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الق���دمة الع����������امة 



مقدم���������ة عام������������������ة 

إن تطور القتصاد و تزايد حاجات الجتمع بصفة عام�ة أدى إل�ى ظه�ور مؤسس�ات ك�بيرة ص��احبها إنفص�ال
ملكي��ة ه��ذه الؤسس��ات ع��ن إدارته��ا و توس��ع الفج��وة بي��ن الدارة نفس��ها و مس��تويات الدارة ف��ي أداء وظائفه��ا ، و م��ع
هذا الزحم و زيادة التغيرات إزدادت الحاجة إلى معلومات ملئم�ة يمك�ن العتم��اد عليه��ا ، و لق�د أدى التوس��ع الك�بير
ف���ي النش���طة القتص���ادية و زي����ادة حج���م الؤسس���ات و إنتش����ارها جغرافي����ا عل����ى حاج����ة الدارة الركزي���ة إل���ى تف���ويض
ص����لحيتها و مس����ؤوليتها إل����ى حاج����ة ت����وفير الرقاب����ة للتأك����د م����ن قي����ام الس����تويات الداري����ة الختلف����ة بواجباته����ا وفق����ا
للتعليمات الوضوعة ، و عليه فقد تغير هدف وظيفة النظمة و تغير حاجاتها� و بالت��الي ظه�ر الت�دقيق ك��أداة رقابي�ة

يهدف إلى مساعدة الدارة للقيام بوظائفها بكفاءة و فعالية .

يعتبر التدقيق الوجه الكمل للعمل الحاسبي و الالي بص�فة عام��ة و ذل�ك بإعتب��اره ال�رأة ال�تي تعك�س م��دى
صدق و صحة و موضوعية نتائج هذا العمل في نهاية الدورة الالية أي القوائم الالية .

وق��د تط��ورت وظيف��ة الت��دقيق ال��وجه الكم��ل للعم��ل الحاس��بي و ال��الي بص��فة عام���ة و ذل��ك بإعتب��اره ال��رأة
التي تعكس مدى صدق و صحة و موضوعية نتائج هذا العمل في نهاية الدورة الالية أي القوائم الالية .

و ق���د تط���ورت وظيف���ة الت���دقيق ال���داخلي تط���ورا ك���بيرا ف���ي الون���ة الخي���رة نظ���را لطبيع���ة الش���اكل ال���تي تقاب���ل
الؤسسات و الشركات ، و أدى ذلك التط�ور إل�ى الخ��روج بوظيف�ة الت�دقيق ال��داخلي م�ن دوره��ا التقلي�دي ف�ي الاضيي
إلى التطبيق الفهوم الحديث الحايد التعلق بحماية أصول و ممتلك��ات الؤسس�ة و تط�وير أوج��ه النش�اط الختلف��ة

بها .

و ف��ي ه��ذا الط��ار ل��وحظ اهتم��ام متزاي��د م��ن قب��ل الؤسس��ات ف��ي الج��زائر بالت��دقيق ال��داخلي و ق��د تمث��ل ه��ذا
الهتم�ام ف��ي ن�واحي متع��ددة ي�أتي ف�ي مق��دمتها تزاي�د إهتم�ام الؤسس�ات بإنش�اء إدارات مس�تقلة للت�دقيق ال�داخلي م�ع
العمل على دعمها بالكفاءات البشرية الذي يلع��ب دورا هام��ا ف��ي مس��اعدة إدارة الؤسس�ة و تس��هل مهمت��ه ف��ي الرقاب�ة

و متابعة الداء في قياس نجاحها في تحقيق الهداف الوضوعة .

إن توفر النظمةالرقابية فعالة داخ��ل النظم��ات يج��ب أن تك��ون مدعم��ة بجه�از ت�دقيق داخل��ي فع��ال حي��ث
يع���د ه���ذا الجه���از وس���يلة تق���ويم مس���تقلة تس����اهم ف����ي تعزي����ز فاعلي���ة و نج���اح العملي���ات و التأك���د م���ن م���دى الل���تزام

بالقوانين و السياسات و التعليمات الداخلية .

في  يتمثل : إطار الدراسة

يتم إجراء الدراسة التطبيقية في مؤسسة الخازن العامة بمستغانم  : العامل� الكاني-

-
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مقدم���������ة عام������������������ة 

أهمية البحث :  

يعتبر التدقيق الداخلي أداة إدارية فعال�ة ل يمك�ن الس�تغناء عنه��ا إذا أحس�ن اس�تغللها بحي�ث تعم�ل عل��ى
تقيي����م نظ����ام الرقاب����ة م����ن أج����ل كش����ف نقائص����ه و إدراج مجموع����ة م����ن التص����حيحات المكن����ة و بالت����الي فالت����دقيق

يساهم في تحسين الداء التسييري للمؤسسة

الغاية� من البحث : 

توض����يح أهمي����ة و ف����ائدة الت����دقيق ال����داخلي لص����الح الؤسس����ة و م����دى ض����رورة ت����وفر خ����دماتها ف����ي-
الؤسسة .

محاولة إبراز أهمية التدقيق الداخلي بالؤسسة بإعتباره أداة فعالة بها .-

محاولة إعطاء فكرة عن نظام الرقابة بالؤسسة من خلل إبراز مفهومها و أدواتها .-

محاولة تقديم معلومة عن مدى مساهمة الرقابة و التدقيق الداخلي في أداة الؤسسة .-

التعرف على واقع التدقيق الداخلي في الؤسسة الجزائرية .-

أسباب إختيار الوضوع : 

إن إختيار هذا الوضوع يعود لسباب موضوعية و ذاتية .

السباب اموضوعية : 

حاج���ة الؤسس���ات الجزائري���ة للت���دقيق ال���داخلي قص���د تحقي���ق الفعالي���ة خاص���ة بع���د التح���ويلت-
القتصادية التي شهدها الحيط الذي تنشط فيه .

الضعف الذي يعيشه التدقيق الداخلي نظرا لحداثته .-

التع������رف عل������ى مختل������ف أدوار الت�����دقيق ال������داخلي ال������ذي يس������مح بتحدي������د كف������اءة و فعالي������ة نظ������ام-
الرقابة .

توضيح العلقة الوجودة بين التدقيق الداخلي و فعالية الداء في الؤسسة .-

السباب الذاتية : 

اليل الشخصيي إلى احتراف مهنة التدقيق .-

الهمة في إثراء الكتبة الجزائرية .-

يندرج البحث ضمن تخصصنا و تكويننا .-
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مقدم���������ة عام������������������ة 

محاولة تقديم فائدة عملية و مرجع علمي يستفيد منه ذوي الختصاص .-

الشكالية : 

: بناء على ما سبق ذكره يمكن طرح الشكالية التالية

ما دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ -

السئلة الفرعية : 

ما القصود من الرقابة و مختلف أنواعها ؟-

ما هي مختلف مجالت الرقابة ؟ -

ما القصود من التدقيق الداخلي و فيما يكمن دوره في الؤسسة ؟ -

كيف يساهم التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ -

الفرضيات : 

يعم����ل الت����دقيق ال����داخلي عل����ى إكتش����اف الخط����اء و إب����راز نق����اط الق����وة و نق����اط الض����عف لنظ����ام-
الرقابة .

يتوقف نجاح عملية التدقيق الداخلي على إتباع الدقق لجموعة من العايير التعارف عليها .-

مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الؤسسة .-

إن التدقيق الداخلي وظيفة ل تستغني عنها الؤسسة .-

الانهج التبع : 

إعتمدنا في هذا البحث على النهج الوصفي و النهج التحليلي .

تقديم الخطة : 

تم تقسيم البحث إلى إطارين 

 : الطار النظري ينقسم إلى فصلين-

oالفص���ل الول م����دخل إل���ى الرقاب���ة و الفص���ل الث���اني دور الرقاب���ة و الت���دقيق ال����داخلي ف���ي
الؤسسة القتصادية .

 الجانب التطبيقي دراسة حالة في مؤسسة الخازن العامة .: الطار التطبيقي-
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مقدم���������ة عام������������������ة 
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الفصل الول

مدخل إلى الرقابة 



 مدخ������������ل إلى الرق����������������ابة: الفصل الول

تع�د الرقاب�ة إح��دى أه��م ال��دعائم الساس��ية ف��ي الؤسس�ة فه�ي عملي��ة ديناميكي�ة مس��تمرة تتطل��ب إج��راءات
مدروسة من أجل ضمان التماشيي مع الخطط و السياسات التي تعتمد عليه��ا الؤسس��ات ف��ي س�ير أعماله��ا ل تكتم�ل
إل بتنص�����يب نظ�����ام رق�����ابي فع�����ال يتض�����من تحقي�����ق مس�����توى مس�����تمر و م�����رض م�����ن الداء ، فه�����ي ت�����ؤثر و تت�����أثر بب�����اقي
الوظ���ائف بالؤسس��ة ، و له��ذا يج���ب أن يك���ون نظ��ام الرقاب��ة ال���ذي تطبق���ه النظم��ة فع���ال و يتمي��ز بخص���ائص يمك��ن

معها الوصول إلى تحقيق أهداف الؤسسة كما هو مخطط لها .

 : و لدراسة أشمل تم تقسيم الفصل إلى

 الطار النظري لعملية الرقابة .: البحث الول

 طبيعة عملية الرقابة .: البحث الثاني

 الرقابة الداخلية .: البحث الثالث
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 مدخ������������ل إلى الرق����������������ابة: الفصل الول

 الطار الانظري لعملية الرقابة : البحث الول

 مفهوم الرقابة� و الهدف منها : الطلب الول
 مفهوم الرقابة� : أول

لق����د وردت ع����دت تع����اريف للرقاب����ة ب����إختلف وجه����ات النظ����ر و إختلف الراء التعلق����ة به����ا بحي����ث يعرفه����ا
 : البعض على

الرقاب������ة وظيف������ة م������ن وظ������ائف الدارة ، و ه������ي عملي������ة متابع������ة الداء و تع������ديل النش������طة : التعري������ف الول
1التنظيمية لا يتفق مع إنجاز الهداف .

تعتبر الرقابة على أنها مجهود منظم تقوم به الجه��ة الس��ؤولة تش��مل اللحظ�ة الس��تمرة: التعريف الثاني 
للداء و قي���اس النت���ائج الفعلي���ة و مقارنته���ا بالع���ايير الوض���وعية لتحدي���د النحراف���ات ع���ن ه���ذه الع���ايير أو
توق��ع ح���دوث ه���ذه النحراف��ات و معرف���ة أس���بابها ث���م تحدي��د التص���رفات العلجي��ة ال��تي تحق��ق الس��تخدام

2المثل للموارد التاحة للتنظيم و تحقيق أهدافها .

الرقاب���ة ه���ي الش���راف و الراجع���ة م���ن ج���انب س���لطة أعل���ى للتع���رف عل���ى كيفي���ة تس���يير: التعري���ف الث���الث 
3العمل داخل الشروع و التأكد من أن ما يجري من عمل داخل الوحدة .

الرقابة بصفة عامة تعني الشراف و عملية التابعة الستمرة و الدائمة للمؤسسة : التعريف الرابع 

و الفح����ص  ال����دقيق لختل����ف العم�����ال ال����تي تق����وم به����ا الؤسس����ة للتأك����د م����ن أن العم����ل داخله����ا يت����م وفق����ا
4للخطط الرسومة و السياسات الثبة .

 : و نستنتج من التعاريف السابقة كالتالي

إن عملية الرقابة هي عملية مكملة لعملية التخطيط .-

إن الرقابة تهتم بقياس الداء عن طري�ق مقارنته��ا بالع�ايير ال�تي تت�م وض��عها ف��ي الخط�ة ث�م تص�حيح-
النحرافات .

إن الرقابة ضرورية لجميع النشطة في الؤسسة للتأكد من أن العمل يسير نحو تلك الهداف .-

 .365 ، ص 2003الدار الجامعية ، السكندرية ، الدارة العاصرة ، علي شريف ،  1

 .18 ، ص 2011الدار الجامعية ، الطبعة الولى ، السكندرية� ، الرقابة على� الداء من الاناحية� العملية� و� العلمية� ، سيد عبد الناجي ، 2

 .17 ،� ص 2004مطبعة� النتصار� للنشر و التوزيع ، الرقابة الالية� الانظرية و التطبيق ، عوف� محمود� الكفوار�ي� ،  3

 .39 ، ص 2012النظمة� العربية للتنمية الدارية للنشر ، القاهرة ، التدقيق و� الرقابة الداخلية� على الؤسسات� ، كريمة علي الجوهر� و أخرون ،  4
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إن الرقابة جزء ل يتجزأ من العملية الدارية .-

 أهداف الرقابة : ثانيا

 : تكمن أهداف الرقابة في

 إن الخط��اء الص��غيرة و النحراف��ات البس��يطة ق��د ل ت��ؤثر ف��ي الؤسس��ة مالي��ا و لك��ن تراك��م: تقلي��ل الخط��اء التراكم��ة
5هذه الخطاء و النحرافات يمكن أن تؤدي إلى مشكلة كبيرة ، لذلك يجب العالجة منذ البداية . 

عن���دما تك���ون الؤسس���ة بس���يطة ف���ي هيكله���ا و عمله���ا و تنت���ج: الواكب���ة و النس���جام م���ع التعقي���د التنظيم���ي 
منتوجا واحدا فإن نظامها الرقابي سيكون بسيطا ، أما إذا كان الؤسسة تنتج منتوجات كثيرة 

و متنوعة و لها منافسون كثيرون فإنها تحتاج إلى نظام رقابي يستطيع أن يوضح هذا التعقيد 

و يساعد الدارة في التعامل معه .

إذا إستخدم النظام الرقابي بشكل فعال فإنه سيؤدي إلى تخفيض كبير في التكاليف: تخفيض التكاليف 
6خلل ضبط عمليات النتاج ووضع معايير دقيقة للداء و الوقت الضائع .

 : وهناك أهداف جانبية أخرى تتمثل في

تحقيق التعاون بين الوحدات و القسام التي تشارك في التنفيذ .-

التأكد من أن القوانين مطبقة تماما و أن القرارات الصادرة محل إحترام من طرف الجميع .-

تحديد الراحل التنفيذ و متابعة التقييم .-

الحافظة على حقوق الطراف في قيام الؤسسة مثل العاملين فيها و التعاملين معها .-

 أنواع الرقابة : الطلب الثاني
 مراحل رئيسية حيث تبدأ بالدخلت 03بالنظر إلى النشطة النظام الداري فإننا نجدها تعتمد على 

 : و من ثم عملية التحويل و تنتهي بالخرجات و بالتالي فإن هذا النظام يحتاج إلى أنواع رقابية مختلفة تتمثل في

أنواع 03تصنف الرقابة وفق هذا العيار إلى   : الرقابة على أساس� مدى الزمني 

 .255 ،� ص 2007دار وائل ، السكندرية� ، الطبعة الولى ، الدارة و العمال� ، مهدي� محسن� العامري� ، طاهر محسن العالي ،  5
 .225مرجع و موضوع� نفسهما ، ص  

6
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يهت��م ه��ذا الن��وع ب��التحقيق م��ن ت��وفر جمي��ع متطلب��ات ووس��ائل لنج��از العم��ل، : الرقاب��ة الس��ابقة-
قب���ل الب��دء ف���ي التنفي��ذ أي قب��ل ب��دء الداء فه��و يقل��ل م��ن درج��ة النح��راف بي��ن الداء الفعل���ي      و

الداء التوقع ، كما أنها تعمل على التنبؤ بالشاكل التوقع حدوثها .

 ه��ي عب��ارة ع��ن مجموع�ة م�ن الس�اليب و الج�راءات و الترتيب�ات الس�تخدمة ف��ي: الرقاب��ة التزامان��ة-
الكش�����ف ع�����ن النحراف�����ات أثن����اء تنفي�����ذ النش�����طة خصوص�����ا أثن�����اء عملي�����ة تحوي����ل ال����دخلت إل�����ى

الخرجات .

 يطب��ق ه��ذا الن��وع م��ن الرقاب��ة بع��د إنته��اء م��ن تنفي��ذ النش��طة و بالت��الي ال��تركيز: الرقاب��ة اللحق��ة-
على الداء الاضيي ، حيث يتم إبلغ الدارة بالتنفيذ بعد فترة زمنية معينة و تزويدها بنتائج 

.7و القارنة بين الهداف الفعلية و الهداف الوضوعية 

 تصنف الرقابة وفق هذا العيار إلى نوعين : 8الرقابة على أساس� النحراف : 

و هي التي تسعى إلى تحديد النحرافات اليجابية لعرفة أسبابها : الرقابة اليجابية�-

و الستفادة منها� أكثر في الستقبل .

ه����ي ال����تي تس����عى إل����ى تحدي����د و كش����ف النحراف����ات الس����لبية و معرف����ة أس����بابها : الرقاب����ة الس����لبية-
والعمل على علجها ، و عدم الوقوع فيها مرة ثانية .

تصنف الرقابة وفق هذا العيار إلى نوعين : الرقابة على أساس� تانظيمها : 

و هي التي تتم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار من أجل مراقب��ة العم��ل وض��بطه : الرقابة الفاجئة-
دون تحضيره مسبقا .

و ه����ي الرقاب����ة الص����احبة لعملي����ات التنفي����ذ و ال����تي تتوق����ع ح����دوث إنحراف����ات : الرقاب����ة الس����تمرة-
 .9معينة قبل وقوعها و التي تتم عن طريق التابعة و الشراف و التقييم الستمر لداء العمل 

يمكن تصنيف الرقابة وفق هذا العيار إلى نوعين : الرقابة على أساس� مصدرها : 

ه���ي ال���تي تت���م داخ���ل النظم���ة و تم���ارس م���ن قب���ل كاف���ة الرؤس���اء عل���ى إختلف : الرقاب���ة الداخلي���ة-
مس���توياتهم الداري���ة و مج���ال عمله���م ، و ق���د تم���ارس م���ن قب���ل وح���دة إداري���ة متخصص���ة بالعملي���ة

الرقابية .

 .350 ، ص 2002الدار الجامعية ، السكندرية ، مبادئ الدارة ،  محمد فريد الصحف ، 7

 .438 ،� ص 2009دار  زهران�  عمان� ، طبعة الرابع ، الدارة العاصرة التخطيط� _التانظيم� _ الرقابة ،  عمر وصفي� عقيلي ،� 8

 .24 السيد عبد الناجي� ، مرجع سابق� ، ص 9
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هي الرقابة التي تأتي من خارج الؤسسة و تقوم بها أجهزة رقابية متخصص�ة ، : الرقابة الخارجية-
و تك���ون تابع���ة غالب���ا للدول���ة مثل البن���ك الرك���زي ، جه���ة رقابي���ة خارجي���ة عل���ى البن���وك الخ���رى ، و

10كذلك وزارة التعليم العالي ...إلخ .

أنواع03تصنف الرقابة وفق العيار  إلى  : على أساس مستويات� الرقابة�  : 

يس��عى ه��ذا الن��وع إل��ى تقيي��م أداء الف��راد و معرف��ة مس��توى كف��اءتهم  : الرقاب��ة عل��ى مس��توى الف��رد-
.11في العمل و سلوكهم 

و التي تشمل عمليات التسويق و الشراء و الستثمار ...إلخ. : الرقابة على العمليات و النشطة-

يس�����عى ه�����ذا الن�����وع م�����ن الرقاب�����ة إل�����ى تقيي�����م الداء الكل�����ي : الرقاب�����ة عل�����ى الداء الكل�����ي للمؤسس�����ة-
للمؤسس�ة و معرف��ة نجاعته��ا ف��ي تحقي��ق اله�داف العام�ة الطلوب�ة مث�ل الحص�ة الس�وقية والع�ائد

على الستثمار ...إلخ .

يمكن تصنيف الرقابة وفق هذا العيار إلى نوعين : على أساس موقع الجهاز الذي يمارس الرقابة : 

وه���ذا الن���وع م���ن الرقاب���ة يق���وم بممارس���ة أجه���زة متخصص���ة بش���كل مرك���زي مث���ل : الرقاب���ة الالي���ة-
دواوي���ن الحاس���بة ، الراجع���ة و تش���مل عل���ى الرقاب���ة الحاس���بية " ال���تي ته���دف إل���ى التحق���ق م���ن ك���ل

 .12العمليات النشأة قد تم تسجيلها في دفاتر النشأة طبقا لبادئ الحاسبة 

تتمثل الرقابة الدارية ف��ي كاف�ة الج�راءات و الس�اليب الط��رق التعلق�ة بالكف��اءة : الرقابة الدارية-
 .13التشغيلية و اللتزام بالسياسات الدارية 

إن م��ا يمك��ن إستخلص��ه م��ن الرقاب��ة الداري��ة ه��و تحقي��ق اله��داف التنظيمي��ة ع��ن طري��ق إنج��از
الس������تراتيجيات الح������ددة مس������بقا م������ن أج������ل الوف������اء ب������أي إحتياج������ات يس������توجب القي������ام به������ا ، أي

الحفاظ على التوازن بين الوسائل و الهداف . ذ

 مجالت الرقابة : الطلب الثالث
الرقاب��ة عم��ل ض��روري ف��ي كاف��ة مج��الت العم��ل داخ��ل النظم��ة ، نج��دها تس��تخدم ف��ي كاف��ة أن��واع العم��ال و

 : النشطة فهي تستخدم في الجالت التالية

 .438 عمرو� وصفي� عقلي ، مرجع سابق� ، ص 10

 437 مرجع نفسه ، ص 11

 .58 ، ص 2006الرقابة و الراجعة� الداخلية� الحديثة ، دار الجامعية� ، السكاندرية ،  عبد� الوهاب� نصر علي ، شحاتة سيد شحاتة� ،� 12

 .59 عبد� الوهاب� نصر علي ، شحاتة سيد شحاتة� ،� مرجع سابق� ، ص 13

20



 مدخ������������ل إلى الرق����������������ابة: الفصل الول

ف���ي ه���ذا الج���ال يت���م مراقب���ة الس���جلت الخاص���ة بأس���عار الش���راء و ش���روط : الرقاب���ة ف���ي مج���ال الش���تريات.1
الشراء و مواعيد الستلم و الفحص الدقيق .

تس��عى ف��ي ه��ذا الج��ال إل�ى مراقب�ة حرك�ة الخ��زون ف��ي الس�تودعات ال��واردة ، كم��ا تس�عى : ف�ي مج��ال التخزي��ن.2
 .14أيضا إلى حماية الخزون من الخطار  

 ته����دف الرقاب���ة عل����ى النت����اج إل���ى التأك����د م���ن أن م����ا ت���م إنت���اجه مط���ابق ل���ا ه����و مطل���وب: ف���ي مج����ال النت����اج.3
إنجازه ، و الرقابة على النتاج بمعناها الواسع تشمل الرقاب�ة عل��ى الع�دات و اللت و الرقاب�ة عل��ى ال�وقت

15و الحركة و الرقابة على جودة النتجات .

 : تأخذ الرقابة على اللت عدة وجوه نذكر من بينها : الرقابة على اللت-

o. التأكد من أن اللت الطلوبة موجودة في الصنع و صالحة للعمل

o. التأكد من الستخدام المثل لللت

o. معرفة أسباب عطل اللت و إجراء التصليحات اللزمة

oالتأك���د م���ن الس���تعمال المث���ل لدوات الرقاب���ة ف���ي ه���ذا الج���ال أي س���جل الل���ة ، بطاق���ة
اللة العاطلة ، سجل الوقت الضائع لللت .

إن ال��وقت و الجه��د الجس��ماني م��ن العناص��ر الساس��ية : الرقاب��ة عل��ى ال��وقت و الحرك��ة-
في النتاج و بالتالي لبد من مراقبتها و من هنا ظهرت أهمية دراسة الوقت و الحركة.

إن دراسة الوقت النتاجي هي ملحظة و تسجيل الوقت اللزم لداء عنصر من عناص��ر العملي��ة النتاجي�ة
، أم���ا دراس���ة الحرك���ة فه���ي عب���ارة ع���ن دراس���ة حرك���ات العام���ل أو الل���ة أثن���اء تأدي���ة العملي���ة النتاجي���ة بغي���ة

تفادي الحركات الغير ضرورية .

تعن����ي التأك���د م���ن أن ج����ودة النتج����ات مطابق���ة للج���ودة : الرقاب����ة عل���ى ج����ودة الانتج����ات-
الح��ددة مس��بقا و ال��تي تع��بر عنه��ا ع��دة مؤش��رات تتعل��ق ب��تركيب النت��وج و بع��ض الع��ايير

التي تخص إستعماله .

تعم�ل الرقاب�ة هن�ا عل�ى التأك�د م�ن أن مس�توى الطل�ب عل��ى منتج�ات و : مجال التس��ويق-
مقارنتها مع ما هو وارد في الخط�ة ، و إن الحملت العلمي�ة حقق��ت ه��دفها ، كم�ا تراق��ب

 .16مدى رضا الستهلك عن النتجات النظمة ....إلخ 

 .439 عمر� وصفي� عقبلي ، مرجع سابق ، ص 14

 . 31السعيد بلوم� ،� أساليب� الرقابة� و دورها� في تقييم� أداء الؤسسة� القتصادية� ، مذكرة ماجستر ، جامعة قسنطينة� ، ص 15

 .440عمر� وصفي� عقيلي ، مرجع سابق ، ص  16

21



 مدخ������������ل إلى الرق����������������ابة: الفصل الول

 يتوق���ف الي���راد التوق���ع عن���دما يتحق���ق م���ن الكمي���ة: ف���ي مج���ال ال���بيع و تحقي���ق الي���راد-
الباعة من النتاج و السعار التي بيع بها النتاج ، فإذا أنتجت الكميات الطلوب�ة لقاب��ل
الطل����ب التوق����ع و ال����ذي ت����م م����ع حاج����ات الس����وق و التعاق����دات ال����تي تم����ت م����ع العملء و
الجه���ود ال���تي تب���ذل ف���ي توزي���ع ه���ذا النت���اج ف���إن الكمي���ة الباع���ة فعل تتواف���ق م���ع الكمي���ة
التوقع وإذا كانت السعار التوقعة قد بيع النتاج بها فعل فإن اليراد التوقع يتحق��ق ،
و ه���ذا يتطل���ب كل���ه رقاب���ة ف���ي أثن���اء التنفي���ذ لجمي���ع العناص���ر ال���ؤثرة عل���ى تواف���ق الي���راد

 .17الفعلي 

 يعتبر مجال الرقابة على الموال هام و حيوي للمش��روع: في مجال التمويل ( الموال )-
ح���تى ل يح����دث ل���ه توق���ف لع���دم وج����ود الس���يولة النقدي���ة الكافي���ة للس����تثمار ف����ي س���داد

نفقات و مصروفات النتاج و مستلزماته .

وتتمث���ل الرقاب���ة عل���ى الرق���ام التكلف���ة و الي���راد الحق���ق و الرب���ح التول���د م���ن عملي���ات ال���بيع و ال���ذي يتحق���ق
 .18بإتمام اليراد بالتكلفة ، و مقارنة كل ذلك مع الخطة الحددة 

تس����عى الرقاب����ة هن����ا إل����ى مراقب����ة حس����ن س����لوك الف����راد داخ����ل العم����ل و إل����تزامهم بتط����بيق : . مج����ال الف����راد7
القواعد و الل�وائح ، و تس�عى أيض�ا إل�ى مراقب�ة مس�توى ال�روح العنوي�ة الس�ائدة ف��ي ص�فوف الع�املين ورض��اهم

عن العمل .

 طبيعة عملية الرقابة : البحث الثاني

 خطوات الرقابة� : الطلب الول
 :  خطوات رئيسية في الشكل التالي04إن عملية الرقابة تتضمن 

 خطوات عمليات الرقابة: 01شكل رقم 

النحرافات

      تتجاوز الحد                                     

       السموح به  

 

 .16 ،� ص 2006السكندرية� ، الرقابة و الراجعة� الداخلية� ،  عبد� الفاتح� الصحن ، محمد� السيد  سراي� ، فتحي رزق� السوافري� ، 17

 . 18 مرجع نفسه ، ص 18
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النحراف ضمن

الحد السموح به

دار الحامدمبادئ الدارة الحديثة ( نظريات العمليات الدارية ووظائف الانظمة ) ، حسين حريم ،  : الصدر
 306 ، ص 2006للنشر ، الردن ، ص 

العايير عبارة عن مستويات معينة للداء يراد الوصول إليها من خلل التنفيذ وتتم : مرحلة وضع العايير.1
م��ن خلل ه��ذه الع��ايير قي��اس و تقيي��م الداء ، و الع��ايير ق��د تعك��س طبيع��ة النش��طة الح��ددة والض��رورية

19 : لتحقيق أهداف الؤسسة و من أمثلة العايير ما يلي

معدل نمو الرباح الستهدف ، رقم الربح الطلوب تحقيقه . : العايير الربحية-

حص����ة الؤسس����ة ف����ي الس����وق ، حج����م النم����و العي����ن ، مع����دل نم����و : الع�����ايير التس����ويقية-
البيعات .

إبتك���ار و تق����ديم منت����وج معي����ن ، تط����وير إس���تخدامات الس���لعة ، : الع����ايير التكانولوجي����ة-
تحقيق مستوى جودة معينة .

إنجاز مهمة معينة أو إنتاج عدد معين من الوحدات خلل ف��ترة زمني��ة : العايير الزمانية-
معينة .

حجم معين من النتاج ، نسبة إستغلل الطاقة . : العايير النتاجية-

نسب معينة للسيولة أو النشاط و رأس الال . : العايير الالية-

أن���واع برام���ج الت���دريب الطل���وب تنفي���ذها ، مس���توى : الع����ايير الرتبط����ة ب���القوة العامل����ة-
معين من الجور و الرواتب .

بع�د تحدي�د الع�ايير بش�كل واض��ح و ملئم ي��أتي دور الخط�وة الثاني�ة وال�تي : مرحل��ة قي��اس الداء و التقيي�م.2
ل تق��ل أهمي��ة ع��ن الرحل��ة الس��ابقة ، و ه��ي مرحل��ة تقيي��م الداء الفعل��ي و نت��ائجه ع��ن طري��ق قي��اس العم��ل

الذي تم إنجازه و أدائه و مقارنته بمعيار التقييم .

 .11 ص2003/2004زايد� عبد السلم� ، فارس طارق� ، التخطيط� و الرقابة� في منظمات� العمال� ، مذكرة ماجستر ، جامعة محمد بوضياف� بالسيلة� ،  19
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إن عملي��ة قي��اس الداء تعن��ي التع��رف إل��ى مس��تويات الداء الفعل��ي ف��ي ض��وء الع��ايير و الؤش��رات ال��تي س��بق
تحديدها و الواقع العملي يثبث أن هناك إنحرافات مسموح بها و غير مسموح� بها و لذلك يجب دراس��تها و
التعرف على أسبابها و محاولة علجها ، و تهدف رقابة الداء إلى التحقق من كفاءة الداء الفعل��ي و إل��تزامه
ب���الداء الخط���ط ، بحي���ث تحق���ق النش���أة تك���اليف أق���ل و أفض���ل إنتاجي���ة ممكن���ة و أك���بر أرب���اح ممكن���ة إل���ى

20 : نوعين رئيسيين هما

حي���ث تت���ولى الحاس���بة أم���ر إكتش���اف النحراف���ات و تس���جيلها ، : رقاب���ة الداء الخط���ط-
ودراس�����تها و تحليله����ا لعرف����ة أس����بابها و الس����ؤولين عنه�����ا ، ث����م إق����تراح الحل����ول ف����ي ال����وقت
الناسب ، و تتولى إدارة النش�أة متابع�ة التنفي��ذى الفعل�ي م�ن خلل البيان�ات الحاس�بية

عن النحرافات .

 ته��دف الحاس��بة إل��ى تط��بيق نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة س��ليم ، و ف��ي: رقاب���ة الداء الفعل��ي-
حي�������ن تت�������ولى إدارة النش�������أة تط�������بيق التعليم�������ات و الل�������وائح الداخلي�������ة الداري�������ة ، بش�������أن
إستخدام عناصر التكاليف و عوامل النتاج الختلفة ، بهدف التأكد من حسن أعمال

النشأة بشكل يحقق أهدافها .

وتت�����م ف�����ي ه�����ذه الرحل�����ة متابع�����ة و قي�����اس الع�����ايير الوض�����وعة ل�����ه ، فه�����ذه الرحل�����ة تتض�����من تط�����بيق الع�����ايير
الوض���وعة عل���ى الداء الفعل���ي للتع���رف عل���ى درج���ة مطابق���ة الداء للمع���ايير الوض���وعة و يت���م قي���اس درج���ة

الختلف أو النحراف بين الداء الفعلي و العايير الوضوعة .

تت��م ه��ذه الرحل��ة مقارن��ة م��ع الداء الفعل��ي ب��الداء الخط��ط ف��ي : مرحل���ة مقارن��ة الداء الفعل��ي م��ع الع���ايير.3
ض����وء الع����ايير الوض����وعة و تحدي����د ن����وع و طبيع����ة النحراف����ات و الف����رق بينهم����ا ، بمعن����ى م����ا إذا ك����انت ه����ذه
النحراف��ات ملئم�ة أو غي�ر ملئم�ة للمؤسس�ة ، عن�د النته��اء م�ن القي��اس تق�وم الص�لحة العين�ة بتحدي��د و

 : تحليل أسباب هذه النحرافات ، و عليه فإن هذه الرحلة تتضمن جانبين أساسيين هما

قياس النتائج الفعلية للداء بغرض تحديد النحرافات عن العايير الوضوعة .-

توص�����يل العلوم�����ات و البيان�����ات إل�����ى مراك�����ز الس�����ؤولية ح�����تى يتس�����نى تحلي�����ل النحراف�����ات و إتخ�����اذ-
الجراءات التصحيحية الناسبة في الوقت الناسب .

 بع���د قي���اس الداء الفعل���ي و مق���ارنته بالع���ايير الوض���وعة ف���إن ال��دور الع���ام : مرحل���ة معالج���ة النحراف���ات.4
ال��ذي ت��ؤديه عملي��ة الرقاب��ة حينئذ يتمث��ل ف��ي تص��حيح النحراف��ات ال��تي ق��د توج��د ف��ي الداء الفعل��ي عم��ا ت��م

السكندرية� ،الطبعةالحاسبة� الدارية مدخل معاصر التخطيط – الرقابة� – إتخاذ القرارات� ،�  أحمد حامد حجاج� ، مكرم� عبد السيح باسيلي ، 20
44 ،ص 2001الثالثة ، 
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رس���مه أص���ل م���ن أه���داف ، و عن���د محاول���ة تص���حيح النحراف���ات و إع���ادة الوض���ع إل���ى م���ا ه���و مطل���وب وفق���ا
21 : للمخطط فإنه قد يحدث أحد المور الثلثة

أن تس�تمر النحراف��ات ف��ي الظه��ور ، و إن ك��ان ذل��ك ف��ي الح��دود الس��موح به��ا ، إن إس��تمرار تذب��ذب-
الداء بشكل ملحوظ يج�ب النظ�ر إلي�ه بدق�ة و ح�ذر حي��ث أن�ه ق�د يك�ون مؤش�ر الخط��اء جوهري�ة

في العملية الدارية .

ق����د يعج����ز نظ����ام الرقاب����ة ع����ن تص����حيح النحراف����ات ، و ب����ذلك يخ����رج مس����توى الداء ع����ن الخ����ط-
الرس��وم ل��ه و أيض��ا ع��ن الح��دود الس��موح به��ا زي��ادة أو نق��ص و مث��ل ه��ذا الوض��ع إذا إس��تمر لف��ترة

طويلة نسبيا يؤدي حتما إلى تدمير النظام .

ق����د يك����ون نظ����ام الرقاب����ة دقي����ق و محكم����ا و ف����ي ه����ذه الحال����ة ف����إنه س����رعان م����اتتم الس����يطرة عل����ى-
النحرافات و إعادة المر إلى مساره الرسوم له .

وعليه يمكن القول أن نتائج الرقابة هي النقطة التي عندها تبدأ وظائف الدارة الخرى� التخطيط و التنظيم 

22و توجيه العمل بإجراء التعديلت الضرورية من أجل تلقي النحرافات .

 عاناصر و خصائص التفاعلة في عملية الرقابة : الطلب الثاني

 عاناصر عملية الرقابة : أول

 عاناصر الرقابة 02شكل 

 مراح��ل رئيس�ية ، تلع�ب الحاس�بة و الدارة بك�ل م�ن ه��ذه الراح�ل دورا هام��ا و متك��امل ف��ي الش�كل05تمر الرقاب�ة ب 
:  التالي على النحو التالي

60 ص273أبو بكر مصطفى� بعيرة ، الرقابة� الدارية� في النظمات� مفاهيم� أساسية ، النظمة� العربية للعلوم� الدارية ، جامعة� الدولة العربية ، العدد  21

 .449 عمر� وصفي� عقلي ، مرجع سابق ، ص 22
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الرقابة و الراجعة الداخليةعبد الفتاح الصحن ، محمد السيد سرايا ، فتحي رزق السوافري ،  :              الصدر
 .25ص 2006

 ، يعت�بر التنظي�م الس�ليم و إختي�ار الف�راد ذوي الكف��اءةيعتبر العنص�ر الول م�ن مرحل�ة الرقاب�ة : التانظيم1
23و القدرة لهما الولوية لتحقيق رقابة فعالة على تكلفة الواد الولية . 

 تتضمن هذه الرحلة العناصر الرئيسية التالية لزيادة فعالية دور الرقابة بصفة عامة .: التوجيه2

توجيه الفراد و إرشادهم أول بأول بهدف الوصول لستوى الثلى للعمال الختلف�ة بم�ا يتف�ق م�ع-
العايير .

مراع���اة الس���تخدام الس���ليم لعناص���ر الحاس���بي الطب���ق ف���ي الش���روع و الط���رق الحاس���بية اللئم���ة-
لطبيعة النشاط . 

إص��دار التوجيه��ات و التعليم��ات الدوري��ة و بص��ورة مس��تمرة به��دف تص��ويب أخط��اء أو إنحراف��ات-
24منعا لتكرارها . 

 بع������������د التنظي������������م و : الراقب������������ة3
الت�وجيه ت��أتي الرحل�ة الثالث�ة و ه�ي مراقب�ة الداء ته��دف إل��ى التأك�د م��ن م��دى كف��اءة الداء ف��إن الراقب�ة تت�م

 25بدون تخطيط سابق . 

 بع�����د الراقب�����ة للداء: التقيي�����م4
الفعل��ي س��واء ك��ان مخطط��ا أو غي��ر مخط��ط ف��إن مرحل��ة التقيي��م تل��ي الراقب��ة لغ��رض التأك��د م��ن أن النت��ائج

تمت طبقا لا أراد لها أن تتم ، و تقوم الحاسبة بالدور الكبر في التقييم من حيث تحليل هذه النتائج .

 تعت�����بر ه������ذه الرحل�����ة: التقري�����ر5
الخطوة الخيرة في عملية الرقابة على أساس أنها تمثل الرأة ال�تي تعك�س نتيج�ة الراح��ل لس�ابقة م�ن خلل

 : إعداد تقرير يوضح النتائج النهائية لهذه العملية و في هذا الجال يجب مراعاة العناصر التالية

إعداد التقرير بالشكل الذي يساعد على إبراز هذه النتائج النهائية .-

.18 ص 200الدار� الجامعية� للنشر ، السكندرية� ، الرقابة على� عاناصر� التكاليف� ، كمال� خليفة� أبو زيد ،  23

26ص 2007لكتب� الجامعي� الحديث� أصول� و� قواعد الراجعة� و التدقيق� الشامل ( الطار الانظري ، العايير� و� القواعد� ) امحمد� السيد سرايا ،  24

 .26 عبد الفتاح الصحن ، مرجع سابق ص 25
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يجب مراعاة الستوى الداري الوجه له التقرير من حيث الشكل و الحتوى .-

26الهتمام بالتقرير بإعتبار أنه وسيلة يمكن الستفادة منها في أكثر من مستوى إداري .-

 خصائص الرقابة� : ثانيا

لكي يكون نظام الرقابة فعال يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص و هذا حتى يكفل له النجاح والفعالية 

يجب أن يكون النظام الرقابي قادر على الحصول على العلومات الصحيحة و الدقيقة  : الدقة1

و كاملة عن الداء ، و التأكد في نفس الوقت من مصدر العلومات ، م�ن خلل البيان�ات الس�جلة بالوث�ائق
و السجلت الحاسبية و كذا التابعة الستمرة في إكتشاف الخطاء و النحرافات .

فالنظام الرقابي الجيد هو الذي يمكن تطبيقه بأقل تكلفة ممكنة ل��ذلك ل : أن تكون الرقابة إقتصادية�2
يج��ب تط��بيق نظ��ام يحت��اج إل��ى نفق��ات ك��بيرة ، إل إذا تعل��ق الم��ر بالؤسس��ات الك��بيرة ال��تي تتس��ع فيه��ا دائرة
التخطي��ط و بالت��الي إتس��اع نط��اق الرقاب��ة فاله��دف الساسيي م��ن وج��وده ه��و ض��بط العملي��ات  والنش��اطات

     27الختلفة للحد من إهدار التكاليف . 

أي أن النظام الرق�ابي ل يك�ون واض�حا و مفهوم��ا فل قيم�ة ل�ه وق�د : أن يكون الانظام الرقابي سهل الفهم3
يؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثيرة .

أي أن تكون الوسائل الرقابية و العايير الستخدمة قابلة للتطور  : أن يكون الانظام الرقابي مرنا�4

و التعديل بما يتلئم مع تغيرات الظروف .

تعن��ي أن الرقاب��ة و إقتص��اديتها ترتب��ط إرتباط��ا واض��حا:  أن تتص��ف الرقاب��ة لتس��جيل بس��رعة النحراف��ات5
أساس���ا بعنص���ر ال���وقت فكلم���ا ك���ان النظ���ام الرق���ابي س���ريع ف���ي كش���ف النحراف���ات ف���ي حينه���ا و التبلي���غ عنه���ا

28بسرعة و تحديد أسبابها و العكس صحيح .

يج���ب أن ل تقتص���ر النظ���م الرقابي���ة عل���ى إكتش���اف النحراف���ات الحالي���ة م���ع العملي���ة : التنب���ؤ بالس����تقبل6
النتاجية و إنما على الدير أن يسعى جاهدا للحصول عل�ى أس�اليب رقابي�ة تمكن�ه م�ن التنب�ؤ بالنحراف�ات

قبل وقوعها و إتخاذ الجراءات التصحيحية التي من شأنها تفادي إهدار التكاليف .

 .27/28محمد� السيد سريا� ، مرجع نفسه� ، ص  26

 .256 ، 254مؤسسة� الشباب الجامعية للنشر ، مصر� ص الدارة العامة العملية� الدارية ،� ، إبراهيم� عبد العزيز شيخا� 27

 .207 ص 2003العهد العالي للنشر ، السكندرية� ، أساسيات في علم� الدارة ، منال� طلعت محمود� ،�  28
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يعن����ي أن يك����ون النظ����ام الرق����ابي ص����ورة تعك����س طبيع����ة نش����اط الؤسس����ة و يتلئم م����ع التنظي����م : اللئم����ة7
الخ�����اص به�����ا و أه�����دافها م�����ع تأكي�����د ع�����دم نمطي�����ة نظ�����م رقابي�����ة أي ل يوج�����د نظ�����ام رق�����ابي يتناس�����ب م�����ع ك�����ل

الؤسسات .

أي أن يحق������ق النظ������ام الرق������ابي الغاي������ة النش������ودة م������ن إس������تخدامه ، و من������ع وق������وع الخط������اء أو : الفعالي������ة8
النحراف��ات قب��ل وقوعه��ا و إكتش��افها ح��ال و قوعه��ا إذا وقع��ت و معرف��ة أس��بابها و العم��ل عل��ى تص��حيحها

بأسرع ما يمكن .

 أدوات الرقابة : الطلب الثالث

 : هناك العديد من الدوات و الساليب التي يمكن إستخدامها للقيام بالرقابة أهمها

تعتبر الوازنة من أكثر أدوات الرقاب�ة الداري�ة إس�تخداما ، و : اليزانية التقديرية� ( الوازنة التخطيطية ).1
ف��ي بع��ض الحي��ان تعت��بر أداة لتحقي��ق الرقاب��ة ، و الوازن��ة م��ا ه��ي إل ترجم��ة للخط��ط ف��ي ش��كل رقم��ي ل��ذلك

29 : يمكن القول أن الوازنات ماهي إل صياغات للنتائج التوقعة في شكل ما يلي و يمكن تصنيفها إلى

تخص بمراقبة التكاليف و اليرادات و الرباح . : اليزانية التقديرية� التشغيلية-

 تس���تهدف ت���أمين التكام����ل و التط���ابق بي���ن الخط���ة الالي���ة للمؤسس���ة: اليزاني����ة التقديري����ة الالي���ة-
  : وخططها التشغيلية و من أهمها

تع�د الحص��ص للنف��اق الرأس��مالي ف��ي الب�اني ، الراضيي : اليزانية التقديرية� للانفقات الرأسمالية-
اللت ...الخ .

و هي التنبأ بالقبوضات و الدفوعات النقدية . : اليزانية التقديرية� الانقدية-

تعني الحتياجات التمويلية للمؤسسة . : اليزانية التقديرية� التمويلية-

تق��وم إدارة الؤسس��ة بإع��داد إحص��ائيات ف��ي الج��الت الختلف��ة لنش��اطها وتس��تعمل : البيان��ات الحص��ائية.2
ه���ذه الحص���ئيات و خاص���ة السلس���ل الزمني���ة لدراس���ة التط���ور الت���اريخي للعم���ال و التنب���ؤات وتق���دم ه���ذه
الحص��ائيات ف��ي ش��كل ج��داول ، إن إس��تعمال الجي��د للبيان��ات الحص��ائية و الخ��رائط ، يمك��ن مراقب��ة س��ر

أعمال الؤسسة و إكتشاف السلبيات قصد تصحيحها .

 .23 ،� ص 2008مركز� تطوير� الدراسات� العليا و البحوث� في العلوم� الهندسة للنشر ،� القاهرة� التخطيط� و� الرقابة� ، كمال� متولي� عمران� ،  29
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تع�د التق�ارير م�ن أه�م الدوات الس�تخدمة إم�ا أن تك�ون ش�فهية أو مكتوب�ة : التقارير و التحاليل الخاصة�.3
و ه��ي الك��ثر إس��تعمال و الك��ثر مص��داقية و التق��ارير تس��تعمل ف��ي ك��ل الؤسس��ات م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى
العلوم��ات التعلق��ة بإنج��از اله��ام الوك��ل ل��ه للوح��دة الداري��ة و الف��راد تس��مح التق��ارير بالحتف��اظ بقاع��دة
البيانات في الستقبل عند إجراءات الدراسات الختلفة بالقارن�ة بي�ن النت��ائج التاريخي�ة و النت�ائج الحص�ل

عليها حديثا .

و تعتم�����د عل�����ى التص�����ال الباش�����ر بي�����ن اللحظ�����ة و ق�����ائمين عل�����ى العم�����ل م�����ن خلل : اللحظ�����ة الشخص�����ية.4
الش����اهدة أو الس����تماع الباش����ر أو ع����ن طري����ق الجه����زة التس����جيلية ، و تتمث����ل اللحظ����ة الشخص����ية أق����دم

30أدوات الرقابة و أفضلها لجمع العلومات .

تمثل نقطة التعادل وسيلة تخطيطية مفي��دة حي��ث أن�ه ت�بين النت�ائج ال�ي يمك�ن أن : تحليل نقطة التعادل.5
تحققها الؤسسة عند العلقة ما بين تكاليف و إيرادات الؤسسة عند تلك النقطة و يعمل هذا الس��لوب

 31على تمثيل وضع الؤسسة في خطة معينة . 

من أهم الدوات التي تستخدم للتحقق م��ن الل�تزام ب�إجراءات الرقاب�ة ف��ي الش��روع  و : الراجعة الداخلية�.6
يتوله عاملين من ذوي الخبرة من موظفي الشروع ، و ه�ي تق��ويم الداء الحاس�بي و ال�الي للمؤسس�ة و ك�ذا
أداء التسيير بمختلف نواحيه و يقوم بهذه الراجعة هيئة من الراجعين الداخليين بالؤسسة أو بواس��طة

32السيرين نفسهم .

 .38 ،� ص 2009/2010شيخ عبد القادر ، الرقابة على البنوك� التجارية� ، مذكرة ماجستر في القانون� ، جامعة� بومرداس�  30

.33أبو بكر مصطفى� بعيرة ، مرجع سابق ص  31

 .191عبد الفتاح� الصحن ، مرجع سابق� ص  32
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 نظام الرقابة الداخلية� : البحث الثاني

 مفهوم الرقابة� الداخلية� و عوامل تطورها : الطلب الول
تق���وم الؤسس���ة بوض���ع و تص���ميم نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة ال���ذي يتض���من مجموع���ة م���ن عملي���ات الراقب���ة
الختلف���ة و ال���تي تخ���ص مختل���ف الج���وانب الالي���ة و التنظيمي���ة و الحاس���بية و ذل���ك لض���مان الس���ير الحس���ن للعم���ل

والتقيد بالسياسات الوضوعة داخل الؤسسة .

قبل التطرق إلى مفهوم الرقابة الداخلية سنتعرف أول على العوامل التي ساعدتها في التطور 

 العوامل التي أدت إلى تطور الرقابة الداخلية�: أول

 : من بين العوامل التي أدت إلى تطور نظام الرقابة الداخلية و الهتمام بهامايلي

تع��دد تع��دد العملي��ات تق��وم الؤسس��ة بع��دة وظ��ائف ، حي��ث أنه��ا تس��تثمر ، تش��تري ، تنت��ج و ت��بيع ف��ي نف��س
ال����وقت ، وداخ����ل ك���ل وظيف����ة م����ن ه����ذه الوظ����ائف تق����وم الؤسس����ة بع����دة عملي����ات تتف����اوت م����ن وظيف����ة إل����ى
أخ��رى ، و ف��ي إط��ار ه��ذه الوظ��ائف يج��ب عل��ى الهيئة الش��رفة عل��ى أي وظيف��ة أن تتقي��د بم��ا ه��و مرس��وم ف��ي
الخطة الخاصة به��ا و ال�تي ه�ي مثبت�ة ف��ي الخط�ة التنظيمي�ة الجمالي�ة للمؤسس�ة ، ونظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة

33هو  الطالب بالساعدة على تحقيق ذلك .

ديوان� الطبوع�ات� الجامعية الطبعةالراجعة� و تدقيق الحسابات الطار الانظري و� المارسة التطبيقية ، محمد� التهامي� طواهر� ، مسعود� صديقي� ،�  33
 .93 ص 2003الثالثة ، الجزائر 
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تط���ور إج���راءات الراجع���ة الخارجي���ة م���ن الراجع���ة التفص���يلية إل���ى الراجع���ة الختباري���ة تق���وم عل���ى أس���اس
العين����ة بس����بب ع����دم إمكاني����ة الرج����ع الخ����ارجي للقي����ام بالراجع����ة التفص����يلية لكاف����ة العملي����ات الدون����ة ف����ي
الدفاتر و السجلت ، أدى إلى ض��رورة وج�ود نظ�ام فع�ال للرقاب�ة الداخلي�ة يعتم�د علي�ه الرج�ع الخ�ارجي ف�ي

34تحديد حجم العينة الناسبة للقيام بعملية الراجعة الخارجية .

إض��طرار الدارة الركزي��ة إل��ى تف��ويض الس��لطات و الس��ؤوليات إل��ى بع��ض الدارات الفرعي��ة بالش��روع ه��ذا
واض����ح تمام�����ا ف����ي الش����ركات الس�����اهمة حي�����ث إنفص����ال أص����حاب رؤوس الم�����وال ع����ن الدارة الفعلي����ة له����ذا
السبب كثر عددهم و تباههم مما دفع العتماد عل��ى مختل�ف مق�اييس و إج�راءات الرقاب�ة الداخلي�ة ت�ؤدي

35إلى إطمئنان الدارة على سلمة العمل بالؤسسة .

. اتساع نطاق الؤسسات و كبر حجمها المر الذي أدى إلى تعقيد و تشعب هياكلها التنظيمية

 مفهوم الرقابة الداخلية : ثانيا�

للرقاب��ة الداخلي��ة ع��دة تع��اريف نظ��را لتض��ارب أراء التخصص��ين و التمرس��ين ف��ي ه��ذا الي��دان (مح��افظي
 : الحسابات ، خبراء الحاسبين ، مراجعين داخليين) ، فيما يلي مجموعة من التعاريف

عل��ى أن��ه الخط��ة التنظيمي��ة ووس��ائل التنس��يق و الق��اييس التبع��ة ف��ي الوح��دة : التعري��ف الول-
القتصادية بهدف حماية أصولها و ضبط و تدقيق البيانات الحاسبية و التأكد من دقتها 

و م��دى العتم��اد عليه��ا و زي��ادة الكفاي�ة النتاجي�ة و تش�جيع الع��املين عل��ى التمس�ك بالسياس��ات
36الدارية الوضوعة .

عل�����ى أنه�����ا نظ�����ام داخل�����ي يتك�����ون م�����ن خريط�����ة تنظيمي�����ة للوح�����دة م�����ع تحدي�����د : التعري�����ف الث�����اني-
37الواجبات و السؤوليات ووجود نظام للحسابات و إعداد التقارير .

 ه���ي الخط���ة التنظيمي���ة و ك���ل م���ايرتبط به���ا م���ن ط���رق و مق���اييس مس���تخدمة: التعري���ف الث���الث-
داخ��ل الش��روع به��دف تحس��ين الكف��اءة النتاجي��ة و ض��مان س��ير السياس��ات الداري��ة الرس��ومة

38وإختيار دقة و ضبط البيانات و العلومات الحاسبية التي يمكن العتماد عليها .

 .12 ص 2010دار البداية ، الطبعة� الولى� عمان� مفاهيم� حديثة في الرقابة� الداخلية� و� الالية� ، مصطف�ى� صالح سلمة� ،�  34

 .166 ،� ص2000دار وائل للنشر ، الطبعة الولى عمان� ، علم� تدقيق الحسابات� ، الاناحية� الانظرية� و� العملية� ،  خالد أمين� عبد ا ، 35

بشرى رحم عبد ا الشهداني� ، أقدم� علي عصام� محمد� علي الياور� ،� دور� نظام� الرقابة� الداخلية في مكافحة� ظاهرة� غسل� الموا�ل� ، مجلة الدارة و 36
 .02 ،� ص 2012 ،� 93القتصاد� ، العراق ، العدد 

 .167 ص 2013دار� وائل للنشر ،� ورقلة� الطبعة الولى الراجعة� و� الرقابة في الصارف السلمية� ، نوال� صالح بن عمارة ،  37

. 20 ص 2006مركز� الخبرات الهنية� للدارة للنشر ، الطبعة الرابعة مصر الرقابة الالية و� التدقيق� الداخلي ،  عبد� الرحمن توفيق� ، 38
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 و يقصد بالرقابة الداخلية كل الوسائل و الجراءات ال��تي تس��تخدمها النش��أة: التعريف الرابع-
39لحماية أصولها و مجوداتها و للتأكد من الكفاءة النتاجية في النشأة و تحقيق الفعالية . 

 " ذل��ك النظ��ام ال��ذي: م��ن خلل ه���ذه التع��اريف يمك��ن تق���ديم تعري��ف ش��امل للرقاب��ة الداخلي��ة ، عل��ى أنه��ا
يظ�����م مجموع����ة م����ن السياس����ات و الج����راءات التخ����ذة م����ن ط����رف مجل����س الدارة ، الس����يرين و الس����لطات
العني���ة ف���ي الؤسس���ة م���ن أج���ل ض���مان تحقي���ق أه���دافها بدرج���ة م���ن النتظ���ام و الكف���اءة م���ع الحف���اظ عل���ى

أصولها " .

 مكونات الرقابة الداخلية : الطلب الثاني
 : تتكون الرقابة الداخلية من خمس مكونات مترابطة و متداخلة و هي

بيئة الرقابة .1

عملية تقييم الخاطر .2

نظام العلومات و التصال .3

أنشطة الرقابة .4

الراقبة .5

مكونات الرقابة الداخلية  : 03الشكل             

 .29 ، ص 2014رضوان� علي خالد ، تقييم� دور� الدقق الداخلي في شركات� التأمين� ، مذكرة� ماجستر� في الحاسبة ، صنعاء  39
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أث��ر هياك��ل أنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة عل��ى أه��داف الرقاب��ة حال��ة الش��ركاتس��ليمان س��ند الس��بوع ،  : الص��در
   104 ، ص 2011 ، العدد 38دراسات ، العلوم الدارية ، الجلد الصاناعية الردنية ، 

وتتض����من الل����تزام بالنزاه����ة و الخلقي����ات و الش����راف عل����ى الرقاب����ة الداخلي����ة م����ن قب����ل : ال����بيئة الرقابي����ة1

مجل����س إدارة مس����تقل ع����ن الدارة ، وض����ع هياك����ل و س����لطات و مس����ؤوليات لتحقي����ق أه����داف الدارة ال����تي

يش����رف عليه�����ا الجل����س ، و الل����تزام بج����ذب وتط����وير و الحتف����اظ ب����الفراد الكف�����ئ و مس����ائلة الف����راد ح�����ول

 40مسؤولياتهم عن الرقابة الداخلية في السعي لتحقيق الهداف . 

 و ه��ي عملي��ة التع��رف عل��ى الخ��اطر التعلق��ة بتحقي��ق أه��داف النش��أة و تحليله��ا و تحدي��د: تقيي��م الخ��اطر2

 : كيفية مواجهتها� بشكل ملئم ، و تشمل هذه العملية

رشا� بشير الجرد ، أثر تقييم مكونات� الرقابة الداخلية� على تقدير خطرها في الشركات� الدرجة� في السوق دمشق للوراق� الالية� ، مجلة الجامعة ، 40
 . 266 ، ص 2013 ، 03 ،� الجلد 25العدد 
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التعرف على الخ�اطر التعلق�ة بأه�داف النش�أة و عوام�ل خارجي�ة و داخلي�ة عل�ى مس�توى ك�ل م�ن-

النشأة و النشاط .

تقييم الخاطر من حيث أهميتها ، إحتمال تكرارها .-

تقييم مدى ميل النشأة للوقوع في الخاطر .-

إن تحدي���د الخ���اطر م���ن الض���روري تحليله���ا للتع���رف عل���ى أثره���ا المك���ن و ذل���ك م���ن حي���ث أهميته���ا و تق���دير
41إحتمال حدوثها و كيفية إدارتها و الخطوات الواجب القيام بها . 

أن ك�����ل منش�����أة يج�����ب أن يك�����ون ل�����ديها معلوم�����ات دائم�����ة مرتبط�����ة بك�����ل م�����ن : نظ�����ام العلوم�����ات و التص�����ال3
الحداث و النشطة الداخلية و الخارجية في كل من النماذج الالية و غير الالية .

إن العلومات يجب أن يتم تحديدها ع�ن طري�ق الدارة بش�كل ملئم كم�ا يج�ب أن يت�م توص�يلها إل�ى الف�راد
الذين يحتاجونها في شكل و إطار زمني معين يتلئم مع أداء و ظائفهم .

إن العلوم���ات اللئم���ة للتقري���ر ال���الي يت���م تس���جيلها ف���ي النظ���ام الحاس���بي و ه���ي تخض���ع لج���راءات الدخ���ال
والتسجيل و  التش�غيل و التقري�ر ع�ن عملي�ات النش��أة ، أن ج�ودة العلوم�ات ال�تي يت�م تحقيقه��ا ع�ن طري�ق
النظ��ام ت��ؤثر عل��ى ق��درة الدارة عل��ى إتخ��اذ ق��رارات ملئم��ة ف��ي الرقاب��ة عل��ى النش��طة النش��أةو إع��داد تق��ارير

مالية مؤثرة فيها .

ه��ي السياس��ات و الج��راءات ال��تي وض��عتها الدارة لتحق��ق م��ن أه��داف الوح��دة ،و ال��تي : النش��طة الرقابي��ة4
تساعد على التأكد من القيام بالنشطة الضرورية للتعرف عل��ى الخط��ار عن�د تحقي�ق أه�داف الوح��دة ، و
ك�ذلك تص�ميم النش�طة الرقابي�ة لن�ع و إكتش�اف الخط�اء ف��ي البيان�ات و العلوم��ات الحاس�بية والس��اهمة

42في توثيق و تقوية نظام العلومات الحاسبية . 

 و هي تشير إل�ى عملي�ة تقيي��م ج��ودة الراقب�ة عل�ى نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة ، و ه�ي تتض�من ن�احيتين: الراقبة5
 : هما

التقييم���ات الس���تمرة بواس���طة أنش���طة الدارة و الش���راف النتظم���ة و تص���رفات الف���راد الخري���ن الكلفي���ن
به��ذه الناحي��ة و الناحي��ة الثاني��ة تتمث��ل ف��ي التقييم��ات النفص��لة و ال��تي يتح��دد مجاله��ا و م��دى تكراره��ا بن��اء
على تقييم الخاطرة و فاعلية إج�راءات الراقب�ة الس�تمرة ، حي�ث ينبغ�ي تس�جيل ن�واقص الرقاب�ة وإيص�اله

43للدارة و مجلس الدارة . 

 .52 ، ص 2009دار� الراية� للنشر ، عمان� الرقابة الداخلية� و� التدقيق في� بيئة تكانولوجيا� العلومات� ،  عطا� ا أحمد سويلم� الحسبان� ، 41

 ص2010 ،� العراق ، 45 ثائر� صبري� محمود� الغيان� ، دور� الرقابة� الداخلية في ظل نظام� العلومات� الحاسبي اللكتروني� ، مجلة علوم� إنسانية� ، العدد 42
10 . 
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 مقومات� و إجراءات الرقابة الداخلية : الطلب الثالث
تعتبر مقومات نظام الرقابة الداخلية كأعمدة� داخل البنى ، فقوة هذه العمدة تعكس قوة و فعالية هذا

النظام و العكس صحيح ، و حتى يتم تحقيق القومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية السليم ، يتم إتخاذ
مجموعة من الجراءات الضرورية من طرف الدارة . 

 مقومات الرقابة الداخلية : أول

 : تتمثل مقومات نظام الرقابة الداخلية فيما يلي

يعت���بر الهيك���ل التنظيم���ي لي مؤسس���ة م���ن أه���م مقوم����ات نظامه���ا الرق���ابي ال���تي ت���دعم : الهيك���ل التانظيم���ي
تحقي��ق أه��دافها ، و ل ب��د م��ن التفري��ق بي��ن الهيك��ل التنظيم��ي الداري و الهيك��ل التنظيم��ي ال��وظيفي ، حي��ث
أن الولى تتولى تصميمه و إعداده الدارة العليا للمؤسسة بهدف تنظيمها و تقس�يم اله�ام بي�ن م��ديرياتها و
مص����الحها و أفراده����ا ، أم����ا الث����اني فيق����وم بإع�����داده الراج����ع م����ن خلل العلوم����ات الحص����لة م����ن الوص����ف
النظ��ري و الق��ابلت الشخص��ية ، كوص��ف النظ��ام الرق��ابي به��دف توض��يح الرؤي��ة أك��ثر و ت��دعيم العلوم��ات
الحصلة بتحاليل له��ام ووظ�ائف ك�ل منص�ب و مص�لحة م�ن الهيك�ل التنظيم�ي ، وبي��ان م��دى إس��تقلليتها و

44عدم وجود تداخل بين السؤوليات .

وعليه تظهر حساسية و دور الهيكل التنظيمي في بسط نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة داخ�ل الؤسس�ة ، ك�ون أن
 : هذا الهيكل يراعي فيه العناصر التالية

حجم الؤسسة .-

طبيعة النشاط .-

تسلسل الختصاصات .-

تحديد الديريات .-

تحديد السؤوليات و تقسيم العمل .-

من الفترض أن يكون لدى الؤسسة نظ�ام محاس�بي دقي��ق بحي��ث ي�وفر للدارة الحماي�ة : نظام محاسبي سليم
اللزم����ة للص����ول و الس����جلت م����ن التل����ف و الض����ياع و ذل����ك ك����ون الدارة تعتم����د بدرج����ة ك����بيرة عل����ى التق����ارير و

البيانات العدة لعرفة الداء اللئم و الداء غير اللئم ، لذلك يجب أن يعتمد النظام

 سليمان� سند السبوع ، أثر هياكل� أنظمة الرقابة الداخلية وفقا� للطار� على أهداف� الرقابة� حالة الشركات الصناعية� الردنية� ، دراسات� العلوم�43
 . 110 ، ص 2011 ، العدد الول� ، 38الدارية ،� الجلد 

، ص2011/2012 سريقي� عمر� ، التنظيم� الهي للمراجعة دراسة� مقارنة� بين� الجزائر و تونس و الملكة� العربية ، أطروحة� دكتوره� ، جامعة سطيف ، 44
105. 
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الحاسبي السليم على الدفاتر و السجلت و مجموعة من الستندات التي تلبي إحتياجات الدارة  ،كذلك
 : يؤدي إلى تحقيق رقابة داخلية للنظام الحاسبي مايلي

أن يكون هناك مستندات منظمة و مرقمة تغطي أوجه نشاط الؤسسة .-

أن يكون هناك دليل حسابات يوضح كل الحسابات التي تتعامل معها الؤسسة .-

45أن يكون هناك دليل يوضح طرق معالجة للعمليات الحاسبية .-

إن العمل التسلسلي للوظائف الختلف�ة داخ�ل الؤسس�ة ي�دعو إدارة ه��ذه الخي�رة : الجراءات التفصيلية
إل��ى ط��رح إج��راءات تفص��يلية لتنفي��ذ الواجب��ات عل��ى مس��توى ال��ديريات الختلف��ة ، بحي��ث ل يق��وم ش��خص
واح��د ب��الترخيص بالعم���ل و الحتف���اظ بالص���ل و مس��ك الس��جلت ، أي أن ل يق��وم بالعملي��ة م��ن أوله���ا إل���ى

آخرها .

وف���ي ه���ذا الط���ار ينبغ���ي عل���ى الدارة تحدي���د ن���وع و كيفي���ة القي���ام بالعملي���ة داخ���ل ك���ل مديري���ة ، مم���ا يس���مح
بعدم تداخل اله�ام و خل�ق رقاب�ة ذاتي�ة أو تلقائي�ة أثن�اء تنفي�ذ العملي�ة و ذل�ك بواس�طة م�ا يحقق�ه موظ�ف
م���ن الرقاب���ة عل���ى موظ���ف آخ���ر ، و ه���ذا يس���مح بتقلي���ل ف���رص التلع���ب و الغ���ش و الخط���أ ، و يمك���ن نظ���ام

الرقابة الداخلية من تحقيق أهدافها .

تعتبر تواجد مجموعة من العاملين عل�ى درج�ة عالي�ة م�ن الكف��اءة و الق�درات و : إختيار الوظفين الكفاء
الثق���ة ع����امل مهم����ا لنظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة و بص����فة خاص����ة ف����ي حال���ة ض����عف الض���وابط الرقابي����ة ، ف����إن
ض��عف ق��درات الع��املين و الثق��ة فيه��م س��وف ي��ترتب عليه��م مح��اولت م��ن ه��ؤلء الع��املين للتغل��ب عل��ى ه��ذه

46الضوابط ، إن النظام الجيد للرقابة الداخلية يتطلب برامج تدريبه للعاملين بصفة مستمرة .

تعم���ل إدارة الؤسس��ة م���ن خلل تحدي���د أه���دافها بوض���وح ف���ي الخط���ة الرس���ومة عل���ى تحقي���ق : رقاب���ة الداء
هذه الهداف بفعالية و بما يكفل اللتزام بسياستها ، غير أن اللتزام بمستويات الداء ق��د ل ت�دوم ط�ويل
مما ينتج إنحرافات عن الستويات الرسومة ، لذلك ينبغي دراسة ووضع إجراءات بتصحيحها و تتمثل في

 : التي

و يكون بالتدخل الباشر من السؤول على العمل الذي ينفذه العوان . : الطريقة الباشرة-

و يكون باستعمال� الدوات الختلف��ة للرقاب�ة ميزاني�ات تقديري�ة ، تك��اليف : الطريقة غير الباشرة-
47معيارية .

 .210 ص 2006دار السيرة للنشر ، الطبعة الولى ، الردن� تدقيق الحسابات� العاصرة الاناحية� الانظرية� ،  غسان� فلح الطارنة� ، 45

دار� الجامعية� الجديدة ،التجاهات الحديثة� في� الرقابة و� الراجعة� الداخلية� ،� فتحي رزق� السوافيري� ، سمير كامل� محمد ، محمود� مراد مصطف�ى� ،  46
 .33 ص 2002

.100 محمد التهامي طواهرية ، صديقي مسعود ، مرجع سابق ، ص 47
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أص��بحت الوس��ائل اللي��ة الس��تخدمة ض��من عناص��ر النظ��ام الحاس��بي : إس��تخدام كاف��ة الوس��ائل اللي��ة
داخ����ل النش����أة م����ن العناص����ر الهام����ة ف����ي ض����بط و إنج����از العم����ال كم����ا ه����و الح����ال ف����ي اللت ع����دة النقدي����ة

الحصلة و تسجيلها .

 إجراءات الرقابة الداخلية� : ثانيا

 : 48وتضم هذه الجراءات مايلي : إجراءات إدارية و تانظيمية1

. تحديد إختصاصات الدارات و القسام الختلفة بشكل يضمن عدم التداخل

توزي���ع الواجب���ات بي���ن ال���وظفين حي���ث ل ينف���رد أح���دهم بعم���ل م���ا م���ن ب���دايته إل���ى نه���ايته
لحداث الرقابة بينهم .

تقسيم العمل بين الدارات و الوظفين بحيث يتم الفصل بين الوظائف التالية : 

وظيفة التصريح بالعمليات و الوافقة عليها .-

وظيفة تنفيذ العمليات .-

وظيفة القيد و الحاسبة .-

.تنظيم القسام بحيث يجتمع الوظفون الذين يقومون بعمل واحد في نفس الكتب

إيج���اد روتي���ن معي���ن يتض���من خط���وات ك���ل عملي���ة بالتفص���يل بحي���ث ل ي���ترك فرص���ة لي
موظف للتصرف الشخصيي إل بموافقة شخص آخر مسؤول .

 : إجراءات محاسبية2

يعتبر نظام العلومات الحاسبي الس�ليم م�ن بي��ن أه��م القوم��ات الدعم��ة لنظ�ام الرقاب�ة الداخلي��ة
الفعال لذلك يجب سن إجراءات معينة تمكن من إحكام رقابة دائمة عل��ى العم��ل الحاس��بي مث�ل
التسجيل الفوري للعمليات ، التأك�د م�ن ص�حة الس�تندات ، إج�راءات مطابق��ات دوري�ة ، القي�ام

بجرد مفاجئ و عدم إشارة موظف في مراقبة عمل قام به .

 49وتضم النواحي التالية  : إجراءات عامة3

 .166دار وائل ، الطبعة� الولى� ، عمان� ، ص التدقيق� و الرقابة� في� البانوك� ، خالد أمين� ،  48

 .183مرجع سابق ، ص التجاهات� العاصرة في التدقيق و� التأكيد ،  خالد أمين� عبد ا ، 49
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التأمين على ممتلكات الشروع ضد جميع الخطار التي قد تتعرض لها حسب طبيعتها .-

الت�أمين عل��ى ال�وظفين ال�ذين بح��وزتهم عه��ود نقدي��ة أو بض��ائع أو أوراق مالي��ة أو تجاري�ة-
أو غيرها ضد خيانة المانة .

وضع نظام رقابي سليم لراقبة البريد الوارد و الصادر .-

إستخدام وسيلة الرقابة الحديثة ، يجعل سلطات العتماد متماشية مع السؤولية.-

إس�تخدام و س�ائل الرقاب�ة الزدوج��ة فيم�ا يتعل�ق بالعملي�ات الهام�ة ف��ي الؤسس�ة كتوقي�ع-
الشيكات ، وعهدة الخزائن .

إس���تخدام نظ���ام التف���تيش بمعرف���ة قس���م خ���اص بالؤسس���ة ف���ي الح���الت ال���تي تس���تدعيها-
طبيعة الصول بحيث تكون عرض��ة للتلع��ب و الختلس و غالب��ا م��ا تن�اط ه��ذه الس�لطة
بقس�����م الت�����دقيق ال�����داخلي للزي�����ادة م�����ن التوض�����يح س�����نقوم بتلخي�����ص إج�����راءات الرقاب�����ة

 : الداخلية من خلل الشكل التالي

إجراءات الرقابة الداخلية  : 04شكل 

 .123محمد التهامي طواهر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص  : الصدر
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خلصة الفصل 

                من خلل دراستنا لهذا الفصل نستنتج أن نظام الرقابة ه��و نظ�ام ع��ام للتس�يير داخ�ل الؤسس�ة ، و ال�ذي
يعم��ل عل��ى وض��ع مجموع��ة م��ن الق��وانين و قواع��د العم��ل س��واء ك��انت مكتوب��ة أو غي��ر مكتوب��ة و ال��تي تض��من حماي��ة
أفضل أصول الؤسسة و صحة العلومات و التأكد من م��دى إل�تزام الع��املين ف��ي الؤسس�ة بالسياس�ات والق��وانين و
الل����وائح و التعليم����ات و إس����تخدام أمث����ل للم����وارد بأق����ل التك����اليف ، فأص����بحت الؤسس����ات تلج����أ إل����ى العم����ل بنظ����ام
الرقاب����ة الداخلي����ة ل����ا ل����ه م����ن ف����وائد س����واء لص����حاب الؤسس����ة أو الط����راف التعامل����ة معه����ا ، و محاول����ة تحس����ينه و

تطويره .
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 دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة القتصادية : الفصل الثاني

                    تق��وم الؤسس��ات القتص��ادية بإط��اء أهمي��ة ك��بيرة لحماي��ة ممتلكاته��ا ، فه��ي تس��عى للحف��اظ عليه��ا خاص��ة
مع كبر حجمها من أجل ضمان بقائها و إستمرارها ، و حتى يتسنى لها القيام بمتابعة كل أنشطتها ومهامها� أصبحت
تت����ولى أهمي����ة خاص����ة بالت����دقيق ال����داخلي ، حي����ث أن����ه ينط����وي عل����ى عم����ل رق����ابي يعتم����د في����ه عل����ى نش����اط الفح����ص
والتحقق ، و الذي يتم ممارسته بواسطة ش��خص معي��ن يق��وم بفح�ص مختل��ف البيان�ات الالي�ة للمؤسس�ة والتأك��د
م��ن دقته��ا للخ��روج ف��ي النهاي��ة بتقري��ر يس��اهم ب��ه ف��ي إعط��اء الص��داقية عل��ى تل��ك البيان��ات و بن��اءا عل��ى م��ا س��بق س��يتم

 : عرض في هذا الفصل العناصر التالية

 الطار النظري للتدقيق الداخلي .: البحث الول

 خصوصيات الدقق الداخلي .: البحث الثاني

 دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة .: البحث الثالث
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 الطار الانظري للتدقيق الداخلي : البحث الول

 نشأة التدقيق الداخلي و مفهومه : الطلب الول
 لحة تارخية للتدقيق الداخلي : أول

ظهر التدقيق الداخلي منذ حوالي ثلثين عاما ، وقد لقى التدقيق الداخلي قبول كبيرا من ال��دول التقدم��ة
و إقتص���ر الت���دقيق ال���داخلي ف���ي ب���ادئ الم���ر عل���ى الت���دقيق الحاس���بي للتأك���د م���ن ص���حة تس���جيل العملي���ات الالي���ة و
إكتش��اف الخط��اء إن وج��دت و لك��ن م��ع تط��ور الش��روعات أص��بح م��ن الض��روري تط��وير الت��دقيق ال��داخلي و توس��ع
نط��اقه بحي���ث يس��تخدم ك���أداة للفح��ص و تقيي���م م���دى فعالي��ة الس��اليب الرقابي��ة و م��د الدارة العلي��ا بالعلوم��ات و
بهذا يصبح التدقيق الداخلي و الدارة تتبادل معلومات و إتصال بي�ن الس�تويات الداري��ة الختلف�ة او الدارة العلي��ا

 : و من العوامل التي ساعدت على تطوير التدقيق الداخلي مايلي

الحاجة إلى وسائل لكتشاف الخطاء و الغش .1

ظهور النشآت ذات الفروع النتشرة جغرافيا .2

الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابيا و موضوعيا .3

ظه����ور البن����وك و ش����ركات الت����أمين أدى إل����ى ظه����ور الحاج����ة للت����دقيق ال����داخلي لك����ي يق����وم بت����دقيق4
50العمليات أول بأول .

 مفهوم التدقيق الداخلي : ثانيا

 : لقد تعددت التعاريف حول التدقيق الداخلي و من أهم هذه التعاريف نذكر ما يلي

هو وظيفة تقويم مستقلة تنشأ داخل النظمة لفحص و تقييم النشطة كخدمة به��دف : التعريف الول
مس���اعدة أف���راد النظم���ة عل���ى تنفي���ذ مس���ؤوليتهم بفعالي���ة م���ن خلل تزوي���د الف���راد النظم���ة ب���التحليلت و

51التقييمات و التوصيات و العلومات الختصة بفحص النشطة .

التدقيق ال��داخلي ه��و عب��ارة ع�ن فح�ص دوري للوس��ائل الوض�وعة تح��ت تص��رف الدارة: التعريف الثاني 
العلي��ا قص��د مراقب��ة و تس��يير الؤسس��ة ، ه��ذا النش��اط يق��وم ب��ه قس��م ت��ابع لدارة الؤسس��ة ومس��تقل ع��ن
ب��اقي القس��ام الخ���رى إن اله��داف الرئيس��ية للم��دققين ال��داخليين ف��ي إط��ار ه��ذا النش��اط ال��دوري ه��ي إذن

52فيما إذا كانت الجراءات العمول بها و تتضمن الضمانات الكافية .

 محمد علي محمد الجايري� ، تقييم� دور الدقق الداخلي في تحسين� نظام� الرقابة� الداخلية لنظم� العلومات� الحاسبية� في شركات� التأمين� العاملة� في 50
 .12 ، ص 2014اليمن ، مذكرة� ماجستير� في الحاسبة� ، صنعاء ، 

 .46 ،� ص 2011أحمد حلمي جمعة ، التدقيق� الداخلي و الحكومي� ، دار� صفاء� للنشر ، الطبعة� الولى عمان� ،  51

 .15 ص 2008محمد� بوتين� ،الراجعة و مراقبة� الحسابات� من النظرية إلى التطبيق ، ديوان� الطبوع�ات� الجامعية ، الجزائر ، الطبعة� الثالثة� ،  52
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ه����و نش����اط مس����تقل و موض����وعي ذو طبيع����ة إستش����ارية مص����مم لزي����ادة قيم����ة النظم����ة: التعري����ف الث����الث 
عملياته����ا ، ويس����اعد الت���دقيق ال���داخلي النظم����ة عل����ى تحقي����ق أه����دافها م����ن خلل إنته����اج م����دخل موض����وعي

53ومنظم لتقييم و تحسين فعالية إدارة الخاطر و الرقابة .

نش��اط تقيي��م مس��تقل تنش��أ داخ��ل الؤسس�ة ، تعم��ل عل��ى مراجع��ة الن��واحي الحاس��بية و: التعري��ف الراب��ع 
العمال الخرى� كخدمة للدارة و هو وسيلة رقابة إدارية تعمل على قي�اس و تقيي��م فعالي�ة وس�ائل الرقاب�ة

54الخرى .

 : و من خلل التعاريف السابقة يمكن القول أن

التدقيق الداخلي هو وظيفة مستقلة داخل الؤسسة تقوم على أساس فحص و تقييم الج��وانب الالي��ة و
غير الالية داخل الؤسسة و تقديم النصح و الرشاد للمؤسسة .

 أنواع التدقيق الداخلي و معاييره : الطلب الثاني
 أنواع التدقيق الداخلي : أول

 :  أنواع كالتالي03ينقسم التدقيق الداخلي إلى 

يع��رف الت��دقيق ال��الي ب��أنه الفح��ص الكام��ل و النظ��م للق��وائم الالي��ة والس��جلت : الت��دقيق ال��الي1
الحاس��بية و العملي��ات التعلق��ة بتل��ك الس��جلت ، لتحدي��د م��دى تطابقه��ا م��ع الب��ادئ الحاس��بية

التعارف عليها و السياسات الدارية .

كما تتضمن أعمال التدقيق الالي البيانات الالية و تدقيق العلومات الالي�ة ، إذا ك��انت البيان��ات
الالية تظهر بصورة عادلة للوضع الالي و نتائج العمليات و بيان التدفقات النقدي��ة وفق��ا لع��ايير
الحاس��بة التع���ارف عليه���ا ، ويتض���من الت��دقيق ال��الي أيض��ا التحق��ق م���ن وج���ود الص���ول و حمايته���ا

من الضياع و الختلس و كذلك فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة .

يع�رف عل�ى أن�ه ت�دقيق منظ�م لنش�طة الوح�دة القتص�ادية و م�دى تحقي�ق : الت�دقيق التش�غيلي2
اله���داف الرج���وة منه���ا و ذل���ك بغ���رض تحس���ين الداء و إتخ���اذ تص���رفات أخ���رى ، أو ه���و فح���ص و

،93 حسن عبد الكريم� سلوم� ، كريمة علي جوهر ، شاكر� عبد الكريم� ، التدقيق الداخلي و التغيير� الستراتيجي� ، "مجلة� الدارة و القتصاد� ، العدد 53
 .99 ، ص 2012

 .120 ، ص 2010خالد راغب� الخطيب� ، مفاهيم� حديثة في الرقابة الالية و الداخلية ، مكتب� الجتمع العربي للنشر ، عمان� ،  54
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التق���ويم الش���امل لعملي���ات الش���روع لغ���رض إعلم الدارة عم���ا إذا ك���انت العملي���ات الختلف���ة ق���د
55نفذت طبقا للسياسات الوضوعة و التعلقة مباشرة بأهداف الدارة .

 يهدف إلى التحقق من م��دى الل�تزام ب��القوانين و الل�وائح العم��ول به��ا والج�راءات: تدقيق اللتزام3
 : الوضوعة من طرف الؤسسة و تقع على إدارة التدقيق الداخلي عبئ

التأكد من تطبيق القوانين و اللوائح و التعليمات التي تقدرها الؤسسة .-

اللام الكامل بالقوانين و اللوائح و التعليمات التي تقدرها الؤسسة .-

اللام الكامل بالقوانين و اللوائح و التعليمات العامة .-

رقابة مدى إلتزام الدارات الختلفة بتطبيق النظام الداخلي في إدارتهم .-

 معايير التدقيق الداخلي : ثانيا

تتمث����ل مع����ايير الت����دقيق ال����داخلي الدولي����ة الب�����ادئ الساس����ية لهن����ة الت����دقيق ال�����داخلي و ال����تي يج�����ب عل�����ى
ال���دققين ال���داخليين الل���تزام به���ا عن���د أداء مه���امهم الختلف���ة و ته���دف الع���ايير بش���كل ع���ام إل���ى تحدي���د الكيفي���ة ال���تي
تم���ارس وظيف����ة الت����دقيق ال���داخلي ، و تعت���بر بمثاب���ة مق���اييس لس���توى الداء اله���ي الطل���وب م����ن ال���دقق ال���داخلي ،

56 : وبذلك تهدف معايير التدقيق الداخلي إلى مايلي

تحديد البادئ الساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها ممارسة التدقيق الداخلي.-

وضع الداء و تعزيز أنشطة التدقيق الداخلي .-

وضع أساس لقياس أداء التدقيق الداخلي .-

تعزيز و تحسين العمليات التنظيمية بالنظمة .-

 : يمكن تقسيم معايير التدقيق إلى قسمين

 و هي مجموعة من العايير التي تحدد الصفات ال�واجب توفره��ا ف��ي ك�ل م�ن: معايير الصفات العامة1
إدارة الراجعة الداخلية في النشأة و القائمين بممارسة أنشطة الراجعة الداخلية فيها .

 ويتعل�ق ه�ذا القس�م بعملي�ة تنفي�ذ ك�ل عملي�ة أو مهم��ة م�ن عملي�ات أو مه�ام الت�دقيق: معايير الداء2
 : الداخلي سنقوم بعرض العايير التي تندرج تحت كل مجموعة في الفقرة التالية

 خلف عبد� ا الواردات ، التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق وفقا� لعايير� التدقيق� الداخلي الدولية ، دار الوراق� للنشر ، الطبعة الولى ، عمان�55
 .57 ، ص 2006

 .34 أحمد حلمي جمعة ، التجاهات العاصرة في التدقيق� و التأكيد ، الداخلي الحكومي� ، الداري� ، مرجع سابق ،ص56
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ينبغ���ي أن يرف���ع ك���بير ال���دققين تقري���ره إل���ى مس���توى تنظيم���ي يس���مح للنش���اط: معي���ار الس���تقلل التنظيم���ي 
57الداخلي بأن يؤدي واجبه على أكمل وجه .

ينبغ��ي أن يك��ون الت��دقيق ال��داخلي نش��اطا مس��تقل كم��ا ينبغ��ي أن يتس��م: معي��ار الس��تقللية و الوض��وعية 
58الدققين الداخليين بالوضوعية في أداء عملهم . 

يه��دف ه�ذا العي�ار إل�ى تحدي�د متطلب�ات التأهي�ل اله�ي ال�واجب توفره��ا ف�ي ال��داخلي و: معي�ار التأهي�ل اله�ي 
الفري���ق الفن���ي ال���ذي يس���اعده ف���ي القي���ام بعملي���ات الراجع���ة الداخلي���ة و العملي���ات الستش���ارية ال���تي يق���وم

59بها .

ينبغ��ي أن ت�ؤدى اله�ام بالكف��اءة و العناي�ة الهني�ة اللزم�ة ، عل��ى ال�دققين ال�داخليين: معيار العناية الهني�ة 
60اللتزام بالعناية الهنية اللزمة و الهارة التوقعة من الدقق الداخلي .

ويندرج تحتها العايير التالية: معايير الداء  : 

 يعت���بر م���دير الت���دقيق ال���داخلي مس���ؤول: معي���ار إدارة أنش���طة الت���دقيق ال���داخلي-
ع���ن إدارة أنش��طة الت��دقيق ال��داخلي بفاعلي��ة لض���مان أنه���ا ق��د أض���افت قيم���ة إل���ى

 : النشأة و تشمل

o. التخطيط

o. الوافقة على الخطة

o. التقرير إلى مجلس الدارة و الدارة الركزية

o. التنسيق

o. 61السياسات و الجراءات

 .36أحمد حلمي جمعة ، التجاهات� العاصرة في التدقيق و التأكيد ، الداخلي الحكومي� ، الداري� ،� مرجع سابق� ،ص  57

 .36 مرجع سابق و موضوع� نفسهما� ، ص 58

 .122 حسين� يوسف� القاضيي ، حسين أحمد دحدوح ، عصمان� نعمة قريط ، مرجع سابق ، ص 59

 .38 ، 37 مرجع نفسه ، ص 60

 كمال� محمد سعيد كامل� النونو� ، مدى� تطبيق معايير التدقيق الداخلي التعارف عليها في البنوك� السلمية� العاملة� في قطاع� غزة� ، مذكرة ماجستير في61
 .61، 60 ، ص 2009الحاسبة� و التمويل� ، 
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ينبغ��ي ان يش��مل نش��اط الت��دقيق ال��داخلي عل��ى التقيي��م والس��هام ف��ي تحس��ين إدارة: معي��ار طبيع��ة العم��ل 
الخاطر و الرقابة و عمليات التحكم الؤسسيي باستخدام مدخل منظم و منضبط ، و يشمل هذا العي��ار

 : على العايير الفرعية التالية

o. إدارة الخاطر

o. الرقابة و التوجيه

و يتض��من عملي��ة التخطي��ط لعملي��ة الت��دقيق ض��رورية ووض��ع: معي��ار تخطي��ط عملي��ة الت��دقيق ال���داخلي 
اله����داف و تحدي����د نط����اق العم����ل ، كم����ا يش����ترط الحص�����ول عل����ى العلوم����ات الكافي����ة لتك����وين خلفي����ة ع����ن

62النشطة التي سيتم تدقيقها ، وتحديد الوارد اللزمة لداء عملية التدقيق .

ين��ص ه��ذا العي��ار عل��ى أن��ه يج��ب عل��ى ال��دققين ال��داخليين: معي��ار أداء أو تنفي��ذ عملي��ة الت��دقيق ال��داخلي 
أن يحللوا و يقيموا و يسجلوا العلومات الكافية لتحقيق أهداف عملية التدقيق الداخلي .

ين���ص ه���ذا العي���ار عل���ى أن���ه يج���ب عل���ى ال���دققين ال���داخليين أن يرفع���وا: توص���يل نت���ائج الت���دقيق ال���داخلي 
تقاريرهم عن نتائج عملية التدقيق الداخلي فورا النتهاء .

 أهمية التدقيق الداخلي و الهدف مانه : الطلب الثالث
 أهمية التدقيق الداخلي : أول

لقد إزدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي و أصبحت نشاطا تقويمي لكافة النشطة والعملي��ات
63 : النشأة ، تكمن أهمية التدقيق الداخلي في كونه

رقاب���ة فعال���ة تس���اعد إدارة الؤسس���ة و ملكه���ا عل���ى رف���ع ج���ودة العم����ال و تقيي���م-
الداء .

الحافظة على ممتلكات و أصول الؤسسة .-

تعتبر أيضا عين و أذن الدقق الخارجي .-

هي من أهم آليات التحكم في الؤسسة .-

 مهام الدقق الداخلي : ثانيا

 .75 مرجع نفسه ، ص 62

 .128 ، ص 2004 يوسف� محمود� الجربوع ، مراجعة الحسابات� بين� النظرية و التطبيق� ، مؤسسة� الوراق� للنشر ،� الردن� ، 63
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64 : تتمثل مهام الدقق الداخلي فيما يلي

 يعت�����بر الت�����دقيق ال�����داخلي نش�����اط موض�����وعي و إستش�����اري فه�����و يس�����اعد الدارة بطريق�����ة: مس�����اعدة الدارة1
تتناسب مع إحتياجاتها ، إلى جانب دوره الساسيي في توفير التأكيد الوض��وعي م��ا إذا ك��انت النش��أة ت�دير أو
ل ت��دير  الخ��اطر بش��كل جي��د بالض��افة إل��ى دوره ف���ي تق��ديم الستش��ارات الداري��ة اللزم��ة لخدم��ة الش��ركة

بهدف تحسين و تطوير أدائها .

 يع��د الت��دقيق ال��داخلي عنص��را ف��اعل ف��ي زي��ادة قيم��ة الش��ركة بحي��ث سش��كل قاع��دة: زي��ادة قيم��ة الش��ركة2
لخدمة العملء من خلل النافع التي يؤديه��ا لكاف�ة الط�راف التعامل�ة مع�ه ، ل�ذلك ينبغ�ي أن تك�ون القيم�ة

الضافة من قبل الدقق الداخلي راسخة في أذهانهم� لتكون بمثابة الوجه إلى سلمة الداء .

 يعم���ل الت���دقيق ال���داخلي عل���ى تحس���ين عملي���ات النش���أة فل���م تع���د مهم���ة ال��دقق: تحس���ين عملي���ات النش���أة3
الداخلي هي التفتيش و الفحص ، و إنما الساهمة في التحسين الستمر للمنشأة .

 يس���اعد الت���دقيق ال���داخلي النش���أة عل���ى تحقي���ق أه���دافها بإعتب���اره ركن���ا: الس���اعدة عل���ى تحقي���ق اله���داف4
أساسيا من متطلبات الحوكمة و إدارة الخاطر التي تهدد أهداف النشأة ، فضل عن دوره في البح��ث ع��ن

نجاح النشأة على الدى الطويل .

 تق���وم عملي���ة الت���دقيق ال���داخلي عل���ى مقارن���ة م���ا ه���و مخط���ط بم���ا ه���و فعل���ي: تقيي���م و تط���وير عم���ل النش���أة5
ولضمان مراقبة جيدة يتوجب إستخدام تقنيات التقييم التي يتم تطبيقه��ا بطريق�ة مهني�ة و نزيه�ة لتعط��ي
نت���ائج موث���وق به���ا ، كم��ا تس��اعد عملي��ة التقيي���م ف���ي تحس��ين عملي��ات النش���أة ، إل أن العدي��د م��ن ال���دققين
يهمل��ون ج��انب تقيي��م العم��ل عن��د عملي��ة الت��دقيق فيكتف��وا بط��رح بع��ض الس��ئلة عل��ى ال��وظفين و يقوم��ون

بفحص مجموعة من السجلت و بذلك تكون النتائج غير موثوق بها .

 أهداف التدقيق الداخلي : ثالثا

اله���دف م���ن الت���دقيق ال���داخلي طبق���ا ل���ا ورد ف���ي بي���ان مس���ؤوليات الراجع���ة الداخلي���ة ال���ذي أص���دره مجم���ع
الراجعي����ن بالولي����ات التح����دة ه����م معاون����ة جمي����ع أعض����اء الدارة العلي����ا ف����ي الي����راد الفعل����ي لس����ؤولياتهم ع����ن طري����ق
ي������دهم بتحليلت و تقيي������م و توص������يات و تعليق������ات مرتبط������ة بالنش������طة ال������تي تناولته������ا الراجع������ة ، تمث������ل أه������داف تزو

65 : التدقيق الداخلي في مايلي

الكفاءة التي يتم بها التدقيق الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام الؤسسة .-

كفاءة الطرق التي يعمل بها النظام الحاسبي و ذلك مؤشر يعكس صدق نتائج العمليات و الوقف .-

 إبراهيم� رباح إبراهيم الدهوم� ، دور الدقق الداخلي في تفعيل إدارة الخاطر� في الصارف� العاملة في قطاع غزة ، في الحاسبة والتمويل� ،� مذكرة� ماجستير�64
 .14 ، 13 ، ص 2011، غزة� ، 

.04 ، ص 2008 سعداني إبراهيم� أحمد ، دور� حوكمة الشركات و الراجعة في تطوير� القتصاد� الوطني ،� العهد السلمي� للبحوث� و التدريب ، جدة ، 65
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التقيي����م ال����دوري للسياس����ات الداري����ة و الج����راءات التنفيذي����ة التعلق����ة به����ا و إب����داء ال����رأي حياله����ا بغ����رض-
تحسينها و تطويرها لتحقيق أعلى كفاءة إدارية .

زيادة قيمة الؤسسة و تحسين عمليتها .-

تقديم الحلول المكنة و التوصيات للمشاكل التي تواجهها النظمة .-

تقييم و تحسين فعالية إدارة الخاطر و الرقابة و عمليات التحكم .-

66 : في حين حددها الخرون كما يلي

 إن دور ال�دقق ال�داخلي يتمث�ل ف��ي القي��ام بأعم��ال الفح��ص و الطابق�ة بي��ن الداء الفعل��ي و: ه��دف الحماي�ة-
العايير الوضوعة مسبقا .

 يعن���ي ه���ذا اله���دف إق���تراح الخط���وات اللزم���ة لتص���حيح نت���ائج الفح���ص و الطابق���ة و تق���ديم: ه���دف البن���اء-
النصح للدارة .

67 : إن التدقيق الداخلي يهدف أيضا إلى مساعدة الدارة فيما يلي

تقييم و تحسين فعالية إدارة الخاطر .-

تقييم و تحسين فعالية الرقابة .-

تقييم و تحسين فعالية عمليات التحكم في الؤسسة .-

 خصوصيات الدقق الداخلي : البحث الثاني

 الصفات التي يتحلى بها الدقق الداخلي : الطلب الول

 .46 ،� ص 2002 السوافيري� فتحي ، التجاهات� الحديثة في الرقابة� و الراجعة الداخلية ، دار الجامعية الجديدة ، السكندرية� ، 66

 .29 أحمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ، ص 67

48



 دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة القتصادية : الفصل الثاني

 تعريف الدقق الداخلي : أول

هو ذلك الشخص الوظف في الؤسسة الذي يقوم بتدقيقها ، إذ يشمل فحص أنش��طة الؤسس��ة وتق��ديم
حوله���ا للدارة الركزي���ة أو إل���ى لجن���ة الت���دقيق لج���ل مس���اعدة ه���ذه الدارة للوص���ول إل���ى أغراض���ها ، و يش���مل ال���دقق

68الداخلي تدقيق النشاط و تدقيق الرقابة و إعطاء الستشارات الضرورية لستويات الدارة الختلفة .

يعت��بر الراج��ع ال��داخلي ج��زء م��ن آلي��ة التغذي��ة العكس��ية لخلي��ة الراجع��ة الداخلي��ة حي��ث تب��دأ مهمت��ه بع��د
إرس����ال الدارة العام����ة للمؤسس����ة الم����ر ب����ذلك و ه����ذا بتحدي����د ال���دة و مج����ال الت����دخل و النهجي����ة ال����واجب إتباعه����ا
ويق��وم الراج��ع ال��داخلي غالب��ا بفح��ص جمي��ع مس��تويات وس��ائل الرقاب��ة ، كم��ا أن��ه يق��وم بتحدي��د م��ا إذا ك��انت ط��رق

التقييم مناسبة أم ل ، و يجب أن يكون للمراجع الداخلي معرفة حول مايجب مراجعته و الغرض من ذلك .

 صفات الدقق الداخلي الشخصية : ثانيا

ح��دد معه���د ال��دققين ال��داخليين الواص��فات ال��واجب توفره���ا ف��ي ال��دقق ال���داخلي حي��ث وض��ع العه��د أرب��ع
 : قواعد عامة يندرج في إطارها مجموعة من الجزئيات و هي كما يلي

 تعد أساسا مهما وواجب التحلي به من قبل ال�دقق ال�داخلي ف�ي أي ش�ركة أو منظم�ة لن: النزاهة-
توافره��ا ي��ؤدي إل��ى ترس��يخ الثق��ة بال��دققين أنفس��هم ل��ذلك ف��إنه يج��ب عل��ى ال��دققين التحق��ق م��ن

69 : اللتزام بمايلي

oالقي��������ام ب��������أداء أعماله��������ا بك��������ل مص��������داقية و نزاه��������ة مطلق��������ة و ب��������ذل الجه��������د ف��������ي تحقي��������ق
السؤوليات اللقاة عليهم عند تأدية أعمالهم .

oالل�����تزام ب�����القوانين الص�����ادرة ع�����ن مهن�����ة الت�����دقيق ال�����داخلي و متابع�����ة جمي�����ع التط�����ورات
الحديثة التعلقة بها .

o. بيان أي أنشطة غير قانونية أو أعمال ل تناسب مع توجيهات الهنة

oإح�������ترام أه�������داف الش�������ركة الخلقي�������ة و الس�������اهمة الفاعل�������ة ف�������ي تحقيقه�������ا بب�������ذل الجه�������د
والوقت .

 .25 ،� ص 2006 هادي� التميمي ، مدخل إلى التدقيق� من� الناحية النظرية� و العملية ، دار� وائل للنشر ،� الطبعة� الثالثة� ،� 68

 علي حسين الدوغجي ، آليات حوكمة الشركات التي تؤثر في إتخاذ� الدقق� الداخلي للقرار� الخلقي ، دراسة� تطبيقية� ، قسم الحاسبة� ، جامعة� بغداد ،�69
 .08 ،� ص 257العدد 
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يج���ب عل���ى ال���دققين ال���داخليين أن يطبق���وا العرف���ة و اله���ارات و الخ���برات الطلوب���ة : 70 الكف���اءة.1
 : أثناء الخدمات و هذا يتطلب منهم

يجب على الدققين الداخليين أن يؤدو فقط الخدمات بالعرفة و الهارة و الضرورية و الخبرة.-

يج��ب عل��ى ال�دققين ال�داخليين أن ي��ؤدو خ��دمات الت�دقيق ال��داخلي طبق��ا لع�ايير المارس�ة الهني�ة-
للتدقيق الداخلي .

يجب على الدققين الداخليين أن يحسنوا باستمرار كفائتهم و فعالية و جود خدماتهم� .-

 : على الدققين الداخليين : 71 الوضوعية.2

أن ل تش����تركوا ف����ي أي نش����اط أو علق����ة ق����د تفس����د أو يف����ترض أنه����ا تفس����د تقييمه�����م غي����ر التحي����زة-
وتتضمن هذه الشاركة تلك الفعال أو العلقات التي من المكن أن تكون ضد مصلحة النشأة .

عدم قبول أي شييء قد يفسد أو يفترض بأن يفسد أحكامهم الهنية .-

أن يفحص��وا جمي��ع الحق��ائق الادي��ة العروف��ة ل��ديهم ، و ال��تي ل��م يت��م الفص���اح عنه���ا ق��د تش��وه أو-
تحرف التقرير عن النشطة تحت الراجعة 

يجب على الدققين الداخليين إحترام قيمة و ملكية العلوم��ات العام�ة للمنظم�ة ال�تي : 72السرية .3
يعمل��ون و أن الكش��ف ع��ن العلوم��ات ال��تي تتس��م بالس��رية ، ل تت��م إل م��ن خلل س��لطة مختص��ة
ب�������أمر ق�������انوني أو تقتض�������يه الع�������تراف الهني�������ة ، و ه�������ذا يقتضيي من�������ه الح�������ذر ف�������ي إس�������تخدام ه�������ذه

العلومات للحصول على شخصية .

 : وقد حدد الصفات الواجب أن تتوفر في الدقق كما يلي

أن يكون أمينا يحتفظ بأسرار النشأة التي يقوم بتدقيق حساباتها .-

أن يك����ون متش����بعا ب����روح العلمي����ة و ملم����ا ب����القوانين و التش����ريعات التص����لة بعمل����ه مث����ل-
القوانين النظمة للمهنة و قوانين الشركات و الضرائب .

أن يك�����ون بج�����انب م�����ا يتحل�����ى ب�����ه م�����ن عم�����ق معلوم�����اته ف�����ي الحاس�����بة متتبع�����ا لتجاهاته�����ا-
الحديثة متفهما للتدقيق و أصوله .

 .49 أحمد حلمي جمعة ، التدقيق الداخلي و الحكومي� ، مرجع سابق ، ص 70

 .117 خلف عبد� ا الواردات ، مرجع سابق� ، ص 71

 .155، ص 2000 خالد أمين� عبد ا ، علم� تدقيق� الحسابات ، الناحية النظرية ، دار� وائل� للنشر ، عمان� ،  72
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أن يك����ون س����يد نفس����ه ل س����لطان علي����ه ، وأن يض����ع مص����لحة عمل����ه ف����وق مص����لحته م����ن-
حيث الولوية .

أن يكون متمكنا من لغته قادرا على التعبير  بها تحدثا و كتابة بكل وضوح .-

أن يواكب التطورات في حقل تخصصه ذات صلة مثل القتصاد و الحصاء والدارة .-

أن يك������ون أمين������ا ل يش������هد إل بع������د التأك������د و اليقي������ن وأن يك������ون يقض������ا ووافي������ا ل يت������أثر-
بالخرين .

 أن يكون ذا ضمير حي مخلص في عمله و متمسك بآداب و سلوك الهنية .-

أن ل يوافق على أي عملية إل إذا فهم طبيعتها� و إقتنع بها .-

 حقوق وواجبات� الدقق الداخلي و طريقة أداء عمله : الطلب الثاني
إن ال����دور اله����ام ال����ذي يلعب����ه ال����دقق ال����داخلي ف����ي تحقي����ق الش����فافية الالي����ة يجع����ل ل����ه حق����وق يتمت����ع به����ا ،

.73وتقابلها واجبات عليه القيام بها و فيما يلي بيان لتلك الحقوق و الواجبات 

 حقوق الدقق الداخلي : أول

 : يمكن تلخيص حقوق الدقق الداخلي فيما يلي

ح���ق الطلع ( أو الرقاب���ة ف���ي أثن���اء التنفي���ذ ) عل���ى ك���ل م���ا يؤك���د أو يوث���ق نت���ائج أعم���ال الكل���ف ال���تي-
أضهرتها حساباته الختامية أو الدفاتر و السجلت التجارية و الستندات و الوثائق .

حق طلب جميع البيانات و العلومات و الستندات و الوثائق و كل ماله علقة بعمل الكلف .-

حق تحديد وقت جرد ممتلكات الؤسسة و إلتزاماته��ا م�ن أج�ل التأك�د م�ن عدال�ة تط�وير البيان�ات-
الالية لواقعها .

ح��ق الحص��ول عل��ى ص��ورة و نس�خة م��ن الستفس��ارات و البيان��ات ال��تي يوجهه��ا مجل��ي الدارة لح��ق-
74حضور إجتماع الهيئة العامة للمساهمين .

 75 واجبات الدقق الداخلي : ثانيا

 .32 كمال� محمد سعيد نونو� ، مرجع سابق� ، ص  73

 . 33 مرجع نفسه ، ص 74

 علي سليمان� النعامي� ، مجالت� مساهمة� الراجع الداخلي و الخارجي� و لجان� الراجعة في مواجهة� ظاهرة� الفساد� الالي� في شركات� الساهمة العامة في75
 .313 ،� ص 2014 ، فلسطين� 32قطاع غزة ، مجلة� جامعة القدس الفتوحة� للبحاث� و الدراسات ، العدد 
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 : من الواجبات الهمة التي يجب على الراجع الداخلي أخذها بعين العتبار كالتالي

دراسة نظام الرقابة الداخلية و تقويمه .-

الساعدة في تصميم نظام الرقابة الداخلية و تطبيقه لتحقيق الهداف الرجوة .-

تقديم القتراحات و التوصيات لتحسين إجراءات نظام الرقابة الداخلية .-

القيام بدراسات أو مهمات محدودة تطلبها الدارة .-

القيام بأعباء الراجعة الشاملة لتلبية إحتياجات الدارة ، و تشمل عل��ى الراجع��ة الل�تزام ال�الي و-
الكفاءة و الفعالية في الشروع .

 طريقة أداء عمل الدقق الداخلي : ثالثا

تختل��ف طريق��ة أداء ال��دقق ال��داخلي تبع��ا لختلف طبيع��ة نش��اط الؤسس��ة و نوعي��ة الش��كلت ال��تي ت��ؤثر
عملياته���ا ، لكم���ال عملي���ة ال���دقق ال���داخلي و تحقي���ق اله���داف الرج���وة من���ه تنفي���ذها بالنه���ج الص���حيح يج���ب ت���وفر

76 : مجموعة من العناصر تتمثل فيمايلي

و يهدف إلى التأكد من مدى ص�حة العملي�ات الحاس�بية ، و يس�تلزم التحقي�ق التفرق�ة: التحقيق 
بي��ن الحق��ائق و الراء حي��ث أن ق��وة أي إس��تنتاج يتوق��ف عل��ى م��دى إعتم��اده عل��ى الحق��ائق و طبق��ا
لذلك فإن التحقق يختص بالعمليات و الحسابات و يعتبر عامل مشتركا بين التدقيق الداخلي و

التدقيق الخارجي .

و يقص�����د ب�����ه الفح�����ص النتق�����ادي للسياس�����ات الداري�����ة و إج�����راءات الرقاب�����ة الداخلي�����ة: التحلي�����ل 
والحس�����ابات و الس�����تندات و الس�����جلت و ال�����دفاتر و التق�����ارير ال�����تي تق�����ع داخ�����ل نط�����اق الفح�����ص
ويتطل���ب التحلي���ل م���ن ال���دقق إج���راءات القارن���ات و رب���ط بي���ن العلوم���ات و ذل���ك به���دف إكتش���اف
العملي��ات و دراس��تها ، ويرتب��ط التحلي��ل بالت��دقيق إل��ى الدرح��ة ال��تي يص��عب معه��ا ح��د فاص��ل فيم��ا

بينهم .

 صالح� ميلود� خلط ، بشير محمد عاشور� ، مصطفى� ساسيي فتوحة� ،� بحوث� مؤتمر� الرقابة الداخلية الواقع و الفاق ، منشورات� الدار� الكادمية� ،76
 .385، ص 2007طرابلس ،� الطبعة� الولى� 
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يتمثل هذا العنصر في الجراءات التي يضعها الدقق الداخلي في س�بيل التأك�د م�ن م��دى: اللتزام 
إلتزام العاملين في النشأة بالسياسات الداري�ة الرس��ومة و أداء العملي�ات وفق��ا للنظ��م الوض�وعة

77و القرارات في هذا الجال . 

و ه������ي عملي������ة تعتم������د عل������ى تق������دير الش������خص ع������ن م������دى كف������اءة و فاعلي������ة السياس������ات: التقيي������م 
 ، يرتك��ز ف��ي ه��ذا العنص��ر تقيي��م78والج��راءات ال��تي تس��ير عليه��ا الؤسس��ة و م��ا ل��ديها م��ن تس��هيلت 

 : مايلي

مدى كفاءة السياسات الدارية الختلفة و الجراءات في تحقيق الهداف .-

مدى فعالية هذه السياسات و الجراءات في تحقيق الهداف .-

يعتبر التقريرالعنصر الخير من التدقيق الداخلي بإعتباره أداة رئيسية ال�تي يع�بر فيه�ا: 79 التقرير 
 : الدقق عن مايلي

الشاكل التي واجهها و أسبابها .-

التوصيات الناسبة لعالجة نقاط الضعف و محاولة حل أي مشاكل .-

بلورة النتائج النهائية التي توصل إليها نتيجة عملية التدقيق الداخلي الذي ق�ام ب�ه ويرف��ع ه�ذا التقري�ر  إل��ى-
الدارة الركزية لتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات و أداء وملحظات و تحفظات .

 الخصائص� و الصعوبات� التي يواجهها الدقق الداخلي : الطلب الثالث
80 خصائص الدقق الداخلي : أول

 : تتمثل خصائص الدقق الداخلي في مايلي

عن�����د تقيي�����م موض�����وعية ال�����دقق ال�����داخلي يج�����ب ملحظ�����ة الوق�����ع : موض�����وعية ال�����دقق ال�����داخلي
ال������وظيفي للم������دقق ال������داخلي الهيك������ل التنظيم������ي ، و إتب������اع الع������ايير التعلق������ة بتقيي������م موض������وعية ال������دقق

 .168 ص 2006 كمال� الدين الدهراوي ، محمد السيد سرايا� ، دراسات� متقدمة� في الحاسبة و الراجعة ، الكتب� الجامعي� الحديث ، مصر�  77

 .386صالح� ميلود� خلط ،� بشير محمد عاشور� ، مصطفى� ساسيي فتوحة� ، مرجع نفسه� ، ص  78

 .168 كمال� الدين الدهراوي ، محمد السيد سرايا� ، مرجع نفسه� ، ص 79

 رغد� إبراهيم� الدهون� ، العوامل� الؤثرة� في العلقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي� في الصارف� و أثرها� في تعزيز نظام� الرقابة الداخلية� و تخفيض تكلفة�80
 .83،85 ، ص 2014التدقيق الخارجي� ، مذكرة ماجستر في الحاسبة� و التمويل� ، غزة 
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ال����داخلي ، حي����ث أن ثلث عوام����ل أساس����ية يج����ب أخ����ذها بعي����ن العتب����ار عن����د تحدي����د موض����وعية ال����دقق
ال��داخلي و ه��ي الوق�ع لقس�م الت�دقيق ال��داخلي ، إمكاني�ات الت�دقيق ال��داخلي و علق�اته و قن�وات التص��ال
ال��تي يس��تخدمها ال��دقق ال��داخلي ف��ي تواص��له و تق��ديم تق��اريره للدارة ، إن قن��وات تواص��ل ال��دقق ال��داخلي
يعت��بر أه��م عنص��ر م��ن تقيي��م موض��وعية الت��دقيق ال��داخلي ، حي��ث أن تك��ون الجه��ة ال��تي يرف��ع تق��اريره إليه��ا
ه��ي أعل��ى جه��ة بالنش��أة و ه��ي ال��تي تعط��ي ض��مانات ب��أن نت��ائج أعم��ال ال��دقق ال��داخلي وتوص��ياته يت��م الخ��ذ
بش��كل ج��اد ، و للحف���اظ عل���ى موض��وعية ال��دقق ال��داخلي يج��ب أن يتمت��ع ال��دقق ال���داخلي بالوص���ول غي��ر
القي��د و الباش��ر إل��ى الدارة و لجن��ة الت��دقيق ، حي��ث ينبغ��ي أن يحض��ر إجتماع��ات لجن��ة الت��دقيق و تق��دم

تقاريره بانتظام .

يج����ب أن يقي����م نط����اق عم����ل ال���دقق ال����داخلي م����ن خلل ملحظ����ة: نظ����ام عم����ل ال����دقق ال����داخلي 
:  مايلي

طبيعة و نطاق مسؤوليات قسم التدقيق الداخلي .-

قدرة الدقق الداخلي على إجراء الفحص لي نشاط بالنشأة .-

مدى إستعداد الدارة للستجابة لتوصيات و إستنتاجات الدقق الداخلي .-

إتباع الطرق الصحيحة في توثيق العمل .-

و تعني كفاءة امتلك القدرة و التعليم و التدريب التي تمكن�ه م�ن  قيم�ة : كفاءة الدقق الداخلي
للمنش�����أة خلل أداء عمل�����ه ، ويتض�����من تقيي�����م كف�����اءة ال�����دقق ال�����داخلي تحدي�����د طبيع�����ة ونط�����اق إج�����راءات
الت�دقيق ال�تي يتبعه��ا ال�دقق ، و م�ؤهلت ال�دقق الشخص��ية و مه��امه و تتض�من ال�ؤهلت الشخص�ية ب��ذل

 : العناية الهنية ، يبذل الدقق الداخلي العناية الهنية اللزمة التي تقتضيي مايلي

أن يحفظ و يشرف و يفحص العمل الذي يقوم به بشكل فعال .-

أن يجمع  الدلئل و أوراق العمل و البرامج الكافية التي تدعم نتائج عمله .-

توثيق أوراق العمل الداعمة لنتائج عمله .-

إستخدام التقنيات و التحليلت و أدوات التدقيق .-

 الصعوبات التي يواجهها الدقق الداخلي : ثانيا

ي���واجه ال���دقق ال���داخلي بع���ض الص���عوبات ف���ي أثن���اء ت���أديته لعمل���ه ، و يمك���ن إجم���ال ه���ذه الص���عوبات عل���ى
 : 81التي

 يونس عليان� الشوبكي� ، أهمية التدقيق� الداخلي في الشركات الردنية� الساهمة� العامة� في الحد من مخاطر� الحكام� الشخصية� لعدي القوائم� الالية 81
 .186 ص 2014 العدد الول� 30مجلة جامعة دمشق للعلوم� القتصادية� و القانونية� ، الجلد 
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ع�����دم فه�����م ال�����وظفين دور ال�����دقق ال�����داخلي ف�����ي تط�����وير أس�����اليب العم�����ل و تحس�����ينه و أن دوره ل.1
يقتص���ر عل���ى إب���راز اللحظ���ات و بي���ان مق���دار النحراف���ات ، ب���ل يمت���د إل���ى إيج���اد الحل���ول و تق���ديم
التوص��يات و القتراح��ات بم��ا يع��ود بالف��ائدة عل��ى الؤسس��ة و عل��ى الع��املين فيه��ا و محاول��ة بع��ض
الوظفين تبرير الخطاء و النحراف�ات الس�لبية بص�ورة مغل�وط فيه�ا مم��ا ي�ؤدي إل�ى تض�ليل ال�دقق

الداخلي في تفسير النحرافات .

ضغط العمل في الفروع ي�ؤدي إل�ى الت�أخر ف�ي إنج�از  مهم��ة الت�دقيق ، مم��ا ي�ؤدي ف��ي بع�ض الحي�ان.2
إلى إكتشاف بعض الخطاء بصورة متأخرة مما يصعب معالجتها .

ع����دم إطلع بع����ض ال����وظفين عل����ى التعليم����ات الداخلي����ة (سياس����ات و إج����راءات ) بالقس����م ال����ذي.3
يعم��ل ي��ه ، مم��ا ي��ؤدي إل��ى وج��ود بع��ض الخط��اء ال��تي ت��ؤثر ف��ي أداء العم��ل ، و ه��ذا يع��ود أحيان��ا إل��ى
إنخفاض نسبة الدققين الداخليين إلى إجمالي الوظفين في الؤسسة ، مما يؤثر سلبيا ف��ي فعالي��ة

التدقيق الداخلي .

إستمرار إرتك�اب الخط�اء ال�تي وردت ف��ي التق�ارير الس�ابقة عل��ى الرغ��م م�ن التأكي�د ب�الرد عل��ى تلق�ي.4
الخطاء مستقبل ، و إجابة بعض ال�وظفين ع��ن ملحظ�ات الت�دقيق ال��داخلي ال��واردة ف��ي التق��ارير

بصورة واضحة .

حص���ر بع���ض أعض���اء مجل���س الدارة لعم���ل ال���دقق ال���داخلي بالعم���ال الالي���ة و الحاس���بية فق���ط.5
عائقا في أداء الدقق لعمال� التدقيق الداري .

و م��ن الش��اكل ال�تي ت��واجه ال��دقق ال�داخلي قض�ية الس�تقللية ف��ي ظ�ل غم��وض مؤش��راتها ، حي��ث
يج��د ال��داخلي نفس��ه ف��ي بيئة عم��ل غي��ر مس��تقرة ، الم��ر ال��ذي يجع��ل م��ن ال��دقق ال��داخلي ع��اجزا
ع���ن التص���رف بإس���تقللية ، و يع���د غي���اب إس���تقللية ال���دقق ال���داخلي دال���ة ض���عفه وعج���زه ع���ن
ممارس��ة الحري�ة ف��ي إختي��ار النش��طة ال��تي ي��رى أنه��ا جدي��دة ب��الفحص لس��يما إذا ت�دخلت أي��ة جه��ة
أخ��رى داخ��ل الؤسس��ة ف��ي إختي��ار النش��طة ، وف��ي ظ��ل ع��دم الس��تقللية ف��إن م��ن غي��ر المك��ن أن
تك������ون عملي������ة الت������دقيق ال������داخلي فعال������ة ف������ي حال������ة مراجع������ة بع������ض النش������طة ال������تي تق������ع ض������من

82مسؤوليات مدير دائرة التدقيق الداخلي .

 .168 ص 2009 خالد راغب� الخطيب� ، التأمين� من الناحية الحاسبية و التدقيقية� ، دار� كنوز� العرفة للنشر� ، الطبعة الولى عمان� 82
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 دور الرقابة والتدقيق الداخلي في الؤسسة القتصادية : البحث الثالث

 دور التدقيق الداخلي في التدقيق الالي و التشغيلي و الرقابة : الطلب الول
 : 83 التدقيق الداخلي و دوره في التدقيق الالي : أول

 : يتم أداء التدقيق الداخلي الالي و الحاسبي من خلل عدة خطوات

ه��ي تحدي��د اله��دف م��ن الت��دقيق ، فب��دون تحدي��د واض��ح لله��داف الطل��وب تحقيقه��ا ل��ن : الخط��وة الول��ى
يكون لدى الدقق العمق الكافي ليتبع العمل خلل برنامج الفحص .

هي إعداد برنامج للتدقيق ينسجم مع الهداف و يرتبط بطرق التسجيل الستخدمة .: الخطوة الثانية 

ه��ي فح��ص عين��ة م��ن العملي��ات لتحدي��د م��ا إذا ك��انت الج��راءات منف��ذة فعل و التحق��ق: الخط��وة الثالث��ة 
من العمليات الختارة عن طريق فحص الدل�ة الؤي��دة له��ا وبع��د مراجع�ة السياس��ات و الج��راءات وفح�ص

العمليات يجب أن يقوم الدقق بتقييم النتائج التي توصل إليها نتيجة فحصه .

 : 84التدقيق الداخلي و دوره في التدقيق التشغيلي  : ثانيا

يت���م أداء الت���دقيق ال���داخلي التش���غيلي به���دف تقيي���م أنظم���ة الرقاب���ة الداخلي���ة و ت���دقيق الل���تزام و حماي���ة
الص����ول و تقيي����م الداء و رف����ع التوص����يات ب����إجراء تحس����ينات عل����ى العملي����ات و التش����غيل ، ف����إنه م����ن الض����روري أن
يتض���من نط���اق عم����ل الت���دقيق ال���داخلي فح����ص و تقيي����م و فعالي���ة نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة بالنش����أة و اله���دف م���ن
فح��ص نظ��ام الرقاب�ة الداخلي�ة ه��و  التع��رف عل��ى م��ا إذا ك��ان النظ��ام ي�وفر تأكي��د معق��ول بخص��وص تحقي��ق أه��داف
النشأة بكفاءة و بطريقة إقتصادية ، أما الهدف من فحص فعالي�ة نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة ه��و التع�رف عل��ى م��ا إذا
كان النظام يعمل كما هو مخطط له ، و عند إجراء الفحص و التقييم و فعالية نظام الرقابة الداخلية يج��ب عل��ى
ال�����دققين ال�����داخليين تحدي�����د الخ�����اطر الداخلي�����ة و الخارجي�����ة ال�����تي ت�����واجه النش�����أة و تقيي�����م م�����ا إذا ك�����انت الرقاب�����ة

الداخلية توفر تأكيد معقول بخصوص كفاية التعامل معها .

إجراء التابعة الستمرة لكونات نظم الرقابة الداخلية و التعرف على مدى تحقيقها أهداف النظام .-

تحديد أوجه نظم الرقابة الداخلي�ة و إخب�ار الدارة به��ا ف�ي ال�وقت اللئم لتخ�اذ الج�راءات التص�حيحية و-
إقتراح التوصيات لتحسين النظام .

 دور التدقيق الداخلي في نظم الرقابة الداخلية : ثالثا

محمود� عبد السلم� محسن ، مدى إعتماد الدققين� الخارجين� على الدققين� الداخليين في تقييم نظام� الرقابة الداخلية� ، دراسة� تطبيقية� على مكاتب� 83
 .21 ،� ص 2011تدقيق الحسابات� العاملة� في قطاع� غزة ، الحاسبة� و التمويل� ، غزة� 

 الناغي محمد السيد ، المعايير الدولية للمراجعة ، تحليل و إطار التطبيق ، المكتبة العصرية للنشر ، الطبعة84
 .372، ص 2000الولى 
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               يعت��بر الت��دقيق ال��داخلي ب��ؤرة ال��تركيز ف��ي هيك��ل الرقاب��ة الداخلي��ة حي��ث يت��ولى مس��ؤولية التحق��ق م��ن ق��درة
 تق��وم منش��آت العم���ال85بقي��ة أدوات الرقاب��ة عل��ى الحماي��ة الادي��ة للص��ول ، و التأك��د م��ن س��لمة البيان��ات الالي��ة 

بتط���بيق نظ���م الرقاب���ة الداخلي���ة لض���مان الل���تزام ب���أغراض و أه���داف الدارة ، عن���دما يت���م تقيي���م نظ���م الرقاب���ة ف���إن
هدف الدقق الداخلي يتمثل في تحديد ما إذا كانت أنش�طة الرقاب�ة كافي�ة ، ويعت�بر تقيي�م تل�ك النظ��م الرقابي�ة أح��د
أنش�طة التش��غيلي الجوهري��ة حي��ث أن الت��دقيق ال�داخلي يعت��بر م��ن إج��راءات الرقاب�ة التنظيمي��ة الص��ممة لقي��اس و

86 : تقييم نظم الرقابة الداخلية ، و بالتالي فإن التدقيق الداخلي عند تقييم الرقابة الداخلية له دور في

لتعت����بر نظ����م الرقاب����ة الداخلي����ة ذات مغ����زى إل إذا ت����م الل����تزام بتطبيقه����ا طبق����ا ل����ا ه����و مخط����ط : الل����تزام
ول���ذلك ف���إن اله���دف م���ن الت���دقيق التش���غيلي يتمث���ل ف���ي تحدي���د م���ا إذا ك���انت سياس���ات و برام���ج و إج���راءات

الرقابة القررة تعمل بشكل مقنع .

لتحدي��د م��ا إذا ك��انت الص��ول ق��د ت��م الحاس��بة عنه��ا بش��كل ص��حيح و ت��م حمايته��ا يش��كل: حماي��ة الص��ول 
ملئم م����ن الخس����ائر ، و ال����دقق ال����داخلي يهت����م بص����فة رئيس����ية بإختب����ار فعالي����ة نظ����م الرقاب����ة الحاس����بية

والالية أو التشغيلية التي تم تصميمها للمحاسبة عن الصول و حمايتها .

يمكن أن يتم تصميم التدقيق التشغيلي للتحقق م�ن دق�ة و مص�داقية البيان�ات الس�تخدمة ف��ي: التحقق 
التق��ارير الداخلي��ة الع���دة للدارة و كم��ا ه���و الح���ال بالنس��بة لعملي��ات فح���ص الل��تزام ف��إن تركي��ز عملي��ات
التحقق لن تكون بالضرورة إستجابة لنتائج البيانات غير الدقيقة أو غير القابلة للعتماد عليها و إنما هي

بالحرى على تعزيز الدقة و إمكانية العتماد .

بغض النظر عن الرقابة التنظيمية على الفعالية التشغيلية فإن الدققين الداخليين ك��ثيرا: تقييم الداء 
ما يطلب منهم تقييم أداء العاملين .

يج��ب أن يت��م تص���ميم ك��ل م��ن أنش��طة الت��دقيق الداخلي��ة التش��غيلية للم��دقق: التوص��يات بالتحس��يانات 
ال���داخلي لب���داء مقترح���ات للتحس���ينات و عن���دما يك���ون هن���اك ظ���رف يج���ب التقري���ر عن���ه نتيج���ة لكتش���اف
خط��أ أو غ��ش أو تص��رف غي��ر ق��انوني ف��إن أث��اره يج��ب أن يت��م تص��حيحها و يتعي��ن تق��ديم توص��يات لتحس��ين

عملية الحاسبة عنها� .

 87 التدقيق الداخلي و دوره في إعداد تقرير الدارة عن فعالية الرقابة الداخلية : رابعا

 مجاهد� محمد عبد ا ، إستخدام� تحليل� السار� في قياس أثر متغيرات الهيكل� التنظيمي على عوامل� إستقلل� إدارة الراجعة الداخلية� بهدف� تفعيل�85
 .195دورها� في ضبط� أداء� الشركات ، الجلة� الصرية� للدراسات� التجارية ، جامعة النصورة� ، العدد الثاني� ص 

 .105 ، 104 ، ص 2005لطفي� أمين� السيد أحمد ،� التدقيق بين� النظرية� و التطبيق� الدار� الجامعية� ، السكندرية�  86

 علي عبد الوهاب� نصر� شحاتة� ، شحاتة السيد ، الرقابة و الراجعة الداخلية� الحديثة في بيئة تكنولوجيا� العلومات� و عولة� أسواق� الال� الواقع� و87
 .104 ،� ص 2006الستقبل ، الدار الجامعية ، السكندرية� 
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للت����دقيق ال����داخلي دور ف����ي إع����داد تقري����ر الدارة ع����ن فعالي����ة الرقاب����ة الداخلي����ة وذل����ك ع����ن طري����ق متابع����ة
تش������غيل نظ������ام الرقاب�����ة الداخلي�����ة بالش�����ركة و تقييم�����ه و إخب������ار إدارة الش������ركة و لجن�����ة الت�����دقيق بنق������اط الض������عف
الوجودة فيه و لساعدة الدارة ف��ي تقييمه��ا ل�دى فعالي�ة نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة و مس�اعدة الدارة لع��داد تقريره��ا

عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية .

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بواسطة الدقق : الطلب الثاني
بع�د إنته�اء الراج��ع م�ن فح�ص و إختب��ار  نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة ، يج�ب علي�ه إج�راء تقيي��م نه�ائي ل�ا توص�ل
إلي���ه ، نظ���را لن ج���زء ك���بير م���ن الراح���ل الباقي���ة تعتم���د عل���ى فعالي���ة نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة و يهت���م الراج���ع بنظ���ام

 : الرقابة الداخلية لتحقيق هدفين

الساعدة في تخطيط الراجعة .-

تقييم مخاطر الرقابة الداخلية .-

 : 88إن تقييم نظام الرقابة الداخلية يمر بعدة خطوات و هي

نظ����رة عام����ة و ش����املة ع����ن ن����واحي الرقاب���ة و يقص���د ب���ه تك���وين : جم���ع الحق����ائق و العلوم����ات ع����ن الانظ����ام.1
الداخلي���ة داخ���ل الؤسس���ة و أنظم���ة الرقاب���ة ال���تي يت���م تص���ميمها لن���واحي النش���اط الختلف���ة و م���ا يج���ب أن

تكون عليه عملية تشغيل هذه النظمة .

 و تعن��ي ه��ذه الخط��وة إختب��ار التنفي��ذ الفعل��ي لنظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة و التحق��ق م��ن أن: فح��ص الانظ��ام.2
تش��غيله يت��م وفق��ا ل��ا مح��دد مس��بقا و ذل��ك يت��م ب��إجراء مجموع��ة م��ن الختب��ارات و ذل��ك بمراع��اة الت��وقيت

الناسب لهذه الختبارات .

 و تمث��ل ه��ذه الخط��وة آخ��ر خط��وات عملي��ة دراس��ة وتقيي��م أنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة فبع��د: تقيي��م الانظ��ام.3
القي��ام بجم��ع العلوم��ات الكافي��ة ع��ن النظ��ام و فح��ص الل��تزام ب��ه يص��بح ال��دقق ال��داخلي ف��ي وض��ع يمكن��ه
من على فاعلية و كفاءة النظام و درجة العتماد عليه ومن ث�م يت��م إق�تراح الس�بل الكفيل�ة بتق�ويم النظ�ام
ال��داخلي لنج��از الم��ور الس��ابقة ينبغ��ي للم��دقق ال�داخلي القي��ام ب��الفحص ال��دقيق للم��ور التالي��ة و القي��ام

 : 89بما يلزم تجاهها 

مدى جدية و فاعلية نظام الرقابة في تحقيق الهام الوكلة إليه و إنجاز الهداف الحددة .-

مدى اللتزام بمعايير و قواعد السلوك الهي الخاصة بأداء عملية الرقابة .-

شمول الرقابة على جميع أوجه نشاط النظمة و أعمالها .-

 ،�30 بكري� علي حجاج� ، دور الراجعة� الداخلية في تفعيل� الرقابة� القتصادية� في منظمات� العمال� ، الجلة العلمية لكلية� التجارة� ،� جامعة الزهر� العدد 88
 .128 ، ص 2005

 .196مجاهد� محمد عبد ا ، مرجع سابق ص  89
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شمول الرقابة على جميع أوجه النشاط الالي و الحاسبي و الداري و التشغيلي و غيرها .-

شمول عملية الرقابة العمليات و النتائج و ليس العمليات فقط .-

وجود إجراءات و وسائل مح��ددة تس��تخدمها ف�ي تحلي�ل النحراف�ات و معالج�ة الخط�اء ال�تي تكتش��فها أثن�اء-
التنفيذ و تفعيل اليجابي منها� و تطويره .

تخصيص بعض أنظمة الرقابة لتنفيذ رقابة مستمرة لبعض النشطة و الجالت التي تحت��اج إل��ى التقيي��م-
و التابعة الستمرة . 

إعداد نماذج مختلفة لنواع التقارير  بما ينس�جم م�ع متطلب�ات عملي�ة الرقاب�ة و ن�وع البيان�ات والعلوم�ات-
التي تمد بها الدارة ( مستمرة ، دورية ، مطولة ، مختصرة ، خاصة ...الخ ) .

تحدي�د اللي�ة ال�تي تس��اعد أنظم�ة الرقاب�ة ف��ي النظم�ة م�ن الس��تفادة م�ن جمي�ع الس�تجدات والس�تحدثات-
من معايير و إرشادات تهدف إلى تطوير و تحسين عملية الرقابة .

السعي دائما لتضمين تقاريرها و مقترحات و توصيات جدي�ة و موض�وعية و تش�جيع الدارة عل��ى الخ��ذ به��ا-
و متابعتها� .

وق�����د ح�����دد معه�����د ال�����دققين ال�����داخليين م�����وقفه م�����ن عملي�����ة قي�����ام ال�����دقق ال�����داخلي بتقيي�����م نظ�����م الرقاب�����ة
وملئمته���ا و لي���س فق��ط الش���ارة إل��ى نق��اط الض���عف ف���ي ه���ذه النظ���م ، و ه��ذا م��ن ش���أنه أن يحي��ل مس��ؤولية

 : ترجمة توصيات هذا التقرير وفقا للخطوات التالية

فه����م وتوثي����ق نظ����ام الرقاب����ة الداخلي����ة الطب����ق ف����ي النش�����أة لغ�����رض تخطي����ط الراجع�����ة ( التقيي�����م الب�����دئي )
يس��تخدم الراج���ع العلوم��ات ال��تي يحص��ل عليه���ا م��ن خلل مح��اولته فه��م نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة لتحقي��ق

 : الغراض التية

تحديد أنواع البيانات التي يتوقع أن تحتوي على غش أو أخطاء هامة .-

دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود غش أو أخطاء هامة .-

تصميم إختبارات التحقق التفصيلية للعمليات و الرصدة و إختبارات الراجعة التحليلية .-

الس��������جلت الحاس��������بية ، و الوث��������ائق و الس��������تندات و البيان��������ات الؤي��������دة و معالج��������ة و الحتف��������اظ-
والتصال بالعلومات .

: 90 العوامل التي تساعد الراجع على فهم نظام الرقابة الداخلية : أول

تجربته السابقة مع النشأة .1

 .129  بكري علي حجاج ، مرجع سابق ، ص 90
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الستفسارات .2

فحص ( تفتيش ) الستندات و القيود الحاسبية .3

ملحظة أنشطة النشأة لفهم نظام الرقابة الداخلية .4

إعادة تطبيق إجراءات رقابية معينة .5

ويجب التفرقة بين مفهوم تنفيذ نظام الرقابة الداخلية و مفهوم فعالية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ، فعند
 : تقييم فعالية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ينظر الراجع إلى كل من

أسلوب تطبيق سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية .1

الثبات في تطبيق تلك السياسات و الجراءات .2

من الذي يقوم بتطبيق تلك السياسات و الجراءات .3

 عل��ى ال��دقق أن يوث��ق تفاص��يل الدراس��ة ال��تي ق��ام به��ا لنظ��ام: توثي��ق فه��م ال��دقق لنظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة
الرقاب���ة الداخلي���ة و النظ���ام الحاس���بي للمنش���أة ، و يت���أثر ذل���ك بحج���م و درج���ة تعقي���د النش���أة و طبيعته���ا ،
ففي النشآت الص��غيرة تكف�ي م��ذكرة التوثي�ق أم�ا الك�بيرة فق�د يحت�اج ال�دقق لس�تخدام خ�رائط الت�دفق و

القوائم الستقصاء و جداول القرارات .

 علقة التدقيق الداخلي بانظام الرقابة الداخلية : الطلب الثالث
تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي جزء مهم من نظام الرقاب�ة الداخلي�ة ، فه�ي تق�ع عل��ى قم�ة ه�ذا النظ�ام كم�ا
أنه�ا م�ن أه��م عناص��ره ، تض�عها إدارة الؤسس�ة بقص�د فح�ص و تقيي��م نظ�ام الرقاب�ة الداخلي�ة و لتس��اهم ف��ي إض�افة
قيم����ة ف����ي أدائه����ا ع����ن طري����ق الخ����دمات الستش����ارية ، كم����ا أن الع����ايير الدولي����ة للممارس����ة الهني����ة للت����دقيق ال����داخلي
الداخلي���ة ألزم���ت و ج���ود ت���دقيق داخل���ي مس���تقلة تق���وم عل���ى التحس���ين الس���تمر لنظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة وتحدي���د

نقاط الضعف فيها .

 يج��ب أن يس��اعد نش��اط الراجع��ة الداخلي��ة:  الرقاب��ة و ال��ذي ن��ص عل��ى2091وه��ذا م��ن خلل العي��ار رق��م 
الؤسس��ة ف��ي الحف��اظ عل��ى ض��وابط رقابي��ة فعال��ة م��ن خلل تقيي��م فعاليته��ا و كفايته��ا ، و ال��دفع لتحس��ينها كم��ا ن��ص

 يج��ب عل��ى نش�اط الراجع�ة الداخلي�ة تقيي��م م��دى ملءم�ة و فعالي�ة الض�وابط الرقابي�ة ف�ي:  عل�ى12130العيار رق��م 
 : 91التعامل مع مخاطر الؤسسة التعلقة بالحوكمة ، و العمليات و أنظمة العلومات ، وهذا خلل محاولة تأكيد 

تحقيق الهداف الستراتيجية .-

مصداقية البيانات الالية و العلومات التشغيلية .-

 برامج� بلل ، تقييم دور� الراجع الداخلي في تحسين� نظام� الرقابة� الداخلية في الؤسسات� القتصادية� ، مذكرة ماجستر ، في محاسبة� ، جامعة91
 .ر54 ، ص 2015 ، 2014بومرداس ، 
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فعالية و كفاية العمليات و البرامج .-

حماية الصول .-

المتثال للقوانين و اللوائح و السياسات و الجراءات السطرة .-

 على " يجب على الراجع الداخلي إستعمال معرفته بالض��وابط الرقابي��ة الكتس��بة م��ن12130وقد نص العيار رقم 
خلل إنجازه للمهمات الستشارية و ذلك عند تقييم مسار الرقابة بالؤسسة .

تمث��ل وظيف��ة الت��دقيق ال��داخلي إح��دى حلق��ات التص��ال و الرقاب��ة بي��ن م��وظفي الؤسس��ة ، حي��ث أن واج��ب ت��دقيق
ال����داخلي يتمث����ل ف����ي الس����اعدة عل����ى الحافظ����ة عل����ى أنش����طة الؤسس����ة ، و ف����ي نف����س ال����وقت الحافظ����ة عل����ى خط����وط
التصال بين القائمين على هذه النشطة ، لسيما و أن الؤسسات تعي��ش و تتط��ور ف��ي محي�ط س��ريع التغيي�ر ، وهن��ا
يظهر دور الراجعة في تحسين عملية التصال سواء بين الدارة العليا و الستويات التنفيذية الخرى ، أو فيما بي��ن
هذه الستويات التنفيذية بعضها البعض ، يمكن إظهار ال�دور ال�ذي تلعب�ه الراجع��ة الداخلي�ة فيم�ا يخ�ص الرقاب�ة

 : الداخلية فيما يلي

تقديم تأكيدات حول مدى اللتزام بالرقابة الداخلية .-

تقديم خدمات إستشارية حول السياسات و الجراءات الرقابية الناسبة للمخاطر .-

تقديم درجة تأكيد حول مدى ملءمة نظام الرقابة الداخلية للمخاطر التي تواجهها الؤسسة .-

من خلل ما سبق يمكن الستنتاج ب�أن الت�دقيق ال�داخلي أداة م�ن أدوات الرقاب�ة الداخلي�ة ، الغ��رض منه��ا
ه���و قي���اس م���دى كفاي���ة أنظم���ة الرقاب���ة الداخلي���ة داخ���ل الؤسس���ة و التأك���د م���ن دق���ة و فعالي���ة النظم���ة و
الج��راءات التبع��ة ، و رف��ع التق��ارير إل��ى الدارة الركزي��ة ، تعم��ل الت��دقيق ال��داخلي عل��ى من��ع وتقلي��ل ح��دوث
الخط��اء و ه��ذا م���ا يزي��د م��ن الحاج��ة له��ا ، فطال��ا أن الدارة بحاج��ة لعلوم���ات عل���ى درج��ة عالي��ة م��ن الثق��ة
مس���تمر ة ، فم���ن ال���واجب أن يك���ون لقس���م الت���دقيق ال���داخلي معرف���ة كافي���ة و خ���برة ب���إجراءات الرقاب���ة ، و
تق��ديم النص��ائح للم��ديرين ف��ي محاول��ة للتقلي��ل و من��ع الخط��اء أيض��ا م��ن اله��داف ال��تي تس��عى له��ا الراجع��ة

92الداخلية الحد من السراف من أجل زيادة الردودية و تحسين الداء في الؤسسة .

 .55 برابح بلل ، مرجع سابق ، ص 92
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خلصة الفصل 

من خلل دراستنا لهذا الفصل نستنج أن التدقيق الداخلي يعم�ل عل��ى حماي�ة أص��ول الؤسس�ة وأمواله�ا و
تص���حيح الج���راءات الرقابي���ة الوض���وعة م���ن ط���رف الدارة م���ن خلل قي���ام ال���دقق ال���داخلي بفح���ص وتقيي���م نظ���ام
الرقابة الداخلية بالستعانة بمجموعة من الوسائل وفق عدة مراحل وصول إلى التقييم النهائي لها بإعط��اء نص��ائح

للمؤسسة و تعليق حول العمليات الالية .
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الجانب التطبيقي 



 دراسة حالة بمؤسسة الخازن العامة : الجانب� التطبيقي

                      تطرقن���ا ف���ي الدراس���ة النظري���ة إل���ى الرقاب���ة و الت���دقيق ال���داخلي بإعتب���اره أداة إداري���ة ل يمك���ن الس���تغناء
عنه��ا نظ��را ل��ا تق��دمه للمؤسس��ة م��ن معلوم��ات ع��ن م��دى تحكمه��ا ف��ي العملي��ات ال��تي تق��وم به��ا الؤسس��ة و الج��راءات
الوض���وعة م���ن طرفه���ا ، و محاول���ة من���ا إس���قاط الج���انب النظ���ري عل���ى الج���انب التط���بيقي ض���من دراس���ة ميداني���ة ف���ي
إح���دى الؤسس���ات الجزائري���ة التمثل���ة ف���ي مؤسس���ة الخ���ازن العام���ة بمس���تغانم ، فوج���د أن النظ���ام الرقاب���ة ف���ي ه���ذه

الؤسسة ضرورة حتمية نظرا لتعدد العمليات التي تقوم بها .

 :                 لدراسة أكثر تفصيل لهذا الجانب التطبيقي تم تقسيمه إلى بعدين

تمهيد بالنسبة لؤسسة الخازن العامة . :  البعد الول           

تجسيد دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة .:           البعد الثاني
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 دراسة حالة بمؤسسة الخازن العامة : الجانب� التطبيقي

 التعريف بمؤسسة الخازن العامة : البعد الول
 التعريف بالؤسسة : أول

 ت��م إنش��اؤها ف��ي1997جاءت فكرة إنشاء مؤسسة الخازن العامة نتيجة حل للمؤسس�ة الوطني�ة للتبري��د ، وف��ي س�نة 
مس���تغانم ، حي����ث تتكف���ل بتخزي���ن ك���ل ال���واد الغذائي���ة س���ريعة الس����تهلك ، تخض���ع إل���ى الديري���ة الركزي���ة ب���الجزائر

العاصمة تحت إسم التوسطية لتبريد .

 : فروعها

تيارت   -

عين تادلس -

شلف -

غليزان -

 نشاط و مهام الؤسسة : ثانيا

 : يقسم الجهاز الداري في الؤسسة إلى عدة مصالح ، من أهمها

تعمل على تسجيل كل العمليات التي تقوم به��ا الؤسس�ة ف��ي ال�دفاتر : مصلحة الالية و الحاسبة
و تراقب جميع العمليات بإستمرار .

تتكفل بتحديد الرواتب ومنح الجازات و مراقبة إلتزام العمال بم��واقيت : مصلحة الستخدمين
العمل و متابعة حالتهم الجتماعية .
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 دراسة حالة بمؤسسة الخازن العامة : الجانب� التطبيقي

 تجسيد دور الرقابة� و التدقيق الداخلي في الؤسسة : البعد الثاني
م��ن أج��ل إنج��از ه��ذه الدراس��ة التطبيقي��ة و بل��وغ أه��دافها ت��م العتم��اد عل��ى منهجي��ة معين��ة يمك��ن إنجازه��ا

 : فيمايلي

 لق���د ت���م العتم���اد عل���ى أس���لوب القابل���ة الوجه���ة ف���ي جمي���ع العطي���ات و العلوم���ات: ط���رق جم���ع العلوم���ات1
 : التعلقة بالؤسسة إضافة إلى أساليب أخرى تتمثل في

اللحظة الباشرة .-

الزيارة اليدانية لعدد من مديريات و مصالح الشركة .-

 كانت محاور القابلت موجهة نحو معرفة دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة .: محاور القابلت2

 بعد محاولتنا لتغطية الجوانب النظرية للبحث حاولنا أن نحيط بالوضوع: عرض و تحليل نتائج القابلة3
من الجانب التطبيقي بالقيام بدراسة ميدانية إستطلعية عن طريق إجراء مقابلة في الؤسس��ة م��ع ال�دير

الوحدة و الحاسب و الدقق الداخلي و حاولنا الجابة على معظم السئلة .

نموذج السئلة الطروحة 

 : لقد قسمنا السئلة إلى فرعين من الدراسة و كانت كالتالي

 السئلة الخاصة� بانظام الرقابة : الفرع الول

هل لديكم قسم خاص بعملية الرقابة ؟ 1

ماهو مفهومكم� حول نظام الرقابة ؟ 2

من الذي يضع الخطط و الجراءات التبعة لعملية الرقابة ؟ 3

ماهي علقة التدقيق الداخلي بنظام الرقابة ؟ 4

 السئلة� الخاصة بالتدقيق الداخلي : الفرع الثاني

على ماذا يتوقف نجاح عمل الدقق الداخلي في الؤسسة ؟ 1

ماهي السس التي يتبعها الدقق لضمان نجاح عملية التدقيق الداخلي ؟ 2

ما فائدة التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟3

ما هي أهمية التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ 4
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 دراسة حالة بمؤسسة الخازن العامة : الجانب� التطبيقي

هل للتدقيق الداخلي ضرورة حتمية للمؤسسة ؟ 5

نموذج الجابات� القترحة

 الجابات الخاصة� بانظام الرقابة : الفرع الول

هل لديكم قسم خاص بنظام الرقابة ؟ 1

نعم يوجد قسم خاص بعملية الرقابة حيث يقوم بمتابعة العمليات ، موقعه في الهيكل
التنظيمي للمؤسسة بجانب الدير العام .

ماهو مفهومكم� حول الرقابة ؟ 2

هي عبارة عن رقابة الوثائق و العمليات اليومية للمؤسسة .

من الذي يضع الخطط و الجراءات التبعة لعملية الرقابة ؟ 3

الدير العام هو الذي كان يضع الخطط و الجراءات من قبل أما حاليا أصبح الدقق الداخلي هو الذي
يضعها مصادق عليها من قبل الدير العام .

 الجابة الخاصة بالتدقيق الداخلي : الفرع الثاني

ماهي علقة التدقيق الداخلي بنظام الرقابة ؟ 1

التدقيق الداخلي أداة من أدوات الرقابة الداخلية و يكون الغرض منه التأكد من دقة و فعالية النظمة
و الجراءات التبعة و رفع التقارير إلى الدارة عن نقاط الضعف و النحرافات .

على ماذا يتوقف نجاح عمل الدقق الداخلي في الؤسسة ؟ 2

 : لكي ينجح عمل الدقق الداخلي يجب عليه أن يكون

أن يتقن عمله .-

أن يتصف بالنزاهة و الصداقية .-

الكفاءة الهنية ، الخبرة .-
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أن تكون معاونة من قبل أقسام الؤسسة .-

وضع برنامج عمل لهمته .-

أن يكون القرار الذي توصل إليه في محله وصول إلى نتئج إيجابية .-

ماهي السس التي يتبعها الدقق الداخلي لضمان نجاح عملية التدقيق الداخلي ؟ 3

الستقللية و الوضوعية أن يكون الدقق الداخلي غير متحيز في عمله .-

الكفاءة الهنية للمدقق الداخلي .-

نطاق عمل الدقق الداخلي .-

أداء عمل الدقق .-

ما فائدة التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ 4

حسن التسيير في الؤسسة .-

توفير البيانات و التقليل من الخطاء .-

عدم تكرار الخطاء .-

دقة العلومات الحاسبية .-

ما هي أهمية التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ 5

حماية أصول الؤسسة .-

يساعد في تقييم عمل الؤسسة .-

يساعد الؤسسة على تحقيق أهدافها.-

يعتبر رقابة فعالة في مساعدة الدارة .-

هل التدقيق الداخلي ضرورة حتمية في الؤسسة ؟ 6

2008نعم ، ل يمكن للمؤسسة أن يستغني عنه فهو ينشأ للمؤسسة مردودية ، حيث تم تط�بيقه ف��ي س�نة 
في الجزائر فهو يعرف واجهة الؤسسة إذا كانت في حالة جيدة أو سيئة .
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خلصة الفصل 

تعتبر مؤسسة الخازن العامة م�ن أه�م الؤسس�ات الوطني�ة فوج�ود نظ�ام الرقاب�ة فع�ال به��ا يعت�بر
ض��رورة حتم��ة لحماي��ة أص��ولها ، و تحقي��ق أه��داف مس��طرة م��ن طرفه��ا ، كم��ا يعت��بر الت��دقيق ال��داخلي م��ن

أهم أدوات في الؤسسة الذي يساهم في تحسين نظام الرقابة الذي تسير عليه الؤسسة .
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خاتمة عام��������ة 

             تق����وم الؤسس����ات بإعط����اء أهمي����ة ك����بيرة لحماي����ة ممتلكاته����ا و حقوقه����ا و خصوص����ا م����ع ك����بر حجمه����ا ، وذل����ك
حفاظا على بقائها و إستمرارها و هذا ما أدى بالسيرين إلى ضرورة وضع نظام الرقابة لحماية حقوقه��ا ومجوداته��ا و
محاولة منا التوافق بين الطاريين النظ��ري و التط�بيقي م�ن أج�ل الجاب�ة عل�ى الش�كالية الساس�ية والس�ئلة الرفق�ة
له��ا ، ف��ي الج��انب النظ��ري حاولن��ا الل��ام بإش��كالية البح��ث بتن��اول فص��لين يتمث��ل الفص��ل الول بإعط��اء نظ��رة ش��املة
حول مفاهيم الرقابة حيث تناولنا فيها مختلف التعارف و الهداف و النواع ثم إنتقلنا إلى تحديد أساسيات نظ�ام
الرقاب����ة الداخلي����ة م�����ن خلل توض����يح مكوناته�����ا و إجراءاته�����ا ، أم�����ا الفص����ل الث����اني تطرقن����ا إل����ى معرف�����ة ش�����امل ح�����ول
التدقيق الداخلي و خصوصيات الدقق الداخلي من مهامه و مسؤولياته بالضافة إلى التعرف على منهجية مهمته
و أخيرا قمنا  بتوضيح دور الرقابة و التدقيق الداخلي في الؤسسة من خلل الش��ارة إل��ى مس��ؤولية ال�دقق ال�داخلي
ف��ي تقيي��م نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة و أهميته��ا ف��ي إكتش��اف الخط��اء أم��ا الج��انب التط��بيقي قمن��ا ب��التعرف عل��ى وظيف��ة

الرقابة و التدقيق الداخلي و مختلف الجراءات التي تقوم بها في الؤسسة . 

بناء على ماتم التطرق إليه في هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية : الانتائج : 

الرقابة هي مجموعة من الوسائل و التدابير التي توضع من طرف الدارة لضمان التحك��م ف��ي وظ��ائف-
الؤسس��ة بغي��ة الوص���ول إل��ى تس��يير فع���ال للعملي��ات الالي��ة بالض���افة إل��ى أنه���ا أداة للتس��يير فه��ي أداة
للوقاي��ة و الن��ذار ع��ن ك��ل م��ا يمك��ن أن يم��س بإس��تقرار الؤسس��ة و ذل��ك ع��ن طري��ق تع��ديل إج��راءات

التسيير في الوقت الناسب .

إن الرقابة الداخلي�ة تس��اهم ف��ي إكتش�اف مختل�ف التغي�رات الداري�ة و الحاس�بية و تف�ادي الخط�اء و-
ه��ذا م��ا ت��بين بوض��وح م��ن خلل القوم��ات الساس��ية لنظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة الفع��ال و الج��راءات و
الساليب الستخدمة بإعتبارها أداة للتأك�د م�ن م��دى ملئم�ة و ص�دق العلوم�ات الحاس�بية الالي�ة و

صحة و دقة القوائم الالية .

الرقابة الداخلية تؤدي إلى إتخاذ القرارات الصحيحة من خللها يمك��ن للدارة معرف��ة نق��اط الق��وة و-
نقاط الضعف في الؤسسة و هذا يساعده في إتخاذ القرارات الصائبة .

تتمت���ع وظيف���ة الت���دقيق ال���داخلي بس���لطة تمكنه���ا م���ن الحص���ول عل���ى جمي���ع العلوم���ات ال���تي تحتاجه���ا-
للقيام بمهمتها على أكمل وجه .

تق��وم وظيف��ة الت��دقيق ال��داخلي ب��دور مه��م ف��ي تقيي��م نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة و ه��و م��ا ي��ؤثر عل��ى أداء-
الؤسسة .

يجب أن يتمتع الدقق الداخلي بجملة من مبادئ و أخلقيات و صلحيات التي ح��ددها الق��انون ل��ه ،-
و ه����و مل����زم بتط����بيق مع����ايير الت����دقيق التع����ارف عليه����ا لعط����اء مص����داقية ح����ول التق����ارير ال����تي يق����وم

بإعدادها للمديرية العامة للمؤسسة .

هناك علقة طردية قوية بين التدقيق الداخلي و فعالية نظام الرقابة الداخلية .-
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يلعب التدقيق الداخلي دورا بالغ الهمية في دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بحي��ث يعت��بر م��ن-
أهم مقومات نجاحه .

إختبار الفرضيات :  

يعم���ل الت���دقيق ال���داخلي عل���ى إكتش���اف الخط���اء و إب���راز نق���اط الق���وة و نق���اط الض���عف لنظ���ام: 1ف 
الرقابة .

هل لديكم قسم خاص بعملية الرقابة ؟ -

ما هو مفهومكم حول نظام الرقابة ؟-

من الذي يضع الخطط و الجراءات التبعة لعملية الرقابة ؟ -

ما هي علقة التدقيق الداخلي بنظام الرقابة ؟ -

الهدف من تقييم نظام الرقابة من طرف الدقق الداخلي هو إكتشاف نقاط قوته ونقائصه و بالتالي مدى فع�اليته-
و هذا ما يثبث صحة الفرضية الولى .

يتوقف نجاح عملية التدقيق الداخلي على إتباع الدقق لجموعة من العايير التعارف عليها.: 2ف 

على ماذا يتوقف نجاح عمل الدقق الداخلي في الؤسسة ؟-

ما هي السس التي يتبعها الدقق لضمان نجاح عملية التدقيق الداخلي ؟ -

إن الت����دقيق ال����داخلي وظيف����ة ض����رورية لجمي����ع الؤسس����ات القتص����ادية فه����ي تس����اعده عل����ى-
تحس��ين أداءه يتوق��ف نج��احه عل��ى إتب��اع ال��دقق لجموع��ة م��ن الع��ايير التع��ارف عليه��ا ، ك��ون
أن ه���ذه الع���ايير تض���ع الب���ادئ الساس���ية ال���تي يل���تزم به���ا ال���دققين ال���داخليين عن���د ممارس���تهم

لهامهم� ، و هذا ما يثبت صحة الفرضية  الثانية .

أهمية التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الؤسسة .: 3ف 

مافائدة التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ -

ماهي أهمية التدقيق الداخلي في الؤسسة ؟ -

الت��دقيق ال��داخلي يعم��ل عل��ى إظه��ار نق��اط الق��وة و نق��اط الض��عف الخاص��ة بنظ��ام الرقاب��ة-
الداخلي��ة الوض��وعة م��ن ط���رف الؤسس��ة و تق���وم بتق���ديم التوص��يات للدارة الركزي���ة ح���تى
تص���ل إل���ى تص���حيح الخط���اء الرتكب���ة ف���ي التس���يير و ه���ذا للوص���ول إل���ى اله���داف الرج���وة م���ن

طرف الؤسسة ، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة .
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خاتمة عام��������ة 

 إن التدقيق الداخلي وظيفة ل تستغني عنها الؤسسة .: 4ف 

هل للتدقيق الداخلي ضرورة حتمية للمؤسسة ؟ -

تعت�بر وظيف��ة الت�دقيق ال�داخلي الوس�يلة الثل��ى ف��ي إكتش�اف الخط�اء و النحراف��ات و ك�ل أن�واع الغ��ش فه��ي-
تق���وم بت���وجيه النص���ائح للدارة ل���ذا ل يمك���ن للمؤسس���ة أن تس���تغني عن���ه و ه���ذا م���ا يثب���ت ص���حة الفرض���ية

الرابعة .

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يمكن عرض مجموعة من القتراحات و هي : إقتراحات : 

العمل عل�ى متابع�ة تط�وير مع�ايير الت�دقيق ال��داخلي م�ع القي�ام ب�إجراءات و دورات تدريبي�ة للم�دققين-
الداخليين على هذه العايير .

فحص وظيفة التدقيق الداخلي من قبل أطراف خارجية تتوفر لديهم الخبرة اللزمة من أجل ضمان-
أدائهم بمستوى يحقق الرضا لصحاب الصالح .

يجب تخصيص أكثر من مدقق واحد في الؤسسة و تخصيص قسم خاص لها يترأسه مدير التدقيق-
الداخلي .

ض�����رورة الهتم�����ام بالتوص�����يات و القتراح�����ات ال�����تي تن�����درج ض�����من التقري�����ر النه�����ائي للم�����دقق ال�����داخلي-
وتصحيح نظرة العمال نحوهم .

إعط�اء أهمي�ة ك�بيرة لس�تقللية وظيف�ة الت�دقيق ع�ن ب�اقي الوظ�ائف ف�ي الؤسس�ة م�ن أج�ل الص�داقية-
في أداء مختلف الهام .

العمل على توفير روح التعاون و التنسيق بين وظيفة التدقيق الداخلي و الوظائف الخرى .-
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قائ������������������ة الراج����������������������������������ع 

 مؤلفات

 إبراهيم عب�د العزي�ز ش�يخا ، الدارة العام�ة العملي�ة الداري�ة ، مؤسس�ة الش�باب الجامعي�ة للنش�ر ، مص�ر1
2002. 

أحمد حامد حجاج ، مكرم عبد السيح باسيلي ، الحاس�بة الداري�ة م��دخل معاص��ر التخطي�ط – الرقاب�ة-2
 .2001إتخاذ القرارات ، السكندرية ، الطبعة الثالثة ، 

أحم�����د حلم�����ي جمع�����ة ، التجاه������ات العاص������رة ف������ي الت�����دقيق و التأكي�����د ، ال������داخلي ،الحك�����ومي الداري ،دار3
 .2009الصفاء الطبعة الولى عمان 

 .2011أحمد حلمي جمعة ، التدقيق الداخلي و الحكومي ، دار صفاء للنشر ، الطبعة الولى عمان 4

ج���ودت ع���زت عط���وي ، الدارة التعليمي���ة و الش���راف ال���تربوي أص���ولها و تطبيقه���ا ، دار الثقاف���ة ، الطبع���ة5
 .2004الولى 

خال���د راغ���ب الخطي���ب ، مف���اهيم حديث���ة ف���ي الرقاب���ة الالي���ة و الداخلي���ة ، مكتب���ة الجتم���ع العلب���ي للنش���ر ،6
 .2010عمان 

خل�����ف عب�����د ا ال�����واردات ، الت�����دقيق ال�����داخلي بي�����ن النظري�����ة و التط�����بيق وفق�����ا لع�����ايير الت�����دقيق ال�����داخلي7
 .2006الدولية ، دار الوراق للنشر ، الطبعة الولى عمان 

س��يد عب���د الن��اجي ، الرقاب��ة عل���ى الداء م��ن الناحي��ة العملي��ة و العلمي��ة ، ال��دار الجامعي���ة ، الطبع��ة الول���ى8
 .2011السكندرية 

ص���الح ميل���ود خلط ، بش���ير محم���د  عاش���ور ، مص���طفى ساسيي فتوح���ة ، بح���وث م���ؤتمر الرقاب���ة الداخلي���ة9
 .2007الواقع و الفاق ، منشورات الدار الكادمية ، طرابلس ، الطبعة الولى 

عبد الرحمن توفي�ق ، الرقاب�ة الالي�ة و الت�دقيق ال��داخلي ، الرك�ز الخ�برات الهني�ة للدارة للنش�ر ، الطبع�ة10
 .2006الرابعة ، مصر 

عب����د الفات����ح الص����حن ، محم�����د الس����يد سراس�����ا ، فتح�����ي رزق الس�����وافري ، الرقاب����ة و الراجع����ة الداخلي����ة ،11
 .2006السكندرية 

عب���د الوه���اب نص���ر  عل���ي ، ش���حاتة س���يد ش���حاتة ، الرقاب���ة و الراجع���ة الداخلي���ة الحديث���ة ، دار الجامعي���ة12
 .2006السكندرية 

عطا ا أحمد  سويلم الحس�بان ، الرقاب�ة الداخلي�ة و الت�دقيق ف��ي بيئة تكنولوجي��ا العلوم�ات ، دار الراي�ة13
 .2009للنشر ،عمان 
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 .2003علي شريف ، الدارة العاصرة ، الدار الجامعية ، السكندرية 14

علي عبد الوهاب نصر شحاتة ، شحاتة السيد ، الرقابة و الراجعة الداخلي�ة الحديث�ة ف��ي بيئة تكنولوجي�ا15
 .2006 الواقع و الستقبل ، دار الجامعية ، السكندرية : العلومات و عولة أسواق الال

عم��ر وص��في عقيل��ي ، الدارة العاص��رة التخطي�ط _التنظي��م _الرقاب��ة ، دار زه��ران عم��ان ، الطبع��ة الرابع��ة16
2009. 

 .2004عوف محمود الكفواري ، الرقابة الالية النظرية والتطبيق ، مطبعة النتصار للنشر و التوزيع 17

غس���ان فلح الطارن���ة ، ت���دقيق الحس���ابات العاص���رة الناحي���ة النظري���ة ، دار الس���يرة للنش���ر الطبع���ة الول���ى18
 .2006الردن 

فتح����ي رزق الس����وافيري ، س����مير كام����ل محم����د ، محم����ود م����راد مص����طفى ، التجاه����ات الحديث����ة ف����ي الرقاب����ة19
 .2002والراجعة الداخلية ، دار الجامعية الجديدة 

كريم����ة عل����ي الج����وهر ، عب����د ا ع����زت برك����ات ، إيه����اب نظم����ي ، مس����عود ص����ديقي ، ص���الح العق����دة ، محم����د20
ياس���ين الرحاحل���ة ، محم���ود الجب���الي ، م���دني ب���ن بلغي���ت ، الت���دقيق و الرقاب���ة الداخلي���ة عل���ى الؤسس���ات ،

 .2012النظمة العربية للتنمية الدارية للنشر ، القاهرة� 

كم�����ال ال�����دين ال�����دهراوي ، محم�����د الس�����يد س�����رايا ، دراس�����ات متقدم�����ة ف�����ي الحاس�����بة و الراجع�����ة ، الكت�����ب21
 .2006الجامعي الحديث ، مصر 

 .2000كمال خليفة أبو زيد ، الرقابة على عناصر التكاليف ، الدار الجامعية للنشر ، السكندرية 22

كم��ال مت��ولي عم��ران ، التخطي�ط و الرقاب�ة ، مرك��ز تط��وير الدراس�ات العلي��ا و البح�وث ف��ي العل�وم الهندس�ة23
 .2008للنشر ، القاهرة 

 .2005لطفي أمين السيد أحمد ، التدقيق بين النظرية و التطبيق ، الدار الجامعية ، السكندرية 24

محم�����د الته�����امي ط�����واهر ، مس�����عود ص�����ديقي ، الراجع�����ة و ت�����دقيق الحس�����ابات الط�����ار النظ�����ري و المارس�����ة25
 .2003التطبيقية ، ديوان الطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، الجزائر  

محمد السيد سرايا ، أصول و قواعد الراجعة و التدقيق الش��امل ( الط��ار النظ��ري ، الع��ايير و القواع��د )26
 .2007الكتب الجامعي الحديث 

محم���د ب���وتين ، الراجع���ة و مراقب���ة الحس���ابات م���ن النظري���ة إل���ى التط���بيق ، دي���وان الطبوع���ات الجامعي���ة ،27
 .2008الجزائر الطبعة الثالثة ، 

 .2002حمد فريد الصحف ، مبادئ الدارة ، الدار الجامعية ، السكندرية 28
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محم��د نص���ر منه���ا ، تح���ديث ف���ي الدارة العام��ة و الحلي��ة ، مؤسس��ة ش��باب الجامعي��ة للنش��ر ، الس��كندرية29
2005. 

مصطفى صالح سلمة ، مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية و الالي�ة ، دار البداي�ة ، الطبع�ة الول��ى عم��ان30
2010. 

 .2003منال طلعت محمود ، أساسيات في علم الدارة ، العهد العالي للنشر ، السكندرية 31

مهدي محسن العامري ، طاهر محسن العالي ، الدارة و العمال� ، دار وائل ، السكندرية ، الطبع��ة الول��ى32
2007. 

الن���اغي محم���د الس���يد ، الع���ايير الدولي���ة للمراجع���ة ، تحلي���ل و إط���ار التط���بيق ، الكتب���ة العص���رية للنش���ر ،33
 .2000الطبعة الولى 

ن����وال ص���الح ب���ن عم����ارة ، الراجع���ة و الرقاب���ة ف����ي الص���ارف الس���لمية ، دار وائل للنش���ر ، ورقل���ة ، الطبع���ة34
 .2013الولى 

ه���ادي التميم���ي ، م���دخل إل���ى الت���دقيق م���ن الناحي���ة النظري��ة و العملي��ة ، دار وائل للنش���ر ، الطبع���ة الثالث��ة35
2006. 

يوس��ف محم��ود الجرب��وع ، مراجع��ة الحس��ابات بي��ن النظري��ة و التط��بيق ، مؤسس��ة ال��وراق للنش��ر ، الردن36
2004. 

الطروحات : 

 س����ريقي عم����ر ، التنظي����م اله����ي للمراجع����ة دراس����ة مقارن����ة بي���ن الج����زائر و ت����ونس و الملك����ة العربي����ة ، أطروح����ة1
 .2011/2012دكتوره ، جامعة سطيف 

 القالت : 

بش���رى رح���م عب���د ا الش���هداني ، أق���دم عل���ى عص���ام محم���د عل���ي الي���اور ، دور نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة ف���ي1
 .2012 ، 93مكافحة ظاهرة غسل الموال ، مجلة الدارة و القتصاد ، العراق ، العدد 

بك��ري عل��ي الحج��اج ، دور الراجع��ة الداخل��ة ف��ي تفعي��ل الرقاب��ة القتص��ادية ف��ي منظم��ات العم��ال ، مجل��ة2
 .2005 ، 30العلمية لكلية التجارة ، جامعة الزهر ، العدد 

ث��ائر ص��بري محم��ود الغي��ان ، دور الرقاب��ة الداخلي��ة ف��ي ظ��ل نظ��ام العلوم��ات الحاس��بي اللك��تروني ، مجل��ة3
 .2010 ، العراق 45علوم النسانية ، العدد 
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حس������ن عب������د الكري������م س������لوم ، كريم������ة عل������ي ج������وهر ، ش������اكر عب������د الكري������م ، الت������دقيق ال������داخلي و التغيي�����ر4
 .2012 ، 93الستراتيجي ، مجلة الدارة و القتصاد العدد 

رشا بشير الجرد ، أثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية على تقدير خطرها في الشركات الدرجة في الس��وق5
 .2013 ، 03 ، الجلد 25دمشق للوراق الالية ، مجلة الجامعة ، العدد 

س����ليمان س����ند الس����بوع ، أث����ر هياك����ل أنظم����ة الرقاب����ة الداخلي����ة وفق����ا ليط����ار عل����ى أه����داف الرقاب����ة حال����ة6
 .2011 ، العدد 38الشركات الصناعية الردنية ، دراسات ، العلوم الدارية ، الجلد 

علي سليمان النعامي ، مجالت مساهمة الراج�ع ال�داخلي و الخ�ارجي و لج�ان الراجع�ة ف��ي مواجه�ة ظ��اهرة7
الفس����اد ال����الي ف����ي ش����ركات الس����اهمة العام����ة ف����ي قط����اع غ����زة ، مجل����ة جامع����ة الق����دس الفتوح����ة للبح����اث

 .2014 ، فلسطين 32والدراسات ، العدد 

مجاه���د محم��د عب��د ا ، إس��تخدام تحلي��ل الس��ار ف��ي قي��اس أث��ر متغي��رات الهيك��ل التنظيم��ي عل��ى عوام��ل8
إس������تقلل إدارة الراجع������ة الداخلي������ة به������دف تفعي������ل دوره������ا ف������ي ض������بط أداء الش������ركات ، الجل������ة الص������رية

للدراسات التجارية ، جامعة النصورة ، العدد الثاني .

ي���ونس علي���ان الش���وبكي ، أهمي���ة الت���دقيق ال���داخلي ف���ي الش���ركات الردني���ة الس���اهمة العام���ة ف���ي الح���د م���ن9
مخاطر الحك��ام الشخص�ية لع��دي الق��وائم الالي�ة ، مجل��ة جامع��ة دمش��ق للعل��وم القتص��ادية والقانوني�ة

 .2014 ، العدد الول 30الجلد 

الذكرات : 

إبراهيم رباح إبراهيم الدهوم ، دور الدقق الداخلي في تفعيل إدارة الخاطر في الصارف العاملة ف��ي قط��اع1
 .2011غزة ، في الحاسبة و التمويل ، مذكرة ماجستر ، غزة ، 

براب��ح بلل ، تقيي��م دور الراج��ع ال��داخلي ف��ي تحس��ين نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة ف��ي الؤسس��ات القتص��ادية ،2
 .2014/2015مذكرة ماجستر ، في الحاسبة جامعة بومرداس ، 

رضوان علي خالد ، تقييم دور الدقق الداخلي في شركات التأمين ، مذكرة ماجس�تر ف��ي الحاس�بة ، ص�نعاء3
2014. 

 رغد إبراهيم الدهون ، العوامل الؤثرة في العلقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي في الصارف و أثرها في4
تعزي�����ز نظ�����ام الرقاب�����ة الداخلي�����ة و تخفي�����ض تكلف�����ة الت�����دقيق الخ�����ارجي ، م�����ذكرة  ماجس�����تر ف�����ي الحاس�����بة و

 .2014التمويل ، غزة 

زاي���د عب���د الس���لم ، ف���ارس ط���ارق ، التخطي���ط و الرقاب���ة ف���ي منظم���ات العم���ال ، م���ذكرة ماجس���تر ، جامع���ة5
 .2004 /2003محمد بوضياف بالسيلة ، 
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الس��عيد بل��وم ، أس��اليب الرقاب��ة و دوره��ا ف��ي تقيي��م أداء الؤسس��ة القتص��ادية ، م��ذكرة ماجس��تر ، جامع��ة6
قسنطينة .

ش����يح عب����د الق����ادر ، الرقاب����ة عل����ى البن����وك التجاري����ة ، م����ذكرة ماجس����تر ف����ي الق����انون ، جامع����ة ب����ومرداس ،7
2009/2010. 

كم�����ال محم�����د س����عيد كام�����ل النون�����و ، م�����دى تط����بيق مع����ايير الت����دقيق ال����داخلي التع����ارف عليه�����ا ف�����ي البن�����وك8
 .2009السلمية العاملة في قطاع غزة ، مذكرة ماجستر في الحاسبة و التمويل ، 

الوثائق : 

سعداني إبراهيم أحمد ، دور حوكمة الشركة و الراجعة في تطوير القتصاد الوطني ، دراس�ات تطبيقي�ة1
 .2008العهد السلمي للبحوث و التدريب ، جدة ، 

عل���ى حس���ين ال���دوغجي ، آلي���ات حوكم���ة الش���ركات ال���تي ت���ؤثر ف���ي إتخ���اذ ال���دقق ال���داخلي للق���رار الخلق����ي ،2
 .08 ، ص 257دراسة تطبيقية ، قسم الحاسبة ، جامعة بغداد ، العدد 

محمود عبد السلم محسن ، مدى إعتم�اد ال�دققين الخ�ارجيين عل�ى ال�دققين ال��داخليين ف��ي تقيي�م نظ�ام3
الرقاب��ة الداخلي��ة ، دراس���ة تطبيقي��ة عل���ى مك���اتب ت��دقيق الحس���ابات العامل���ة ف���ي قط��اع غ���زة ، الحاس��بة و

 .2011التمويل ، غزة 
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ملخص الدراسة 

ته���دف ه����ذه الدراس���ة إل���ى إب���راز دور الرقاب���ة و الت���دقيق ال���داخلي ف���ي تحس���ين أداء الؤسس���ة بإعتباره���ا أداة
فعالة بها ، حيث يعتبر كل من الرقابة و التدقيق الداخلي من الوظائف الساسية في الؤسسة .

يحت���ل الت���دقيق ال���داخلي أهمي���ة ك���بيرة ف���ي الؤسس���ة إذا يت���م م���ن خلل���ه تقيي���م مختل���ف الس���اليب الرقابي���ة
تمارس����ها الؤسس����ة ، كم����ا يس����اعد عل����ى وض����ع الثق����ة بي����ن مص����الح الؤسس����ة و الدارة الركزي����ة بإعتب�����اره للمتغي����رات

والبيانات الدقيقة وذلك من خلل التوجيهات و التوصيات التي يقدمها الدقق الداخلي .

 الرقابة ، التدقيق الداخلي ، الؤسسة القتصادية .: كلمات مفتاحية



Résumé 

        Cette etude vise à mettre en évidence le role de supervision et
d’audit  interne dans l’amélioration de la  performance de l’organisation
comme un moyen efficace . le contrôle et l’audit interne sont considérés
comme des fonctions importantes de l’entreprise .

        L’audit interne occupe une place importante dans l’entreprise , dans
la  mesure  ou  il  est  employé  pour  évaluer  les  différents  moyens  de
contrôle utilisé par l’entreprise . de meme , il aide à mettre en place la
confiance entre les intérétrs de l’entreprise et l’administration centrale en
ce qu’il  est la référence en ce qui concerne les variable et les élément
précis  et  ce  au  moyen  des  orientation  et  des  recommandations
présentées par l’auditeur interne à l’administration .

    Mots clés : Controle , Audit interne , Entreprise .
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