنص عليه عناصر اإلطار املرجعي الدويل، وعليه نوصي املدققني الداخليني على تطبيق كل اخلطوط اإل

املطلوبة لإلطار املرجعي نظرا ملا تضفيه من كفاءة يف ممارساهتم املهنية واالسرتشاد باخلطوط اإلرشادية املوصى هبا 
ونؤكد على أن تطوير التدقيق . يف كل املسائل اليت تعرتضهم مبا ميكنهم من االمتثال التام لإلرشادات املطلوبة

اإلدارات العليا للمؤسسات واجلمعية اجلزائرية ة يتحقق مبسامهة كال من الداخلي باملؤسسات االقتصادية اجلزائري
 .للمدققني االستشاريني الداخليني واجلامعات اجلزائرية واحلكومة اجلزائرية

 
 نتائج الدراسة

بناءا على التحليل النظري لعناصر اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية والدراسة التطبيقية اليت أجريناها على 
مستوى جمموعة من املؤسسات بوالية سطيف هبدف التعرف على مدى العمل بتلك عناصر، متكنا من 

 :استخالص جمموعة من النتائج املرتبة بالشكل اآليت
 :توصلنا إىل النتائج التالية: ظريعلى المستوى الن .1
يعد اإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية الثمرة املتجددة جلهود معهد املدققني الداخليني يف إعداد  -

تقوية مهنة التدقيق التداخلي وتوحيد طريقة ممارستها  رشادية اليت هتدف بصفة عامة إىلونشر اخلطوط اإل
 .على املستوى العاملي

   . طار املرجعي الدليل القاطع العرتاف العامل بأسره على أن التدقيق الداخلي هو مهنةيعد اإل -
. 2222عرف اإلطار املرجعي الدويل تطورات وتعديالت هامة منذ وأن مت إطالق الطبعة األوىل له سنة  -

إذ حيوي تعديالت جوهرية وهامة من خالل إدراج رسالة  أهم طبعة لإلطار؛ 2212ويعد تعديل سنة 
 .التدقيق وحتديد املبادئ األساسية وإعادة ترتيب عناصر اإلطار بشكل حمكم

رسالة التدقيق الداخلي، اإلرشادات : ترتتب عناصر اإلطار املرجعي املعمول به حاليا على النحو التايل -
 .املطلوبة واإلرشادات املوصى باتباعها

 .رسالة التدقيق الغرض العام من مزاولة مهنة التدقيق الداخلي داخل املؤسسات ومنظمات األعمالحتدد  -
تتضمن اإلرشادات املطلوبة املبادئ األساسية اليت تساعد على تقدير فعالية التدقيق، وتعريف التدقيق  -

للتان تعززان الثقافة الذي حيدد طبيعته ونطاقه وخصائصه، واملبادئ األخالقية وقواعد السلوك املهين ا
 .األخالقية يف ممارسة مهنة التدقيق، واملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
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تساعد اإلرشادات املوصى باتباعها على االلتزام والتطبيق الفعال لإلرشادات املطلوبة وتتضمن اخلطوط  -
 .اإلرشادية للتطبيق واخلطوط اإلرشادية التكميلية

ايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي لب ما حيتويه اإلطار املرجعي الدويل، فهي تصف تعد املع -
 السمات الواجب توافرها لدى ممارسي املهنة وتقنن طريقة ممارسة أنشطة التدقيق وتوفر كل اإلجابات

 . اليت تعرتض املدقق يف مهامه التأكيدية واالستشارية الوافية عن كل العقبات
ظل التطورات اليت شهدهتا مهنة التدقيق الداخلي واليت أمثرت عن تطور أدوار التدقيق حيث أصبحت  يف -

ولقد عزز اإلطار املرجعي . أعماله مركزة يشكل واضح حول الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة
 .عمليالتطبيق ال من خالل مجلة من املعايري ودالئل الدويل تلك األدوار عقب تفصيلها

يشكل التدقيق الداخلي جزءا من منظومة الرقابة الداخلية، ويف إطار ممارساته فهو يسعى إىل تقييم نظام  -
الرقابة الداخلية ويعطي ضمانات لإلدارة حول السري السليم للوضعيات الرقابية ودرجة فعاليتها ويشجع 

 .رجة مالئمتهاعلى التحسني املستمر هبا وله كل الصالحية يف إبداء آراءه حول د
تقع مسؤولية إدارة املخاطر باملؤسسة على اإلدارة العليا يف حني يتوىل التدقيق الداخلي تقييم مدى فعالية  -

ومالئمة عمليات إدارة املخاطر ويساهم يف حتسينها ويعطي ضمانا لإلدارة العليا بأن املخاطر املهمة 
 .مفهومة ومت التحكم فيها

آلليات الداخلية يف هيكل احلوكمة، ويف نفس الوقت يساهم التدقيق تقييمات يعد التدقيق الداخلي أهم ا -
كما . ا ويديل بتوصيات تقضي بتحسينهاموضوعية ملدى مالئمة هياكل احلوكمة ومدى فعالية ممارساهت

 .يكون بإمكانه توفري خدمات استشارية وآراء حول التصميم التشغيلي لعمليات احلوكمة
اليت مارسات املهنية للتدقيق الداخلي  اجلودة إحدى املداخل احلديثة يف جمال املتعد برامج ضمان وحتسني -

 .تؤكد على أن عناصر اإلطار املرجعي الدويل مرجعية كاملة وكافية لقياس جودة التدقيق الداخلي
مطابقة أعمال التدقيق الداخلي ملتطلبات متكن برامج ضمان وحتسني اجلودة من الوقوف على مدى  -

 .، خصوصا ما ارتبط منها بقواعد األخالقيات وباملعايري املهنيةعناصر اإلطار املرجعي
ألعمال التدقيق  ةاخلارجيمان وحتسني اجلودة القيام بالتقييمات الداخلية و يتطلب تطبيق برامج ض -

مبا يتيح إمكانية الوقوف على مدى فعالية وفاعلية قسم التدقيق الداخلي وإجياد  الداخلي بصفة دورية،
     .فرص لتحسينها

 :إىل النتائج اآلتية توصلنابعد إجراء الدراسة التطبيقية : على المستوى التطبيقي .2
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ا من يعد التدقيق الداخلي من املهن حديثة املمارسة يف منظمات األعمال اجلزائرية، وهي تنال نصيب -
 .لدى مؤسسات القطاع العام أكثر منه يف القطاع اخلاص االهتمام

 .ينال التدقيق الداخلي نصيبا حمتشما من القواعد القانونية ضمن التشريع اجلزائري -
متثل اجلمعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني الداخليني اهليئة املهنية الوحيدة يف اجلزائر اليت هتتم مبهنة  -

 .الداخليالتدقيق 
ستوى  حمل الدراسة مبستوى أقدمية متوسط وبصغر حجمها ومبمتتاز أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات  -

 .لعاملني فيهاكفاءة مقبولة ل
 . تتمتع اقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة باالستقاللية التنظيمية -
 .الة التدقيق الداخلييهتم املدققون باملؤسسات حمل الدراسة على العمل وفقا لرس -
 .يويل املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة على االلتزام باملبادئ األساسية للتدقيق الداخلي -
 .حيرتم املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة قواعد أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي -
مقبولة ى تطبيق معايري السمات وبدرجة يويل املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة اهتمامهم عل -

 ".برامج ضمان وحتسني اجلودة"معايري جمموعة تطبيق دون  جدا ولكن
 .يطبق املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة معايري األداء بدرجات متفاوتة -
 باملؤسسات حمل الدراسة األدوار احلديثة املتوقعة من التدقيق الداخلي، يويل املدققون الداخليون خبصوص -

 .احلوكمةعمليات على تقييم وحتسني فعالية الرقابة الداخلية دون عمليات إدارة املخاطر و 
ال يبدى املدققون الداخليون باملؤسسات حمل الدراسة اهتمامهم على العمل بربامج ضمان وحتسني  -

 .وإبالغها عداد التقاريراجلودة، وما تستلزمه من أعمال التقييم الداخلي واخلارجي وعمليات إ
 

 توصيات مقترحة لتطوير واقع التدقيق الداخلي بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية
قرتح الباحثة جمموعة من التوصيات لعلها تسهم يف تطوير واقع التدقيق الداخلي يف ظل النتائج املتوصل إليها، ت

  :ها بالشكل اآليت سنرتبيت، واليف املؤسسات اجلزائرية
 :توصيات موجهة إلى المدققين الداخليين بالمؤسسات محل الدراسة .1

  العمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي بدال من االكتفاء بإقرارها ضمن إبداء القناعة الكافية على
 .ميثاق التدقيق الداخلي
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 ملعايري االلتزام باملبادئ األساسية للتدقيق الداخلي نظرا ملا تتيحه من إمكانية على االلتزام با
 .يف إثبات فعالية التدقيق الداخلي ااملهنية وبقواعد األخالقيات فضال عن مسامهته

 إعداد ميثاق التدقيق الداخلي بعناية تامة والعمل على مراجعته دوريا. 
   املعايري املهنية والسعي للوصول إىل درجة االلتزام هبا جمموعاتتكثيف اجلهود حنو تطبيق كل. 
  ضرورة االهتمام بعمليات إدارة املخاطر وممارسات احلوكمة، وإقناع اإلدارة العليا بضرورة تصميم

 .إجراءات رمسية خاصة هبما
  تيح هلم إمكانية على االلتزام ياحلرص وبشدة على إعداد برامج ضمان وحتسني اجلودة مبا

 .مبختلف عناصر اإلطار املرجعي
 التدقيق الداخلي بصفة دورية ومناقشة ذلك مع  اخلارجي ألنشطةو  إمتام أعمال التقييم الداخلي

  .اإلدارة العليا
  السعي حنو االخنراط يف مجعية املدققني االستشاريني الداخليني اجلزائريني واملشاركة يف التظاهرات

 .فيها العلمية اليت تنظمها أو تلك اليت تشارك
 : مهنة التدقيق الداخلي إلى جهة تزاولتوصيات موجهة  .2

 :كل مدقق داخلي أو منشأة مكلفة بالتدقيق الداخلي احلرص علىعلى  
نظرا  تطبيق خمتلف املتطلبات الواردة ضمن اخلطوط اإلرشادية املطلوبة لإلطار املرجعي الدويل وااللتزام هبا -

 .ملا تضفيه من كفاءة يف أعماهلم التدقيقية وتثمن اجلهود املبذولة من قبلهم
االسرتشاد باخلطوط املوصى باتباعها يف خمتلف املسائل واملواقف اليت تعرتضهم مبا يسمح هلم من التطبيق  -

 .الفعال والكامل للمتطلبات اإلجبارية لإلطار املرجعي
اليت متكنهم  CIAحلصول على الشهادات املهنية للتدقيق الداخلي كشهادة املدقق املعتمد  السعي حنو ا -

من اكتساب الكفاءات واملهارات املهنية اليت تؤهلهم ملمارسة املهنة وفقا ملا هو مطلوب ضمن اإلطار 
 .املرجعي

ليقظة الكاملة يف مسايرة متابعة كل التحديثات اليت تعرفها خمتلف عناصر اإلطار املرجعي وأن ميتلكوا ا -
 .اخلاصة باملهنة القضايا الناشئة

تصميم برامج ضمان وحتسني اجلودة اليت متكنهم من إجراء تقييمات حول مدى التزامهم باملتطلبات  -
 .اإلجبارية لإلطار املرجعي واستدراك خمتلف الفجوات يف طريقة ممارستهم للمهنة
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 .م كل من عمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمةإبداء العناية املهنية الكافية عند تقيي -
إبراز أدوارهم بدقة اجتاه عمليات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة ضمن ميثاق التدقيق، ومناقشة  -

 .األطراف املعنيةوخمتلف  اإلدارة العليا ذلك مع
تقدمي مساعدات يف تصميم طرف اإلدارة العليا ب ليفهم منااللتزام التام باالستقاللية واملوضوعية عند تك -

 . الضوابط الرقابية أو قيامهم ببعض أنشطة إدارة املخاطر أو دعمهم لبعض الشؤون املتعلقة باحلوكمة
 : التي تتوافر على أقسام التدقيق الداخلي توصيات موجهة إلى اإلدارات العليا للمؤسسات .3

 :ؤسسات أيضا إسهامات يف تطوير التدقيق الداخلي هبا من خاللمللإلدارات العليا با
واالعرتاف مبكانته  ،األعمال أمهية التدقيق الداخلي يف التسيري احلديث ملنظماتإبداء القناعة الكافية ب  -

 . ضمن األنشطة القيادية باملؤسسة
املرجعي، والعمل على تعديل تشجيع أقسام التدقيق الداخلي هبا على العمل وفقا ملا ينص عليه اإلطار  -

 . إجراءات وسياسات أنشطة التدقيق بشكل يتوافق ومتطلبات اإلطار
مبا يضمن حتقيق اجلودة  دعم أقسام التدقيق الداخلي على تصميم برامج قوية لضمان وحتسني اجلودة؛ -

 .والفعالية يف أعمال التدقيق
خاطر باملؤسسة وأخرى خاصة مبمارسات إبداء العناية على تصميم إجراءات رمسية خاصة بإدارة امل -

 .احلوكمة، مبا يسهل على املدققني امتثال األدوار املتوقعة منهم اجتاه هذا النوع من العمليات
 يفعلى مستوى جمالس إدارهتم نظرا ملا تتيحه من إمكانية ( مراجعة)االهتمام بإنشاء جلان تدقيق  -

ة وما تقدمه من إسهامات يف جمال إرساء قواعد اإلشراف على أعمال قسم التدقيق الداخلي من جه
 . احلوكمة

 .ضمان وحتسني اجلودة برامجاملندرجة ضمن  اإلشراف على إجراء التقييمات -
جلنة أو خلية على مستوى املؤسسة األم مكلفة  بالنسبة للمؤسسات اليت هلا فروع، بإمكاهنا فتح -

  . باإلشراف على سري برامج ضمان وحتسني اجلودة على مستوى الفروع
تصميم برامج تكوين للعاملني يف قسم التدقيق الداخلي بشكل يتوافق ومستجدات اإلطار املرجعي  -

 .  لداخليالدويل ويساير القضايا الناشئة يف ساحة املمارسات املهنية للتدقيق ا
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 :توصيات موجهة للجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخلين  .4
الوحيدة املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق الداخلي يف املهنية تعترب اجلمعية اجلزائرية للمدققني الداخليني اهليئة 

 :اجلزائر، وعليه نوصي هذه اهليئة بـــــ، وبالتايل فإن هلا كل االعتبار على تطوير مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر
رؤيتها ورسالتها هبويتها وتعرض من خالله  رمسي خاص باجلمعية تعرف من خاللهإنشاء موقع  -

حول مهنة التدقيق خلق بيئة توعوية وإضفاء صفة التفاعلية على املوقع مبا يسهم يف  .واسرتاتيجية عملها
 .الداخلي

ملؤسسات اجلزائرية وكذلك خمتلف اإلطارات من ذوي التخصص لالخنراط استقطاب املدققني الداخليني با -
 .يف اجلمعية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة هبم مبا يسهل عملية التواصل الداخلي واخلارجي معهم

التحلي باليقظة القانونية من خالل رصد النصوص القانونية ذات العالقة مبهنة التدقيق الداخلي  -
 .رف عليهاواالستباقية يف التع

ها  تقوم هبا اجلمعية وتعرف على ضوءإعداد دوريات خاصة باجلمعية تنشر من خالهلا النشاطات اليت -
 .ختلف املستجدات اليت تعرفها املهنة يف الساحة العامليةمب

 كاململكة املغربية والعربية السعودية على سبيل احلصر  مجعيات التدقيق الداخلي بالدول اجملاورةاحملاكاة مع  -
 التدقيقأمهية لتوعية خمتلف األطراف املهتمة ب فضاءا هبما اليت جعلتا من موقع مجعية املدققني الداخليني
  .الداخلي يف التسيري احلديث ملنظمات األعمال

ملتطلبات اإلطار املرجعي الدويل عموما تشجيع املدققني الداخليني باملؤسسات اجلزائرية على االمتثال  -
، واالستفادة من جتارب دولية يف ذلك،  خصوصا للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي للمعايري الدوليةو 

جائزة أفضل املمارسات يف "كتجربة مجعية املدققني الداخليني باإلمارات العربية املتحدة اليت تنظم سنويا 
تشجيعهم على تطبيق أفضل  من خاللداء املؤسسات احلكومية واخلاصة رفع أل اهلادفة "التدقيق الداخلي

عمليات التدقيق الداخلي املتطورة، مبا خيدم حتقيق الرؤية  عن طريقمعايري اجلودة واألداء العاملية والتميز 
    .االسرتاتيجية للجمعية

 :توصيات موجهة للجامعة الجزائرية .5
واالقتصاد والتجارة خصوصا ثقل بارز يف تطوير مهنة التدقيق  للجامعة اجلزائرية عموما ولكليات التسيري

 :الداخلي يف اجلزائر من خالل
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من قبل كليات التسيري واالقتصاد والتجارة مبا يضمن " تدقيق التسيري"إعطاء األمهية الالزمة لتخصص  -
ومستجدات ممارسة املهنة  تالئمبشكل يتزويد سوق العمل بكفاءات مالئمة، وصياغة برامح تكوينية له 

 .يف الساحة العاملية
إدراج مقاييس خاصة بالتدقيق الداخلي ضمن خمتلف التخصصات بكليات التسيري واالقتصاد والتجارة  -

 .بالعناية الالزمة اوتدريسه
ومن مع اجلمعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني الداخليني واالستفادة من خرباهتا امليدانية إبرام عالقات  -

 ".تدقيق التسيري"عالقاهتا الدولية لفائدة الطلبة املتكونني يف ختصص 
طراف املهنية واألكادميية املهتمة الحتكاك خمتلف األ وجعلها فضاءااإلشراف على تنظيم تظاهرات علمية  -

 .بالتدقيق الداخلي
 :الدولة .6

قدرهتا على تقوية  اجلزائرية دور هام أيضا يف تطوير مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر من خالل للحكومة
من خالهلا املؤسسات العمومية االقتصادية على  وإنشاء قواعد قانونية حتفز اإلطار القانوين اخلاص باملهنة
 : وذلك بـــــ إنشاء أقسام التدقيق الداخلي

وكيفية  ذات األسهمبتسيري الشركات خصوصا ما تعلق منها مواد القانون التجاري إعادة النظر يف بعض  -
مسؤولية الرقابة الدائمة على  هذا األخري يتوىل إذ. املهام املوكلة إليهتعيني أعضاء جملس املراقبة وحتديد 

إعداد تقرير  اهيك عن مسؤوليته يفتصرفات املديرين وكيفية تسيريهم لألموال املوضوعة حتت تصرفهم، ن
إعطاء ويف هذا املوضع ال بد من . مكتوب عن حالة الشركة وسري نشاطها على األقل هناية كل سنة مالية

لشركات، من اتسيري يف  يةالشفافيف ضمان  العرتاف مبكانتهاااألمهية الكافية ألقسام التدقيق الداخلي و 
استقاللية خلية هبا بداعلى إعداد تقارير دورية حول وضعية الشركة وحول سري نظام الرقابة ال اخالل قدرهت

إمكانية متابعة ومراجعة تصرفات  طبيعة نشاط التدقيق اليت تتيح له ناهيك عنوكفاءة مالئمة،  تامة
 .ةبكل موضوعية ونزاهاملديرين 

ها و إنشاؤ بة أشكال الفساد يف املؤسسات اجلزائرية هإن املبادرة اليت قامت هبا احلكومة اجلزائرية حملار  -
ومن ، 2222يف مارس " دليل حوكمة املؤسسات اجلزائري"على إعداد  ت أشرفللجنة احلكم الراشد اليت

بني التوصيات اليت حددهتا ضمن هذا الدليل هو وضع نظام مراقبة خاص باملؤسسات بواسطة اللجوء 
مباشر يف فرض وملا ال اللجوء أيضا إىل التدقيق الداخلي، الذي يسهم بشكل  .إىل التدقيق اخلارجي
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ناهيك عن مسامهته البارزة كجهاز ضمن املمارسة الرقابة الدائمة واملستمرة على خمتلف أجزاء املؤسسة، 
  .احلوكمة مبادئويف إرساء السليمة حلوكمة الشركات 

ضع إجراءات تنظيم متيزها الكفاءة والشفافية لعمل جملس كما أوصى الدليل اجلزائري حلوكمة الشركات بو 
يف هذا املوضع ال بد من التأكيد على أمهية إنشاء جلان تدقيق على . اإلدارة واللجان املنبثقة عنها

مستوى جمالس اإلدارة باملؤسسات نظرا ملا تضفيه من شفافية يف األعمال الرقابية وتطبيق ممارسات 
 . يل األمهية والوزن الكايف ألقسام التدقيق الداخلي يف تسيري املؤسساتاحلوكمة بشكل سليم وتو 

كما بإمكان احلكومة اجلزائرية اإلسهام يف تطوير مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر من زاوية دعمها  -
للجمعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني الداخليني، وإضفاء الصبغة الرمسية عليها، حبيث تصبح مؤسسة 
حكومية تشرف على تنظيم ممارسة مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر، وتعمل حتت وصاية هيئة معينة 

 .  تابعة لوزراة املالية
 

 آفاق الدراسة
نه ميكن مواصلة البحث يف الدراسة نفسها ، نرى بأذه الدراسة ويف ظل النتائج املتوصل إليهاهل إعدادناخالل 

وذلك بتوسيع حجم العينة لتشمل عينة من املؤسسات على مستوى الرتاب الوطين، أو تغيري ميدان الدراسة 
 .بإسقاطه على قطاع البنوك أو قطاع التأمينات

لباحثني مهتمني ومتخصصني للباحثة ذاهتا و  كما تبادرت لنا العديد من املواضيع اليت قد تشكل منطلقات فكرية
  :  يف هذا اجملال، ولعل أمهها

حتليل  –ملتطلبات احلديثة للمهنة على ضوء اي يف املؤسسات اجلزائرية ممارسات التدقيق الداخلتقييم  -
 . للواقع وتشخيص للمعوقات

 .لةدراسة حا –مدى موائمة كفاءات املدققني الداخليني يف اجلزائر للمستجدات املعاصرة للمهنة  -
 .دراسة حالة – مدى وعي منظمات األعمال اجلزائرية باألدوار احلديثة للتدقيق الداخلي -
 .دراسة حالة – أمهية برامج ضمان وحتسني اجلودة يف حتسني جودة خدمات التدقيق الداخلي -
 .إىل خدمات التدقيق الداخليحاجة القطاع االستشفائي باجلزائر  -
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 219 .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود االستمارةاملنوال و  (10)

 252 .نتائج اختبار الفرضيات (10)

(10) 
لتأثري متغريات املراقبة عخلى االجتاه العام  ANOVAحتخليل التباين األحادي 

 .لإلجابات عخلى االستمارة
256 
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 وصف وتفصيل معايري األداء: (10)الملحق  
 المعايير الفرعية التابعة للمجموعة جموعةالم رمز اسم المجموعة

 0222 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي

 التخطيط  0202
 االتصال واملوافقة 2020
 املوارد إدارة 0202
 السياسات واإلجراءات 0202
 التنسيق 0202
 رفع التقارير إىل اإلدارة العليا واجمللس  0202
مزود اخلدمات اخلارجي ومسؤوليات  0202

 املنشأة يف جمال التدقيق

 0022 طبيعة عمل التدقيق الداخلي
 احلوكمة 0002 

 إدارة املخاطر  0002
 الرقابة 0002

 0022 التخطيط لمهمة التدقيق الداخلي

 أهداف املهمة 0002
 نطاق املهمة 0002
 ختصيص موارد املهمة 0002
 برنامج املهمة 0002

 0022 تنفيذ المهمة

 حتديد املعلومات  0002
 التحليل والتقييم 0002
 توثيق املعلومات 0002
 اإلشراف على املهمة 0002

 0022 تبليغ النتائج

 معيار التبليغ 0002
 جودة التبليغات 0002
أجنزت املهمة وفقا "استخدام عبارة  0002

للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق 
 "الداخلي
 نشر النتائج 0002
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 اآلراء العامة 0002
  0022 متابعة أعمال التحسين
  0022 قبول اإلدارة للمخاطر
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  .قسم التدقيق الداخلي واملتواجدة على مستوى والية سطيف تتوافر علىقائمة املؤسسات اليت  (:10)الملحق 

 

 
 
 

Nom d’entreprise 
 

N 

Société des ciments de Ain El Kébira- filiale du groupe GICA SCAEK 01 

Société de Fabrication d’accessoires des produits industriels et sanitaires -

Filiale de BCR 
SANIAK 02 

Filiale chargée de la commercialisation les produits du groupe  de BCR VEDIA 03 

Groupe du Production de Boulonnerie, Coutellerie et Robinetterie BCR groupe 04 

Entreprise des Industries Alimentaires Céréalières et Dérivés de Sétif ERIAD 05 

Générales des hauts plateaux- filiale de groupe ERIAD ERIAD-Filiale 06 

Entreprise Nationale des  Appareils de Mesure et de Contrôle. AMC groupe 07 

 Entreprise de Calandrage Plastique - Filiale du groupe ENPEC CALPLAST 08 

Entreprise Injections de sachets et Films Plastique - Filiale du groupe 

ENPEC 
SIPLAST 09 

 Société de Sacherie et Films Plastique -Filiale du groupe ENPEC SOFIPLAST 10 

Société de Fabrication de Moules et Pièce de rechange -Filiale du groupe 

ENPEC 
Al MOULES 11 

Fabrication Tubes et tuyaux en plastique Chiali Plast 12 

Unité montage et maintenance industriels- filiale du groupe ENCC  PROMIND 

Sétif 
13 

Entreprise de Distribution des Matériaux de Construction EDIMCO Sétif 14 

Entreprise de Mise en Valeur Et d’Aménagement Rural E.MI.V.A.R 15 

Entreprise Nationale des produits de l’électrochimie  ENPEC 16 

 Générale Entreprise des Travaux d’Infrastructure et de Construction GETIC 17 

Entreprise de Fabrication et Commercialisation de boissons diverses non 

alcoolisées 

 Groupe 

MAMI 
18 

 laiterie Tell  de Préparation et Conditionnement de Produits Frais à base de 

Lait - filiale du groupe GIPLAIT  
TELL 19 

Fabrication des produits de Soudage et clôture- Filiale du groupe ENTPL  TREFISOUD 20 

Société des Etudes Techniques de Sétif SETS 21 

Centre d’études et de réalisation en Urbanisme URBASE 22 

Société de fabrication des cuirs synthétiques SYNEST 23 

Entreprise publique des Travaux Routiers  ENTR 24 

Entreprise Nationale des peintures ENAP 25 

Société De Transport Routier De Marchandises & De La Logistique -Filiale  

de groupe SNTR 
LOGITRANS 26 

Société d’infrastructures et travaux routières de Wilaya de Sétif  SITRWS 27 

Fabrication Câble Electrique Kplast 28 

Filiale du groupe Cevital. Electroménagers Brandt Sétif 29 

Entreprise de Distribution, Magasins & Commerce, Electroménager, 

Electronique, High-Tech 

 

IRIS SAT- 

Sétif 
30 

 Entreprise d’Agroalimentaire Fouara  31 

Laboratoire des Travaux Publiques  LTP 32 
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 .قائمة أمساء احملكمني: (31)الملحق 
 المؤسسة التابع لها الرتبة المحكم التحكيم مجال

 التخصص في الموضوع
 0-جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل د بالرقي تيجاين.أ

 0-جامعة سطيف   حماضرأستاذ  د العايب عبد الرمحان
 0-جامعة سطيف  أستاذ حماضر شريقي عمر. د

 المنهجية
 0-جامعة سطيف  أستاذ حماضر نويوة صاحل.د
 0-جامعة سطيف  أستاذ مساعد حملب فايزة.د
 0-جامعة سطيف  أستاذ مساعد كشاط أنيس.أ

 اإلحصاء
 0-جامعة سطيف  أستاذ مساعد حصيد صباح.د
 0-جامعة سطيف  أستاذ حماضر يوسفي إمان.د

 الخبرة المهنية

 حرفوش حممد
إطار مهين متخصص يف التدقيق 

سابق لقسم  الداخلي ومسؤول
 .التدقيق الداخلي لشركة عمومية

شركة صناعة االمسنت يعني 
 الكبرية، سطيف

 العياضي أمينة
إطار مهين متخصص يف التدقيق 
الداخلي ومسؤولة سابقة لقسم 
 .التدقيق الداخلي لشركة عمومية

مؤسسة الدراسات التقنية 
 لوالية سطيف
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 .استمارة االستبيان باللغة العربية (:10)الملحق 
 

 1سطيف  –فرحات عباس  جامعة
 .وعلوم التسيير و التجارية كلية العلوم االقتصادية

 
 :.../....رقم االستبيان 
 
 
 
 

 استبيان موجه إىل العاملني مبصلحة التدقيق الداخلي
 ...حتية طيبة وبعد 

 
وفقا المؤسسة االقتصادية الجزائرية ب تطوير واقع التدقيق الداخلي"حول  دراسة بإجراء ةالباحث قومت
دكتوراه الطور  شهادة  نيل ملتطلبات استكماالا  وذلك " ةيمهنال اتممارسلاإلطار المرجعي الدولي للعناصر 

  .إدارة أعمال المؤسسات الثالث يف علوم التسيري ختصص
 التدقيق الداخلي مصلحةتشتغلون ضمن بصفتكم  منوجه هذا االستبيان خصيصا إىل حضرتك

 بأن علماا  رأيكم، عن تعرب اليت اخلانة يف وذلك االستبيان فقرات على باإلجابة التكرم منكم باملؤسسة، راجني

  .فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن تامة بسرية ستعامل ستقدموهنا اليت البيانات
دقة النتائج اليت ستتوصل هلا هذه الدراسة  منكم مراعاة الدقة واملوضوعية يف اإلجابة ذلك أن نرجو

 .تتوقف على مدى جتاوبكم مع فقرات االستبيان
                                                                                                                 

 مشاكرين تعاونك
 
 

 كشاط منى: الباحثة
 :.....................الهاتف                                                                               
 :.....................االيميل                                                                                

 االستبيان
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 .يف اخلانة اليت تعرب عن رأيكم( )؛ الرجاء وضع إشارة معلومات عامة :الجزء األول
 معلومات عامة عن المؤسسة

 نوع المؤسسة التي تعملون فيها .0
  خاصة                       عمومية                                                                                 

 فيه مؤسستكمالقطاع الذي تنشط  .0
 جتاري                                                          خدمايت                                        إنتاجي

 بالمؤسسةالداخلي التدقيق  مصلحةمعلومات عامة عن 
 بمؤسستكمالداخلي التدقيق  مصلحةأقدمية  .0

 سنوات  02أكثر من       سنوات                     02إىل  0من           سنوات                      0من  أقل     

 ؟توجد لجنة تدقيق بمؤسستكمهل  .0
 ال               نعم                                                                                                        

  :، تابعة لــــالتدقيق الداخلي بمؤسستكم مصلحة  .0
 ................( :.........................اذكرها)إدارة أخرى                            املدير العام                

 (كمكاتب االستشارة مثال)تسند المؤسسة نشاط التدقيق الداخلي إلى أطراف خارجية  .0
 أبدا                                         نادرا                           أحيانا        دائما                        

 :..........................................عدد العاملين في مصلحة التدقيق الداخلي .0
 معلومات عامة عن المدقق الداخلي

 المسمى الوظيفي .8
 أخرى                   مساعد مدقق داخلي       التدقيق الداخلي          مصلحةرئيس    مدقق داخلي             

 المؤهل العلمي .9
 ماسرت                    دكتوراه                       ماجستري                       ليسانس      أقل من جامعي       

 التخصص .02
 تدقيق             أخرى     إدارة أعمال                              حماسبة               مالية                        
 الشهادات المهنية  .00

         DPAIمهنية يف التدقيق الداخليشهادة                                         CIA شهادة مدقق داخلي معتمد
 ةدون شهادة مهني                           (:................................................اذكرها)  أخرى 
 الخبرة المهنية في مجال التدقيق الداخلي .00

 سنوات 0سنوات                                        أكثر من  0إىل  0من      سنوات                    0أقل من 
 ؟AACIAهل أنت عضو منتسب إلى جمعية المدققين االستشاريين الداخليين الجزائريين  .00

 ال                                                                                                          نعم        
 هل أنت على دراية بأن هناك إطار مرجعي دولي يغطي كافة الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي؟ .00
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          ال                                                                                                             نعم      
                                                                

 :، ما درجة موافقتك على العبارات اآلتية(نعم)في حالة اإلجابة بـــــ

ون 
د

جابة
إ

ير  
غ

افق
مو

افق 
هو

فق  
موا شدة

ب
 

االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية اليت جاء هبا اإلطار ر  على حت .00
 .املرجعي الدويل للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي

    

تستعني بالتوجيهات املوصى هبا اليت يوفرها اإلطار املرجعي  .00
 .املهنية كممارساتخالل   الدويل

    

هتتم مبتابعة املستجدات اليت يعرفها اإلطار املرجعي الدويل  .00
 . للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي

    

 .؛ الرجاء مراعاة الدقة يف اإلجابة على العبارات الواردةحماور االستمارة: الجزء الثاني
 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا .على العمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي الحرصمدى  -أوال
       .التدقيق الداخلي مبؤسستكم ميثاق التدقيق الداخلي مصلحةيتوافر لدى  20

ضمن  ؛اليت جاء هبا اإلطار املرجعي الدويل ؛تقر برسالة التدقيق الداخلي 20
       .ميثاق التدقيق

املهنية الالزمة لتحقيق رسالة التدقيق الداخلي عند مزاولتك  تبدي العناية 20
      .ألنشطة التدقيق

20 
يساعدك االلتزام برسالة التدقيق الداخلي على إبداء آراء مهنية قائمة على 

      .أساس املقاربة باملخاطر

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا .لمبادئ األساسية للتدقيق الداخليااللتزام بامدى   -ثانيا

20 
؛ اليت جاء تقر باملبادئ األساسية العشرة للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

       .ضمن ميثاق التدقيق هبا اإلطار املرجعي الدويل؛

باملبادئ األساسية عند مزاولتك تبدي العناية املهنية الالزمة على االلتزام  20
 .ألنشطة التدقيق الداخلي

     

      . يساعدك االلتزام باملبادئ األساسية على إثبات فعالية التدقيق الداخلي 20
 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا .بقواعد أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي االلتزاممدى  -ثالثا
      .ميثاق التدقيق ضمنتقر مببادئ أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي  28
      .نزيها عند ممارستك ألنشطة التدقيقحتر  على أن تكون  29
      .تلتزم بأعلى درجات من املوضوعية املهنية عند ممارستك ألنشطة التدقيق 02
      .تلتزم مببدأ السر املهين عند ممارستك ألنشطة التدقيق 00
      .حتر  على حيازة الكفاءة املهنية الالزمة عند ممارستك ألنشطة التدقيق 00
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      .تقر بقواعد السلوك املهين ضمن ميثاق التدقيق 00
        .تسرتشد بقواعد السلوك املهين من أجل االلتزام بقواعد أخالقيات املهنة 00
 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا .بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي االلتزاممدى  -رابعا

00 
الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي ضمن ميثاق تقر بكل املعايري 

      .التدقيق

      .تعرف مبسؤولياتك ضمن ميثاق التدقيق 00
      .حتر  على مراجعة ميثاق التدقيق بصفة دورية 00
      .حيمل ميثاق التدقيق مبصلحتكم تأشرية املصادقة من طرف اإلدارة العليا 08
      .اخلدمات التأكيدية اليت تقدمها يف ميثاق التدقيقحتدد طبيعة  09
      .حتدد طبيعة اخلدمات االستشارية اليت تقدمها يف ميثاق التدقيق 02
      .تناقش استقالليتك التنظيمية مع اإلدارة العليا 00
      .تك املهنية عن طريق التكوين املستمرحتر  على تطوير كفاء 00

 للمؤسسة من خالل اإلدارة الفعالة ملصلحة إضافة قيمة مضافةحتر  على  00
      .التدقيق الداخلي

      .تقوم بتصميم خطة تدقيق مبنية على أساس املخاطر 00
      .تبلغ خطة التدقيق إىل اإلدارة العليا من أجل املوافقة عليها 00
      .توفر املوارد الضرورية من أجل إجناز خطة التدقيق 00
       .اإلجراءات الكفيلة لتوجيه نشاط التدقيق الداخلي التدقيق يتوافر مبصلحة 00
       .تنسق نشاطات مصلحة التدقيق مع خمتلف األطراف املعنية 08
      .تبلغ تقارير أعمال التدقيق إىل اإلدارة العليا بشكل دوري 09
      .تناقش مضمون التقارير مع اإلدارة العليا 02
      .حتدد األهداف اخلاصة بكل مهمة من مهمات التدقيق 00
      .حتدد نطاق التدقيق الداخلي بشكل يتالءم وأهداف مهمة التدقيق 00

هداف املسطرة األتسعى للحصول على األدلة الكافية من أجل حتقيق  00
      . للمهمة

تقييماتك لتلك األدلة اليت تؤسس استنتاجاتك املتعلقة باملهمة بناءا على  00
      .قمت جبمعها

      .توثق نتائج مهمة التدقيق بطريقة رمسية 00
      .تقرتح توصيات حتسينية عند االنتهاء من كل مهمة 00
      .تشارك يف وضع خطط أعمال لتنفيذ التوصيات اليت اقرتحتها 00
       .تبلغ نتائج مهمة التدقيق إىل األطراف املعنية 08
     أجنزت املهمة وفقا "عند تبليغك لنتائج املهمة، حتر  على ذكر عبارة  09
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 ."للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
      ".خطط األفعال"تشارك يف متابعة نتائج تنفيذ  02

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا .مدى االهتمام بعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة -خامسا

00 
تتأكد من أن اإلدارة العليا تتخذ االحتياطات الالزمة لتصميم نظام رقابة 

      .داخلي يتصف باملالءمة

      .تقيم فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري 00
      .تديل بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام الرقابة الداخلية الساري 00

00 
تعطي ضمانات معقولة لفائدة اإلدارة العليا حول السري السليم لنظام الرقابة 

      .الداخلية باملؤسسة

      .تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري نظام الرقابة الداخلية 00
      .يتوافر مبؤسستكم إجراءات رمسية تنظم عملية إدارة املخاطر 00
      .إدارة املخاطر باملؤسسة تتوىل اإلدارة العليا عملية 00
      .تقيم فعالية  عملية إدارة املخاطر مبؤسستكم 08
      .تساعد اإلدارة العليا على حتديد املخاطر األساسية اليت تعيشها املؤسسة 09
      . تديل بآرائك من أجل حتسني فعالية نظام إدارة املخاطر مبؤسستك 02
      .رمسية حول سري عملية إدارة املخاطر باملؤسسةتقوم بإعداد تقارير  00
      .تناقش مع اإلدارة العليا مستوى اخلطر املقبول 00
      .تتوافر مبؤسستكم إجراءات رمسية تنظم سري عمليات احلوكمة 00
      .يشارك مصلحة التدقيق الداخلي مبؤسستكم يف عمليات احلوكمة 00
      .تساعد اإلدارة العليا على تقييم ممارسات عمليات احلوكمة 00
      .تديل بآرائك من أجل حتسني عمليات احلوكمة 00
      .تقوم بإعداد تقارير رمسية حول سري عملية احلوكمة باملؤسسة 00

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا مدى االستعانة ببرامج ضمان وتحسين الجودة -سادسا
      .تقوم بإعداد برنامج ضمان وحتسني اجلودة مبصلحة التدقيق الداخلي 08

يساعدك برنامج ضمان وحتسني اجلودة على قياس كفاءة أنشطة التدقيق  09
      . الداخلي

ميكنك برنامج ضمان وحتسني اجلودة من  االلتزام بعناصر اإلطار املرجعي  02
      .الداخليالدويل للممارسات املهنية للتدقيق 

تتوىل القيام بتقييمات ذاتية ألعمالك املهنية اجلارية مبصلحة التدقيق  00
      .الداخلي

يتم تقييم أعمال مصلحة التدقيق الداخلي دوريا من طرف أشخا  من  00
      .داخل املؤسسة
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00 
يتم إجراء تقييمات خارجية ألعمال التدقيق  على مستوى مؤسستكم،

الداخلي من طرف أشخا  من خارج املؤسسة على األقل مرة كل مخس 
 . سنوات

     

 يتم دوريا إعداد تقارير عن سري برنامج ضمان وحتسني اجلودة  00
      . مبصلحة التدقيق الداخلي

اإلفصاح عن كل حاالت عدم املطابقة للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي  يتم 00
      . ضمن تقارير سري برنامج ضمان وحتسني اجلودة

      .يتم إبالغ تلك التقارير إىل اإلدارة العليا 00
 .شكرا على تعاونكم واهتمامكم

 
 

 .استمارة االستبيان باللغة الفرنسية (:10)الملحق 
 

Université Ferhat Abbas – Sétif 1 

Faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion. 

   

 

 

           Questionnaire N : ……/……… 

 

 

 

 

Questionnaire destiné aux employés du service d’audit interne  
 

Salutations ; 

       Dans le cadre de la préparation d’une thèse de Doctorat 3
éme

 cycle en 

sciences de gestion, option : Management des entreprises, portant le thème: 

« Développement de L’audit Interne dans les Entreprises Economiques 

Algérienne selon les Eléments du Cadre De Référence International Des 

Pratiques Professionnelles ». J’ai l’immense plaisir de solliciter votre haute 

bienveillance de vouloir me prêter l’aide nécessaire pour réaliser ma recherche 

en voulant bien répondre, en toute objectivité, aux questions contenues dans le 

présent questionnaire.  

       Je vous informe que les renseignements fournis auront l’entière discrétion et 

ne seront utilisés que dans des buts purement scientifiques. 

 

Je vous remercie d’avance pour  votre collaboration. 

 

Questionnaire 
 

Doctorante : 

Mme. KECHAT Mouna 
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N tél :……………………… 

E-mail :..…….………………          

 
Première partie : Informations générales, piètre  de bien vouloir mettre une croix () dans la 

correspondante. 

Informations générales sur l’entreprise 
1. Type d’entreprise : 

Publique                                                                                      Privée               

2. Secteur d’activité de votre entreprise 

Productif                              Service                                     Commercial  

Informations générales sur le Service d’Audit Interne 

3. Ancienneté du service d’audit interne au sein de votre entreprise 

Moins de 5 ans                      Entre 6-10 ans                            Plus de 10 ans                      

4. Existe –il un comité d’audit au sein de votre entreprise? 

Oui                                                                                              Non 

5.  Le Service d’audit interne, attaché à : 

Direction Générale               Autre direction (citez là) :…………………………… 

6. L’audit interne est-il externalisé vers des parties extérieures ? 

Toujours                Fréquemment                          Rarement                         Jamais 

7. Nombre de l’effectif au sein du service d’audit interne est :……………………… 

Informations générales sur l’auditeur interne 

8. Dénomination fonctionnelle : 

Auditeur interne                                                      Chef service d’audit interne 

Assistant d’auditeur interne                Autres (citez-la) :……………………………. 

9. Qualification professionnelle : 

Moins qu’un niveau universitaire                                licence                       Master                   

Magister                                                Doctorat 

10. Spécialité : 

Finance            Comptabilité           Management             Audit                    Autre 

11. Diplômes professionnelles : 

Certificat CIA « Auditeur Interne Certifié »  

Diplôme DPAI « Diplôme Professionnelle d’Audit Interne » 

Autre (citez le) :……………………………………………………………………… 

Sans diplôme   

12. Expérience professionnelle dans le domaine d’audit interne : 

Moins de 3 ans                       Entre 3-5 ans                                       Plus de 5 ans 

13. Êtes-vous membre adhérent à l’Association des Auditeurs Consultants Internes 

Algériennes « AACIA » ? 

Oui                                                                                                              Non  

14. Savez-vous qu’il existe un Cadre de Référence Internationale des Pratiques 

Professionnelles d’Audit Interne « CRIPP » ? 

Oui                                                                                                              Non  

Si la réponse est « oui », indiquez votre approbation sur les expressions suivants : 

Expression 

S
a
n

s 

ré
p

o
n

se
 

P
a
s 

d
’a

cc
o
rd

 

D
’a

cc
o
rd

 

T
o
u

t 
à
 

fa
it

 

d
’a

c
co

rd
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15. Vous veillez à l’application des dispositions 

obligatoires du CRIPP.  
    

16.  Vous faites appel à les dispositions 

recommandées fournis par le CRIPP. 
    

17. Vous intéressez par le suivie des actualités du 

CRIPP.   
    

Deuxième Partie : Contenue de questionnaire, Piètre  de bien vouloir mettre une croix () 

dans la case correspondante à votre avis après avoir lu l’expression. 
 

Premièrement : portée sur l’attention du travail 

conformément à la mission d’audit interne. 
Jamais Rarement Souvent 

Fréquem- 

ment 
Toujours 

01 Votre service d’audit interne contient une 

charte d’audit interne. 

   
 

 

02 Vous reconnaissez la mission du CRIPP 

d’audit induite par la Charte de l’audit. 

     

03 Vous accordez l’attention professionnelle 

nécessaire à la réalisation de la mission 

d’audit interne lors de votre travail d’audit. 

     

04 Votre implication de la mission d’audit interne 

vous aide dans l’expression d’avis 

professionnels basés sur l’approche des 

risques. 

     

Deuxièmement : portée sur la mise en œuvre de 

l’ensemble des principes fondamentaux de 

l’audit interne. 

Jamais Rarement Souvent 
Fréquem- 

ment 
Toujours 

05 Vous reconnaissez les dix principes 

fondamentaux pour la pratique professionnelle 

de l’audit interne  du CRIPP au sein de  la 

charte d’audit. 

     

06 Vous accordez l’attention professionnelle à la 

mise en œuvre des principes fondamentaux de 

l’audit interne dans vos pratiques de  la 

profession. 

     

07 Votre implication des principes fondamentaux 

vous aide à affirmer l’efficacité de l’audit 

interne.  

     

Troisièmement : portée sur le respect du code 

déontologie de la profession d’audit interne 
Jamais Rarement Souvent 

Fréquem- 

ment 
Toujours 

08 Vous reconnaissez les principes 

déontologiques de la profession dans la charte 

de l’audit interne. 

     

09 Vous veillez à rester intègre dans vos 

pratiques de  la profession. 

     

10 Vous vous engagez à une profonde objectivité 

dans vos pratiques de  la profession. 

     

11 Vous vous engagez à l’obligation de la 

confidentialité dans vos pratiques de la 

profession. 

     

12 Vous veillez à posséder la compétence      
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professionnelle nécessaire à l’exercice de ta 

profession. 

13 Vous reconnaissez les règles de conduite 

professionnel contenues dans la charte d’audit. 

     

14 Vous êtes orienté par les règles de conduite 

professionnel dans votre implication aux 

principes déontologiques de la profession. 

     

Quatrièmement : portée sur la conformité aux 

normes internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne. 

Jamais Rarement Souvent 
Fréquem- 

ment 
Toujours 

15 Vous reconnaissez l’ensemble des normes 

internationales pour la pratique 

professionnelle d’audit interne dans la Charte 

d’audit. 

     

16 Vous reconnaissez vos responsabilités au sein 

de la Charte de l’audit. 

     

17 Vous veillez à la révision de la Charte de 

l’audit périodiquement. 

     

18 La Charte de l’audit porte le visa de 

confirmation de votre Direction générale. 

     

19 Vous déterminez la nature des activités 

d’assurance prévues dans la Charte de l’audit. 

     

20 Vous déterminez la nature des activités de 

conseil que vous prestez dans la Charte de 

l’audit. 

     

21 Vous négociez avec la Direction Générale  

votre indépendance organisationnelle. 

     

22 Vous veillez à développer  votre compétence 

professionnelle via la formation continue. 

     

23 Vous veillez à fournir une valeur ajoutée à 

l’entreprise  par une gestion efficace  du 

service d’audit interne. 

     

24 Vous élaborez un plan d’audit basé sur les 

risques. 

     

25 Vous communiquez le plan d’audit à la 

direction générale  pour  l’objectif de la 

confirmation. 

     

26 Vous mettez en œuvre les ressources 

nécessaires pour la réalisation d’un plan 

d’audit.  

     

27 La structure d’audit interne dispose des 

procédures nécessaires pour l’orientation de 

l’activité d’audit.  

     

28 Vous coordonnez l’activité du service d’audit 

avec  les diverses parties concernées. 

     

29 Vous communiquez périodiquement les 

rapports d’audit à la direction générale. 

     

30 Vous débattez du contenu des rapports d’audit 

avec la direction générale. 
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31 Vous fixez les objectifs de chacune des 

missions d’audit interne. 

     

32 Vous déterminez le champ de l’audit interne 

de manière compatible avec  les objectifs de la 

mission d’audit.  

     

33 Vous cherchez des preuves suffisantes pour 

l’atteinte des objectifs fixés à la mission. 

     

34 Vous basez vos conclusions tirées de la 

mission sur la base de votre évaluation des 

preuves que vous avez réunies.  

     

35 Vous documentez les résultats de la mission 

d’audit de manière officielle. 

     

36 Vous proposez des recommandations 

d’amélioration à la fin de chaque mission 

d’audit. 

     

37 Vous participez à l’élaboration des plans 

d’actions pour la mise en œuvre des 

recommandations que vous avez préconisées.  

     

38 Vous communiquez les résultats de la mission 

d’audit aux parties concernées. 

     

39 Lors de la communication des résultats de la 

mission, vous utilisez l’expression  suivant : 

« la mission a été réalisée conformément aux 

normes internationales pour la pratique 

professionnelle d’audit interne ». 

     

40 Vous participez au suivi les résultats de la 

mise en œuvre des plans d’actions. 

     

Cinquièmement : portée sur l’intérêt aux 

processus de contrôle interne, gestion des 

risques et gouvernance d’entreprise.   

Jamais Rarement Souvent 
Fréquem- 

ment 
Toujours 

41 Vous confirmez que la Direction générale a 

pris les mesures nécessaires pour la mise en 

place d’un système pertinent de contrôle 

interne au sein de l’entreprise. 

     

42 Vous évaluez l’efficacité du système de 

contrôle interne en vigueur.  

     

43 Vous faites part par vos avis pour 

l’amélioration de l’efficacité du système de 

contrôle interne en vigueur. 

     

44 Vous donnez des assurances raisonnables à la 

direction générale pour un bon déroulement 

du système de contrôle interne de l’entreprise. 

     

45 Vous élaborez des rapports périodiques au 

sujet du système de contrôle interne. 

     

46 Il existe au sein de votre entreprise des 

procédures officielles régissant le processus 

de gestion des risques. 

     

47 La Direction prend en charge le processus de 

gestion des risques. 
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48 Vous évaluez l’efficacité du processus de 

gestion des risques.  

     

49 Vous assistez la Direction générale dans 

l’identification des risques clés que  

l’entreprise rencontrerait. 

     

50 Vous faites part de vos avis pour 

l’amélioration de l’efficacité du système de 

gestion des risques dans l’entreprise. 

     

51 Vous évaluez la pratique des processus de 

gestion des risques dans l’entreprise en 

rédigeant des rapports officiels. 

     

52 Vous débattez avec la Direction au sujet du 

seuil de risque acceptable.  

     

53 Il existe au sein de votre entreprise des 

procédures officielles régissant le processus 

de gouvernance. 

     

54 La structure d’audit de votre entreprise 

contribue au processus de gouvernance. 

     

55 Vous accompagnez la direction durant 

l’évaluation de mise en œuvre des processus 

de gouvernance. 

     

56 Vous faites part par vos avis pour 

l’amélioration du processus de gouvernance. 

     

57 Vous rédigez des rapports officiels au sujet de 

la gestion du processus de gouvernance dans 

l’entreprise. 

     

Sixièmement : portée sur l’appui des 

programmes d’assurance et d’amélioration 

qualité  de l’audit interne. 

Jamais Rarement Souvent 
Fréquem- 

ment 
Toujours 

58 Vous disposez un programme d’assurance et 

d’amélioration qualité au niveau de votre 

structure d’audit interne. 

     

59 Le programme d’assurance et d’amélioration 

de la qualité vous aide dans l’évaluation de 

l’efficacité de l’activité d’audit interne. 

     

60 Le programme d’assurance et d’amélioration 

qualité vous oblige  à faire conforme au cadre 

de référence international des pratiques 

professionnelles d’audit interne.  

     

61 Vous procédez des auto-évaluations de vos 

travaux professionnels en cours au sein du 

service d’audit interne.  

     

62 Les travaux du service d’audit interne font 

l’objet d’évaluation de la part du personnel de 

l’entreprise. 

     

63 Au niveau de votre entreprise, il est procédé à 

des évaluations externes des travaux de l’audit 

interne de la part de personnes externes (hors 

entreprise) au moins une fois tous les cinq ans. 
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64 les rapports sur le programme d’assurance et 

d’amélioration qualité  doivent être établis, 

périodiquement, par le service d’audit interne.  

     

65 Il est procédé à l’identification de tous les  

non- conformités aux normes internationales 

d’audit interne au moyen de rapport du 

programme d’assurance et d’amélioration 

qualité. 

     

66 Ces rapports sont communiqués à la Direction 

générale périodiquement. 

     

Merci pour votre collaboration. 

 

 .ألفا كرونباخ للعينة التجريبيةمعامل قيمة  (:10)الملحق 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.845 66 

 
 .(Spearman معامل سبريمان) حملاور االستمارة االرتباط قيمة معامل : (10)الملحق 

 .معامل سبريمان لبنود حمور الرسالة -
Corrélations 

 M1 M2 M3 M4 M1M4 

Rho de Spearman M1 Coefficient de corrélation 1.000 .362
*
 .041 -.037- .426

**
 

Sig. (bilatéral) . .017 .796 .813 .004 

N 43 43 43 43 43 

M2 Coefficient de corrélation .362
*
 1.000 .480

**
 .489

**
 .815

**
 

Sig. (bilatéral) .017 . .001 .001 .000 

N 43 43 43 43 43 

M3 Coefficient de corrélation .041 .480
**
 1.000 .315

*
 .587

**
 

Sig. (bilatéral) .796 .001 . .040 .000 

N 43 43 43 43 43 

M4 Coefficient de corrélation -.037- .489
**
 .315

*
 1.000 .770

**
 

Sig. (bilatéral) .813 .001 .040 . .000 

N 43 43 43 43 43 

M1M4 Coefficient de corrélation .426
**
 .815

**
 .587

**
 .770

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .004 .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 43 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 .األساسيةاملبادئ معامل سبريمان لبنود حمور  -
 

Corrélations 

 P1 P2 P3 P1P3 

Rho de Spearman P1 Coefficient de corrélation 1.000 .328
*
 .377

*
 .750

**
 

Sig. (bilatéral) . .032 .013 .000 
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N 43 43 43 43 

P2 Coefficient de corrélation .328
*
 1.000 .556

**
 .743

**
 

Sig. (bilatéral) .032 . .000 .000 

N 43 43 43 43 

P3 Coefficient de corrélation .377
*
 .556

**
 1.000 .797

**
 

Sig. (bilatéral) .013 .000 . .000 

N 43 43 43 43 

P1P3 Coefficient de corrélation .750
**
 .743

**
 .797

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 .معامل سبريمان لبنود حمور أخالقيات املهنة -
Corrélations 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
D1D

7 

Rho de Spearman D1 Coefficient de corrélation 1.00
0 

.547
*

*
 

.557
*

*
 

.012 .090 
.426

*

*
 

.622
*

*
 

.664
*

*
 

Sig. (bilatéral) . .000 .000 .937 .567 .004 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D2 Coefficient de corrélation .547
*

*
 

1.00
0 

.809
*

*
 

.275 
.445

*

*
 

.737
*

*
 

.467
*

*
 

.826
*

*
 

Sig. (bilatéral) .000 . .000 .074 .003 .000 .002 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D3 Coefficient de corrélation .557
*

*
 

.809
*

*
 

1.00
0 

.493
*

*
 

.425
*

*
 

.548
*

*
 

.587
*

*
 

.871
*

*
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .001 .005 .000 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D4 Coefficient de corrélation 
.012 .275 

.493
*

*
 

1.00
0 

.095 .210 .214 
.430

*

*
 

Sig. (bilatéral) .937 .074 .001 . .545 .177 .169 .004 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D5 Coefficient de corrélation 
.090 

.445
*

*
 

.425
*

*
 

.095 
1.00

0 
.384

*
 .387

*
 

.559
*

*
 

Sig. (bilatéral) .567 .003 .005 .545 . .011 .010 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D6 Coefficient de corrélation .426
*

*
 

.737
*

*
 

.548
*

*
 

.210 .384
*
 

1.00
0 

.615
*

*
 

.776
*

*
 

Sig. (bilatéral) .004 .000 .000 .177 .011 . .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D7 Coefficient de corrélation .622
*

*
 

.467
*

*
 

.587
*

*
 

.214 .387
*
 

.615
*

*
 

1.00
0 

.802
*

*
 

Sig. (bilatéral) .000 .002 .000 .169 .010 .000 . .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

D1D7 Coefficient de corrélation .664
*

*
 

.826
*

*
 

.871
*

*
 

.430
*

*
 

.559
*

*
 

.776
*

*
 

.802
*

*
 

1.00
0 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .004 .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 (00-00العبارة ) معامل سبريمان لبنود حمور املعايري املهنية -

Corrélations 
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 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 
N1N2

6 

Rho de 
Spearman 

N1 Coefficient de 
corrélation 

1.000 .252 .282 -.101- -.017- -.006- .361
*
 .243 .145 .191 

Sig. (bilatéral) 
. .102 .067 .521 .912 .970 .017 .116 .353 .221 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N2 Coefficient de 
corrélation .252 1.000 .516

**
 .136 .240 .185 .383

*
 .287 .030 .367

*
 

Sig. (bilatéral) 
.102 . .000 .385 .120 .235 .011 .062 .850 .016 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N3 Coefficient de 
corrélation .282 .516

**
 1.000 .041 .630

**
 .508

**
 .191 .232 .101 .419

**
 

Sig. (bilatéral) 
.067 .000 . .795 .000 .001 .220 .134 .518 .005 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N4 Coefficient de 
corrélation -.101- .136 .041 1.000 .385

*
 .252 -.150- -.233- .077 .153 

Sig. (bilatéral) 
.521 .385 .795 . .011 .103 .336 .132 .623 .329 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N5 Coefficient de 
corrélation -.017- .240 .630

**
 .385

*
 1.000 .798

**
 .093 .223 .157 .483

**
 

Sig. (bilatéral) 
.912 .120 .000 .011 . .000 .552 .150 .315 .001 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N6 Coefficient de 
corrélation -.006- .185 .508

**
 .252 .798

**
 1.000 .249 .146 .291 .492

**
 

Sig. (bilatéral) 
.970 .235 .001 .103 .000 . .107 .350 .059 .001 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N7 Coefficient de 
corrélation .361

*
 .383

*
 .191 -.150- .093 .249 1.000 .304

*
 -.103- .158 

Sig. (bilatéral) 
.017 .011 .220 .336 .552 .107 . .048 .509 .311 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N8 Coefficient de 
corrélation .243 .287 .232 -.233- .223 .146 .304

*
 1.000 .279 .200 

Sig. (bilatéral) 
.116 .062 .134 .132 .150 .350 .048 . .070 .198 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N9 Coefficient de 
corrélation .145 .030 .101 .077 .157 .291 -.103- .279 1.000 .476

**
 

Sig. (bilatéral) 
.353 .850 .518 .623 .315 .059 .509 .070 . .001 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
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N1N2
6 

Coefficient de 
corrélation .191 .367

*
 .419

**
 .153 .483

**
 .492

**
 .158 .200 .476

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) 
.221 .016 .005 .329 .001 .001 .311 .198 .001 . 

N 
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 (.00-00العبارة )املعايري املهنية معامل سبريمان لبنود حمور  -

Corrélations 

 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 
N1N2

6 

Rho de 
Spearman 

N10 Coefficient de 
corrélation 

1.000 .538
**
 .610

**
 .583

**
 .803

**
 .432

**
 .644

**
 .636

**
 .454

**
 .813

**
 

Sig. (bilatéral) . .000 .000 .000 .000 .004 .000 .000 .002 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N11 Coefficient de 
corrélation 

.538
**
 1.000 .652

**
 .327

*
 .541

**
 .606

**
 .290 .609

**
 .207 .476

**
 

Sig. (bilatéral) .000 . .000 .033 .000 .000 .059 .000 .182 .001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N12 Coefficient de 
corrélation 

.610
**
 .652

**
 1.000 .492

**
 .595

**
 .602

**
 .381

*
 .569

**
 .588

**
 .654

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .001 .000 .000 .012 .000 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N13 Coefficient de 
corrélation 

.583
**
 .327

*
 .492

**
 1.000 .573

**
 .139 .492

**
 .623

**
 .560

**
 .640

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .033 .001 . .000 .375 .001 .000 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N14 Coefficient de 
corrélation 

.803
**
 .541

**
 .595

**
 .573

**
 1.000 .340

*
 .625

**
 .604

**
 .434

**
 .862

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 . .026 .000 .000 .004 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N15 Coefficient de 
corrélation 

.432
**
 .606

**
 .602

**
 .139 .340

*
 1.000 .259 .514

**
 .247 .422

**
 

Sig. (bilatéral) .004 .000 .000 .375 .026 . .094 .000 .110 .005 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N16 Coefficient de 
corrélation 

.644
**
 .290 .381

*
 .492

**
 .625

**
 .259 1.000 .456

**
 .601

**
 .797

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .059 .012 .001 .000 .094 . .002 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N17 Coefficient de 
corrélation 

.636
**
 .609

**
 .569

**
 .623

**
 .604

**
 .514

**
 .456

**
 1.000 .469

**
 .691

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 . .002 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N18 Coefficient de 
corrélation 

.454
**
 .207 .588

**
 .560

**
 .434

**
 .247 .601

**
 .469

**
 1.000 .608

**
 

Sig. (bilatéral) .002 .182 .000 .000 .004 .110 .000 .002 . .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N1N2
6 

Coefficient de 
corrélation 

.813
**
 .476

**
 .654

**
 .640

**
 .862

**
 .422

**
 .797

**
 .691

**
 .608

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .001 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 .(02-00العبارة ) معامل سبريمان لبنود حمور املعايري املهنية -
 

Corrélations 

 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 
N1N2

6 

Rho de 
Spearman 

N19 Coefficient de 
corrélation 1.000 .496

**
 .639

**
 .518

**
 .318

*
 .430

**
 .249 .562

**
 .473

**
 

Sig. (bilatéral) . .001 .000 .000 .038 .004 .107 .000 .001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N20 Coefficient de 
corrélation 

.496
**
 1.000 .847

**
 .614

**
 .507

**
 .800

**
 .178 .260 .633

**
 

Sig. (bilatéral) .001 . .000 .000 .001 .000 .254 .092 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N21 Coefficient de 
corrélation 

.639
**
 .847

**
 1.000 .697

**
 .452

**
 .672

**
 .136 .276 .505

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .000 .002 .000 .386 .073 .001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N22 Coefficient de 
corrélation 

.518
**
 .614

**
 .697

**
 1.000 .335

*
 .499

**
 .183 .203 .351

*
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 . .028 .001 .241 .192 .021 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N23 Coefficient de 
corrélation 

.318
*
 .507

**
 .452

**
 .335

*
 1.000 .481

**
 .151 .629

**
 .593

**
 

Sig. (bilatéral) .038 .001 .002 .028 . .001 .333 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N24 Coefficient de 
corrélation 

.430
**
 .800

**
 .672

**
 .499

**
 .481

**
 1.000 .129 .359

*
 .715

**
 

Sig. (bilatéral) .004 .000 .000 .001 .001 . .411 .018 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N25 Coefficient de 
corrélation 

.249 .178 .136 .183 .151 .129 1.000 .220 .264 

Sig. (bilatéral) .107 .254 .386 .241 .333 .411 . .157 .087 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N26 Coefficient de 
corrélation 

.562
**
 .260 .276 .203 .629

**
 .359

*
 .220 1.000 .667

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .092 .073 .192 .000 .018 .157 . .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

N1N26 Coefficient de 
corrélation 

.473
**
 .633

**
 .505

**
 .351

*
 .593

**
 .715

**
 .264 .667

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .001 .000 .001 .021 .000 .000 .087 .000 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 (.09-00العبارة )معامل سبريمان لبنود حمور العمليات التشغيلية  -

 

Corrélations 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 
O1O
17 
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Rho de 
Spearman 

O1 Coefficient de 
corrélation 

1.000 .134 .066 -.160- .066 .250 -.008- .027 .014 .106 

Sig. (bilatéral) . .391 .676 .304 .673 .106 .958 .862 .928 .499 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O2 Coefficient de 
corrélation 

.134 1.000 .729
**
 .482

**
 .015 .262 .125 .257 .516

**
 .398

**
 

Sig. (bilatéral) .391 . .000 .001 .925 .090 .423 .096 .000 .008 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O3 Coefficient de 
corrélation 

.066 .729
**
 1.000 .777

**
 .130 .106 .066 .104 .416

**
 .397

**
 

Sig. (bilatéral) .676 .000 . .000 .408 .500 .675 .506 .006 .008 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O4 Coefficient de 
corrélation 

-
.160- 

.482
**
 .777

**
 1.000 .266 .038 .181 .175 .243 .284 

Sig. (bilatéral) .304 .001 .000 . .085 .807 .246 .262 .117 .065 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O5 Coefficient de 
corrélation 

.066 .015 .130 .266 1.000 .373
*
 .432

**
 .474

**
 .016 .607

**
 

Sig. (bilatéral) .673 .925 .408 .085 . .014 .004 .001 .917 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O6 Coefficient de 
corrélation 

.250 .262 .106 .038 .373
*
 1.000 .726

**
 .642

**
 .334

*
 .565

**
 

Sig. (bilatéral) .106 .090 .500 .807 .014 . .000 .000 .028 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O7 Coefficient de 
corrélation 

-
.008- 

.125 .066 .181 .432
**
 .726

**
 1.000 .769

**
 .452

**
 .638

**
 

Sig. (bilatéral) .958 .423 .675 .246 .004 .000 . .000 .002 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O8 Coefficient de 
corrélation 

.027 .257 .104 .175 .474
**
 .642

**
 .769

**
 1.000 .543

**
 .678

**
 

Sig. (bilatéral) .862 .096 .506 .262 .001 .000 .000 . .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O9 Coefficient de 
corrélation 

.014 .516
**
 .416

**
 .243 .016 .334

*
 .452

**
 .543

**
 1.000 .605

**
 

Sig. (bilatéral) .928 .000 .006 .117 .917 .028 .002 .000 . .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O1O
17 

Coefficient de 
corrélation 

.106 .398
**
 .397

**
 .284 .607

**
 .565

**
 .638

**
 .678

**
 .605

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .499 .008 .008 .065 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 (00-02العبارة )معامل سبريمان حملور العمليات التشغيلية  -
Corrélations 

 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 
O1O1

7 

Rho de 
Spearman 

O10 Coefficient de 
corrélation 

1.000 .574
**
 .453

**
 .394

**
 .571

**
 .522

**
 .474

**
 .201 .703

**
 

Sig. (bilatéral) . .000 .002 .009 .000 .000 .001 .197 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O11 Coefficient de 
corrélation 

.574
**
 1.000 .667

**
 .686

**
 .639

**
 .614

**
 .534

**
 .313

*
 .823

**
 

Sig. (bilatéral) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .041 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O12 Coefficient de 
corrélation 

.453
**
 .667

**
 1.000 .651

**
 .520

**
 .484

**
 .406

**
 .181 .712

**
 

Sig. (bilatéral) .002 .000 . .000 .000 .001 .007 .245 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O13 Coefficient de 
corrélation 

.394
**
 .686

**
 .651

**
 1.000 .749

**
 .668

**
 .650

**
 .237 .777

**
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Sig. (bilatéral) .009 .000 .000 . .000 .000 .000 .126 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O14 Coefficient de 
corrélation 

.571
**
 .639

**
 .520

**
 .749

**
 1.000 .914

**
 .915

**
 .472

**
 .868

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .001 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O15 Coefficient de 
corrélation 

.522
**
 .614

**
 .484

**
 .668

**
 .914

**
 1.000 .855

**
 .396

**
 .781

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .001 .000 .000 . .000 .009 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O16 Coefficient de 
corrélation 

.474
**
 .534

**
 .406

**
 .650

**
 .915

**
 .855

**
 1.000 .516

**
 .799

**
 

Sig. (bilatéral) .001 .000 .007 .000 .000 .000 . .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O17 Coefficient de 
corrélation 

.201 .313
*
 .181 .237 .472

**
 .396

**
 .516

**
 1.000 .453

**
 

Sig. (bilatéral) .197 .041 .245 .126 .001 .009 .000 . .002 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

O1O
17 

Coefficient de 
corrélation 

.703
**
 .823

**
 .712

**
 .777

**
 .868

**
 .781

**
 .799

**
 .453

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 .معامل سبريمان حملور برامج ضمان وحتسني اجلودة -

Corrélations 

 PAA1 PAA2 PAA3 PAA4 PAA5 PAA6 PAA7 PAA8 PAA9 
Paa1P

aa9 

Rho de 
Spearman 

PAA1 Coefficient de 
corrélation 

1.000 .685
**
 .546

**
 .415

**
 .282 .235 .488

**
 .497

**
 .540

**
 .723

**
 

Sig. (bilatéral) . .000 .000 .006 .066 .129 .001 .001 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA2 Coefficient de 
corrélation 

.685
**
 1.000 .725

**
 .239 .303

*
 .267 .471

**
 .410

**
 .495

**
 .710

**
 

Sig. (bilatéral) .000 . .000 .123 .048 .083 .001 .006 .001 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA3 Coefficient de 
corrélation 

.546
**
 .725

**
 1.000 .468

**
 .516

**
 .393

**
 .626

**
 .530

**
 .502

**
 .811

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .002 .000 .009 .000 .000 .001 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA4 Coefficient de 
corrélation 

.415
**
 .239 .468

**
 1.000 .431

**
 .071 .378

*
 .260 .134 .516

**
 

Sig. (bilatéral) .006 .123 .002 . .004 .653 .012 .093 .391 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA5 Coefficient de 
corrélation 

.282 .303
*
 .516

**
 .431

**
 1.000 .483

**
 .491

**
 .425

**
 .373

*
 .647

**
 

Sig. (bilatéral) .066 .048 .000 .004 . .001 .001 .004 .014 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA6 Coefficient de 
corrélation 

.235 .267 .393
**
 .071 .483

**
 1.000 .419

**
 .402

**
 .415

**
 .560

**
 

Sig. (bilatéral) .129 .083 .009 .653 .001 . .005 .008 .006 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA7 Coefficient de 
corrélation 

.488
**
 .471

**
 .626

**
 .378

*
 .491

**
 .419

**
 1.000 .946

**
 .818

**
 .877

**
 

Sig. (bilatéral) .001 .001 .000 .012 .001 .005 . .000 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA8 Coefficient de 
corrélation 

.497
**
 .410

**
 .530

**
 .260 .425

**
 .402

**
 .946

**
 1.000 .873

**
 .807

**
 

Sig. (bilatéral) .001 .006 .000 .093 .004 .008 .000 . .000 .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

PAA9 Coefficient de 
corrélation 

.540
**
 .495

**
 .502

**
 .134 .373

*
 .415

**
 .818

**
 .873

**
 1.000 .754

**
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Sig. (bilatéral) .000 .001 .001 .391 .014 .006 .000 .000 . .000 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Paa1Pa
a9 

Coefficient de 
corrélation 

.723
**
 .710

**
 .811

**
 .516

**
 .647

**
 .560

**
 .877

**
 .807

**
 .754

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 .Guttmanالثبات باستعمال معامل التجزئة النصفية  معدل: (08)الملحق 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur .838 

Nombre d'éléments 33
a
 

Partie 2 Valeur .877 

Nombre d'éléments 33
b
 

Nombre total d'éléments 66 
Corrélation entre les sous-échelles .926 
Coefficient de Spearman-Brown Longueur égale .961 

Longueur inégale .961 
Coefficient de Guttman .960 

a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, 
VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, 
VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033. 
b. Les éléments sont : VAR00034, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038, 
VAR00039, VAR00040, VAR00041, VAR00042, VAR00043, VAR00044, VAR00045, 
VAR00046, VAR00047, VAR00048, VAR00049, VAR00050, VAR00051, VAR00052, 
VAR00053, VAR00054, VAR00055, VAR00056, VAR00057, VAR00058, VAR00059, 
VAR00060, VAR00061, VAR00062, VAR00063, VAR00064, VAR00065, VAR00066. 
 

 
Statistiques d'échelle 

 Moyenne Variance Ecart type 
Nombre 

d'éléments 

Partie 1 123.1860 230.155 15.17086 33
a
 

Partie 2 127.9767 260.309 16.13409 33
b
 

Deux parties 251.1628 943.568 30.71755 66 

a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, 
VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, 
VAR00018, VAR00019, VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, 
VAR00024, VAR00025, VAR00026, VAR00027, VAR00028, VAR00029, 
VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033. 
b. Les éléments sont : VAR00034, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038, 
VAR00039, VAR00040, VAR00041, VAR00042, VAR00043, VAR00044, 
VAR00045, VAR00046, VAR00047, VAR00048, VAR00049, VAR00050, 
VAR00051, VAR00052, VAR00053, VAR00054, VAR00055, VAR00056, 
VAR00057, VAR00058, VAR00059, VAR00060, VAR00061, VAR00062, 
VAR00063, VAR00064, VAR00065, VAR00066. 
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 .حملاور استمارة االستبيانألفا كرونباخ  قيمة معامل: (09)الملحق 
 ألفا كرونباخ للمحور األول املتعلق برسالة التدقيق الداخلي معامل -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.615 4 

 

 ألفا كرونباخ للمحور الثاين املتعلق باملبادئ األساسية  للتدقيق الداخلي معامل -
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.732 3 

 للمحور الثالث املتعلق باألخالقيات ألفا كرونباخ معامل -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.824 7 

 ألفا كرونباخ للمحور الرابع املتعلق باملعايري املهنية معامل -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.871 26 

 كرونباخ للمحور اخلامس املتعلق بالعمليات التشغيليةألفا   معامل -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.906 17 

 ألفا كرونباخ للمحور السادس املتعلق بربامج ضمان وحتسني اجلودة معامل -

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

.889 9 

 ل ألفا كرونباخ لبنود االستمارة ككلقيمة معام -

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 
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.927 66 

 

 

 .االستبيان اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات استمارة نتائج (:10)الملحق 
  .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور رسالة التدقيق -

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

M1M4 .282 43 .023 .797 43 .023 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور مبادئ التدقيق الداخلي -
Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

P1P3 .181 43 .058 .816 43 .088 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور أخالقيات املهنة -
Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

D1D7 .194 43 .084 .874 43 .920 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور املعايري املهنية -

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

N1N26 .154 43 .042 .957 43 .106 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور العمليات التشغيلية -
Tests de normalité 
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Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

O1O17 .090 43 .200
*
 .973 43 .409 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 .اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات حمور برامج ضمان وحتسني اجلودة -
Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

Paa1Paa9 .145 43 .280
*
 .936 43 .818 

*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

  .املتعلقة باملعلومات العامة حول املؤسسات املبحوثةالتكرارات  (:11)الملحق 
 نوع املؤسسة -

 نوع المؤسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 72.1 72.1 72.1 31 عمومية 

 100.0 27.9 27.9 12 خاصة

Total 43 100.0 100.0  

 القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة -
 

نشاط المؤسسة قطاع  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 72.1 72.1 72.1 31 إنتاجي 

 90.7 18.6 18.6 8 خدماتي

 100.0 9.3 9.3 4 تجاري

Total 43 100.0 100.0  
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  .باملؤسسات املبحوثة التكرارات املتعلقة باملعلومات حول مصلحة التدقيق الداخلي (:12)الملحق 
 .التكرارات املتعلقة بأقدمية مصلحة التدقيق -

 أقدمية مصلحة التدقيق

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  5من أقل  16 37.2 37.2 37.2 

4-09  16 37.2 37.2 74.4 

09أكثر من   11 25.6 25.6 100.0 

Total 43 100.0 100.0  

 

 .التكرارات املتعلقة بوجود جلنة التدقيق باملؤسسة -

 وجود لجنة تدقيق

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32.6 32.6 32.6 14 نعم 

 100.0 67.4 67.4 29 ال

Total 43 100.0 100.0  

 .ات املبحوثةباملؤسس ملصلحة التدقيقباالرتباط الوظيفي التكرارات املتعلقة  -

 االرتباط الوظيفي

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  اإلدارة

 العامة
43 100.0 100.0 100.0 

 .ات املبحوثةاملؤسسبإسناد نشاط التدقيق الداخلي إىل جهات خارجية يف التكرارات املتعلقة  -

التدقيق إلى الخارجإسناد   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2.3 2.3 2.3 1 دائما 

 14.0 11.6 11.6 5 أحيانا

 27.9 14.0 14.0 6 نادرا

 100.0 72.1 72.1 31 أبدا

Total 43 100.0 100.0  

 يمبصلحة التدقيق الداخل إجابات أفراد العينة حول عدد العاملني تكرارات توضح خمتلف -
effectif 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 



 المالحق
 

347 

 

Valide 1.00 14 32.6 32.6 32.6 

2.00 14 32.6 32.6 65.2 

3.00 3 7.0 7.0 72.2 

4.00 2 4.7 4.7 76.9 

5.00 6 14.0 14.0 90.9 

7.00 4 9.0 0.1 100 

Total 43 100.0 100.0  

 

  .التكرارات املتعلقة باملعلومات العامة حول املدققني الداخليني (:13)الملحق 
 .تكرارات املسمى الوظيفيقيم  -

الوظيفي المسمى  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30.2 30.2 30.2 13 داخلي مدقق 

 39.5 9.3 9.3 4 الداخلي التدقيق مصلحة رئيس

 53.5 14.0 14.0 6 داخلي مدقق مساعد

 100.0 46.5 46.5 20 أخرى مسميات

Total 43 100.0 100.0  

 

 .تكرارات املؤهل العلميقيم  -
العلمي المؤهل  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9.3 9.3 9.3 4 جامعي من أقل 

 58.1 48.8 48.8 21 ليسانس

 88.4 30.2 30.2 13 ماستر

 97.7 9.3 9.3 4 ماجستير

 100.0 2.3 2.3 1 دكتوراه

Total 43 100.0 100.0  

 .تكرارات التخصص العلمي قيم -
 التخصص

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 18.6 18.6 18.6 8 مالية 

 37.2 18.6 18.6 8 محاسبة

 48.8 11.6 11.6 5 االعمال إدارة

 65.1 16.3 16.3 7 تدقيق
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 100.0 34.9 34.9 15 أخرى

Total 43 100.0 100.0  

 .تكرارات الشهادات املهنيةقيم  -
المهنية الشهادات  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4.7 4.7 4.7 2 معتمد داخلي مدقق شهادة 

 18.6 14.0 14.0 6 الداخلي للتدقيق مهنية شهادة

 60.5 41.9 41.9 18 أخرى مهنية شهادات

 100.0 39.5 39.5 17 مهنية شهادة دون

Total 43 100.0 100.0  

 .قيم تكرارات  جماالت اخلربة املهنية -
 الخبرةالمهنية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30.2 30.2 30.2 13 سنوات ثالث من أقل 

 65.1 34.9 34.9 15 سنوات 5و 3 بين ما

 100.0 34.9 34.9 15 سنوات 5 من أكثر

Total 43 100.0 100.0  

 
 .مجعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني الداخلينيقيم تكرارات عضوية مفردات العينة يف  -

الجمعيةفي  عضويةال  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20.9 20.9 20.9 9 نعم 

 100.0 79.1 79.1 34 ال

Total 43 100.0 100.0  

 .املهنية قيم تكرارات معرفة اإلطار املرجعي الدويل للممارسات -
اإلطار معرفة  

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ،69.8 69.8 69.8 30 باإلطار دراية على نعم 

 100.0 30.2 30.2 13 باإلطار دراية على ليس ال،

Total 43 100.0 100.0  

 

 .املرجعي الدويل للممارسات املهنيةإلطار ل تطبيق العناصر اإلجباريةقيم تكرارات  -
 االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30.2 30.2 30.2 13 إجابة دون 

 37.2 7.0 7.0 3 بشدة موافق

 100.0 62.8 62.8 27 موافق

Total 43 100.0 100.0  

 

 .إلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةل االستعانة بالعناصر املوصى هباقيم تكرارات  -
 االستعانة بالتوجيهات الموصى بها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32.6 32.6 32.6 14 إجابة دون 

 41.9 9.3 9.3 4 بشدة موافق

 90.7 48.8 48.8 21 موافق

 100.0 9.3 9.3 4 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

 

 .إلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنيةا متابعة مستجداتقيم تكرارات  -
 متابعة مستجدات اإلطار

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32.6 32.6 32.6 14 إجابة دون 

 55.8 23.3 23.3 10 بشدة موافق

 95.3 39.5 39.5 17 موافق

 100.0 4.7 4.7 2 موافق غير

Total 43 100.0 100.0  

 

 

 .حلسايب واالحنراف املعياري لبنود االستمارةتوسط ااملاملنوال و  (:14)الملحق 
 الفرضية األوىلاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -

Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 

M1 43 0 4.7674 5.00 .57060 

M2 43 0 4.3488 5.00 1.08855 

M3 43 0 4.6512 5.00 .84187 

M4 43 0 4.3023 5.00 .86009 
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 .ثانيةالفرضية الاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -
Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 

P1 43 0 4.2558 5.00 1.07111 

P2 43 0 4.3721 5.00 .84581 

P3 43 0 4.3488 5.00 .81310 

 

 .ثالثةالفرضية الاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -
Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 

D1 43 0 4.5349 5.00 .70200 

D2 43 0 4.3953 5.00 .84908 

D3 43 0 4.3721 5.00 .87351 

D4 43 0 4.6977 5.00 .55784 

D5 43 0 4.6744 5.00 .56572 

D6 43 0 4.3721 5.00 .72451 

D7 43 0 4.3256 4.00 .64442 

 

 .ةرابعالفرضية الاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -
Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 

N1 43 0 3.9535 4.00 .92462 

N2 43 0 4.0698 4.00 .91014 

N3 43 0 3.1628 2.00 1.15326 

N4 43 0 3.8837 5.00 1.33112 

N5 43 0 3.0930 3.00
a
 1.28756 

N6 43 0 3.0465 3.00 1.39648 

N7 43 0 3.6977 4.00 1.24470 

N8 43 0 4.0698 5.00 .93593 

N9 43 0 4.2093 5.00 1.03643 

N10 43 0 4.0465 4.00 .87160 

N11 43 0 4.3953 5.00 .82056 

N12 43 0 4.1163 4.00 .85103 

N13 43 0 4.1163 4.00 .87856 

N14 43 0 4.0698 5.00 .93593 

N15 43 0 4.2791 5.00 .88171 
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N16 43 0 4.1395 5.00 1.01375 

N17 43 0 4.3023 5.00 .80282 

N18 43 0 4.3488 5.00 .84187 

N19 43 0 4.3721 5.00 .78750 

N20 43 0 4.3721 5.00 .87351 

N21 43 0 4.4884 5.00 .82728 

N22 43 0 4.5116 5.00 .98494 

N23 43 0 3.5814 4.00 1.31353 

N24 43 0 4.1628 5.00 1.23308 

N25 43 0 2.4651 1.00 1.42007 

N26 43 0 3.5581 4.00 1.38534 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 
 .امسةالفرضية اخلاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -

Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 

O1 43 0 4.4186 5.00 .76322 

O2 43 0 4.0465 5.00 .95002 

O3 43 0 3.8140 4.00 .79450 

O4 43 0 3.8605 4.00 .80420 

O5 43 0 3.1860 3.00 1.41851 

O6 43 0 3.3023 5.00 1.40636 

O7 43 0 3.3721 5.00 1.34560 

O8 43 0 3.5116 3.00 1.14168 

O9 43 0 3.4651 3.00 1.29741 

O10 43 0 3.4419 3.00 1.22090 

O11 43 0 2.8372 1.00 1.44635 

O12 43 0 2.7442 1.00 1.41578 

O13 43 0 3.0698 3.00
a
 1.50231 

O14 43 0 3.0465 3.00 1.39648 

O15 43 0 3.1628 4.00 1.44635 

O16 43 0 3.3023 4.00 1.42319 

O17 43 0 2.7209 3.00 1.35094 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 .سادسةالفرضية الاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبنود املنوال و  -
 

Statistiques 

 

N 

Moyenne Mode Ecart type Valide Manquant 
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PAA1 43 0 3.1163 2.00
a
 1.38374 

PAA2 43 0 3.0698 2.00 1.45398 

PAA3 43 0 2.9302 3.00 1.36966 

PAA4 43 0 2.7907 1.00 1.47290 

PAA5 43 0 2.7674 3.00 1.42824 

PAA6 43 0 2.9302 1.00 1.68177 

PAA7 43 0 2.8140 1.00 1.54698 

PAA8 43 0 2.7442 1.00 1.51332 

PAA9 43 0 2.7442 1.00 1.63435 

a. Présence de plusieurs modes. La plus petite valeur est affichée. 

 

 .نتائج اختبار الفرضيات: (00)الملحق 
 .نتائج اختبار الفرضية األوىل -

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moym1m4 43 4.5174 .58604 .08937 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moym1m4 16.979 42 .000 1.51744 1.3371 1.6978 

 

 .نتائج اختبار الفرضية الثانية -
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

MoyP1P3 43 4.3256 .73997 .11284 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

MoyP1P3 11.747 42 .000 1.32558 1.0979 1.5533 
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 .ةلثنتائج اختبار الفرضية الثا -
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moyd1d7 43 4.4817 .49685 .07577 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moyd1d7 19.556 42 .000 1.48173 1.3288 1.6346 

 
 .رابعةنتائج اختبار الفرضية ال -

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moyN1N26 43 3.9428 .51372 .07834 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moyN1N26 12.034 42 .000 .94275 .7847 1.1009 

 
 .امسةنتائج اختبار الفرضية اخل -

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moyO1O17 43 3.3707 .80066 .12210 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur de test = 3 
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t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moyO1O17 3.092 42 .004 .37073 .1243 .6171 

 .اختبار الفرضية الفرعية للرقابة الداخلية -
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moycontrole 43 3.8651 .59317 .09046 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moycontrole 9.564 42 .000 .86512 .6826 1.0477 

 

 .اختبار الفرضية الفرعية إلدارة املخاطر -
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moyrisque 43 3.2392 1.02577 .15643 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moyrisque 1.529 42 .134 .23920 -.0765- .5549 

 

 .اختبار الفرضية الفرعية للحوكمة -
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moygouvernance 43 3.0605 1.20912 .18439 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur de test = 3 
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t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moygouvernance .328 42 .745 .06047 -.3116- .4326 

 

 .ةسادساختبار الفرضية ال نتائج   -
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moyPAA 43 2.8786 1.09265 .16663 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moyPAA -.729- 42 .470 -.12145- -.4577- .2148 

 

 .نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية -
  

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

moytotal 43 3.7597 .47620 .07262 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 3 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

moytotal 10.461 42 .000 .75969 .6131 .9062 
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على االجتاه العام لإلجابات على  تأثري متغريات املراقبةل ANOVAاألحادي  حتليل التباين: (00)الملحق 
 .االستمارة
 متغري نوع املؤسسة -

ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .035 1 .035 .151 .699 

Intragroupes 9.489 41 .231   

Total 9.524 42    

 

 نشاط املؤسسة متغري قطاع -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .119 2 .059 .253 .778 

Intragroupes 9.405 40 .235   

Total 9.524 42    

 
 .الداخلي باملؤسسة  متغري أقدمية مصلحة التدقيق -

ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .047 2 .024 .100 .905 

Intragroupes 9.477 40 .237   

Total 9.524 42    

 

 متغري وجود جلنة تدقيق -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .119 1 .119 .520 .475 

Intragroupes 9.405 41 .229   

Total 9.524 42    
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 متغري إسناد نشاط التدقيق -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .488 3 .163 .702 .557 

Intragroupes 9.036 39 .232   

Total 9.524 42    

 متغري عدد العاملني -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.248 6 .208 .905 .502 

Intragroupes 8.276 36 .230   

Total 9.524 42    

 املسمى الوظيفي -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .289 3 .096 .407 .749 

Intragroupes 9.235 39 .237   

Total 9.524 42    

 املؤهل العلمي -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .659 4 .165 .706 .592 

Intragroupes 8.865 38 .233   

Total 9.524 42    

 

 التخصص العلمي -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 
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Intergroupes .266 4 .067 .273 .893 

Intragroupes 9.258 38 .244   

Total 9.524 42    

 
 متغري الشهادات املهنية -

ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .568 3 .189 .825 .488 

Intragroupes 8.956 39 .230   

Total 9.524 42    

 

 
 يف جمال التدقيق املهنيةمتغري اخلربة  -

ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .136 2 .068 .290 .750 

Intragroupes 9.388 40 .235   

Total 9.524 42    

 

  املدققني اجلزائريني مجعيةيف   عضويةالمتغري  -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .178 1 .178 .780 .382 

Intragroupes 9.346 41 .228   

Total 9.524 42    

 

 متغري معرفة اإلطار املرجعي -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 
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Intergroupes .125 1 .125 .544 .465 

Intragroupes 9.399 41 .229   

Total 9.524 42    

 

 متغري االلتزام بالتوجيهات اإلجبارية -

ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .369 2 .184 .806 .454 

Intragroupes 9.155 40 .229   

Total 9.524 42    

 

 متغري االسرتشاد بالتوجيهات املوصى هبا -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .398 3 .133 .567 .640 

Intragroupes 9.126 39 .234   

Total 9.524 42    

 متغري متابعة مستجدات اإلطار املرجعي -
ANOVA 

moytotal   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .415 3 .138 .593 .623 

Intragroupes 9.109 39 .234   

Total 9.524 42    

 

 

 

 

 

 

 

 



 :لملخصا
هندف من وراء هذه الدراسة التعرف على واقع املمارسات املهنية للتدقيق الداخلي بعينة من املؤسسات االقتصادية بوالية 
سطيف اليت تتوافر على أقسام التدقيق الداخلي، وكذلك التعرف على مدى تطبيقها والتزامها بعناصر اإلطار املرجعي الدويل 

دوليا، ويعزز الثقافة  لتدقيق الداخليملزاولة مهنة ا املطلوبة ضم أفضل املمارساتيعلى اعتبار أن هذا األخري  للممارسات املهنية،
 .األخالقية فيها، ويشكل يف حد ذاته أداة لقياس أداء ممارسي املهنة؛ كما يرجع له الفضل يف إكساب هذه املهنة الصبغة العاملية

عناصر  دراسة إىل أن أقسام التدقيق الداخلي باملؤسسات حمل الدراسة تعمل ببعضباستعمال أداة االستبيان، توصلت ال
رتم قواعد أخالقيات املهنة، فهي تعمل وفقا لرسالة التدقيق الداخلي وتلتزم باملبادئ األساسية له وحت .اإلطار املرجعي وليس كلها

ال تويل اهتماما بعمليات إدارة املخاطر وال مبمارسات احلوكمة، بل هتتم وبدرجة مقبولة بعملية  اوأهن .املعايري الدوليةببعض  زمتوتل
كما توصلنا إىل أن أقسام التدقيق الداخلي . ال متتثل لألدوار احلديثة املتوقعة منها اا يؤكد على أهنابة الداخلية فقط، مبالرق

ضمان وحتسني اجلودة، مبا يشري على أهنا ليست على دراية بأمهية هذه الربامج  باملؤسسات حمل الدراسة ال تلجأ إطالقا إىل برامج
 .الدويل على االلتزام املستمر مبتطلبات اإلطار املرجعي املساعدةيف 

ووفقا  لتدقيق الداخلي يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةة لالساري املهنية تطوير املمارساتاحلاجة إىل كل هذه النتائج   تؤكد
املدققني  يف اجلزائر مرهون بتشارك جهود كل من التدقيق الداخليأكدنا على أن تطوير كما . ملا تتطلبه عناصر اإلطار املرجعي

اجلمعية اجلزائرية للمدققني االستشاريني كاإلدارات العليا للمؤسسات و وبقية الفاعلني األساسني يف جمال التدقيق   الداخليني
 .اجلزائرية واحلكومة اجلزائريةالداخليني واجلامعة 

 .زائرية؛ تطوير؛ برامج ضمان وحتسني اجلودة؛ مؤسسة جدويلإطار مرجعي  تدقيق داخلي؛: الكلمات المفتاحية
   

Résumé : 
L’objectif de la présente étude est de faire le point sur l’état des pratiques professionnelles de l’audit 

interne en Algérie au regard des exigences du Cadre de Référence International des Pratiques de 

l’Audit Interne «CRIPP » à travers l’étude des pratiques au sein des entreprises économiques 

implantées sur le territoire de la wilaya de Sétif.  

Le CRIPP englobe les meilleures pratiques nécessaires pour un exercice exemplaire de l’audit interne 

au niveau international. Il permet de donner plus de confiance aux parties intéressées par la profession 

et facilite l’amélioration des performances des praticiens de l’audit interne.  

L’étude, qui a été réalisée à travers un questionnaire, a permis de conclure que le contenu du CRIPP 

est partiellement appliqué et respecté. Les meilleures pratiques concernent la mission, les principes et 

le code de déontologie de l’audit interne. En ce qui concerne les normes, elles ne sont que 

partiellement respectées. Par rapport aux missions de l’audit interne qui doivent s’intéresser à 

l’évaluation des risques, la gouvernance et le contrôle interne, seul ce dernier occupe sa place dans les 

interventions des auditeurs internes, les deux autres sont complètement occultées. Il en est de même 

pour les programmes d’assurance qualité pour lesquels, les services de l’audit interne ne s’y 

intéressent pas.  

L’étude a permis de faire des recommandations en vue de développer les pratiques sur la base du 

contenu du CRIPP. A cet effet, il a été recommandé qu’une synergie s’impose par la conjugaison des 

efforts de toutes les parties prenantes de l’audit interne notamment les professionnels de l’audit 

interne, les directions générales des entreprises, les associations professionnelles et les pouvoirs 

publics.         

Mots clés : Audit Interne ; Cadre de Référence International, Développement ; Programmes 

d’assurance qualité ; Entreprise Algérienne. 

 


