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امللخص:
يهدف املقال إلى تقديم جملة من اآلليات التي تسمح بتحسين ممارسة نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر بالشكل الذي يسمح لها بإثبات فعاليتها
وكفاءتها وهذا تماشيا مع املتطلبات الجديدة لإلطار الدولي ملمارسة هذه املهنة وكذلك مسايرة ملا هو سائد التطبيق في دول العالم املتقدم .ويأتي تقديم
مثل هذه اآلليات بغرض تصحيح الوضع الذي يعاني منه نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر الذي ما زال يمتاز بالركود ولم يرقى إلى املستوى املطلوب
منه ولم يتطور بنفس الوتيرة والفعالية والكفاءة .لقد بينت الدراسة أن اسباب هذا الضعف تعود إلى كال من قلة اهتمام به من طرف املسؤسسات
االقتصادية ونقص مجاالت ومراكز التكوين املختصة به وأيضا بطء القوانين والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وهيكلة املسؤسسات االقتصادية في
مسايرة متطلبات التسيير الحديثة.
الكلمات املفتاحية :التدقيق الداخلي ،الرقابة الداخلية ،إدارة املخاطر ،حوكمة الشركات ،املسؤسسة االقتصادية الجزائرية.

املقدمة:
يعتبر التدقيق الداخلي من األنشطة املهمة داخل املسؤسسات االقتصادية ،فهو أحد وظائف القيادة ملا يقدمه من خدمات لإلدارات العليا عن
طريق تقييمه الدائم واملوضوعي واملحايد ملختلف األنشطة .ويرجع ذلك إلى كونه أحد أهم األدوات التي تلجأ إليها اإلدارات العليا بغرض التحكم في
التسيير .إن التدقيق الداخلي يرتبط بوظيفة الرقابة بصفة عامة ،حيث تعتبر من الدواعي األساسية لالستعانة عدم كفاية إجراءات الرقابة املباشرة
التي يفرضها املدراء العامون على املدراء التنفيذيين ومسسؤولي األنشطة والوظائف التشغيلية األخرى ،من جهة ،وارتفاع نسبة املخاطر املرتبطة
باألنشطة التي تمارسها املسؤسسات االقتصادية ،من جهة أخرى.كما أن الدور االستشاري الذي يلعبه التدقيق الداخلي يساعد املسؤسسات على تحسين
عملياتها.
نتيجة للتغيرات التي أدخلتها الهيئات املهنية الدولية املشرفة عل ى نشاط التدقيق الداخلي في الوقت الراهن ،أصبح هذا األخير يهتم أيضا بأنظمة
إدارة املخاطر .كما أنه أصبح جزءا ال يتجزأ من األنظمة التي تسمح بالتطبيق السليم لحوكمة الشركات .فنشاط التدقيق الداخلي يشهد تطورا مذهال في
كل دول العالم املتقدم ،هذا التطور فرضه من جهة بعض األحداث والذي رافقه فضائح اقتصادية هزت كيان بعضا من كبريات الشركات العاملية ومن
جهة أخرى االهتمام الذي توليه الهيئات املهنية الدولية بغرض تطوير ممارسة املهنة .نظرا لذلك ،أصبح لزاما على املسؤسسات االقتصادية في مثل هذه
الدول أن تسعى دائما إلى مسايرة التحسينات التي يتم إدخالها على هذا النشاط وعلى معايير وأساليب ممارسته .إن هذا الوضع ليس كذلك في الجزائر،
ذلك أم ما يحدث عندنا يسير على النقيض تماما ملا تقتضيه التعديالت اإليجابية التي مست التدقيق الداخلي في العالم سواء الغربي منه أو العربي .إن
هذا النشاط ما زال يمتاز بالركود ،فهو لم يرقى إلى املستوى املطلوب منه ولم يتطور بنفس الوتيرة والفعالية والكفاءة.

أوال :اإلطارالعام للدراسة
 .1مشكلة الدراسة
إن ما يميز االقتصاد الجزائري في الوضع الراهن وما يترتب عليه من انعكاسات على أساليب تسيير املسؤسسة االقتصادية يمكن حصره في أمرين
مهمين ،األول هو االنتقال نمط اقتصاد إداري تتحكم فيه أجهزة الدولة إلى اقتصاد سوق تتحكم فيه قوانين السوق والثاني هو االتجاهات الجديدة في
االقتصاد العالمي كتحرير التجارة الخارجية والعوملة واالندماج باالقتصاد العالمي تحتم على الجزائر مسايرته بل الدخول فيه واالرتباط به .فمثل هذه
األمور هي بمثابة واقع جديد يحتم على املسؤسسة االقتصادية الجزائرية التأقلم معه والعيش في ظل قيوده وتحدياته ،فالضامن الوحيد الذي يسمح لهذه
املسؤسسات بالبقاء والعيش واالستمرارية هو السعي الدائم واملستمر للبقاء أي بعبارة أخرى تحقيق األرباح وعليه فإن املسؤسسة التي تبني استراتيجيتها
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على تحقيق هدف البقاء عليها أن تضع أنظمة إدارية وأساليب تسيير فعالة يكون للتدقيق الداخلي مكانة بارزة فيها ،بحيث يتعدى دورها إلى تقييم
وتحليل الخيارات االستراتيجية املنتهية وأساليب التسيير املتبعة مع تقديم الحلول واالقتراحات للمسيرين قصد الرفع من أداء املسؤسسة.
باعتبار أن أداء نشاط التدقيق الداخلي يرتبط ارتباطها وثيقا بمسألة فعالية أساليب التسيير املتبعة فإن إشكالية البحث تتمثل في محاولة اإلجابة على
السسؤال الرئيس ي التالي :كيف يمكن تحسين نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر حتى يصبح أداة فعالة في يد املسيرين من أجل تحسين سير العمليات
والتحكم في األداء العام للمسؤسسات االقتصادية؟
وتنبثق من هذا السسؤال التساؤالت الفرعية التالية:
 إلى أين وصل مستوى التطور الذي وصل إليه نشاط التدقيق الداخلي الذي يجب على املسؤسسة االقتصادية الجزائرية الوصول إليه؟
 ما هو واقع نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر؟
 ما هي سبل وآليات تحسين نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر حتى يصل إلى املستوى املشهود به عامليا؟
 .2أهداف الدراسة
يهدف هذا املقال إلى تحقيق جملة من الطموحات أهمها رفع العزلة عن هذا النشاط ودمجها ضمن األنشطة األساسية واالستراتيجية
للمسؤسسة ورد االعتبار لها باعتبارها إحدى األدوات املستعملة في التحكم في التسيير وليس أداة يستعملها املسير للزجر والعقاب أو لتصفية الحسابات
مثلما ما هو سائر االعتقاد عند بعض أصحاب القرار في املسؤسسة الجزائرية من جهة ،ومن جهة أخرى تحسين أداء هذا النشاط داخل املسؤسسة
االقتصادية في الجزائر.
 .3أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب التالية:
 أنها تتناول التدقيق الداخلي الذي يعد أحد أهم وظائف القيادة والذي يستعين به املسيرون في التحكم في إدارتهم ملسؤسساتهم والرفع من مستوى
أدائها ،وهو بذلك نشاط حيوي وبالغ األهمية داخل املسؤسسة االقتصادية
 أن هذه الدراسة تتناول تحليال لواقع هذا النشاط في الجزائر مما يعطي فكرة واضحة ودقيقة حول الكيفية التي يمارس بها
 أنها تقدم حلوال تطبيقية وواقعية على كل طرف معني بتنظيم وتطوير وممارسة هذا النشاط أن يعمل بها حتى يمكن الرقي بالتدقيق الداخلي إلى
املستويات املعمول بها في مختلف دول العالم املتقدم
 .4فرضيات الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها الفرعية تم صياغة فرضيات الدراسة كالتالي:
 يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر إلى قلة اهتمام به من طرف املسؤسسات االقتصادية
 يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر إلى نقص مجاالت ومراكز التكوين التي تهتم به
 يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي إلى بطء القوانين والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وهيكلة املسؤسسات االقتصادية في مسايرة متطلبات
التسيير الحديثة
 .5منهجية البحث
في دراسة هذا املوضوع تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي ،حيث ينقسم البحث الى محورين أساسيين .ففي املحور األول استخدمنا املنهج الوصفي
وذلك بإجراء دراسة نظرية للموضوع مشتملة مراجعة ألهم املسؤلفات العلمية ذات الصلة .أما املحور الثاني فاستخدمنا فيه املنهج التحليلي وذلك واقع
ممارسة النشاط في الجزائر واألسباب التي هي وراء ضعف املمارسة وتقديم اآلليات التي تسمح بتحسين ممارسته.

 .6تنظيم البحث
يحتوي البحث على أربعة أجزاء رئيسية ،كل جزء مقسم إلى مجموعة من املحاور الفرعية .ففي الجزء الرئيس ي األول ،تم تناول اإلطار العام
للدراسة .وفي الجزء الرئيس ي الثاني ،تم إعداد إطار نظري للدراسة والذي يشمل كيف تطور مفهوم التدقيق الداخلي وما هي أبعاده الحديثة على ضوء
لإلطار املرجعي الدولي ملمارسة التدقيق الداخلي  .The International Professional Practices IPPF Frameworkوفي الجزء الرئيس ي الثالث ،تم
التركيز فيه على وجه الخصوص على واقع ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر ،هذا الواقع تم استنتاجه من جملة الدراسات التي أجراها مختصون في
ممارسة النشاط وكذلك مختصون في تنظيم وتطوير املهنة .أما الجزء الرابع ،فيحتوي على استنتاجات وجملة من التوصيات والتي جاءت على شكل
آليات تسمح بالنهوض بالنشاط وترقيته إلى مستوى مقبول باملقارنة مع املتطلبات التي يفرضها اإلطار املرجعي الدولي ملمارسة التدقيق الداخلي .IPPF
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 .7الدراسات السابقة
توجد دراسات كثيرة تناولت مثل هذا املوضوع .هذه الدراسات من بيئات اقتصادية مختلفة .فيما يلي نورد أهم تلك الدراسات التي تحتوي على
قواسم مشتركة مع املوضوع املدروس وهي كالتالي:
 دراسة  Christian De Visscher & Laurent Petitاملنشورة سنة  2002في مجلة Revue du Centre d'études et de recherches en
 administration publiqueتحت عنوان "التدقيق الداخلي في اإلدارات العمومية البلجيكية" .هدفت الدراسة إلى محاولة معرفة موقع نشاط
التدقيق الداخلي ضمن مختلف أنظمة الرقابة الدائمة في االدارات العمومية البلجيكية .وقد مست الدراسة مسحا شمل ستة عشر إدارة .توصلت
الدراسة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي أصبحت تخترق بشكل متزايد القطاع العمومي ولم تعد تقتصر على القطاع الخاص وأن هذا النشاط يبذل
الجهد من أجل العمل وفقا ملعايير التدقيق املعترف بها دوليا الصادرة عن املعهد الدولي للتدقيق الداخلي .ومع ذلك تبقى مسالة استقاللية التدقيق
الداخلي غير واضحة تماما ،مما ينعكس سلبا على أداء الوظيفة.
 دراسة  Giovanni Azzone & Marika Arenaاملنشورة سنة  2009بمجلة  international journal of auditingتحت عنوان "تحديد
العوامل التنظيمية لفعالية التدقيق الداخلي"  .Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectivenessهدفت هذه
الدراسة إلى محاولة فهم الدوافع التنظيمية لفعالية التدقيق الداخلي ودورها داخل الشركات االيطالية .مست الدراسة  153شركة كبيرة .بينت
الدراسة أن وظيفة التدقيق الداخلي تتأثر بكل من خصائص فريق التدقيق الداخلي وعمليات وأنشطة التدقيق والروابط التنظيمية .توصلت
الدراسة إلى أن فعالية التدقيق الداخلي تزداد على وجه الخصوص عندما تنمو النسبة بين عدد املدققين الداخليين واملوظفين وعندما تكون هناك
مشاركة فعلية للجان التدقيق في أنشطة املدققين الداخليين.
 دراسة  Nonna Martinov Bennie & Dominic S.B. Sohاملنشورة سنة  2011بمجلة  Managerial Auditing Journalاالسترالية تحت
عنوان "" " The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluationوظيفة التدقيق
الداخلي :تصورات أدوار التدقيق الداخلي ،الفعالية والتقييم" .هدفت الدراسة إلى تقديم رؤى تخص أدوار ومسسؤوليات التدقيق الداخلي في
الشركات األسترالية والعوامل التي ينظر بواسطتها على أنها ضرورية لضمان فعاليتها .توصلت الدراسة إلى وجود توسع كبير في نشاط التدقيق
الداخلي ومع ذلك يتطلب األمر إعادة التركيز على دور هذا النشاط مما يجعل منه أكثر فعالية بما يتماش ى مع توقعات أصحاب املصلحة والعمل على
اشباع متطلباتهم.
 دراسة العايب عبد الرحمان وهي مداخلة في امللتقى الوطني حول مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر على ضوء املستجدات العاملية املعاصرة املنعقد
بجامعة سكيكدة ،الجزائر يومي  11و 12أكتوبر  .2010تحت عنوان "نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري واملمارسات الدولية" .هدفت
الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية ومقارنته مع ما هو معمول به دوليا .توصلت الدراسة إلى أن ممارسة
هذه املهنة في الجزائر بعيد كل البعد عما هو معمول بها في الدول املتقدمة خصوصا في الشركات الرائدة التي لديها تقاليد راسخة في االهتمام
بالتدقيق الداخلي.
 دراسة مزياني نور الدين املنشورة بمجلة العلوم االنسانية لجامعة بسكرة سنة  2012تحت عنوان "ممارسات التدقيق الداخلي في املسؤسسات
العمومية االقتصادية الجزائرية في ضوء معايير التدقيق الداخلي الدولية" .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في
املسؤسسات االقتصادية العامة الجزائرية .وقد توصلت الدراسة إلى أن ممارسات التدقيق الداخلي في املسؤسسات االقتصادية العامة تتوافق إلى حد
كبير مع معايير التدقيق الداخلي الدولية.
 دراسة محمد عجيلة وخيرة زقيب املنشورة باملجلة العاملية لالقتصاد واالعمال  Global Journal of Economic and Businessسنة 2017
تحت عنوان " متطلبات جودة خدمات التدقيق الداخلي" .هدفت هذه الدراسة الى معرفة جودة التدقيق بصفة عامة وجودة خدمات التدقيق
الداخلي بشكل خاص من خالل التعرف على مختلف السمات التي يتميز بها املدقق الداخلي من خالل اعتماده على معايير تحكم املهنة وبعض
السلوكيات التي يتحل بها كل مدقق حسب ما يعتمد في وظيفة التدقيق الداخلي من أجل التوصل إلى مخرج دو جودة عالية من ناحية أداء املدقق
الداخلي .توصلت الدراسة إلى أن اتساع نطاق التدقيق الداخلي زاد من جودة التدقيق الداخلي وبالتالي اعتماد املدقق الخارجي على نتائج املدقق
الداخلي بشكل كبير لدرجة الثقة وجودة التدقيق الداخلي من جهة ومن جهة أخرى تساعد جودة التدقيق الداخلي في التقليل والخفض من تكاليف
املدقق الخارجي وأيضا جودة خدمات التدقيق الداخلي تساهم بشكل فعال في تضييق فجوة التوقعات بين األطراف ذات العالقة.
 دراسة فيحاء عبد هللا يعقوب املنشورة في مجلة دراسات محاسبية ومالية العراقية سنة  2018تحت عنوان "استطالع آراء املهنيين واألكاديميين حول
بناء استراتيجية وظيفة التدقيق الداخلي امكانية مواكبة التطورات" .هدفت الدراسة إلى البحث في القصور الذي تعاني منه وظيفة التدقيق
الداخلي في مسؤسسات العراقية والبحث في كيفية إعادة بناء وظيفة التدقيق الداخلي .توصلت الدراسة إلى أن هذا القصور يعود إلى أسابا عديدة منها
عدم وجود منظمات راعية لهذه املهنة وعدم وجود إطار قانوني او تشريع محلي كذلك غياب دليل يحدد سلطاتها ومسسؤولياتها ونطاق عملها في
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العراق فضال عن عدم اهتمام االدارات العليا في الوحدات االقتصادية بهذه الوظيفة ،إذ ينصب نطاق عملها على األمور املالية واملحاسبية فقط.
وقد قدمت الدراسة إطارا مقترحا لبناء وظيفة التدقيق الداخلي.

 إن الدراسات املذكورة أعاله تناولت كال منها مجاال أو مجالين فقط من املجاالت التي من شأنها أن تحسن في وظيفة التدقيق الداخلي .فمنها من
ركزت على االستقاللية ومنها من ركزت على الفعالية واألداء ومنها من ركزت على العمل بمعايير التدقيق الدولية ومنها من ركزت على جودة الخدمة.
إال أن دراستنا حاولت أن تقدم مسحا شامال حول العوامل الداخلية وكذلك العوامل الخارجية التي من شانها أن تحسن من هذا النشاط الحيوي في
إدارة وتسيير املسؤسسة االقتصادية .كما أنها تمتاز عن هذه الدراسات بأنها قدمت حلوال عملية للقضاء على كل معوقات ترقية نشاط التدقيق
الداخلي في الجزائر.

ثانيا :تطور نشاط التدقيق الداخلي وأبعاده الحديثة
 .1تطور مفهوم التدقيق الداخلي
 1.1املفهوم الحديث للتدقيق الداخلي:
يتفق معظم الباحثين على أن جذور التدقيق ترجع إلى زمن بعيد ،فإن تطورها بدأ في أعقاب انتشار التجارة وظهور الثورة الصناعية حيث ساهمت
هذه األخيرة من تغير شكل الشركات من الشركات الفردية إلى شركات مساهمة وظهور مبدأ تفويض السلطات حيث انتقلت مسسؤولية تسيير هذه
الشركات من املساهمين إلى أفراد آخرين يكونون مجلس إدارة هذه الشركات .كما أن تطور هذا النشاط يكاد يكون مختلفا ومن بلد آلخر بل ومن نظام
سياس ي واقتصادي آلخر .ففي حين عرفت الواليات املتحدة األمريكية أول تجارب إلدخال هذا النشاط على مستوى املسؤسسات في أعقاب أزمة الكساد
الكبير ،فإن أوربا انتظرت حتى نهاية الحرب العاملية الثانية كي تعرف مثل هذه التجارب .كما رافق هذا التطور التاريخي تطورا آخر في مجاالت التدخل
وكذلك في األهداف .فعند إدخال مثل هذا النشاط على مستوى املسؤسسات االقتصادية ،كان املروجون له يرون فيه أداة تساعد على التقليل من
تكاليف التدقيق الخارجي القانوني باعتبار أن هذا النوع من التدقيق هو الوحيد الذي كان سائدا آن ذاك ( .)Valin and al., 2006أما إذا عدنا إلى
املاض ي الغير بعيد نجد أن في البداية ،كان يقتصر التدقيق الداخلي على الجانب املالي واملحا سبي فقط ،إذا كانت مهمة املدققين الداخليين ال تتعدى
مجرد فحص وتدقيق الدفاتر املحاسبية ومدى مطابقة للعمليات املقيدة عليها مع مستندات اإلثبات .لقد كان يقتصر التدقيق الداخلي على تدقيق
املطابقة ومراجعة الحسابات فقط .لقد كانت مهمة املدققين الداخليين تقتصر على فحص الدفاتر والسجالت املحاسبية والتأكد من وجود اإلثباتات
عن كل عملية مقيدة بتلك الدفاتر .ومع التطور الذي عرفته املسؤسسات االقتصادية وبيئة األعمال ،تحول دور التدقيق الداخلي من تدقيق املطابقة إلى
تدقيق الفعالية والفاعلية ،وبها توسع مجاال تدخل النشاط إلى أن أصبح يلم بكل وظائف املسؤسسة وأنشطتها .فباإلضافة إلى الجوانب املالية
واملحاسبية ،أصبح التدقيق الداخلي يهتم باإلنتاج والتسويق واملوارد البشرية والتنظيم وكذلك مجاالت البحث والتطوير وإدارة الجودة وغيرها .كما
أصبح يهتم في السنوات األخيرة بنظم واستراتيجيات التسيير .وبهذا أصبح اقتحم التدقيق الداخلي كل املجاالت وكل الوظائف وكل األنشطة أو باألحرى
كل أنشطة املسؤسسة بما فيها مراحل وعمليات اتخاذ القرار (Ebondo, 2005).ومنذ بداية األلفية الحالية انتقل نشاط التدقيق إلى مجاالت أخرى وهي
توفير تقويم مستقل لفاعلية وكفاية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية وعمليات الحوكمة والخدمات االستشارية.
تشير التعاريف القديمة للتدقيق الداخلي على أنه وظيفة مستقلة داخل املنظمة ،هدفها مساعدة اإلدارة العليا على القيام بمهامها وتحمل
مسسؤولياتها من خالل تزويدها بالتقويمات واملقترحات الناجمة عن فحص مختلف األنشطة (Pigé, 2009).وكذلك على أنه عمليات تتأثر بمجلس إدارة
املسؤسسة واإلدارة واألفراد اآلخرين في املسؤسسة .يتم تصميمها لتعطي تأكيدا معقوال حول تحقيق املسؤسسة ألهدافها من النواحي التالية :كفاءة العمليات
وفعاليتها واالعتماد على التقارير املالية وااللتزام بالقوانين واألنظمة املعمول بها (نظمي .)2009 ،وأيضا على أنه نشاط هادف ومستقل بذاته ،يسؤدي عمال
استشاريا ،صمم خصيصا لزيادة قيمة الشركة وتطوير عملياتها ،وملساعدتها لبلوغ أهدافها عن طريق إيجاد سلوكيات وأنماط تنظيمية لتقييم وتحسين
فعالية إدارة املخاطر وضبط إدارة الع مليات والتحقق من فعالية إجراءات الضبط الداخلي واألنظمة املتعددة (صبح.)2010 ،
لقد انعكس التطور الذي عرفه التدقيق الداخلي على تغير الزوايا التي أصبح ينظر منها إلى هذا النشاط وترتب على ذلك صدور تعريف جديد .إن
أحدث تعريف الذي أعطي للتدقيق الداخلي هو ذلك الذي صادق عليه مجلس إدارة املجمع الدولي املدققين الداخليين  IIAفي شهر جوان من سنة
 1999والذي مفاده أن نشاط مستقل وموضوعي يمنح للمنظمة الضمان حول درجة التحكم في عملياتها ويقدم لها النصائح واإلرشادات التي تسمح
بتحسينها ،وهو بذلك يساهم في خلق القيمة املضافة لها .وب التالي يساعد التدقيق الداخلي املنظمة على تحقيق أهدافها من خالل التقييم الدائم وبشكل
منهجي لعمليات إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة وذلك بتقديم االقتراحات التي تساعدها على تقوية والرفع من فعاليتها) . (IIA, 2016فبموجب املفهوم
الحديث فإن التدقيق الداخلي يشتمل على وظيفتين وهما خدمة التأكيد املوضوعي والتي تتمثل في الفحص املوضوعي لألدلة بغرض توفير تقويم
مستقل لفاعلية وكفاية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية وعمليات الحوكمة والخدمات االستشارية والتي تتمثل في عمليات املشورة التي تقدم لوحدات
تنظيمية داخل املنشأة أو خارجها ،وتحدد طبيعة نطاق هذه العمليات باالتفاق مع تلك الشركات ،والهدف منها إضافة قيمة للوحدة وتحسين عملياتها
).(Schneider, 2010
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وعليه ،يتبين من أن هذا التعريف وبمحتواه الواسع يتضمن جملة من الخصائص يتميز بها التدقيق الداخلي املتمثلة في:
 التدقيق الداخلي نشاط مستقل داخل املنظمة ،أي ينتمي إلى أعلى مستويات السلطة بالهيكل التنظيمي للمنظمة؛
 التدقيق الداخلي نشاط موضوعي ،أي أن املدقق يلتزم بأعلى مستويات املوضوعية في أداء األعمال املوكلة إليه ،وأنه يتبع منهجية واضحة
ومفهومة عند كل مهمة تدقيق؛
 التدقيق الداخلي نشاط يهدف إلى تقييم عمليات إدارة الرقابة ،الحوكمة واملخاطر؛
 التدقيق الداخلي نشاط يساعد املنظمة للوصول إلى أهدافها املرجوة.

 1.2تطور أهداف التدقيق الداخلي:
يلخص (الوردات )2006 ،أهداف التدقيق الداخلي في أنها تكمن فيما يلي:
 املساعدة على تحسين التسيير وذلك بتقديم الحلول واالقتراحات؛
 املساعدة على تحقيق األهداف املرسومة وذلك بالتحكم في املخاطر؛
 خلق قيمة مضافة للمنظمة بتقديم حلول واقتراحات قابلة للتطبيق.
ويرى آخرون ) (Stewart and Subramaniam, 2010أن التطور الذي عرفه التدقيق الداخلي أدى إلى تغيير أهدافه والتي أصبحت:
 تحسين عمليات املنظمة بواسطة مد اإلدارة العليا التي تساعدها على إعداد استراتيجيتها وكذلك من خالل تقييم تنفيذ تلك االستراتيجية
والنتائج املترتبة عنها
 تقييم أنظمة إدارة املخاطر وعملياتها وتقديم الحلول التي تسمح بتحسينها
 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وسبل تحسينها
 املساهمة في عمليات حوكمة الشركات
ونظرا للتطور املذهل الذي يشهده النشاط فقد بات مفروضا على املدققين الداخليين في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا على استعداد لتدقيق أي
ً
ش يء تقريبا ،بما في ذلك العمليات التشغيلية ونظم الرقابة واألداء ونظم املعلومات والبيانات املالية والغش والتالعب والتقارير البيئية وتقارير األداء
والجودة ).(Ramamoorti, 2003

 .2األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي:
إن التعريف الحديث للتدقيق الداخلي واملقدم سلفا قد حدد األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي .فباإلضافة إلى اهتمامه بتقييم أنظمة الرقابة
الداخلية للمسؤسسة ،أصبح التدقيق الداخلي يهتم أيضا بتقييم أنظمة إدارة املخاطر وتحسين فعاليتها كما أنه أصبح أحد مكونات مبادئ الحوكمة
السليمة للشركات .هذه العناصر الثالثة هي األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي .وفيما يلي تفصيال لها.
 2.1التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية:
ويقصد بالرقابة في التعريف الرقابة الداخلية للمسؤسسة والتي تعرف على أنها الخطة التنظيمية والسجالت واإلجراءات التي تهدف للمحافظة
على موجودات الشركة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سالمة ودقة السجالت املحاسبية بحيث تسمح بإعداد بيانات مالية يعتمد عليها ومحضرة
طبقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها (التميمي .)2004 ،وتشير الفقرة الثانية من املعيار الدولي للتدقيق رقم  400املوسوم "تقدير املخاطر والرقابة
الداخلية" إلى أن الرقابة الداخلية تعني السياسات واإلجراءات التي تتبناها إدارة املنشأة ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى هدفها في ضمان بااللتزام
بالسياسات وحماية األصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجالت املحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوق فيها في الوقت املناسب
(جمعة)2005 ،
يساعد تدقيق املنظمة في املحافظة على نظام رقابة مالئم وذلك بتقييم مدى فاعليته وفعاليته وبالحث على تحسينه املستمر .وبالتالي يكمن دور
التدقيق الداخلي في تقوية أنظمة الرقابة الداخلية من خالل كونه أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية بحيث:
 يبين نتائج فحص وتقييم أنظمة الرقابة املطبقة في املنشأة وبيان نقاط القوة والضعف والتوصيات الالزمة ملعالجة نواحي القصور القائمة ،إذ
يعني الفحص تدقيق األحداث والوقائع ويعني التقييم التأكد من أن كل جزء من نشاط املنشأة موضع املراقبة.
 مراجعة العمليات تشمل عملية مراجعة العمليات وجود تنفيذ املسسؤوليات املرتبطة بوظائف تشغيل التنظيم.
 مراجعة األداء يعني هل األداء كفء وفعال
 مراجعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات.
 مراجعة الرقابة املالية والتي يمكن من خاللها تحقيق ثالث أهداف تتمثل في:
208
Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018

آليات حتسني ممارسة نشاط التدقيق الداخلي يف اجلزائر على ضوء واقع املمارسة ......

العايب عبد الرمحن

 حماية األصول املالية للمشروع.
 توفير الثقة والتكامل في املعلومات املالية.
 دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية.
 مراجعة إدارية أي مراجعة أداء اإلدارة باعتباره العميل الرئيس ي للمراجعة الداخلية.
تزايد االهتمام بالرقابة الداخلية في بداية التسعينيات حيث خالل تلك الفترة بدأت تطفو إلى السطح بعض الفضائح املالية واالقتصادية والتي كان لها
انعكاسات على املناخ السياس ي للدول خاصة في الواليات املتحدة األمريكية .وكان من بين األسباب التي أدت إلى ارتكاب مثل هده الجرائم ضعف انظمه
الرقابة الداخلية للمسؤسسات ،لذلك بادرت بعض الدول وأهمها الواليات املتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا إلى وضع معايير تجبر املسؤسسات على
تطبيقها والهدف منها هو الحد من تفاقم الجرائم املالية ولعل أهم معيار في مجال الرقابة الداخلية هو ما يعرف باسم  COSOوالذي وضعته الواليات
املتحدة األمريكية سنة  1992والذي أصبح شائع االستعمال في كل دول العالم خاصة منها تلك التي تتمتع بوجود أسواق مالية تمتاز بالحركية ،هذا
املعيار يعرف الرقابة الداخلية على أنها عملية يتم اعتمادها وتطبيقها من طرف املسيرين والهدف منها هو إعطاء الضمانات الكافية حول قدرة املسؤسسة
على تحقيق األهداف التالية:
 تنفيذ وترشيد العمليات
 دقة املعلومات املالية
 احترام القوانين والتشريعات
و COSOهي لجنة مستقلة غير هادفة للربح قامت سنة  1992يوضع تعريف جديد للرقابة الداخلية وذلك بغرض تقييم فعاليتها .ولقد زاد االهتمام
بالتدقيق الداخلي في هذا املجال منذ أن صدرت قوانين وتشريعات التي تكرس دور املدققين الداخليين في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للمسؤسسات
بغرض التحكم أكثر في املخاطر املتربة عن األنشطة التي تمارسها املسؤسسات .ولعل من أهم هذه القوانين قانون ساربان أوكسلي Sarbanes & Oxley
الذي أصدرته الواليات املتحدة األمريكية سنة  2002على أعقاب الفضيحة التي هزت شركة أنرون وكذلك القانون حول الحماية املالية الذي صدر سنة
 2003في فرنسا وقانون كون تاق في أملانيا وقانون داتش كوربورليت في هولندا ،كل هذه القوانين الثالثة األخيرة صدرت من أجل تفادي حدث ما حدث
في الواليات املتحدة األمريكية )(Lanwell & associés,2004
ففي الواليات املتحدة األمريكية يجبر هذا القانون في فقرته  404كل املسؤسسات التي تلجا في تمويلها إلى االدخار العام على االعتماد على معيار  COSOفي
تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية .كما يجبر لجنة مراقبة عمليات البورصة SECاملسؤسسات التي يتم تداول أسهمها في البورصة علي اعتماد علي
هذا املعيار .وحسب الفقرة  404من قانون ساربان أوكسلي ،فاملسؤسسة مجبرة على إعداد تقرير تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية التي قامت بها
املسؤسسة وإلزامية تبرير واثبات اختبارات أنظمة الرقابة الداخلية التي قامت بها املسؤسسة .أما في فرنسا ،يوص ي القانون حول حماية املالية للمسؤسسات
على االعتماد هذا املعيار في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لإلشارة فان القانون حول الحماية في فرنسا موجه للمسؤسسات التي تتداول أسهمها في
البورصة.
 2.2التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر:
إدارة املخاطر هي عملية موضوعة ومنفذة من قبل مجلس اإلدارة ،اإلدارة العامة ،واإلدارة ومجموع املساهمين في املسؤسسة كما أنها تسؤخذ بعين
االعتب ار عند وضع االستراتيجية وفي جميع عمليات ونشاطات املسؤسسة وهي مصممة لتحديد الحوادث املحتملة التي يمكن أن تسؤثر على املسؤسسة
ولتسيير املخاطر ضمن الحدود املقبولة تهدف إلى توفير ضمانات معقولة من أجل الوصول إلى األهداف املسطرة من طرف املسؤسسة(IFACI and
).PriceWaterHouse, 2005
كما عرفت اللجنة  COSOإدارة املخاطر بأنها عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة املنظمة واإلدارة وكل األفراد ،لتطبيق االستراتيجية املوضوعة
عبر املنظمة ،ومصممة لتحديد األحداث املحتملة التي ربما تسؤثر على املنظمة وإدارة الخطر لكي يكون ضمن املخاطر املقبولة ،لتوفير تأكيد معقول
بالنسبة إلنجاز األهداف االستراتيجية :األهداف عالية املستوى ،الوقوف معها ودعمها؛ والعمليات :كفاءة وفعالية استخدام املوارد؛ التقارير :االعتماد
على التقارير؛ واإلذعان :اإلذعان القوانين واألنظمة املطبقة ،كما حددت ثمانية مكونات لها من خالل إضافة مكون جديد أطلق عليه وضع األهداف
).(Renard, 2006
يساعد التدقيق الداخلي املنظمة في التعرف على املخاطر وتقييمها واملساعدة في تحسين أنظمة إدارة املخاطر ومراقبتها وذلك على الشكل التالي:
 مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في رسم السياسة العامة إلدارة املخاطر وذلك بتقديم خدمات استشارية واقتراحات محددة.
 التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة املخاطر.
 تقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة التعرف على املخاطر وأنظمة القياس املتبعة على مستوى كل األنشطة والعمليات داخل املصرف أو املسؤسسة
املالية.
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 تقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة الضبط الداخلي وإجراءات الرقابة املوضوعة في سبيل التحكم باملخاطر التي تم التعرف عليها والتأكد من
صحة قياس هذه املخاطر.
 تقييم التقارير املعدة من قبل مدير املخاطر حول تطبيق اإلطار العام إلدارة املخاطر وسرعة اإلبالغ والبت بمعالجتها وإجراءات التصحيح
املتخذة.
 رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة لتقييم كفاءة وفاعلية إدارة املخاطر وتقييم كافة األنشطة والعاملين فيها ونقاط الضعف التي تعتريها ،وأية
انحرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة على أن تعد هذه التقارير مرة في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة.
ومنه يتضح أن العالقة املوجودة بين التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر هي عالقة وطيدة .فالتدقيق الداخلي يعتبر أحد األدوات املستعملة من طرف
املسؤسسات من أجل تقوية أنظمة إدارة املخاطر حيث أصبح أحد األنشطة التي يستعان بها من طرف املسؤسسات من أجل تحسين وتقوية فعالية الكيفية
التي تدير بها مخاطرها.
لقد أوكلت القوانين السالفة الذكر إلى التدقيق الداخلي مكانة ودورا بارزين وجعلت منه أحد مكونات نظام إدارة املخاطر الذي يجب على املسؤسسات
اعتماده وانتهاجه وتطبيقه .فمنذ صدور اإلطار الجديد ملعايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام  1999واملعدل عامي  2004و ،2009واإلطار الصادر
عن لجنة  COSOعام  ،2002واملعدل عام  ،2004فقد تم التأكيد فيهم على أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تلعب دور عظيم وتقدم خدمة قيمة
من خالل إدارة مخاطر املنظمة .هذه األخيرة جعلت من التدقيق الداخلي دعامة أساسية يستعان بها في تقويم أنظمة إدارة املخاطر من أجل تقويتها
وتحسينها.
 2.3التدقيق الداخلي ضمن مبادئ حوكمة الشركات:
تعرف حوكمة الشركات بأنها النظام الذي تدار وتراقب به الشركات ومجالس اإلدارة مسئولة عن حوكمة شركاتها ،ودور املساهمين في الحوكمة
هو انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واملراجعين ،والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة مالئم وفي مكانه .إن مسئولية املجلس تتضمن وضع األهداف
االستراتيجية للشركة ،وتوفير القيادات التي تحقق هذه األهداف ،ومراقبة إدارة العمل ،ورفع التقارير للمساهمين أثناء فترة واليتهم ،والتأكد من أن
مجلس اإلدارة يلتزم بالقوانين واللوائح ،ويعمل ملصلحة املساهمين أعضاء الجمعية العامة (سوليفان .)2009 ،وتعرف أيضا بأنها اآللية التي بموجبها يتم
تحفيز جميع األفراد العاملين في الشركة أيا كانت مواقعهم فيها على جعل سلوكياتهم وممارساتهم الفعلية تتناغم مع استراتيجية الشركة الهادفة ورؤيتها
في تعظيم قيمتها املضافة ،ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين مصالح اإلدارة التنفيذية من جهة ،ومصالح األطراف األخرى بمن فيها املالك من
جهة أخرى (مطر ونور .)2007 ،كما يقصد بها أيضا تحديد وتوزيع الحقوق واملسئوليات بين مختلف املشاركين في الشركة ،مثل مجلس اإلدارة،
واملديرين ،واملساهمين وأصحاب املصالح اآلخرين ،كما أنها تبين القواعد واإلجراءات التخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة ،وهي بهذا ،توفر أيضا
الهيكل الذي يمكن من خالله وضع أهداف الشركة ،ووسائل بلوغ تلك األهداف ،ورقابة األداء (هيبلينج وسوليفان.)2007 ،
فمن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخلص أن حوكمة الشركات هي مجموعة املبادئ التي تسمح للمساهمين من التأكد من الكيفية التي تم بها
األصول على العائد على الرأسمال املستثمر .أو بعبارة أخرى كيف يمكن للمساهمين التأكد من أنه:
 لم يقم املسيرون باستثمار أموالهم في مشاريع غير مربحة
 لم يقم املسيرون باستثمار أموالهم في مشاريع تتناقض ومبادئهم وأخالقياتهم ومعتقداتهم.
 لم يقم املسيرون باختالس أموالهم
ونستخلص أيضا أن حوكمة الشركات تهدف إلى فرض مجموعة من املبادئ تسمح للمساهمين بمراقبة نشاط املسيرين .وبالتالي فإن الغاية القصوى من
اعتماد مبادئ الحوكمة تمكن في توفير الشفافية فيما يتعلق بالكيفية التي تقوم بها املسؤسسة من تحقيق األرباح والعكس الصحيح في حالة تحقيق
خسائر.
أما عن التطبيق امليداني للحوكمة على مستوى املسؤسسات فيكون بضرورة تحميل ممثلي املساهمين وهم أعضاء مجالس اإلدارة بعض مسسؤوليات تسيير
املسؤسسات ويتم ذلك بخلق مجموعة من اللجان حيث تتكون كل لجنة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة (Finet, 2009).ومن أهم اللجان التي سمح
بتحقيق الحوكمة ثالثة وهي لجنة التوظيف أو التعيين ولجنة األجور ولجنة التدقيق والتي تسمى أيضا بلجنة املراجعة .كما يمكن توسعة عدد اللجان إلى
ما هو أكثر من ذلك فيتم خلق لجان أخرى مثل لجنة االستراتيجية ولجنة النزاهة ولجنة املخاطر ولجنة التنمية املستدامة(KPMG, 1995).
لإلشارة فإن اعتماد اللجان الثالثة يعد:
 إجباريا في الواليات املتحدة األمريكية في كل املسؤسسات التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك منذ سنة 1978
 أكثر من  3/2أول مسؤسسة بريطانية تعتمد هذه اللجان منذ سنة 1993
 ألح تقرير  VIENOTالصادر سنة  1995واملتعلق بكيفية سير مجالس إدارة الشركات الفرنسية التي تعتمد مسؤشر  CAC40على ضرورة اعتماد
هذه املسؤسسات على هذه اللجان.
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تتضمن مبادئ اإلدارة الراشدة على ضرورة خلق لجنة على مستوى مجلس إدارة املسؤسسة تسمى بلجنة التدقيق .وهذه اللجنة تتكون من عدد محدود
من أعضاء مجلس اإلدارة غالبا ما ال يتعدى ثالثة أعضاء شريطة أن يكون هسؤالء األعضاء مستقلون عن امللكية واإلدارة أي أنهم ال يمثلون املساهمين وال
يمثلون العمال .كما يشترط في هسؤالء األعضاء حيازتهم للخبرة والكفاءة في املجاالت املالية واملحاسبية.
وحسب ) (Pigé, 2009فإن مهام لجنة التدقيق تكمن فيما يلي:
 تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به داخل املسؤسسة
 تقييم نشاط وظيفة التدقيق الداخلي
 اختيار املدققين الخارجيين
 املصادقة على الخطة السنوية للتدقيق الخارجي
 مراجعة القوائم املالية للمسؤسسة
تكمن العالقة املوجودة بسن حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي في إسناد مهمة تقييم نشاط وظيفة التدقيق الداخلي من طرف لجنة التدقيق .ويكون
ذلك عن طريق ما يلي:
 .1االهتمام بالكفاءات املوجودة داخل املسؤسسة املشرفة على وظيفة التدقيق الداخلي
 .2االهتمام بفعالية التدقيق الداخلي وبقدرته على تحقيق أهدافه وذلك من خالل دراسته:
 قدرة الوظيفة على التخطيط لنشاطاتها
 قدرة الوظيفة على تنفيذ الخطة
 .3نوعية أو جودة تقارير التدقيق املعتمدة للمديرية العامة
 .4القدرة على تقديم الحلول واالقتراحات املناسبة
 .5التنظيم املعمول به واملتعلق بتسيير نشاط التدقيق الداخلي مثل:
 وجود ميثاق للتدقيق الداخلي
 توفر عنصر االستقاللية فيما يخص عالقة التدقيق بباقي الوظائف.
 وجود نظام للتوثيق يسمح بتوفير الحجج والبراهين الالزمة والخاصة باالستنتاجات التي توصل إليها التدقيق

.3

اإلطار املرجعي الدولي ملمارسة التدقيق الداخلي IPPF

يمثل معهد املدققين الداخليين املرجعية املعترف بها ملهنة التدقيق الداخلي ،فقد أخذ هذا األخير على عاتقه مهمة تطوير املهنة من خالل وضعه
ملبادئ واطر تشكل القاسم املشترك واالحترافي لترقية األداء في مجال التدقيق .لقد أخذ هذا املعهد على عاتقها مسسؤولية تطوير املهنة ومتابعتها وتحديثها
وفقا للما تفرضه املستجدات واألحداث من متطلبات وتطورات .في هذا الصدد قامت هذه الجمعية بإعداد مرجع يستعين به املهنيون في ممارسة
التدقيق الداخلي ،ويسمى باإلطار الدولي ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي ويسمى في أوساط مهنية أخرى بإطار املمارسة املهنية The International
( Professional Practices Framework IPPFالعايب.)2017 ،
 3.1مبادئ األساسية إلطار ممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
يعرف اإلطار على أنه برنامج عمل منهجي يحقق التناسق املعرفة ،اإلرشادات وتالؤمها معا ،ويسهل اتساق ،تطوير وتفسير وتطبيق املفاهيم واألفكار
والطرق واألساليب املستخدمة في علم معين أو مهنة معينة ) .(IIA,2016وتكمن الغاية من اإلطار ملمارسة إعمال التدقيق الداخلي على وجه التحديد
في تنظيم توجيهات جمعية املدققين الداخليين على النحو الذي يجعلها متاحة بسهوله بتوقيت مناسب ،وكذلك تدعيم وضع ومكانة جمعية املدققين
الداخليين باعتبارها الجهاز التنظيمي املوحد ملهنة التدقيق الداخلي في العالم ككل من هذا املنطلق فان اإلطار املنهي ملمارسة أعمال التدقيق الداخلي
باشتماله على تنظيم املمارسات الحالية إلعمال التدقيق الداخلي مع السماح باملزيد من التوسع في املستقبل .ويقصد باإلطار مساعدة ممارس ي املهنة
وأصحاب األسهم وجميع الجهات املعنية في كافة أنحاء العالم ،في االستجابة السليمة إزاء السوق الذي يتزايد باتساع الطلب على خدمات التدقيق
الداخلي رفيعة املستوى(IFACI, 2012) .
تصف مبادئ األساسية للممارسة املهنية فعالية التدقيق الداخلي ومعايير التي تستند الى مبادئ وأخالقيات املهنة .أو بتعبير آخر ،فإن الفشل في تحقيق
أي من املبادئ يعني أن نشاط التدقيق الداخلي لم يكن ّ
فعاال كما ينبغي له أن يكون في تحقيق مهمة التدقيق الداخلي .وتكمن أهمية هذه املبادئ في أنها
تسهل على العاملين في مهنة التدقيق الداخلي الفهم والتركيز على األشياء األكثر أهمية .كما أنها ً
أيضا تسهل إجراء اتصال أكثر ّ
فعالية مع أصحاب
املصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك الهيئات التنظيمية ،فيما يتعلق باألولويات التي تحدد فعالية التدقيق الداخلي.
جاءت هذه املبادئ مفصلة في  12مبدأ يمكن ربطها مع مكونات التدقيق وتقسيمها الى ثالثة مجموعات): (IIA, 2016
 .1املجموعة األولى :وتتمثل فيما يتعلق بشكل خاص باملدقق الداخلي وبشكل عام بنشاط التدقيق الداخلي ،وهي ثالث مبادئ:
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 إظهار نزاهة كاملة ال تقبل املساومة
 إظهار املوضوعية في التفكير واألسلوب
 إظهار االلتزام بالكفاءة
 .2املجموعة الثانية :وتضم كل املبادئ التي تتعلق اداء نشاط التدقيق الداخلي وتنفيذ مختلف عملياته:
 الوضع املناسب داخل املسؤسسة مع سلطة تنظيمية كافية
 التوافق االستراتيجي مع أهداف وغايات املسؤسسة
 موارد كافية ملواجهة املخاطر ّ
بفعالية كبيرة
 إظهار الجودة والتحسن املستمر
 تحقيق الكفاءة والفعالية في التنفيذ
 التواصل بشكل ّ
فعال
 .3املجموعة الثالثة :تتعلق مبادى هذه املجموعة بنتائج نشاط التدقيق الداخلي )املخرجات)
 تقديم ضمانات معتمدة إلى القائمين على اإلدارة
 مبادئ استباقية ،تركز على املستقبل
 تدعم التغيير اإليجابي
 3.2تطور اإلطار الدولي للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
لقد عرف هذا اإلطار مجموعة من اإلصدارات كان أولها سنة  2000ثم تلته مجموعة من التعديالت سنوات  2004و 2010و 2013وآخرها سنة
 2017وهو املعمول به حاليا:
 .1اإلطار الدولي االولي :يعتبر هذا أول شكل ظهر عليه اإلطار وتم احتواءه على ما يلي:
 بيان مسسؤوليات املدقق الداخلي
 أخالقيات املهنة
 قوائم معايير ممارسة التدقيق
 منشورات على معايير ممارسة املهنية
 .2اإلطار الدولي الثان ::قرر معهد املدققين الداخليين سنة  1997إنشاء لجنة تكونت من  16عضوا مهنيا من اجل التغيير في اإلطار الدولي
السابق والتي بدأت بمزاولة نشاطها في  5ديسمبر  1997ليتم عقد اجتماع في  26جوان من سنة  1999من اجل إقرار ما يلي:
 تبني مفهوم جديد للتدقيق الداخلي
 اعتماد إطار جديد
 أشاء دليل تخطيط
احتوى هذا اإلطار على ما يلي:
 تعريف التدقيق
 ميثاق أخالقيات املراجع في 17جوان 2000
 معايير الدولية ملمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املراجعة في 2000و املطبقة ابتداء من 2002
 .3اإلطار الدولي الثالث :نتيجة للتطورات التي عرفتها مهنة التدقيق الداخلي خالل السنوات العشرة األولى من هذا القرن ونظرا للسعي املستمر
ملعهد املدققين الداخليين ملسايرة هذه التطورات ،قام املعهد بإنشاء مجموعة عمل سميت بمجموعة "رؤية للمستقبل" التي شرعت البدء في
عملية إعادة هيكلة إطار املمارسات املهنية .في شهر جولية من سنة  2007وافق مجلس إدارة معهد املدققين الداخليين على مشروع إعادة
هيكلة إطار املمارسات املهنية " ،»PPFليمنح هذا املشروع ميالد لإلطار املرجعي للممارسات املهنية "  ."IPPFذلك من خالل إضافة " "Iل
""PPFإلظهار التحسين العميق لدرجة إلزامية املبادئ اإلرشادية لإلطار.
في هذا اإلصدار ،تم ادخال جملة من التحسينات الجوهرية على محتوى اإلطار الدولي السابق للممارسات املهنية والتي تمثلت فيما يلي:
 إضافة مهمة التدقيق الداخلي ومبادئه األساسية
 اإلرشاد التكميلي واإلرشاد التنفيذي
 إرشادات القضايا الناشئة وتقارير املوقف
إما بالنسبة لباقي العناصر فقد تم املحافظة عليها كما في اإلطار املنهي للممارسات املهنية السابق (.)2014-2007
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 .4اإلطار الدولي الرابع :وهو املعمول به حاليا حيث شرع في تطبيقه بدءا من سنة  .2017استغرق العمل على تطوير هذا اإلصدار أكثر من
أربعة سنوات ،حيث أنه تم تأسس فريق عمل املراجعة وإعادة النظر التابع لجمعية املدققين الداخليين لإلطار الدولي للممارسات املهنية في
شهر نوفمبر عام  2013وبدأ عمله باإلعالن عن هدفه وهو تقييم محتوى وهيكل اإلطار الدولي للممارسات املهنية .وكانت مهمة فريق العمل
هذا هي تقييم ما إذا كان يجب النظر إلى التعديالت على هيكل اإلطار الدولي للممارسات املهنية باعتبارها مفيدة ألعضاء جمعية املدققين
الداخليين ،ومهنة التدقيق الداخلي ككل وأصحاب املصالح فيها وتعزز أهمية اإلطار الدولي للممارسات املهنية في املستقبل القريب (IIA,
)2016
إن اهداف مراجعة اإلطار الدولي الحالي جاء انطالقا من ضرورة القيام بالتطوير والتحسين املستمر ملهنة التدقيق الداخلي على الصعيد
العالمي .ضف إلى ذلك زيادة توقعات التدقيق الداخلي من الهيئات التنظيمية والجهات املعني إلى ضرورة تطوير شروط وظروف ممارسة
املهنة.
بعد ذلك ،كان أهم ما تم التوصل إليه في إطار االعداد إلصدار سنة  2017أنه ال توجد حاجة إلى ادخال تعديالت على العناصر التالية:
 تعريف التدقيق الداخلي
 أخالقيات املهنة
 املعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي .
 الدليل اإلرشادي الحالي )دليل املمارسة  /استشارات املمارسة  /تقارير املوقف(.
في حين تم اقتراح اجراء تحسينات جوهرية على محتوى وهيكل اإلطار الدولي للممارسات املهنية كالتالي وذلك ب:
 إضافة رسالة أو مهمة للتدقيق الداخلي تعزز وتدعم اإلطار بأكمله.
 تقديم املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
 تغيير موضع تسمية العناصر التوجيهية" استشارات املمارسة "و" دليل املمارسة "إلى" اإلرشاد التنفيذي "و" اإلرشاد التكميلي" ،على
التوالي.
 تقديم عنصر جديد من التوجيه واإلرشاد لتقديم املشورة بشأن القضايا الناشئة.
إزالة تقارير املوقف كعنصر توجيه لإلطار الدولي للممارسات املهنية وهذا من اجل إبالغ الجهات املعنية بالدور املميز للتدقيق الداخلي داخل
املسؤسسات .وعلى الرغم من أهميتها ونفعها للممارسين ،ويمكن القول بأنه ال ينبغي أن تكون ً
جزءا من إطار املمارسات املهنية التي تسعى
لتوجيه املمارسين في تنفيذ مسسؤولياتهم.
 3.3محتوى وعناصر إطار املرجعي الحالي ملمارسة املهنية للتدقيق
في اإلصدارات الثالثة األولى ،كان اإلطار الدولي يشمل ثالثة أقسام ،اختص القسم األول منها بتعريف التدقيق الداخلي واختص الثاني منها باإلطار
األخالقي أما الثالث فقد اشتمل على املعايير .أما في اإلصدار األخير لسنة  ،2013فقد عرف هذا اإلطار تعديالت جذرية حيث أصبح يشمل ستة أقسام،
باإلضافة إلى األقسام الثالثة املذكورة سلفا تم إدماج ثالثة أقسام جديدة وهي أوراق العمل وإرشادات التطبيق الفعال ودليل التطبيق العملي .كما تم
إعادة ترتيب اإلطار بحيث أصبح يتكون من مجموعتين رئيسيتين ،األولى تحتوي على إرشادات إلزامية وتضم تعريف التدقيق الداخلي وقواعد السلوك
املنهي والثانية تحتوي على إرشادات موص ى بها بشدة وتضم إرشادات التطبيق الفعال ودليل التطبيق العملي ومواقف من مسائل خاصة (العايب،
.)2017
بناء على التعديالت التي مست اإلطار الدولي الحالي ،أصبح هذا األخير يتكون بدءا من سنة  2017من العناصر التالية:
 رسالة التدقيق الداخلي
 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي
 قواعد السلوك
 معايير ممارسة املهنة
 اإلرشاد التنفيذي واإلرشاد التكميلي
 معالجة القضايا الناشئة
 تقارير املوقف
وفيما يلي شرحا موجزا لها:
 .1رسالة التدقيق الداخلي :تصف رسالة /مهمة التدقيق الداخلي الغرض األساس ي والهدف األسمى واالشمل للتدقيق الداخلي فقد اعتبرها فريق
عمل املراجعة أنها يقدم ً
ً
ً
وموجزا ملا تطمح تحقيقه داخل املسؤسسات وكأي بيان مهمة\رسالة نموذجي ،تصف رسالة .ويقدم اإلطار الدولي
واضحا
وصفا
للممارسات املهنية الدعم من أجل تحقيق الرسالة :التعريف ،وأخالقيات املهنة ،واملعايير ،وجميع اإلرشادات.
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 .2املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي :تمثل هذه املبادئ الوصف الدقيق للفعالية التدقيق الداخلي والداعم األساس ي إلضافة
ملعايير ممارسته ،وه ذا يتوقف على التطبيق الفعال لكل مبدأ من املبادئ بشكل فعال ،ويمكن تحديدها فيما يلي:
 إظهار نزاهة كاملة ال تقبل املساومة
 إظهار املوضوعية في التفكير واألسلوب
 إظهار االلتزام بالكفاءة
 الوضع املناسب داخل املسؤسسة مع سلطة تنظيمية كافية
 التوافق االستراتيجي مع أهداف وغايات املسؤسسة
 موارد كافية ملواجهة املخاطر ّ
بفعالية كبيرة
 إظهار الجودة والتحسن املستمر
 تحقيق الكفاءة والفعالية في التنفيذ
 التواصل بشكل ّ
فعال
 تقديم ضمانات معتمدة إلى القائمين على اإلدارة
 مبادئ استباقية ،تركز على املستقبل
 تدعم التغيير اإليجابي
 .3معايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي :إن املعايير الدولية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي والصادرة عن معهد الدولي للتدقيق الداخلي هي
أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بشكل فعال ،من خالل تحديدها لألسس واملبادئ اإلرشادية ملا يجب أن تكون
عليه ممارسات التدقيق الداخلي ،وتوفيرها إطارا إلنجاز وتعزيز أنشطته ووضع أسس تقييم أداءه .كما تعتبر هذه املعايير هي املنظم لعمل وممارسات
أجهزة التدقيق الداخلي ،إذ أن االلتزام بتطبيق هذه املعايير هو األساس الذي يتم بناء عليه تقييم أداء أجهزة التدقيق الداخلي املطبقة لهذه املعايير
(الرحاحلة .) 2005 ،وتكمن فائدتها في أنه يستعان بها في تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي في بيئات متعددة األشكال داخل املنظمات مهما كان هدفها أو
حجمها أو شكلها أو هيكلتها التنظيمية .وتتمثل األهداف العامة لهذه املعايير فيما يلي:
 رسم الخطوط العريضة للمبادئ األساسية ملمارسة التدقيق الداخلي
 وضع إطار عام إليجاد وتعزيز مدى أنشطة التدقيق الداخلي
 وضع األساس لقياس أداء التدقيق الداخلي
 تأسيس لعمليات ومعالجات تنظيمية متطورة وتشجيع إدخال تحسينات عليها
وقد صنف معهد الدولي للمدققين الداخليين هذه املعايير إلى ثال ثة أصناف ،معايير الصفات ومعايير األداء ومعايير التنفيذ .فمعايير الصفات وتتعلق
بخصائص املنظمات واملدققين وأجهزة التدقيق الداخلي ومعايير األداء وتصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتوفر معايير جودة الجودة التي من
خاللها يتم قياس وتقييم أداء التدقيق الداخلي أما معايير التنفيذ وتتكون من معايير يمكن تطبيقها في بعض األنشطة واملهام والوظائف ويأتي على
رأسها األنشطة االستشارية للتدقيق الداخلي .وتتفرع املعايير الدولية للتدقيق الداخلي بأصنافها الثالثة إلى:
 معايير الخواص (الصفات) :وهي مرقمة من  1000إلى  .1300هذه املعايير تختص بالصفات الخاصة باملنظمات واألفراد الذي يسؤدون أعمال
التدقيق الداخلي وتشمل:
 رقم  1000إلى  1010وتتعلق بوثيقة التدقيق (ميثاق التدقيق) وهي تشمل األهداف والصالحيات واملسسؤوليات
 رقم  1100إلى  1130وتتعلق بموقع دائرة التدقيق على الهيكل التنظيمي وموضوعية املدققين
 رقم  1200إلى  1230وتتعلق بالبراعة املهنية املطلوبة من املدققين إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبره
 رقم  1300إلى  1320وتخص الرقابة على جودة التدقيق.
 معايير األداء :وهي مرقمة من  2000إلى  . 2600هذه املعايير تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية التي يمكن أن يقاس
أداء التدقيق الداخلي بواسطتها وتشمل:
 رقم  2000إلى  2060وتتعلق بإدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد الخطة السنوية املبنية على أساس تقييم املخاطر
 رقم  2100إلى  2130وتخص طبيعة العمل وذلك من خالل فحص وتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية
 رقم  2200إلى  2240وتتعلق بالتخطيط للمهمة (إعداد برامج التدقيق والذي يحتوي على األهداف نطاق املهمة واإلجراءات)
 رقم  2300إلى  2340وتتعلق بتنفيذ املهمة من خالل تقييم وتدوين معلومات كافية لتحقيق أهداف املهمة
 رقم  2400إلى  2440وتخص إيصال النتائج (التقارير)
 رقم  2500وتخص املتابعة
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 رقم  2600وتخص توضيح لقبول اإلدارة بعدم تنفيذ بعض من توصيات املدققين (قبول درجة الخطر)
 .4اإلرشاد التنفيذي :يتم اعتباره دليل إرشادي ملساعدة املمارسين في تنفيذ املعايير .وعلى الرغم من أن اإلرشاد التنفيذي لم يطمح إلى أن يكون أوصافا
شاملة إال أنه سوف يقدم أساليب كافية ومقبولة لتحقيق التوافق في معايير .ال يقدم اإلرشاد التنفيذي أي تفاصيل عن العمليات واإلجراءات ،مثل
برامج العمل أو النماذج حيث يتم تناول هذا النوع من التوجيه واإلرشاد بشكل أفضل في مستوى اإلرشاد التكميلي .يهدف اإلرشاد التنفيذي ليكون أكثر
شمولية من اإلرشادات التطبيقية ،مع توقع أن كل معيار على حدة سوف يتم دعمه من خال اإلرشاد التنفيذي .وكذلك ،مع مرور الوقت ،سيتم تعديل
ً
أوضاع عناصر إرشادات مزاولة املهنة الحالية التي هي أكثر تمثيال لإلرشاد التنفيذي في مستواه الجديد.
 .5اإلرشاد التكميلي :يتم تعريف اإلرشاد التكميلي باعتباره إرشادات إضافية إلجراء أنشطة التدقيق الداخلي .وعلى الرغم من أنه يدعم املعايير ،إال أنه
يهدف إلى ربط تحقيق التوافق مع املعايير بشكل مباشر كما يهدف كذلك إلى معالجة املجاالت املوضعية ،باإلضافة انه يشمل ً
أيضا العمليات
واإلجراءات التفصيلية ،مثل األدوات والتقنيات والبرامج ،واألساليب التدريجية ،بما في ذلك أمثلة من األهداف القابلة للتحقيق.
 .6معالجة القضايا الناشئة :تهدف إرشادات القضايا الناشئة إلى مساعدة املمارسين في معالجة االتجاهات الناشئة ،وتغيير توقعات أصحاب
املصلحة ،واالهتمامات التنظيمية أو التشريعية الجديدة والقضايا املتعلقة باألحداث الجارية ،من بين أمور أخرى .يتم وضع وإصدار إرشادات القضايا
الناشئة مع حد أدنى من التأخير )في غضون أسابيع( وربما يسؤدي إلى تطوير نموذج إرشاد تكميلي جديد ،أكثر دقة.
 .7تقارير املوقف :تساعد تقارير املوقف مجموعة واسعة من األطراف املعنية ،بما في ذلك من ال يعمل في مهنة التدقيق الداخلي ،في فهم قضايا اإلدارة،
واملخاطر ،والرقابة الهامة وتحديد األدوار واملسسؤوليات ذات الصلة بالتدقيق الداخلي.

ثالثا :واقع ممارسة نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر:
في الجزائر لم تعرف املسؤسسات االقتصادية نشاط التدقيق الداخلي إال انطالقا من سنة  1990حيث بدأ ظهورها مع بداية اإلصالحات
االقتصادية التي عرفتها البالد .أما عن كيفية إدخالها فقد كانت بقوة القانون ،حيث أجبرت املادة  40من القانون  01-88املتعلق بتوجيه املسؤسسات
االقتصادية العمومية في الج زائر كل مسؤسسة على إنشاء هيئة تتكفل باملراجعة الداخلية ،ومع ذلك فإن عدد ضئيل من املسؤسسات استطاعت القيام
بذلك مع اقتصار دورها ومهامها على بعض األمور التي تمس الجوانب املحاسبية فقط .أما عن الغاية منها باعتبارها أداة من أدوات التحكم في التسيير
من حيث تحليل وتقييم االنحرافات واملساعدة على التحكم في التسيير وتقديم الحلول لها فقد كانت شبه منعدمة.
في دراستنا لواقع هذا النشاط في الجزائر ،نقوم بالتطرق إلى التطور الذي شهده نشاط التدقيق الداخلي وفق الحقب واملراحل التي مرت بهم املسؤسسة
االقتصادية في الجزائر والتي يتفق املختصون على تقسيمها إلى ثالثة مراحل ،مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية ومرحلة اإلصالحات االقتصادية
واملرحلة الحالية والتي تمتد من سنة  1995إلى يومنا هذا ،ذلك أن معظم املختصين يرون أن تطور مهنة التدقيق الداخلي يتطور بشكل مختلف حسب
األنظمة السياسية واالقتصادية املعمول بها في مختلف الدول). (Guerza, 1995

 .1مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية:
إن النظام السائد خالل تلك املرحلة هو االقتصاد املخطط أو ما يدعى باالقتصاد االشتراكي .فخالل تلك الحقبة كانت كل شسؤون االقتصادية
تمتاز بالطابع العمومي وتخضع لوصاية مختلف الهيئات الوزارية التي تتولى وضع الخطط والتوجيهات االستراتيجية للمسؤسسات االقتصادية التي تتبع
لها .فخالل تلك الفترة كانت الشركات الوطنية تخضع لرقابة ما يسمى بمجلس املحاسبة .فقد فرض املشرع في وضعه للقانون الخاص بهذه الهيئة على
ضرورة أن يخضع التدقيق الداخلي لسلطة هذا املجلس حيث تنص املادة  36من القانون  05-80املتعلق بإنشاء مجلس املحاسبة على ضرورة أن تتولى
هذه الهيئة توجيه أشغال الرقابة الداخلية والخارجية للهيئات واملصالح املالية وهي بذلك شرف على تنفيذ واستغالل نتائج أعمالهم .ومنه نستنتج أنه
بهذا الشكل ،فإن اإلدارة العليا املسسؤولة على إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي تفقد مسسؤوليتها على هذه الوظيفة وذلك بجعلها تحت سلطة ومسسؤولية
مجلس املحاسبة بدال من سلطة ومسسؤولية اإلدارة العليا التي تتولى تحديد مهامها ومجاالت تدخلها.

 .2مرحلة اإلصالحات االقتصادية:
منذ أن اختارت الجزائر االنتقال إلى اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي ،قامت السلطات العمومية بوضع جملة من القوانين تساعد على
االنتقال من االقتصاد املخطط إلى اقتصاد السوق .وكان من بين هذه القوانين ،القانون  01-88املتعلق بالقانون التوجيهي للمسؤسسات االقتصادية
العمومية الذي كرس في مادته  40إلزامية إ نشاء وظيفة التدقيق الداخلي داخل املسؤسسة االقتصادية الجزائرية .وقامت هذه املادة بتحديد مهام هذه
الوظيفة في املساعدة على تطوير وتحسين بشكل دائم ومستمر أساليب إدارة وتسيير املسؤسسات االقتصادية العمومية ) .(Hamidi, 1995كما ساهم هذا
القانون في تحرير مسيري املسؤسسات االقتصادية العمومية من رقابة مجلس املحاسبة بحيث انفصلت وظيفة التدقيق الداخلي من سلطة ووصاية
مجلس املحاسبة وأصبحت خاضعة لسلطة اإلدارة العليا.
إن املالحظ على التطور الذي عرفته وظيفة التدقيق الداخلي خالل هذه املرحلة هو أنها لم ترقى إلى املستوى الذي كان منتظرا منها وذلك ملجموعة من
االعتبارات يمكن ذكر البعض منها وهي:
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اختالف الزاوية التي ينظر منها للتدقيق الداخلي من طرف مسيري املسؤسسات االقتصادية العمومية حيث أن معظم املسيرين يرفضون أحد
املبادئ التي يقوم عليها التدقيق الداخلي وهو تقييم والحكم على تصرفات املسيرين حول الكيفية التي يتولون بها إدارة رؤوس األموال املوضوعة
تحت تصرفهم من طرف املساهمين هذه الفكرة كان رفضها معظم املسيرين.
تعدد املشاكل التي كانت تعاني منها املسؤسسة االقتصادية العمومية بعد انتقالها على االستقاللية كالصعوبات املالية والضعف التكنولوجي
وغياب منافذ للتسويق والتوزيع جعلت من املسيرين ال يولون لهذه الوظيفة أي أدنى اهتمام ،ذلك أن عدد املسؤسسات االقتصادية العمومية
التي لجأت إلى تطبيق املادة  40من القانون  01-88ضعيف جدا.
اكتفاء السلطات العمومية بوضع مادة تفرض على املسؤسسات االقتصادية العمومية إلزامية إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي دون اللجوء على
وضع اإلطار التنظيمي الذي يسهل على املسيرين على إنشاؤها يعتبر أيضا أحد األسباب التي لم تسمح بتطور هذه الوظيفة .فالذي يميز ذلك هو
أن املسؤسسات القليلة التي أنشأت هذه الوظيفة قامت بإنشائها بأشكال مختلفة من مسؤسسة ألخرى حيث حددت املسؤسسات للمدققين
الداخليين مجاالت تدخل مختلفة وكذلك األمر بالنسبة لالرتباط بالهيكل التنظيمي حيث أن معظم املسؤسسات جعلت الوظيفة ترتبط
بمديريات مركزية مختلفة مما جعل النشاط تفتقد لجزء من استقالليتها.
لقد أعطيت لهذه الوظيفة تسميات مختلفة ،فهناك من أطل ق عليها اسم مفتشية وهناك من سماها بمصلحة الرقابة .هذا األمر جعل منها
تنحرف عن تأدية مهامها األساسية وتتولى القيام بمهام أخرى ال تدخل ضمن دائرة صالحياتها.

املرحلة الحالية:

 3.1ميزة هذه املرحلة:
تمتد املرحلة الحالية من سنة  1995إلى يومنا هذا ،حيث شهدت هذه سنة إلغاء كل قوانين اإلصالحات االقتصادية بما فيها القانون 01-88
وتعويضهم باألمر الرئاس ي رقم  25-95املسؤرخ في يوم  25سبتمبر  1995واملتضمن تسير رؤوس األموال املنقولة ملك للدولة .إذ أنه بصدور هذا األمر ،تم
إلغاء املادة  40من القانون  01-88التي كانت تفرض على املسؤسسات االقتصادية ضرورة إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي.
إن الذي يميز هذه املرحلة هو أنه بالرغم من إلغاء املادة  40املذكورة سابقا إال أن السلطات العمومية واصلت في إصدار تعليمات لفائدة مسيري
املسؤسسات االقتصادية العمومية بضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلي .ومن بين هذه التعليمات:
 التعليمة رقم  36/STP/DPE 197املسؤرخة يوم  17فيفري  1998الصادرة من املجلس الوطني ملساهمات الدولة.
 التعليمة الثالثة لرئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس مساهمات الدولة الصادرة بتاريخ  20ماي 2003
 التعليمة رقم  03-02املسؤرخة يوم  14نوفمبر  2002املتضمنة تقوية أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك واملسؤسسات املالية.
 التعليمة رقم  07/SG/079املسؤرخة يوم  30جانفي  2007الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات واملتضمنة وضع مصلحة للتدقيق الداخلي
وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية.
 3.2واقع نشاط التدقيق الداخلي خالل هذه املرحلة:
نستعين في تحليلينا للواقع الحالي الذي يميز ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر بنتائج الدراسات امليدانية التي أجراها كال من
 DELOITTEمكتب التدقيق العالمي وكذلك الجمعية الجزائرية للمدققين واالستشاريين الداخليين  .AACIAوكان من بين أهم النتائج التي توصلت
إليها الدراسة ما يلي:
 .1ال تحتوي كل املسؤسسات التي استجابت للدراسة على وظيفة التدقيق الداخلي.
 .2حتى املسؤسسات التي لديها هذه الوظيفة ،فإن هذه األخيرة محدودة من حيث الحجم.
 .3لم تقم وظيفة التدقيق الداخلي بوضع ميثاق للتدقيق ،هذا األخير تشترطه املعايير املهنية للممارسة نشاط التدقيق الداخلي.
 .4ال تحتوي معظم املسؤسسات على لجنة للتدقيق على مستوى مجلس اإلدارة وبالتالي ال يوجد ارتباط لوظيفة التدقيق بهذه اللجنة.
 .5ال تقوم وظيفة التدقيق بتحديد مجاالت تداخلها.
 .6ما زالت وظيفة التدقيق الداخلي تركز معظم جهودها على االهتمام بتدقيق الوظيفة املحاسبية فقط.
 .7تجهل الجهات الخاضعة للتدقيق ما هي صالحيات وظيفة التدقيق ومهامها ومسسؤولياتها وفي معظم الحاالت ال يرونها إال من الزاوية السلبية
معتبرين إياها واألفراد الذين يكونونها على أنها تلعب دور بوليس ي وأنها في خدمة اإلدارة العليا وأن مهمتها تزويد اإلدارة العليا باملعلومات حول
االنحرافات اإلدارية للمسسؤولين من أجل معاقبة األفراد املقصرين منهم في تأدية مهامهم.
 .8في غياب مدققين مهنيين وحاصلين على تكوين في االختصاص ،تقوم املسؤسسات بتدعيم وظيفة التدقيق إما بالترقية الداخلية وذلك بتعيين
إطارات من أقسام أخرى لشغل مناصب مدققين دون سابق معرفة وخبرة بالتدقيق الداخلي أو باللجوء إلى توظيف جامعيين متخرجين حديثا ال
يكتسبون الخبرة الكافية .في هذا املجال البد من التركيز على أنه توجد ندرة في هذه الفئة من املهنيين وبالتالي يترتب عليه وجود فوارق بين
االحتياجات الحقيقية للمسؤسسات والعرض املوجود في السوق.
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 .9ال يتم تحديد االحتياجات الحقيقية من املدققين الالزمين لتشكيل قسم التدقيق ،حيث نجد أن بعض املسؤسسات ال تحتوي إال على مدقق واحد
يشغل هذه الوظيفة في حين بعض املسؤسسات لديها تعداد يصل إلى  10مدققين.
 .10ال تعتمد املسؤسسات على نظام حقيقي إلدارة املخاطر .فمن بين العينة املستجوبة %20 ،فقط تفكر في وضع خريطة للمخاطر مستقبال دون
تحديد موعد للقيام بذلك.

رابعا :آليات تحسين مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر:
 .1االستنتاجات:
من خالل ما تقدم وعلى أساس املعطيات الخاصة باملمارسات الدولية وواقع مهمة ا لتدقيق الداخلي في الجزائر ،تظهر لنا جملة من االستنتاجات ولعل
أهمها:
 .1يتضح جليا أن مستوى الرقي نشاط التدقيق الداخلي في البلدان التي شملتها الدراسة هو نتاج ملجموعة من املتغيرات ولعل أهمها:
 حدوث أزمات مالية كان لها األثر البالغ على مستوى التقدم واالزدهار االقتصادي الذي تعرفه تلك البلدان
 الرغبة امللحة وحزم حكومات تلك البلدان على االلتزام بتطبيق املبادئ األساسية لحوكمة الشركات تفاديا لتكرار تلك األزمات مما
ينعكس سلبا على الصحة والسالمة املالية ملنظمات األعمال التي تعتبر شريان حياة اقتصاديات نلك البلدان
 .2إن تركيز هذه القوانين على أن تحترم تلك منظمات األعمال ملبدأ اإلفصاح والشفافية هو بغرض زيادة ثقة جمهور املساهمين بالسوق املالية.
فمستوى التطور الذي تشهده األسواق املالية لتلك البلدان دعا بالحكومات هناك إلى وضع وصياغة قوانين تلتزم بها منظمات األعمال واملكانة التي
أعطتها هذه القوانين ملمارس ي التدقيق الداخلي يدخل في إطار حماية املساهمين الذين يعتبرون مصدر تمويل عجلة االقتصاد.
 .3إن ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في املسؤسسات الجزائرية بعيد بعدا شديدا عن املمارسات الدولية ،بل إن هذا الواقع ال يتناسب مع ما يجب أن
يكون مطبقا وفقا ملعايير املهنية الدولية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي وكذلك أخالقيات هذه املهنة.
 .4إن التطبيق الفعلي للمتطلبات األساسية التي تسمح بممارسة مهنة التدقيق بالشكل الذي يسمح لها بإثبات فعاليتها وكفاءتها يتم بوتيرة جد بطيئة
وهذا األمر ينطبق في نفس الوقت على املسؤسسات الكبيرة واملسؤسسات الصغيرة على حد سواء.
 .5يتضح أيضا أن االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي ليس قضية وضع وصياغة قوانين وإصدار التعليمات من طرف السلطات العمومية بقدر ما
هو مرتبط بقناعة املسير بأهمية هذه الوظيفة ومستوى الوعي الذي تتميز به اإلدارة العليا للمسؤسسة فكلما كانت الثقافة التسييرية للمسسؤول
األول عن املسؤسسة عالية كلما كان االهتمام بضرورة االعتماد على التدقيق الداخلي كبيرا .إن هذا األمر يعتبر غائبا لدى هيئات تسيير املسؤسسات
االقتصادية الجزائرية.
 .6كما يرجع نقص االهتمام بالتدقيق الداخلي من طرف املسؤسسات في الجزائر إلى بعض الصعوبات التي تواجهها الكثير من املسؤسسات في توظيف
مدققين تتوفر فيه الكفاءة الالزمة ،ويرجع هذا السبب على غياب مراكز تكوين متخصصة .فبالرغم من املجهودات املبذولة من طرف بعض
املدارس الخاصة وكذلك الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليين  AACIAمن أجل توفير مدققين متحكمين في املعايير الخاصة
بهذه املهنة التي تعتبر املفتاح الوحيد لتحسين الكفاءة إال أن هذه املجهودات تبقى دائما غير كافية لسد العجز املوجود في مجال توفير مثل هذا
املورد البشري.
 .7يتضح أخيرا أن الجامعة الجزائرية هي أحد الغائبين في مجال تطوير وترقية هذه املهنة .ففي نظام التعليم الذي يسمى حاليا بالنظام الكالسيكي ال
يوجد أثر ملثل هذا التخصص .أما في النظام الحالي املسمى بنظام ل.م.د ،LMD .فإن عدد كليات االقتصاد وإدارة األعمال على مستوى الجامعات
الجزائرية بالرغم من كثرتها التي فتحت مثل هذا التخصص يكاد يعد على رؤوس األصابع.
 .2اختبار الفرضيات:
من االستنتاجات املذكورة أعاله ،تتضح صحة فرضيات الدراسة الثالثة ،حيث أن من بين أسباب ضعف نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر هو:
 قلة االهتمام به من طرف املسؤسسات االقتصادية به
 نقص مجاالت ومراكز التكوين التي تهتم به
 بطء القوانين والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وهيكلة املسؤسسات االقتصادية في مسايرة متطلبات التسيير الحديثة

 .3آليات التحسين:
تختلف اآلليات حسب اختالف مستويات تدخل مختلف األطراف في تطوير مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر .ويمكن تصنيف هذه املستويات إلى
ثالثة ،الدولة ثم هيئة التسيير على مستوى املسؤسسة االقتصادية وأخيرا الهيئات املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي.
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 3.1فيما يتعلق بالدولة:
لقد أثبت الواقع أن إصدار التعليمات لفائدة املسؤسسات االقتصادية بغرض وضع األسس التي تسمح بحماية األصول من خالل تقوية أنظمة
الرقابة الداخلية والدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي فيها هي تجربة فاشلة .فال قانون  01-88والتعليمات املذكورة أعاله أجبرت املسيرين على اللجوء
إلى خدمات التدقيق الداخلي.
إن الذي يميز الوضع الراهن في الجزائر هو انتشار الرشوة وتبديد األموال العمومية وإبرام الصفقات ا ملشبوهة ولعل أحدثها وأغربها ما حدث في شركة
سوناطراك وكذلك االستغالل املفرط للنفوذ من طرف املسسؤولين .هذه األمور كلها مسؤشرات تدل على أن ظاهرة الفساد االقتصادي استفحلت بالجزائر.
نتيجة لذلك قام املشرع الجزائري بتعديل القانون الذي يسير نشاط مجلس املحاسبة حيث أع طي لهذا األخير سلطات واسعة من اجل الحد من تفاقم
الفساد.
إن الذي يتوجب على السلطات العمومية القيام به باملوازاة مع إصدار مثل هذه القوانين هو:
 االستعانة بآليات أخرى تجبر من خاللها كل املتعاملين االقتصاديين العموميين على اإلفصاح على نتائج نشاطهم ليس فقط على شكل قوائم مالية
مصادق عليها من طرف املراجعين القانونيين بل أيضا على شكل تقارير دورية يوضح ويبين فيها كل مسير اإلجراءات التي لجأ إليها من أجل التوصل
إلى مستويات األداء التي حققها .ويكون للتدقيق الداخلي املكانة البارزة في مثل هذه اإلجراءات بحيث يجب أن تخضع هذه األخيرة إلى عملية فحص
وتقييم من طرف املدقق الداخلي للمسؤسسة .وهذا على غرار ما أقدمت على القيام به كل الدول املتطورة مثل قانون ساربان أوكسلي  SOXوقانون
حول الحماية املالية  LSFولكن لغرض مختلف .فإذا كانت هذه األخيرة لجأت إلى مثل هذه اآلليات حماية حقوق املساهمين ،فإن تطبيقه في
الجزائر يكون بغرض الحد من ظاهرة الفساد.
 إدخال تعديالت على بعض مواد القانون التجاري الجزائري خاصة منها تلك املتعلقة بتسيير الشركات ذات أسهم مما يجعلها متناسقة وما تشترطه
مبادئ حوكمة الشركات بحيث يتم إعادة النظر في تركيبة وصالحيات مجالس اإلدارة والسماح بإنشاء اللجان املتخصصة التي أصبح كل الشركات
عبر العالم تعتمد عليها ومن بينها لجنة التدقيق أو املراجعة.
 3.2فيما يتعلق باملؤسسة االقتصادية:
بينت الدراسة أن مشكلة عدم االستعانة بالتدقيق الداخلي في إدارة أنشطة املسؤسسات االقتصادية هو ضعف مستوى وعي املسير باألهمية التي
يكتسيها هذا النشاط .وبغرض سد هذه الثغرة فإنه يتوجب رفع مستوى هذا الوعي بواسطة:
 تخصيص دورات تدريبية لفائدة رؤساء مجالس إدارة املسؤسسات االقتصادية ومدراءها العامون يكون موضوعها األساس ي التعريف بوظائف
القيادة الحديثة ومدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق القيادة السليمة والفعالة للمسؤسسة
 تستفيد املسؤسسات االقتصادية حاليا من مجموعة من برامج التأهيل والتي تركز في معظمها على اعتماد أنماط وأساليب تسيير حديثة تساعد
على الرفع من مستوى تنافسية هذه املسؤسسات .ومن بين ما تحتويه هذه البرامج هو تحديد التموقع االستراتيجي للمسؤسسة ووضع هياكل تنظيمية
مرنة تتماش ى واستراتيجيات النمو املرتقبة ووضع أنظمة إلدارة الجودة ووضع أنظمة ملحاسبة التكاليف واالهتمام بمسألة اإلبداع من خالل
التركيز على البحث والتطوير .إن نشاط التدقيق الداخلي هو أيضا وظيفة يسمح بتحسين مستوى أداء املسؤسسة االقتصادية وبالتالي فهو
يستوجب أن يكون ضمن محتويات برامج التأهيل هذه.
 فتح املجال أمام الطلبة الجامعيين الذين يتابعون تكوينا أكاديميا في التدقيق الداخلي على االستفادة من تربصات متوسطة املدى تسمح لهم
بالوقوف على واقع ممارسة املهنة وتعينهم على أن يكونوا أكثر استعدادا على اقتحام عالم االحترافية
 3.3فيما يتعلق بالهيئات املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي:
بينت الدراسة أيضا أن الهيئة املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي بالجزائر واملتمثلة في الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين
الداخليين  AACIAفضلت االتجاه إلى القطاع الخاص من أجل توفير الكفاءات في مجال التدقيق الداخلي .كما بينت نفس الدراسة أن الجامعة
الجزائرية ال تبدي االستعداد الكافي لتوفير التكوين العالي الذي يسمح بتوفير اإلطارات التي يمكن االستعانة بها لسد العجز املوجود في السوق والذي
يتحجج به املسيرون الذين امتنعوا عن تطبيق التعليمات التي أصدرتها الجهات الوصية .في هذا اإلطار فإن املقترحات الخاصة بهذه النقطة يتمثل في:
 مواصلة الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليين  AACIAفي التعاون مع مراكز التكوين الخاصة من أجل الرفع من كفاءة املدققين
الداخليين خاصة في مجال التكوين املتواصل
 إبرام عالقات متبادلة بين الكليات التي ترغب في فتح اختصاص التدقيق الداخلي والجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليين AACIA
بحيث تقوم هذه األخيرة بما يلي:
 تقديم دعمها من خالل خبرتها املكتسبة وعالقاتها الدولية التي طورتها منذ التسعينيات من القرن املاض ي إلى الجامعة .ويتمثل هذا الدعم في وضع
خبراءها وكفاءاتها البشرية تحت تصرف الكليات مما يساعد على رفع مستوى التكوين الجامعي من خالل وقوف الطلبة على التجارب امليدانية
تجعلهم قابلية على خوض غمار ممارسة هذه املهنة على أرض الواقع
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Abstract:

The aim of this article is to provide a number of mechanisms that allow for the improvement of
internal audit activity in Algeria in a manner that allows it to prove its effectiveness and efficiency, in line with the
new requirements of the international framework for practicing this profession and in keeping with the prevailing
practice in the developed world. The introduction of such mechanisms is aimed at correcting the situation of
internal audit activity in Algeria, which is still stagnant and has not reached the required level and has not
developed at the same pace, efficiency and efficiency. The study showed that the reasons for this weakness are
attributed to both lack of attention by the economic institutions and the lack of fields and centers of specialization
and the slow pace of laws and legislation related to the organization and structure of economic institutions in line
with the requirements of modern management.
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