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ملخص :
اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على واقع طبيقع التعدقق العدايليف ا الشعرات ازااررةعة  ،معن يع د اراسعة مقدانقعة ا مووععة معن الشعرات ازااررةعة،
حقث ُوزع  07استيقتنت على عقنة من املدققني الدايلقني وموظفيف إاارة املتلقة واحملتسية ا هعذه الشعرات  ،اتنع  07منهعت قتللعة ل سعتعوتد .ومعن يع د يلقع
إجتلععت ت التوص ع إأ ممترسععة التععدقق الععدايليف ا الشععرات ازااررةععة س ع الدراسععة طتوا ع إأ حععد ايععة م ع املعععتةة الدولقععة للتععدقق الععدايليف ،و املت عةا
املتعلقة لأ راا العقنة ،واذا املتعلقة لنشتط التدقق الدايليف هلت طأثة ذو االلة إحصترقة على طبيق وظقفة التدقق الدايليف هبذه الشرات .
الكلمات المفتاحية  :طدقق اايليف  ،رقتلة اايلقة ،معتةة طدقق اايليف اولقة ،وظقفة طدقق اايليف ،شرات جااررةة.
Abstract:
The aim of this study is to recognize the reality of the internal audit application in the Algerian
companies, through a field study in a group of Algerian companies. Seventy (70) questionnaires were
distributed to a sample of internal auditors and employees of finance and accounting administration in these
companies. Sixty (60) of them were usable. Through their answers analysis, we conclude that the practice of
internal audit in the Algerian companies corresponds largely with the international standards of internal
audit. We find also that the variables related to the sample, as well as related the activity of the internal audit
have a statistically significant impact on the application of the internal audit function in these companies.
Key words: Internal audit, internal control, international internal audit standards, function of internal audit,
Algerian companies.

تمهيد :
لقد مر مهنة التدقق لتلكثة من املراح  ،عر

ي هلت طبورا

على املستوةني النظري والعوليف متأثرة لعوام اقتصتاةة،

اجتوتعقة ،إاارةة ،وطكنولوجقة ،مههت :ارب حجت منظوت األعوتد  ،طعقد نشبتهت ويود الكثة منهت إأ شرات متعداة ازنسقت ،
و شرات عتملقة ،وانت شتر ظتهرة ص اإلاارة عن امللكقة ا ظ اشتداا املنت سة .ولع هت طلك احملبت هو مق ا وظقفة التدقق
الدايليف.
إ وظقفة التدقق الدايليف متس مجق متال التسقة ا الشراة ،وطعترب مبثتلة املرج اإلرشتاي ا يدمة اإلاارة .ذلك مبت طقدمه
من نصترح وطوصقت

لإلاارة العلقت حقث طستعدهت على الققتم مبهتمهت وضوت س مة العولقت

املختلفة ،وطصحقح األيبتء،

واالحنرا ت املوجواة .اوت دف معتةة التدقق الدايليف لشك عتم إأ يدةد الكقفقة اليت ةتت هبت ممترسة وظقفة التدقق  .حقث طعترب
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مبثتلة مققتس ملستوى األااء املهين املبلوب من املدق  ،وميكن القود املعتةة طعترب النووذج الذي ةستخدم ا احلكت على نوعقة العو
الذي ةقوم له املدق الدايليف ،ويدةد املسؤولقة اليت ةتحولهت املدق نتقجة ققتمه لعولقة التدقق  .إ التحوال ازذرةة اليت عر هت العتمل
ا شىت اجملتال  ،ومت ةنبوي علقهت من يدةت ايةة ومتنوعة للشرات االقتصتاةة ازااررةة ،طعد الرهن األود الذي طعود علقه ازاارر
لتحقق طنوقة اقتصتاةة واجتوتعقة .واستجتلة منهت هلذه التحوال  ،وسعقت لتحقق مااةت التدقق الدايليف ،عول السلبت العوومقة
على وض طشرةعت ونصوص طنظقوقة دف إأ ا إاارا الشرات االقتصتاةة إأ إنشتء وظقفة التدقق الدايليف ،طعو ا
استق لقة وموضوعقة ،وطستخدم وستر لشرةة ومتاةة ات قة وم روة .وقد جتسد ذلك ا املتاة ( )07من القتنو رقت  70/88املتضون
القتنو التوجقهيف حود الشرات االقتصتاةة ورغت إل تء هذا القتنو سنة  ،0991إ السلبت الوصقة واصل إرستد التعلقوت
والتوجقهت لضرورة االهتوتم لتلتدقق الدايليف ،اوت لتار الكثة من الشرات االقتصتاةة جتتولت م القوانني إأ إنشتء وظقفة التدقق
الدايليف .ومن ي د مت سي ميكن طرح اإلشكتلقة التتلقة:
هل تطبق وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية بما ينسجم ومعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها؟
ولإلجتلة على هذا السؤاد قُسو هذه الدراسة إأ ث ثة جااء اتلتتيل :
ّأوال  :اإلطتر النظري؛
ثانيا  :اإلطتر املقداين؛
ثالثا  :النتترج ومنتقشتهت.
أوالا -اإلطار النظري :
 -0مفهوم التدقيق الداخلي:
حسععم معهععد املععدققني الععدايلقني ) ععإ التععدقق الععدايليف "هععو نشععتط مسععتق وموضععوعيف ةقععدم طأاقععدا ويععدمت استشععترةة
هبععدف إضععت ة ققوععة للشععراة ،ويسععني عولقت ععت ،وطسععتعد هععذه الوظقفععة ا يققع هععداف الشععراة مععن يع د إطيععتع سععلوب منهجععيف لتقسععقت
ويسني عتلقة عولقت الرقتلة".1
 -6معايير التدقيق الداخلي:
وطتوث ع ا وثققععة رصقععة صععتارة عععن عععن هقمععة معععتةة التععدقق الععدايليف ،يععدا قهععت متبليععت ااء نبععتض ع عرةش مععن نشععبة التععدقق
الععدايليف ،وطققععقت ااءه .وطعتععرب معععتةة التععدقق الععدايليف الصععتارة عععن معهععد املععدققني الععدايلقني األاثععر شععقوعت وطبيققععت ا العععتمل .حقععث
2
طنقست إأ مووعتني :
 المجموعة األولى (المعايير الخاصة) :معتةة االستق لقة واملوضوعقة؛ معتةة الكفتءة ولذد العنتةة املهنقة الواجية ،معتةةلرنتمج ضيط ازواة وطبوةر عولقة التدقق الدايليف؛ معتةة هداف ومسؤولقت وص حقت التدقق الدايليف.

 المجموعة الثانية (معايير األداء) :معتةة إاارة سلبة التدقق الدايليف؛ معتةة طيقعة العو ؛ معتةة ختبقط عولقة التدقق ؛معتةة ااء وطنفقذ عولقة التدقق ؛ معتةة طوصق نتترج التدقق الدايليف؛ معتةة مراقية طنفقذ التوصقت ؛ معتةة مستوى املختطر
املقيولة لعد طنفقذ التوصقت ؛
 -3التطور التاريخي لمهنة التدقيق الداخلي في الجزائر:
ا اراستنت هلذه النقبة سنقوم لتلتبرض إأ التبور الذي شهدطه مهنة التدقق الدايليف و احلقم واملراح اليت مر هبت املؤسست
االقتصتاةة ا ازاارر ،واليت قسونتهت إأ ث ث مراح وهيف :مرحلة مت قي اإلص حت

االقتصتاةة ،مرحلة اإلص حت

االقتصتاةة

واملرحلة احلتلقة.

 المرحلة األولى (قبل  :)0011إ ال نظتم السترد ي د طلك املرحلة هو االقتصتا املخبط و مت ةدعى لتالقتصتا االشرتاايف،والذي ميتتز لتلبتل العووميف وخيض لوصتةة خمتلف اهلقمت الوزارةة اليت طتويل وض اخلبط والتوجهت اإلسرتاطقجقة للوؤسست
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االقتصتاةة التتلعة هلت .لقد اتن املؤسست االقتصتاةة العوومقة ختض لرقتلة مت ةسوى مبجلس احملتسية ا وضعه لقتنو يتص
هبذه اهلقمة ،على ضرورة خيض التدقق الدايليف لسلبة هذا اجمللس ،حقث نص املتاة  63من قتنو  80/08املتعل لإنشتء
ملس احملتسية على ضرورة طتوأ اهلقمت طوجقه ش تد الرقتلة الدايلقة واخلترجقة للهقمت واملصتحل املتلقة ،وهيف لذلك طشرف
على طنفقذ واست د نتترج عوتهلت .ومنه نستنتج نه هبذا الشك  ،إ اإلاارة العلقت املسؤولة عن إنشتء وظقفة التدقق الدايليف،
طفقد مسؤولقتهت على الوظقفة وذلك جبعلهت ي سلبة ومسؤولقة ملس احملتسية لدال من سلبة ومسؤولقة اإلاارة العلقت اليت طتوأ
يدةد مهتمهت ومتال طدي ت.

 -المرحلة الثانية ( : )0001-0011منذ

ايتتر ازاارر االنتقتد إأ اقتصتا السوض انووذج اقتصتاي ،قتم

السلبت

العوومقة لوض مجلة من القوانني طستعد على االنتقتد من االقتصتا املخبط إأ اقتصتا السوض ،مت ةعين انفتتح ازاارر على
االستثوتر اخلتص احملليف واألجنيب وات من لني هذه القوانني ،قتنو  80/00املتعل لتلقتنو التوجقهيف للوؤسست االقتصتاةة
الذي ارس ا متاطه  08إلاامقة إنشتء وظقفة التدقق الدايليف ااي املؤسسة االقتصتاةة ازااررةة ،وقد جتء قه مت ةليف" :ةتعني
على املؤسست العوومقة االقتصتاةة طنظقت وطدعقت هقتا اايلقة يتصة لتملراقية ا املؤسسة ويسني لصفة مستورة منتط سةهت
وطسقةهت " .انب قت من نص هذه املتاة ،طتوث مهتم وظقفة التدقق الدايليف ا املستعدة على طبوةر ويسني لشك مستور طرض
العو  ،و ستلقم التسقة ا هذه املؤسست  ،اوت ستهت هذا القتنو ا يرةر مسةي املؤسست العوومقة االقتصتاةة من رقتلة
ملس احملتسية.3

 المرحلة الثالثة من ( 0001إلى يومنا هذا) :حقث شهد سنة  0990إل تء ا قوانني اإلص حت االقتصتاةة مبت قهت قتنو 80/00وطعوةضهت لتألمر الررتسيف رقت  50/90املؤرخ ا ةوم  50سيتورب  ،0990واملتضون طسقة رؤوس األمواد املنقولة ملك
للدولة .إ املوقا هلذه املرحلة لتلرغت من إل تء املتاة  08إال السلبت العوومقة واصل إصدار طعلقوت لفتردة املؤسست
االقتصتاةة العوومقة لضرورة االهتوتم لتلتدقق الدايليف .ومن لني هذه التعلقوت :4
 التعلقوة رقت  63/STP/DPE99املؤرية ةوم  09قفري  0990الصتارة من اجمللس الوطين ملستمهة الدولة؛ -التعلقوة الثتلثة لررقس احلكومة لصفته ررقس ملس مستمهة الدولة الصتارة لتترةخ  58متي 5886؛

 التعلقوة رقت  70/70املؤرية ةوم  00نو ورب  0770املتضونة طقوةة نظوة الرقتلة الدايلقة للينوك واملؤسستاملتلقة.
 -التعلقوة رقت  89/SG/99ةوم  68جتنفيف  5889الصتارة من وزارة طرققة االستثوترا

واملتضونة وض مصلحة

التدقق الدايليف وطقوةة نظوة الرقتلة الدايلقة؛
 وقد قر املرسوم التنفقذي رقت  93/89املؤرخ ا  59قفري  5889احملدا لكقفقة مراقية وطدقق التسقةللوؤسست االقتصتاةة ،من طرف املفتشقة العتمة للوتلقة ضونقت لضرورة إنشتء هقتا للتدقق الدايليف ا
املؤسست واالهتوتم هبت ،حقث نص ا املتاة ( )85منه على عولقت الرقتلة والتدقق التسقة ،طشو عدة
5
مقتاةن وذار منهت سة الرقتلة الدايلقة وهقتا التدقق الدايليف.
 -4الهيئة المشرفة على تنظيم مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر:
نشم مجعقة املدققني املستشترةن الدايلقني ازااررةني ( )AACIAرصقت ا  09جوةلقة  0996من طرف مووعة من املدققني
الدايلقني ةعولو ا مؤسست

اقتصتاةة ومتلقة جااررةة طنشط ا قبتعت

خمتلفة ،ةر س هذه ازوعقة سود ماةت والررقس الشرا نور

الدةن يبتط ،وهيف هقمة غة حكومقة مستقلة مقرهت شراة سقدار مبدةنة عنتلة ،طضت حوايل  008مدققت اايلقت ،هذه ازوعقة طعد
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احلدوا منذ  0990وهلت ع قة طعتو م مووعة من ازوعقت ا ( مرةكقت ،اندا ،لكسويورغ ،رنست ،سوةسرا ،طونس ،امل رب متيل،
6
الكتمةو  ،السقن تد) .وهيف طعو على وض معتةة التدقق الدايليف ا ازاارر .اوت طسعى لتحقق مت ةليف:
 طرققة وطبوةر ممترسة مهنة التدقق الدايليف؛ يل وطدعقت الع قت مت لني املدققني الدايلقني ،مت ميكن من التعتو وطيتاد املعترف؛ اقرتاح ستور التكوةن ويسني املستوى ا متد التدقق الدايليف؛ مج وطوزة الدورةت واملراج املتخصصة ا التدقق الدايليف؛ يل وطدعقت الع قت م مجعقت وطنقة و جنيقة ذا هداف ممتثلة ؛ اليحث وطبوةر امليتائ والقواعد املنهجقة وااللتاام لأي ققت املهنة؛ العو على طنظقت ملتققت لني املدققني الدايلقني العتملني ا خمتلف املؤسست من ج طيتاد اخلربا واأل كترحود مواضق طتعل لتلعو املقداين للتدقق الدايليف ؛
 لرمة اورا طكوةنقة ا مهنة التدقق الدايليف منذ جتنفيف  5889لتلتعتو م املعهد الفرنسيف للتدقق والرقتلة()IFACI؛
 مستعدة املؤسست على إنشتء مقثتض التدقق الدايليف؛ -1بعض الدراسات السابقة:
 دراسة (نقاز )6992،وهيف لعنوا "دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار ،دراسة حالة مجمع صيدال " ،هدهذه الدراسة إأ إلراز مهقة التدقق الدايليف ا العولقة اإلاارةة وارجة االستفتاة منهت ،يصوصت ا عولقة اختتذ القرارا ا
املؤسسة مبختلف صنت هت( إسرتاطقجقة ،طكتقكقة وطنفقذةة) .طوص اليتحث إأ نتقجة مفتاهت متخذي القرارا مهوت اتن
مستوةت ت اإلاارةة ،إهنت ا حتجة إأ االعتوتا على معلومت ذا نوعقة ،األمر الذي جيع التدقق الدايليف اأااة مستعدة
ا طو ة هذه املعلومت وضوت نوعقتهت ،ولتلتتيل اعت وطفعق القرارا املتخذة ا املؤسسة .وهلذا قتم مو صقداد لتعتوتا
وظقفة املراجعة الداي لقة اليت لعي اورا ايةا ا عولقة صن القرارا مبختلف نواعهت ا اجملو  ،األمر الذي جعله حيق نتترج
اجيتلقة مت حقة ،وقد وصى اليتحث مبعتزة النقترص امل حظة ،منهت ضعف املوارا املتاةة واليشرةة والتقنقة املتتحة هلذه
الوظقفة.

7

 دراسة (العايب )6909 ،املوسومة لعنوا " نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري و الممارسات الدولية " ،هدهذه الدراسة إأ التعرف على واق طبيق التدقق الدايليف ا الشرات ازااررةة ،وستولة مقترنته م املوترست الدولقة ،وقد
طوصل

الدراسة إأ

ممترسة مهنة التدقق الدايليف ا املؤسست ازااررةة لعقدة لعدا شدةدا عن املوترست الدولقة ،ل

هذا الواق ال ةتنتسم م مت جيم

ةكو مبيقت لنتء على مت طقتضقه املعتةة املهنقة الدولقة ملوترسة مهنة التدقق

التبيق الفعليف للوتبليت األستسقة اليت طسوح مبوترسة مهنة التدقق
الدايليف ،واذلك ي ققت املهنة .اوت لقن
لتلشك الذي ةسوح هلت لإثيت عتلقتهت ،وافتء ت ،ةتت لوطةة جد لبقمة ،وهذا األمر ةنبي ا نفس الوق على املؤسست
الكيةة والص ةة على حد سواء.

8

 دراسة ( )Burnaby et al, 2009املوسومة لعنوا :" Usage of internal auditing standards by companies in the United States and
" select European countries
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هد هذه الدراسة إأ يدةد ارجة طوا ممترست التدقق الدايليف ا منظوت األعوتد لتلوالةت املتحدة األمرةكقة،
للجقكت ،اةبتلقت ،هولندا ،املولكة املتحدة واةرلندا ،م معتةة التدقق الدايليف الصتارة عن معهد املدققني الدايلقني ،ومن
يدةد الفروض وااللتاام هبذه املعتةة لني هذه اليلدا اليت طوجد هبت روع هلذا املعهد .ولتحقق هداف الدراسة قتم اليتحثو
لإعداا استيقت حود مواضق متعداة عن التدقق الدايليف ،طوزةعه عرب الربةد االلكرتوين سنة  ،5883على املدققني
الدايلقني املنخرطني ا املعهد واليتلغ عداهت  ،35599استنتاا إأ قتعدة اليقتنت املوجواة لتملعهد .وقد لل االستيقتنت
نسية االستجتلة ال طتعدى  .%3ظهر الدراسة وجوا روض جوهرةة ا
املسرتجعة والقتللة ل ستعوتد  ،0808ي
االلتاام لتملعتةة الدولقة للتدقق الدايليف لني اليلدا املذاورة ،و هنتك مستوةت ذا معنوةة ل يت ف ا اإلجتلت
اخلتصة لك للد .مت قوت خيص املعقتر  0688املتعل لربنتمج ضوت ازواة ،واملعقتر رقت  5388املتعل لقيود اإلاارة
9
للوختطر ،قد ظهر النتترج مستوةت مرطفعة لعدم طوا املوترست م متبليت هذةن املعقترةن.
 دراسة ( )Bota-Avram and Palfi,2010ي عنوا :""Measuring and assessment of internal audit’s effectivenss
هد هذه الدراسة إأ يدةد البرض األاثر استعوتال ا طقققت ااء التدقق الدايليف لإطيتع منهج التحلق األستسيف .وقد
طوص اليتحثت إأ املدققني الدايلقني صيحوا ةواجهو يدةت صعية ا ظ اضبراب األحواد االقتصتاةة سلقت واولقت،
ممت جيع الققوة املضت ة اليت ةس تهت هبت التدقق الدايليف ذا مهقة لتل ة ،األمر الذي ةد لتملدققني الدايلقني إأ االهتوتم
اثر أاثر لتليحث عن ض البرض ا ققتس وطقققت عتلقة التدقق الدايليف .اوت ةيني اليحث وجوا عدة طرض و اوا
لعضهت اوقة و يرى نوعقة ،واليعش اآلير جيو لني العوام الكوقة والنوعقة اوت هو احلتد لتلنسية لنووذج balanced
ايتقتر طرةقة التقققت و الققتس ةتعل لتحقق اهلدف الررقسيف للققتس والتقققت ،ال وهو
 .score cardوةرى اليتحثت
احلصود على طصور م رت لفتعلقة التدقق الدايليف ،وطقققت احلجج من ج االستثوتر ا املوارا الضرورةة ا سيق يقق
10
طبور جقد لوظقفة التدقق الدايليف.
ثانيا -اإلطار الميداني:
مععن ي ع د ازتنععم املقععداين سععقتت الكشععف عععن واق ع طبيق ع معععتةة التععدقق الععدايليف ا الشععرات ازااررةععة س ع الدراسععة ،اوععت سععقتت
التععرف علععى إمكتنقعة وجععوا عروض ذا االلععة إحصعترقة ا إجتلععت عراا عقنععة الدراسعة حععود معدى التعاام الشعرات لتبيقع مععتةة التععدقق
الدايليف ،وذلك من ي د ايتيتر الفرضقت التتلقة :
الفرضية األولى :
  :H0ال طبي الشرات ازااررةة س الدراسة املعتةة اخلتصة الواجم مراعت ت ا عوتد التدقق الدايليف. :H1 -طبي الشرات ازااررةة س الدراسة املعتةة اخلتصة الواجم مراعت ت ا عوتد التدقق الدايليف.

الفرضية الثانية:

  :H0ال طبي الشرات ازااررةة س الدراسة معتةة األااء الواجم مراعت ت ا عوتد التدقق الدايليف.  :H1طبي الشرات ازااررةة س الدراسة معتةة األااء الواجم مراعت ت ا عوتد التدقق الدايليف.الفرضية الثالثة:
  :H0ال طوجد روض ذا االلة إحصترقة لني استجتلت امليحوثني حود مدى التاام الشرات لتبيق معتةة التدققطعاى إأ املسوى الوظقفيف.
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  :H1طوجد روض ذا االلة إحصترقة لني استجتلت امليحوثني حود مدى التاام الشرات لتبيق معتةة التدققطعاى إأ املسوى الوظقفيف.

 -0منهج الدراسة :
من ج يقق هعداف الدراسعة اسعتخدام املعنهج الوصعفيف التحلقلعيف ،والعذي ةععرف لأنعه سعلوب تعث ةتنعتود حعداثت وظعواهر
ممترسععت موجععواة ومتتحععة للدراسععة والقق ععتس اوععت هععيف او طععدي اليتحععث ا مرةت ععت ،وةسععتبق اليتحععث ةتفتع ع معهععت وةص ععفهت
وحيللهععت .و ععدف هععذه الدراسععة إأ الت عععرف علععى مععدى طبيق ع معععتةة التععدقق الععدايليف ا الشععرات ازااررةععة .وقععد قونععت لتحوة ع املععتاة
األولقعة الععيت طسععتلام التحععود إأ معلومععت عععرب لرنععتمج إحصعتريف  )58(SPSSعععن طرةع اسععتخدام األسععتلقم اإلحصععترقة التتلقععة :معتمع
االرطيتط سيةمت  ،معتمع  ،ALPHA CRONBACH’Sايتيعتر للعقنعة الواحعدة  ،ONE SIMPLE T TEXTمعتمع االرطيعتط
لةسو  ،ايتيتر .T- TEXT
 -6مجتمع أو عينة الدراسة:
ةتكو متو الدراسة من  05شراة جااررةة ( نظر الدود  )0وهيف عيترة عن موعت و روعهت ،وقد اعتودنت سلوب احلصر
الشتم جملتو الدراسة وهذا زعلهت اثر ق رلت من الواق لتعتيتر التدقق الدايليف ميس مجق الشرات س الدراسة او استثنتء و قد
طوزة  98استوترة على مجق الشرات س الدراسة ،وقد اعتوتا  38استوترة ل تةة التحلق اإلحصتريف واستيعتا  08استوترا
لعدم استقفتءهت للشروط الضرورةة للدراسة.

 -3أداة الدراسة:

قتم اليتحثت لإعداا استيقت و سلت لقكترا اخلوتسيف حقث طقسقوه إأ جارني:

 الجزء األول :حيتوى على اليقتنت الدمي را قة لعقنة الدراسة واملتوثلة ا :العور ،املؤه العلويف ،التخصص العلويف ،سنوا
اخلربة ،الوظقفة.
 الجزء الثاني :طنتود مدى طبيق معتةة التدقق الدايليف ا الشرات ازااررةة وةتكو من  00قرة موزعة على سورةن:
 احملور األود  :ةنتقش مدى طبيق املعتةة اخلتصة ا الشرات ازااررةة وةتكو من  3قرا موزعة على لعدةن:اليعد األود :الكفتءة والعنتةة املهنقة ،اليعد الثتين :االستق لقة واملوضوعقة.
 احملور الثتين :ةنتقش مدى طبيق معتةة األااء ا الشرات ازااررةة وةتكو من  05قرة موزعة على رلعة لعتا:اليعد األود :التخبقط ملهوة التدقق  ،اليعد الثتين :طنفقذ مهوة التدقق ،اليعد الثتلث :طقرةر و نشر النتترج ،اليعد
الرال  :متتلعة طنفقذ التوصقت و االقرتاحت .

 -4صدق و ثبات االستبانة:

ةعترب الصدض والثيت من اخلصترص املبلولة ألااة الدراسة لذلك طقنني الفقرا األستسقة للتأاد من صدض وثيت

قرا ت

اوت ةليف:

 صدق تحكم االستبانة :لواسبة هذه البرةقة ميكن التأاد من صدض االستيتنة عن طرة طوزةعهت على لعش األستطذة احملكوني وإعداا استيتنة ولقة حود الدراسة املقدانقة وزع عدة نسخ منهت على مووعة من األستطذة احملكوني ذوي االيتصتص ،ولعد
املنتسية تقث صيح
اسرتجتع النسخ األولقة والتعرف على النقترص واأليبتء اليت طضونتهت طصحقحهت وإضت ة التعدة
جتهاة انسخة هنترقة للتوزة .
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 صدق االتساق الداخلي لالستبانة :ةقصد هبت مدى اطستض ا قرا االستيتنة م احملور الذي طنتويف إلقه ،وقد استخداممعتم االرطيتط سيةمت لك قرة من قرا ستور االستيتنة والدرجة الكلقة للوحور نفسه.
 صدق االتساق البنائي :للتحق من الصدض الينتريف قتم اليتحث تستب معتم االرطيتط لني ا سور من ستور االستيتنة مالدرجة الكلقة لك سور.
 ةيني ازدود رقت ()511

مجق الفقرا االة إحصترقة عند مستوى االلة ( ،)8.80حقث

مستوى الداللة لك

قرة ق من( ،)8.80وققوة  Rاحملسولة ارب من ققوة  Rازدولقة عند مستوى االلة ( )8.80وارجة حرةة
االستيتنة طتوت لدرجة عتلقة من االطستض الدايليف ةبومن اليتحث

 09واليت طستوي(  ، )8.503وهذا مت ةؤاد

على هنت طققس مت وضع ألجله و هنت صتحلة للتبيق على عقنة الدراسة (.ققوة  Rازدولقة عند مستوى االلة
 8.80و ارجة حرةة  09طستوى )8.503؛
 ةيني ازدود رقت ( )6مجق الفقرا االة إحصترقة عند مستوى االلة ( ،)8.80حقث مستوى الداللة لكقرة ق من( ،)8.80وققوة  Rاحملسولة ارب من ققوة  Rازدولقة عند االلة ( )8.80وارجة حرةة  09واليت
طستوي ( ، )8.503وهذا مت ةؤاد
طققس مت وضع

االستيتنة طتوت لدرجة عتلقة من االطستض الدايليف ةبومن اليتحث على هنت

ألجله و هنت صتحلة للتبيق على عقنة الدراسة( .ققوة  Rازدولقة عند مستوى االلة 8.80

و ارجة حرةة  09طستوي .)8.503

 اختبار ثبات االستبانة :ةقصد لثيت اال ستيتنة هنت طعبيف نفس النتترج ا حتلة طوزةعهت اثر من مرة ي نفس الظروف والشروط،هذا ةعين

طكو النتترج اليت طعبقهت االستيتنة متقترلة إذا طكرار طوزةعهت على عقنة الدراسة ،وقد التحقق من ي د معتم

( لفت ارونيتخ ) ،لقد قتم اليتحثت لتستخدام ايتيتر ( لفت ارونيتخ) لققتس مدى ثيت ااة الدراسة ،حقث لل الققوة الكلقة
( ، )%30.0وهيف نسية جقدة طصلح ألغراض اليحث العلويف اوهنت على من النسية املقيولة واليت طيلغ ( ،)%38حقث جتء
ايتيتر هذه املت ةا اوت ا ازدود رقت (.)0

 -1تحليل نتائج محاور الدراسة :

 -اختبار الفرضية األولى :اليتيتر الفرضقة األوأ

حستب املتوسط احلستيب واالحنراف املعقتري والوز النسيب لك

قرة من

قرا اليعد الذي ةققس مدى لدد الكفتءة ،والعنتةة املهنقة ا الققتم لأعوتد التدقق الدايليف ،واليعد الذي ةققس مدى استق لقة
وموضوعقة املدق ا ققتمه مبهتمه ..حقث استخدام املتوسط و االحنراف و الوز النسيب و ايتيتر  Tللتعرف إأ مق الفقرة حنو
االجيتلقة ،ي قيود الفرضقة اليدةلة اليت ةوا راا العقنة على ستواهت إذا ات املتوسط احملسوب من لقتنت العقنة ارب من
املتوسط احملتةد ( ،)6ومستوى الداللة ق من ( ، )8.80والوز النسيب ارب من ( ،)%38وطكو الفقرة مترلة حنو السلم ،مبعىن
قيود الفرضقة العدمقة ي راا العقنة ال ةوا قو ستواهت إذا ات املتوسط احملسوب من لقتنت العقنة ق من الوسط احملتةد (،)6
ومستوى الداللة ارب من ( ،)8.80والوز النسيب ق من( ، )%38وطكو راء العقنة ا الفقرة ستةدا إذا ات مستوى الداللة
ارب من (.)8.80
من ي د ازدود رقت ( )80ميكن م حظة

مجق الفقرا للغ الوز النسيب ارب من( )%38ومستوى الداللة ( )8.88وهيف
راا العقنة ةوا قو متتمت الوسط احلستيب الذي

ق من( )8.80ممت ةدد على اجيتلقة الفقرا  ،ي قيود الفرضقة اليدةلة حقث
ةرتاوح لني ( )6.00-0.95ا مجق قرا احملور األود.
ولصفة عتمة طظهر نتترج مجق قرا احملور األود ققوة  Tطرتاوح لني ( )60.300-008.63واليت هيف ارب من ققوة T
ازدولقة واليت طستوي  ، 5.880مت ةيني

الشرات

س الدراسة طقوم لتبيق املعتةة اخلتصة لتلتدقق الدايليف ،ذلك من
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ي د متت املدق الدايليف لتالستق لقة واملوضوعقة ،الكفتءة والعنتةة املهنقة ،والتأهق  .وعلقه ر ش الفرضقة العدمقة  H0وقيود
الفرضقة اليدةلة  H1القترلة :طبي الشرات ازاا ررةة س الدراسة املعتةة اخلتصة الواجم مراعت ت ا عوتد التدقق الدايليف وذلك
لنتء على يلق ازدود رقت (. )80
(ققوة  Tازدولقة عند ارجة حرةة  09= 0-ومستوي االلة  8.80طستوي  5.880حسم جدود طوزة ستوان )

 -اختبار الفرضية الثانية :اليتيتر الفرضقة الثتنقة

حستب املتوسط احلستيب واالحنراف املعقتري والوز النسيب لك قرة من قرا

اليعد الذي ةققس مدى طو ر العنتصر واملقومت األستسقة للتدقق الدايليف املتعترف علقهت ا الشرات ازااررةة .حقث استخدام
املتوسط واالحنراف والوز النسيب وايتيتر . T
من ي د ازدود رقت ( )80ميكن م حظة مجق الفقرا للغ الوز النسيب قهت ارب من ( )%38ومستوى الداللة ()8.88
راا العقنة ةوا قو متتمت الوسط احلستيب
وهيف ق من ( ،)8.80ممت ةدد على إجيتلقة الفقرا ي قيود الفرضقة اليدةلة ،حقث
الذي ةرتاوح لني ( )0.0-0.39ا مجق قرا احملور الثتين.
ولصفة عتمة طظهر نتترج مجق قرا احملور الثتين ققوة  Tطرتاوح لني ( )98.03-009.08وهيف ارب من ققوة  Tازدولقة
واليت طستوي  ، 5.880وهذا مت ةيني

الشرات س الدراسة طقوم لتبيق معتةة األااء للتدقق الدايليف وذلك من ي د التخبقط

ازقد للوهوة ،وطنفقذ ،ونشر طقرةر التدقق  ،ومتتلعة طنفقذ االقرتاحت و التوصقت  .وعلقه نر ش الفرضقة العدمقة  H0ونقي الفرضقة
اليدةلة  H1القترلة  :لأ الشرات

س الدراسة طقوم لتبيق معتةة األااء للتدقق الدايليف وذلك لنتء على يلق نتترج ازدود رقت

(.)83

 اختبار الفرضية الثالثة :لقد استخدام ايتيتر  Tللفروض لني متوسط راء راا عقنة الدراسة حود مدى التاام الشرات لتبيقمعتةة التدقق الدايليف طعاى للوسوى الوظقفيف.
إ النتترج امليقنة ا ازدود رقت ( )9طشة إأ مستوى الداللة لك سور من ستور الدراسة ارب من( )8.80اوت طأيذ ققوة
 Tاحملسولة لك سور ةضت ققوة اق من ققوة  Tازدولقة ممت ةدد على عدم وجوا روض ةضت ا إجتلت راا العقنة طعاى
للوسوى الوظقفيف ي قيود الفرضقة العدمقة .اخ صة ةتضح ققوة  Tاحملسولة زوق احملتور ق من ققوة  Tازدولقة ،اوت
مستوى الداللة زوق احملتور متوعة هيف ارب من ( ،)8.80ممت ةدد على عدم وجوا روض ذا االلة إحصترقة عند مستوى
( )8.80لني راا عقنة الدراسة حود مدى طبيق معتةة التدقق الدايليف طعاى للوسوى الوظقفيف .وعلقه ر ش الفرضقة اليدةلة
 H1وقيود الفرضقة العدمقة  H0القترلة :ال طوجد روض ذا االلة إحصترقة لني استجتلت امليحوثني حود مدى التاام الشرات
لتبيق معتةة التدقق طعاى إأ املسوى الوظقفيف.

ثالثا -النتائج ومناقشتها:
سع هذه الدراسة إأ التعرف على واق طبيق معتةة التدقق الدايليف ا الشرات

ازااررةة ،يعد االط ع على مجق

األالقت العلوقة والدراست الستلقة اخلتصة مبوضوع الدراسة وإجراء الدراسة املقدانقة ،التوص إأ النتترج التتلقة:
 طتف ممترست

التدقق الدايليف ا الشرات س الدراسة لدرجة مقيولة م املعتةة الدولقة للتدقق الدايليف املعتودة ،وذلك
العلقت ،واملدققني الدايلقني ألمهقة االلتاام هبذه املعتةة ضون يقق هداف التدقق الدايليف و جواة عوتد

إلاراك اهلقمت
التدقق ؛
 ةتوت املدققو الدايلقو ا الشرات
اوت

ازاار رةة س الدراسة لتلكفتءة املهنقة وةتو رو على املهترا

استق لقتهت طاةد من جواة اارهت للوهتم املوالة إلقهت؛
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 طبيق معتةة األااء للتدقق الدايليف ا الشرات س الدراسة لدرجة جقدة؛
 اعتوتا غلم الشرات س الدراسة ملقثتض التدقق الدايليف ،ومتت هذا النشتط مبكتنة طنظقوقة م روة ،ةدد على وجوا إاراك
من جتنم متلس اإلاارة و اإلاارا العلقت ا هذه الشرات ألمهقة اور نشتط التدقق الدايليف ا يقق هداف الدراسة؛

 مت ميقا طيقعة اخلدمت

اليت طقدمهت وظقفة التدقق الدايليف ا الشرات

ازااررةة س الدراسة هنت يدمت

طأاقدةة ،طتعل

لدرجة وأ لتقققت نظوة الرقتلة الدايلقة املتلقة والتش قلقة.
خالصة :
لتلنظر إأ مهقة التدقق الدايليف ا الشرات ازااررةة إ ج الشرات س الدراسة طتف ممترست طبيققهت للتدقق الدايليف م
املعتةة الدولقة هلت ،اوت املدققني الدايلقني ا الشرات ازااررةة لدةهت افتءة مهنقة ومهترا مقيولة طسوح هلت لتلققتم لأعوتهلت على
حسن وجه  .اوت املت ةا املتعلقة لأ راا العقنة ،واذا املتعلقة لنشتط التدقق الدايليف هلت طأثة ذو االلة إحصترقة على طبيق وظقفة
التدقق الدايليف هبذه الشرات .
لنتءً على مت سي ميكن طقدمي مجلة من التوصقت اتآليت:
 ضرورة وجوا إلاام قتنوين لتبيق معتةة التدقق الدايليف ا الشرات ازااررةة.
 العو على إصدار معتةة طدقق اايليف طت ءم ولقمة الشرات ازااررةة.
 ضرورة املتتلعة املستورة للودققني الدايلقني للوستجدا والتبورا ا اجملتد املتعل لتلتدقق .
 ضرورة طعاةا االهتوتم لتبيق معتةة التدقق الدايليف ا الشرات ازااررةة لشك ارب ممت هو مبي .
ملحق الجداول واألشكال البيانية

الجدول رقم ( :)90شركات عينة الدراسة
شرات عقنة الدراسة
SAIDAL

0

النشتط االقتصتاي
صنتعة االاوةة

5

SIDER

الينتء والتعوة

6

ARCELOR MITTAL

احلدةد والصلم

0

GICA

0

FERTIAL

األصدة الفوسفتطقة واالمونقت

3

SONELGAZ

البتقة الكهرلترقة وال تز

9

BATIMETAL

الينتء والتعوة

0

ENICAB

صنتعة الكوال الكهرلترقة

9

ROUIBA

منتجت غذارقة

08

MAMI

منتجت غذارقة

00

AURASSI

الفندقيف

05

ALLIANCE

صنتعة االصن

التأمقنت

املصدر :من إعداا اليتحثت
الجدول رقم ( :)96نتائج اختبار ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمحور األول
اليعد

معتم االرطيتطr

مستوى الداللة

الكفتءة و العنتةة املهنقة

8.39

8.88
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االستق لقة و املوضوعقة

8.88

8.95
املصدرُ :م َعد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS

الجدول رقم ( :)93اختبار ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمحور الثاني
اليعد

معتم االرطيتطr

مستوى الداللة

التخبقط ازقد للوهوة

8.33

8.88

طنفقذ مهوة التدقق

8.96

8.88

طقرةر ونشر النتترج

8.09

8.88

املتتلعة

8.96
املصدرُ :م َعد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS

8.88

الجدول رقم ( :)94نتائج اختبار ثبات االستبيان لكل محاور
اليعد

احملور األود معتةة اخلتصة

احملور الثتين معتةة األااء

معتم الفت ارونيتخ

عدا الفقرا
الكفتءة والعنتةة املهنقة

6

%90

االستق لقة واملوضوعقة

6

%30.0

التخبقط ازقد للوهوة

6

%33.9

طنفقذ املهوة

6

%35.0

طقرةر ونشر النتترج

6

%36.3

متتلعة التوصقت

6

%08.6

مجق قرا ستور االستيتنة
00
املصدرُ :م َعد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS

%30.0

الجدول رقم ( )91تحليل نتائج فقرات المحور األول حول مدى تطبيق المعايير الخاصة للتدقيق الداخلي في الشركات محل الدراسة
اليعد

عدا الفقرا

الكفتءة والعنتةة املهنقة
االستق لقة واملوضوعقة

6

املتوسط

االحنراف

الوز النسيب

ققوة T

مستوى الداللة

0.95

8.66

%90.0

008.63

8.88

60.300

8.88

%99
8.06
6.00
6
المصدرُ :م َعد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS

الجدول رقم ( :)60تحليل نتائج فقرات المحور الثاني حول مدى تطبيق معايير األداء للتدقيق الداخلي في الشركات محل الدراسة.
املتوسط

االحنراف

الوز النسيب

ققوة T

مستوى الداللة

اليعد
التخبقط ازقد للوهوة

6

0.0

8.69

%98

95.90

8.88

طنفقذ مهوة التدقق

6

0.33

8.68

%96.5

009.08

8.88

طقرةر ونشر النتترج

6

0.39

8.60

%96.0

000.03

8.88

98.03
%90.5
8.69
0.03
6
املصدرُ :معَد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS

8.88

املتتلعة

عدا الفقرا
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الجدول رقم ( :)60نتائج اختبار  Tلحساب الفروق إلجابات أفراد العينة حول مدى التزام الشركات بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى المسمى
الوظيفي.
احملور

عنوا احملور
الكفتءة والعنتةة املهنقة

احملور األود
االستق لقة واملوضوعقة
التخبقط ازقد للوهوة
طنفقذ املهوة
طقرةر ونشر النتترج
املتتلعة

املسوى الوظقفيف

العدا

املتوسط احلستيب

مدق اايليف

08

0.33

مراقية طسقة

08

0

مدق اايليف

08

0.00

مراقية طسقة

08

5.66

مدق اايليف

08

0.33

مراقية طسقة

08

6.33

مدق اايليف

08

0.33

مراقية طسقة

08

0.33

مدق اايليف

08

0.33

مراقية طسقة

08

0.96

مدق اايليف

08

0.33

االحنراف

T

مستوى الداللة

8.66

-6.03

8.89

8.05

-9

8.90

8.88

-8.30

0.83

8.66

-0.856

8.90

8.00

-5.09

8.09

8.08

-0.50

8.08

مراقية طسقة
0.86
08
املصدرُ :م َعد لتالعتوتا على نتترج التحلق لتستخدام لرنتمج SPSS
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