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 مقدمة عامة 

حية ، ابإلضافة اىل تشهد الوحدات اإلقتصادية يف الوقت احلاضر درجة عالية من املنافسة احمللية و الدولية من �
ة ، كذلك التغريات التطور اهلائل سواء يف نظرية املعلومات او اإلتصاالت او تكنولوجيا املعلومات من �حية اثني

ساليب اإلدارة واختاذ يف امناط اإلستهالك و اإلنتاج من �حية اثلثة ، كما حدث تطور كبري يف ا الكبرية و املؤثرة
الرقابة الداخلية  القرارات من �حية رابعة ، فكان البّد من احتواء جمموعة من الوسائل و التقنيات و يف مقدمتها

 والتدقيق الداخلي .

ّدد خصائصه ؤ يف مجيع األحوال واحلاالت رغم ما يتمّيز به من تعاالّ اّن نظام الرقابة الداخلية ال يكون كف
فيه ، ويف ضوء  ومقوماته وخمتلف عناصره ومكو�ته ، لذلك وجب تقييمه ومعرفة كل من نقاط القوة والضعف
توفري مجلة من ذلك تطورت اساليب الرقابة وازدادت امهية وجود تدقيق داخلي يسعى لتقييم األداء الداخلي و 

التاكد من مدى التزام علومات ذات الثقة للمديرين يف كافة املستو�ت ، ابإلضافة اىل محاية األصول اململوكة ، و امل
 العاملني يف تلك الوحدات ابلسياسات والّلوائح والقوانني والتعليمات .

مل على تفاديها العكما اّن احلاجة اىل تبين التدقيق الداخلي تكمن يف اكتشافه ملواطن الضعف يف املؤسسة و 
هذا من خالل مستقبال واإلعتماد على مراكز القوة ألجل ضمان السري احلسن لنشاطاهتا مبا حيقق أهدافها ، و 

ة الداخلية ، اذن فهو اداة وظيفتني اساسيتني مها الفحص والتقييم ، فحص النظام احملاسيب و تقييم نظام الرقاب
ية و صدق املعلومات اخلية واعطاء راي فين حمايد ، فيما خيص مشروعفعالة لتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الد

 احملاسبية ، فهو يعّد العني الّساهرة يف املؤسسة .

 من خالل ما سبق ميكن امجال اإلشكالية العامة للبحث فيما يلي :

 ماهي احلقيقة املستقاة من اتثر نظام الرقابة الداخلية ابلتدقيق الداخلي ؟

 وملعاجلة هذه إلشكالية مت طرح األسئلة الفرعية التالية : 

-  كيف ميكن  التمييز بني التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية ؟  



هل هناك عالقة بني التدقيق الداخلي و نظام الرقابة الداخلية ؟ -  

فيما تتمثل األهداف األساسية ملعايري كل من الرقابة والتدقيق الداخليني ؟ -  

 الفرصيات 

 وإلعطاء اجابة مؤقتة عن اإلشكاليات املطروحة مت عرض الفرضيات التالية :

ييم نظام الرقابة التدقيق الداخلي هو وظيفة فحص مستقلة داخل املؤسسة تساعد اإلدارة على املراقبة و تق -
ؤسسة .الداخلية ، اّما هذه األخرية فهي خطة تنظيمية هتدف اىل احملافظة على موجودات امل  

املؤسسة . تكمن عالقة التدقيق الداخلي ابلرقابة الداخلية يف ترابطهما و تكاملما يف حتقيق اهداف -  

القة العمل و محاية تتمثل االهداف االساسية ملعايري كل من التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية يف تنظيم ع -
 العاملني يف املؤسسة.

هاف البحث اأمهية و   

البحث فيما يلي :تتمثل امهية   

أمهية موضوع نظام الرقابة الداخلية ودوره يف احلفاظ على ممتلكات واصول املؤسسة . -  

أمهية موضوع التدقيق الداخلي واعتباره مبثابة العني الساهرة يف اإلدارة و املؤسسة . -  

 من بني اهداف البحث ما يلي :

اخلية .معرفة العالقة بني التدقيق الداخلي والرقابة الد -  

الن ضمن ختصصنا إكتساب معارف جديدة والتعمق اكثر يف موضوعي الرقابة والتدقيق الداخليني الّلذان يدخ -  

عرض كل ما من شأنه ان يقدم اضافة من خالل الإلملام ابملوضوعني . -   



 دوافع اختيار املوضوع 

من بني اسباب اختيار هذا املوضوع هي انّه يندرج ضمن التخصص . -  

. عدم التطبيق الفعلي للرقابة و التدقيق الداخليني كما ينبغي يف املؤسسات الوطنية -  

 منهج وتقسيمات البحث

ع و اإلجابة مت اإلعتماد على  املنهج الوصفي الذي يالئم عرض هذا املوضوع ، من خالل سرد ووصفف الوقائ
 على اإلشكالية املطروحة .

اّما الفصل الثاين  ل األول خّصص لدراسة موضوع الرقابة الداخلية ،مت تقسيم البحث اىل ثالثة فصول ، الفص
حة والتنمية الريفية فخّصص للتدقيق الداخلي ، اّما الفصل الثالث فهو عبارة عن دراسة ميدانية يف بنك الفال

 مبستغامن.

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول : مدخل للرقابة الداخلية

                                                                                              مقدمـة الفصـل األول

                                                                                   

 املسامهني فيهابصفة خاصة  يعترب نظام الرقابة الداخلية من بني الركائز االساسية يف اي مؤسسة، فهو حيمي مصاحل

وكافة امالكهـا واالطـراف ذات الصـلة هبـا ،فتصـميم وتطبيـق نظـام رقابـة داخلـي ابملؤسسـة اصـبح ضـرورة حتميـة النـه 
  يعكـــس طبيعـــة خمتلـــف االنشـــطة هبـــا، وحـــىت يكـــون هـــذا النظـــام فعـــاال البـــد ان تتـــوفر فيـــه جمموعـــة مـــن اخلصـــائص

هومـا لـدى القـائمني بتطبيقـه ، وجتـدر االشـارة اىل ان نظـام الرقابـة الداخليـة واملعايري ، وان يكون واضحا وسـهال ومف
اهتمـام إلعرف عدة تطورات فرضتها الظروف االقتصادية كتطور حجم املشروعات االقتصادية ، مما ادى اىل ز�دة ا

ابملؤسســة ، ومنــه الوصــول اىل هبــذا النظــام الرقــايب لتحقيــق الكفــاءة و الفاعليــة يف اســتخدام املــوارد واالصــول اخلاصــة 
 االهداف املسطرة .

ولفهم اكثر حول نظام الرقابة الداخلية البد من التطرق اىل بعض املفاهيم اخلاصة به ، والـيت تعتـرب كمقيـاس للحكـم 
 على كفاءة النظام وصحة مكو�ته ابالضافة اىل ابرز املقومات واالجراءات االساسـية لتشـغيل نظـام الرقابـة الداخليـة

. 

 وانطالقا مما سبق ، وللدراسة بتفصيل اكثر  مت تقسيم هذا الفصل اىل ثالثة مباحث هي :

 ساسيات حول الرقابة الداخليةأ: املبحث االول 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية: املبحث الثاين

 خصائص نظام الرقابة الداخلية اجلّيد  املبحث الثالث :

 

                                         



 ساسيات حول الرقابة الداخليةأول : املبحث األ 

إّن ز�دة عـــدد املشــــاريع وكــــرب حجمهــــا وتعـــّدد عملياهتــــا ومتطلبــــات القــــوانني لبلـــدان متعــــددة وصــــعوبة قيــــام املــــدقق 
للرقابــة الداخليــة ، وهنــاك الكثــري مــن  اخلــارجي القيــام ابلتــدقيق التفيصــلي بســبب ز�دة الكلفــة ادى اىل وجــود اقســام

النـاس يعتقــدون اّن الرقابـة الداخليــة وضـعت ملنــع الغــش مـن قبــل املـوظفني ، بينمــا هــذا الغـرض هــو جـزء مــن اغــراض 
 الرقابة الداخلية .

 ولفهم اكثر هلذا املوضوع سيتم الطرق اليه بشيء من التفصيل.

 املطلب االول : تعريف الرقابة الداخلية

 تعريف الرقابة الداخلية من قبل معهد املدققني الداخليني :مت 

اخلطـة التنظيميـة والسـجالت واالجـراءات الـيت هتـدف اىل احملافظـة علـى موجـودات املنشـاة وضـمان كفايـة  ا�ـا على"
ارف استخدامها والتاكد من سالمة ودقة السجالت احملاسبية ، حبيث تسمح ابعداد بيا�ت للمبادئ احملاسـبية املتعـ

 .1عليها " 

ا�ا :" الوظيف املمتدة لعملية التسيري ، حيـث ال ميكـن ان تقـوم بوظيفـة الرقابـة  علىMarshal La Flamme عرفها 
دون الوظــائق الــيت تســبقها ( التخطــيط ، التنظــيم ، الــدفع ) ،فهــي ترتكــز علــى متكنهــا مــن قيــاس التطــورات احملققــة 

 "2يات االساسية ابملقارنة مع املتوقعة واليت تظهر اذا كان الوضع يتطلب عمل تصحيحي على مستوى العمل

وتعــرف الرقابــة الداخليــة علــى ا�ــا :" التنظــيم العقــالين للمحاســبة وقســمها ، اذ هتــدف اىل اســتدراك او علــى االقــل  
 1 " 3كشف االخطاء والغش يف الوقت املناسب 

 

 1 Marshal La Flamme, Gaetanmorin, Le Management Approche Systématique, 1981, p 349 

  2هادي التميمي ، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية و العملية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ،الطبعة الثالثة ، 2006 ص 81

3 Pige Benoit Et Autre, ‘Comptabilité Et Audit : Manuel Application Et Corrigé‘, Na Thon , Paris , 2008, p. 43 
 

                                                           



  نواع و معايري الرقابة الداخليةأاملطلب الثاين : 

 نواع الرقابة الداخلية أ وال :أ

 : 1الداخلية اىل اربعة اقسام هيتقسم الرقابة 

 رقابة املنع : اهلدف منها منع اخلطا، او الغش قبل وقوعه ، مثل اجراء فصل املهام واالشراف . -1

 رقابة االكتشاف : من امسها يتضح اهلدف منها هو اكتشاف اخلطا بعد وقوعه ، مثل التسوية البنكية اليت -2

 القيود املتعلقة ابلتقدير . ميكن هلا اكتشاف اخطاء حمددة يف تسجيل

 رقابة التصحيح : وهي معنية بتصحيح اخلطا الذي اكتشف بواسطة رقابة االكتشاف . -3

 رقابة التوجيه : وهذا االجراء يصمم اساسا للحصول على نتائج اجيابية من برامج معنية هبذا الغرض . -4

 اثنيا : معايري الرقابة الداخلية 

 شمل على وت:  الرقابة العامة -1

 التوكيد املعقول على الرقابة لتوفري دليل معقول ابن اهداف املنشاة سيتم حتقيقها . -

 املوقف االجيايب من نظام الرقابة الداخلية ، فعلى املدراء واملوظفني احملافظة على موقف اجيايب . -

 شخصية والكفاءة العملية .اإلستقامة و الكفاءة ، على املعنيني احملافظة على االستقامة املهنية وال -

 : وتشمل على املعايري التفصيلية  -2

  2التوثيق وتدوين العمليات .-

 3تسجيل العمليات واالحداث بشكل مناسب .-

  2 خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بني النظرية و التطبيق ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، 2006 ، ص137 
                                                           



 فوري .تسجيل العمليات واالحداث بشكل مناسب و  -

 املهمات . صالحية تنفيذ العمليات و  -

 فصل املهام . -

 الداخليةاملطلب الثالث : مكو�ت الرقابة 

حجـــم املؤسســـة ، اهليكـــل التنظيمـــي وطبيعـــة ذلـــك ابخـــتالف داخليـــة ختتلـــف مـــن مؤسســـة ألخـــرى ، و ّن الرقابـــة الإ
 : 1هير يف اي نظام رقايب داخلي جّيد و لكن هناك عناصر جيب ان تتوفالعمل، و 

الداخليــة وامهيتهــا للمؤسســة القســام لنظــام الرقابــة رؤســاء ا وجهــة نظــر فهــم االدارة العليــا و يعــين احملــيط الرقــايب : -ا

 يشمل االسس التالية :و 

ىل عــدم ختطــي املســؤوليات بــني املـوظفني ، االمــر الــذي يـؤدي ااهليكـل التنظيمــي وهـو اطــار لتقســيم الواجبـات و  -1
ان هذه الواجبات مت اجنازها حسب السياسات املوضوعة مـن قبـل املؤسسـة الجـل الوصـول اي شخص لواجباته ، و 

ذلــك مــن خــالل فصــل فري معلومــات ماليــة يعتمــد عليهــا و تــو شــغيل ، احملافظــة علــى املوجــودات و  التاىل الكفــاءة يف
 املسؤوليات الرئيسية التالية :

 ختويل التعامل من قبل سلطة خمولة .-

 القيد يف السجالت . -

 االحتفاظ ابملوجودات . -

 درجة كفاءة كل الرقابة الداخلية و ق الداخلي وظيفته االساسية فحص وتقييم نظام وجود قسم للتدقي -2

 تقدمي تقارير بشا�ا لالدارة العليا او اىل جلنة التدقيق .مستوى او قسم من االقسام و 

 1خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره ، ص 138
                                                                                                                                                                                     



فالتــدقيق الــداخلي جــزء مــن نظــام الرقابــة الداخليــة ينشــا داخــل املؤسســة ملســاعدة االدارة يف مجيــع مســتو�هتا ألجــل 
 خالل التحليل و التقييم و االستشارات و الدراسات واالقرتاحات . االيفاء ابلتزاماهتا وكفاءهتا ، وذلك من

إّن قسم التدقيق الداخلي هو صمام االمـان لـالدارة العليـا للتاكـد مـن ان السياسـات واالجـراءات املوضـوعة مـن قبـل 
 أكثــروفر حريــة االدارة قــد مت تطبيقهــا بصــورة صــحيحة ، كمــا وان اســتقاللية املــدقق الــداخلي عــن االدارة التنفيذيــة تــ

للقيام بواجباته وبدون خوف ، وهلذا جيب ان يكون املدقق مرتبطا ابعلى مستوى يف الـذيكل التنظيمـي او مـع جلنـة 
 التدقيق .

االدارة االســاليب املوضــوعة مــن قبــل ن النظــام احملاســيب مــن السياســات واالجــراءات و يتكــو  النظــام احملاســيب :  -ب

لتعيــني ومجــع وحتليــل وتصــنيف وقيــد و التقريــر حــول انشــطة املؤسســة ، وهلــذا ال ميكــن ان يكــون هنــاك نظــام رقابــة 
 داخلية جيد دون وجود نظام حماسيب جيد والنظام احملاسيب اجليد يشمل : 

 أدلة و مستندات كاساس للقيد من السجالت . -

ابت مبواب حسب االقسام واملستو�ت املختلفة ومبينا مسـؤوليات كـل هيكال تنظيميا لقسم احملاسبة و دليل حسا -
 موظف من املوظفني .

 كتااب ( دليال ) يبني اجراءات وسياسات املؤسسة ومسافات عمليات النشاط .  -

�ت  مــواز�ت تقديريــة واجــراءات املقارنــة مــا بــني مــا مت اجنــازه فعليــا مــع املــواز�ت التقديريــة ، ومــن بــني هــذه املــواز  -
جنــــد مــــواز�ت البيــــع و االنتــــاج و مصــــاريف البيــــع و التوزيــــع و املصــــاريف االداريــــة و املــــواز�ت الرامساليــــة وموازنـــــة 

 التدفقات النقدية و كذلك موازنة االرابح و اخلسائر و امليزانية العامة .

 عمل اجراءات رقابية على  اىل احمليط الرقايب والنظام احملاسيب، على االدارة ابالضافة اجراءات رقابية : -ج

 4العمليات من خالل :االا
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 العمليات من خالل :

 الفصل بني الواجبات وذلك بعدم السماح الي شخص من القيام ابي عملية من اوهلا الخرها، وجيب  -

 الفصل بني التخويل، القيد واالحتفاظ، االمر الذي يؤدي اىل تقوية نظام الرقابة الداخلية .

 االنشطة والتاكد من قيد القيم ( املبالغ ) احلقيقية يف السجالت . التدقيق على -

احملافظــة علــى الســجالت واملوجــودات وعــدم الســماح للوصــول اليهــا اال بتخويــل مــن جهــة مســؤولة وعمــل جــرد  -
 دوري للموجودات ومقارنة نتيجة اجلرد مع ما هو مسجل يف الدفاتر واالستفسارات عن اية اختالفات .

 افية لتاييد واتكيد العمليات املقيدة يف السجالت .ادلة ك -

 .1وجود ختويل من جهة مسؤولة بشان مجيع التعامالت ( النشاطات )  -

 

 

 

 

 

 

5 
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مكو�ت الرقابة الداخلية: ) 1الشكل رقم  (  

 مكو�ت الرقابة الداخلية
 و هي اخلطة التنظيمية و وسائل التنسيق
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 االھداف  االھداف

حمایة اصول و  -
 موجودات المنشاة 

ات التاكد من دقة البیان -  

اجیة تنمیة الكفاءة االنت -
 و زیادة الفعالیة

حمایة اصول وموجودات  -
 المنشاة

  التاكد من دقة البیانات-

زیادة الفعالیة حمایة االصول ، رفع الكفایة االنتاجیة ومجموعة االسالیب و االجراءات و الطرق التي تتبعھا المنشاة للتاكد من دقة البیانات ،   

ةرقابة محاسبی  رقابة اداریة 

 و و الطرق االسالیب 
 التي تھدف االجراءات

الى ضمان دقة 
البیانات و حمایة 

االصول و كذا حمایة 
 الموجودات  

االسالیب و الطرق 
التي تھدف الى 
یةتحقیق اكبر كفا  

  حسابات المراقبة -موازین المراجعة       -

نظام مستندي  -الجرد                    -
 سلیم

حمایة مادیة  -مراجعة داخلیة          -  

                 

ي تحلیل مال -موازنات تخطیطیة         

معاییر  -تحلیل التعادل            -  

ابیةتقاریررق -تقییم االداء               -  

محاسبة المسؤولیة -  

 مراجعة اداریة مراجعة مالیة

 بناء وقائیة المراجعة الداخلیة

 االھداف
 تحقیق تحقیق



 هداف الرقابة الداخليةأاملطلب الرابع : 

: وذلــك مــن خــالل قيــام املــدقق الــداخلي بفحــص مــدى كفايــة وســائل  املمتلكــاتمحايـة االصــول واملوجــودات و  -1
احملافظـــة علـــى االصـــول ومحايتهـــا مـــن كافـــة انـــواع اخلســـائر ، وكجـــزء مـــن هـــذه العمليـــة ومـــن حـــني الخـــر جيـــب علـــى 

هــذه املوجــودات واملمتلكــات للمســامهة يف هــذه اخلطــة ، يقــوم املــدققون بعــدد مــن املــدققني التاكــد مــن صــحة وجــود 
 عمليات اجلرد هلذه املوجودات واملمتلكات اثناء السنة واملشاركة يف اعمال اجلرد السنوي .

 االلتـزام ابلسياســات و اخلطــط و االجــراءات و القــوانني  واالنظمــة : االدارة مســؤولة عــن وضــع خمتلــف االنظمــة -2
و التعليمــات واللــوائح ودائــرة التــدقيق مســؤولة عــن فحــص وتقيــيم وقيــاس مــدى االلتــزام ابالنظمــة املوضــوعية والتاكــد 
دائمــا مـــن مـــدى االلتــزام بتلـــك السياســـات واخلطـــط و االجــراءات والقـــوانني ذات التـــاثري اهلــام علـــى اعمـــال املنشـــاة 

 ن االلتزام يتحقق .والتقرير عن ذلك ما اذا كانت االنظمة سارية وفعالة وا

ين االسـتخدام االقتصـادي للمـوارد جتنـب اوجـه االسـراف والقصـور : يعـاالستخدام االقتصادي الكـفء للمـوارد  -3
والتبــذير يف اســتخدام تلــك املــوارد املتاحــة، ومــن مثــة االرتقــاء ابلكفايــة االنتاجيــة يف اســتخدام تلــك املــوارد ، وتعـــين 

 .1اط او اي وظيفة معينة ) على حتقيق اهلدف احملدد ابقل تكلفة ممكنة الكفاية قدرة املؤسسة ( او اي نش

تقــــــدير مــــــدى حتقيــــــق األهــــــداف املرجــــــوة : مــــــن وضــــــع الــــــربامج واألنشــــــطة اخلاصــــــة ابلتنظــــــيم وكــــــذلك مــــــدى  -4
اجنازاألهــــداف املوضــــوعة للعمليــــات التشــــغيلية حيــــث تعتــــرب اإلدارة العليــــا مســــؤولة عــــن وضــــع األهــــداف والغــــا�ت 

 اإلجراءات الرقابية املناسبة ، وجيب على املدققني الداخليني قياس مدى حتقيقها ومتاشيها مع األهداف .وتطوير 

مالئمتها : تعين دقة البيا�ت ان تكـون املعلومـات موضـوعية ، تعطـي صـورة ة البيا�ت احملاسبية  وتكاملها و دق - 5
اهزة ابلشــكل املطلــوب اي جــاملعلومــات حاضــرة و وضــع املؤسســة ضــمن بيئــة نشــاطها ، وان تكــون هــذه عادلــة عــن 

 الناجتـة ابلعمليـات 6تـرتبط املعلومـات احملاسـبيةدة و يف الوقـت املناسـب ، خدمـة لالطـراف املسـتفيالكامـل واملالئـم ، و 
 تتم هذه العمليات عربمزاولة االنشطة املختلفة ، وتتولد عنها معلومات حماسبية ، و  عن

 .2احملاسبة عن نتائجها لعمليات ، تنفيذها ، تسجيلها ، و يح ابسلسلة من اخلطوات هي : التصر 
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2 حسني القاضي و حسني دحدوح ، "  أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية  " ، مؤسسة الوراق للنشر و التو زيع ، األردن ، الطبعة 
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 تقييم نظام الرقابة الداخليةاملبحث الثاين : 

 يعترب تقييم نظام الرقابة الداخلية مرحلة اساسية ، وابلغة االمهية  يف اي منشاة ، و هذا ابالعتماد على   7

 املختلفة التالية :جمموعة من املقومات  والعناصر والوسائلو الطرق 

 ول : مقومات نظام الرقابة الداخلية املطلب األ

 :1يقوم نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات االساسية التالية 

: يشكل فصل املسؤوليات او الوظائف وسيلة من وسـائل املراقبـة االساسـية الـيت تسـاعد علـى اجنـاز  فصل املهام -1
العملية يف جمملها ، حبيث تقلص مـن خطـر التالعـب واخلطـا الصـادر عـن قصـد ، وتشـمل الوظـائف الـيت تسـتوجب 

ات تطـوير االنظمـة والعمليـات فصلها تلك املتعلقة ابصدار اوامر الصرف والتنفيذ واحلماية والتسجيل وكـذلك عمليـ
 اليومية يف حالة اعتماد الوظيفة على نظام حماسبة املسؤولية كما جيب ان يكون التدقيق . 

الوحـدات اخلاضــعة للتـدقيق ان تتـوفر فيهـا تصــميم للتنظـيم حيـّدد املسـؤوليات والصــالحيات   جيـب علـى : التنظـيم -2
مـــل اليـــومي ، كمـــا جيـــب حتديـــد وبوضـــوح تفـــويض خمتلـــف  وكـــذلك اجـــراءات عمـــل تشـــخيص قنـــوات املعلومـــات للع
 الصالحيات كيفما كان نوعها لتفعيل حماسبة املسؤولية .

: ترتكز اساسا على محاية مكو�ت االصول من خالل عدة اجـراءات امنيـة للتاكـد ان الوصـول عمليات املراقبة  -3
 مقتصر فقط على املستخدمني املرخص هلم سواء تعلق االمر ابملنفذ املباشر او الغري مباشر . وتعد عمليات اليها 

املراقبة هامة يف حالة كون مكو�ت االصول قابلة او مرغوب فيها للعمل . وقد تطـال اعمـال املراقبـة اىل التاكـد مـن 
 ادراجها كلها ، و تسجيلها  و معاجلتها على وجه صحيحان العمليات اليت ستخضع للتسجيل واملعاجلة قد مت 

 املنشاة وممتلكات وتشمل هذه العمليات حتري دقة التسجيالت احلسابية ، واملقار�ت . ورقابة مادية على اصول 8
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 أصول او من خالل نظام حماسيب يقوم على جمموعة مالئمة من املستندات والسجالت احملاسبية ودليل احلساب .

: تتطلب مجيع قرارات التنفيذ وكذلك العمليات ترخيصا او اتشرية مـن مسـؤول متخصـص  الرتخيصص و التاشرية  -
 وجيب ان تكون حدود هذه لبرتاخيص دقيقة .

: جيــب وضــع بعــض الرتتيبــات الالزمــة للتاكــد مــن ان  جــل املــوظفني مــؤهلني ويتمتعــون ابلقــدرات الــيت   املوظفــون -5
ن الســـري اجليـــد الي نظـــام يـــرتبط ابلضـــرورة بكفـــاءة ونزاهـــة واســـتقامة املـــوظفني لـــذا تشـــكل تناســـب مســـؤولياهتم ، ال

 املهارات والكفاءة واملميزات الفردية عناصر هامة جيب اخذها بعني االعتبار عند وضع اي نظام مراقبة .

مل اليومي العادي ، وتضم مراقبـة : يتعلق االمر بعمليات املراقبة اليت يقوم هبا االداريون خارج اوقات العالتسيري  -6
االشــراف العــام الــذي ميارســه هــؤالء االداريــون ، كــذلك فحــص معلومــات التســيري ومقارنتهــا ابمليزانيــات  ومقــاييس 

 االداء ن وكل اجراء يهم الفحص .

:  جيـــب ان حيتـــوي كـــل نظـــام مراقبـــة داخليـــة اعتمـــاد وســـيلة االشـــراف علـــى ســـري العمـــل شـــراف علـــى العمـــل إلا -7
اليــومي للعمليــات وعلــى تســجيلها وذلــك مــن خــالل اهليكــل التنظيمــي املعتمــد ، فكــان رئــيس القســم يراجــع اعمــال 

 املوظفني للقسم ، او من خالل االشراف املباشر من شخص مؤهل يراجع االعمال اول أبول .

لة جملـاالت واسـعة حبيـث حيـق لـه رد ميارس املراقـب املـايل مهمـة مراقبـة مسـتق: املراجعة الداخلية ( املراقب املايل )  -8
أو االعـــرتاض علـــى صـــرف مســـتند مـــا مل يكـــن مكتمـــل الشـــروط وفقـــا إلجـــراءات العمـــل املعتمـــد ، أو وفـــق االنظمـــة 

 والتعليمات املصرح هبا يف العمل .

 ويؤّدي توفر نظام فعال للرقابة الداخلية يف املنشاة اىل منع واكتشاف الغش والتالعب مبا يقوم عليه من

 مقومات تكفل هذا ومبا يعتمد عليه من اساليب و وسائل .

 املطلب الثاين : عناصر الرقابة الداخلية
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مل تعـــد الرقابـــة الداخليـــة ختـــتص ابلنـــواحي احملاســـبية فقـــط ، ولكنهـــا اصـــبحت ختـــتص جبميـــع اوجـــه النشـــاط داخـــل 
راقــب احلســاابت ، وفيمــا يلــي املؤسســة وهــذا لضــمان حتقيــق االهــداف املوضــوعة خلدمــة كــل مــن ادارة املؤسســة وم

 سيتم عرض عناصر الرقابة الداخلية .

: تتمثــل الرقابــة الداخليــة االداريــة يف اخلريطــة التنظيميــة وكــل الطــرق واالجــراءات الــيت  لرقابــة الداخليــة االداريــةا )1

ختتص اساسا ابلكفاية االنتاجية وااللتزام ابلسياسات االدارية املوضوعة ، وهذه االجراءات تـرتبط عـادة بطريقـة غـري 
 مباشرة ابلنواحي املالية والسجالت احملاسبية .

متثــل الرقابــة الداخليــة احملاســبية الوجــه احملاســيب للرقابــة الداخليــة و عنصــرا رئيســيا مــن :  اســبيةلرقابــة الداخليــة احملا) 2

عناصرها يف املؤسسة و هتتم ابالجـراءات االزمـة حلمايـة مـوارد املؤسسـة مـن يل تصـرفات غـري مشـروعة ، وحتقيـق دقـة 
 19.البيا�ت واملعلومات املالية اليت ميكن االعتماد عليها 

املقارنة بني الرقابة الداخلية االدارية و احملاسبية . ) :1اجلدول رقم (  

دار اجلامعية ، االسكندرية  املصدر : عبد الوهاب نصر و شحاتة السيد شحاتة ، الرقابة و املراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات ، ال
60، ص  2005  

18 ، ص  2002الداخلية يف النظامني اليدوي و االلكرتوين ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، اسبية الرقابة احمل ، ثناء علي القباين -1  

وجه  الرقابة الداخلية االدارية الرقابة الداخلية احملاسبية
 املقارنة

 محاية االصول من السرقة ، الضياع ،االختالس و سوء االستخدام . -
 التحقق من دقة املعلومات املالية الواردة يف القوائم    -

 و التقاري املالية .

 التحقق من كفاءة اداء العمليات التشغيلية .-
مــــــن االلتــــــزام ابلقــــــوانني واللــــــوائح و  التحقــــــق -

ــــــيت وضــــــعتها ادارة  السياســــــات و االجــــــراءات ال
 املؤسسة .

 
اهلدف من 

 الرقابة
   

التحقق من تنفيذ عمليات املؤسسة  وفق نظام تفويض السلطة املالئم  -
 و املعتمد من االدارة .

ـــــدفاتر و  - التحقـــــق مـــــن ام عمليـــــات املؤسســـــة قـــــد مت تســـــجيلها يف ال
 طبقا للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما . السجالت

 

ـــــــذ و تطبيـــــــق االجـــــــراءات  - التحقـــــــق مـــــــن تنفي
 والسياسات االدارية

طبيعة 
عملية 
 الرقابة

                                                           



: يعــد الضــبط الــداخلي مرحلــة مــن مراحــل الرقابــة الداخليــة ، اذ تقــوم انظمــة الضــبط الــداخلي  الضــبط الــداخلي -3
اصال على فكرة ضبط ورقابة تنفيذ املهام بطريقـة مسـتمرة ذاتيـة ، وذلـك عـن طريـق تطبيـق مبـدا توزيـع العمـل داخـل  

ل عامــل يقــوم بتــدقيق اعمــال كــل ادارة حبيــث يقــوم كــل عامــل حبلقــة مــن حلقــات دورة تنفيــذ كــل عمليــة وابلتــايل كــ
 .1زميله وبذلك تتحقق الرقابة التلقائية على التنفيذ اثناء عملية امتام دورته 

يعــد الضــبط الــداخلي اجلــزء امليكــانيكي او االيل لنشــاط الرقابــة الداخليــة مبفهومهــا الشــامل ، ويــوفر هلــا دلــيال تلقائيــا 
 . 2على الدقة  االنظباط 

تدقيق الداخلي هو نشـاط مسـتقل وهـادف يقـدم للمؤسسـة ضـمان علـى درجـة الـتحكم يف ال : التدقيق الداخلي -4
   .  3عملياهتا ، ويقدم نصائح للعمل على تطويرها ، ويعمل على خلق قيمة مضافة 

يعتــرب التــدقيق الــداخلي احــد االدوات والوســائل االساســية الــيت تتحقــق الرقابــة الداخليــة مــن خالهلــا ، ويعــد 10غعــع
املرحلـة االخــرية يف جممـوع اجــراءات الرقابــة الداخليـة ، اذ ان جمــرد وضـع االجــراءات اخلاصــة ابلرقابـة الداخليــة اليــدل 

 ة فعالة لتقييم هذه االنظمة ، ومدى فاعليتها يف حتقيق على كفاية التنفيذ وحسن االداء اال اذا كانت هناك ادا

االهــداف ، فالتاكــد مــن تنفيــذ املهــام وفقــا للخطــط املوضــوعة والتعليمــات احملــددة هــو دور انظمــة التــدقيق الــداخلي 
 .4ومن هنا ظهرت احلاجة اليها

 املطلب الثالث : وسائل و عوامل نظام الرقابة الداخلية 

: مـن التعــاريف الســابقة لنظـام الرقابــة الداخليـة يتضــح ابن هــذا االخـري يعتمــد علــى  الداخليــة وال : وسـائل الرقابــةأ

 الوسائل بغية حتقيق اهدافه .

- Renard Jacques , Avec Le Concours De Chaplain Jean Michel , Théorie Et Portique De L’audit Interne , 
Edition , d’organisation ,  France , cinquième Edition , 2004 , p. 02. 

. 1999، األردن ، الطبعة األوىل ،  سة الوراق حسني القاضي ، حسني دحدوح ، اساسيات التدقيق يف ظل املعايري االمريكية و الدولية ، مؤس -    
125ص  ،ابة احملاسبية " ، دار اجلامعات املصرية ، االسكندرية ، بدون اتريخ حممد امحد خليل ،  "املراجعة و الرق -  
83، ص  2007صول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، أحممد السيد سرا� ، -  

                                                           



 امجعت التعاريف السابقة على ضرورة وجود خطة توجيه كما خيدم مصلحة واهداف املؤسسة اخلطة التنظيمية :

ة منهــا واالســتغالل التنظيمــي لوظــائف التشــغيل ، اي مــا أن تبقــى هــذه اخلطــة علــى ضــوء حتديــد االهــداف املتوخــا
 . 1حيّدد بوضوح خطوط السلطة واملسؤولية االدارية للمدير�ت اليت تتكون منها املؤسسة

 ان العناصر االساسية اليت جيب ان تكون من اخلطة التنظيمية هي : 

 حتديد االهداف الدائمة للمؤسسة . -

 حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة وخمتلف اجزائه مع ابراز العالقة التسلسلية واملهنية بني خمتلف االنشطة .  -

 حتديد املسؤوليات ابلنسبة لكل نشاط . -

تعيني حدود وحاجة املسـؤوليات ابلنسـبة اىل كـل شـخص . مسـامهة هـذه الوسـيلة يف حتقيـق اهـداف نظـام الرقابـة  -
 النقاط التالية :  الداخلية يكون عرب

 البحث عن فعالية و كفاءة العمليات التشغيلية . -

وجــود وحــدات قيــاس متكــن مــن حتديــد نتــائج االجــزاء واالنظمــة املختلفــة للمؤسســة ســواء يف وقــت احصــائي او  -
 مايل . 

 محاية االصول من خالل تقسيم العمل املهين داخل املؤسسة . -

واالجراءات من بني اهم الوسائل اليت تعمل على حتقيق االهداف املرجـوة مـن  تقدير الطرقجراءات : إلالطرق و ا

 نظام الرقابة الداخلية ، فاحكام وفهم و تطبيق هاتني الوسيلتني يساعد على محاية االصول ، العمل بكفاءة

 11ق ايضا  أتدية وااللتزام ابلسياسات االدارية املرسومة اذ تشمل الطرق على طريقة االستغالل واالنتاج والتسوي

1 حممد التهامي طواهري و مسعود صديقي ، املراجعة و تدقيق احلساابت اإلطار النظري و املمارسة التطبيقية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة 

86، ص 2005الثانية ،   

                                                           



 12اخلدمات وكل ما خيص ادارة املؤسسة .

تســـتعمل املقـــاييس املختلفـــة داخـــل املؤسســـة لتمكـــني نظـــام الرقابـــة الداخليـــة مـــن حتقيـــق  املقـــاييس املختلفـــة :

 اهدافه يف ظل ادارة العمل يف اجناحه من خالل قياس العناصر التالية : 

 درجة مصداقية املعلومات . -

 النوعية احلاصل عن العمليات الفصلية .مقدار  -

 احرتام الوقت املخصص سواء لتحقيق مراحل الرقابة او العودة للمعلومات املطابقة. -

 اثنيا : العوامل املساعدة على تطوير نظام الرقابة الداخلية

تسعى االطراف الطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية داخل املؤسسة اىل احلصول على معلومـات 
 ذات مصداقية وتعرب عن وضعيتها احلقيقية ، لذلك ابت من الضروري ربط مصداقية هذه املعلومات ومتانة 

 -هـــي حمـــل تقيـــيم دائـــم مـــن طـــرف املراجعـــة .لـــذانظـــام الرقابـــة الداخليـــة املفـــروض علـــى النمـــوذج احملاســـيب ، والـــيت 
فحساسية و امهية نظام الرقابة الداخلية املت االهتمـام يف ظـل العوامـل العديـدة واملسـاعدة علـى تطـوره والـيت متثلـت 

 ف4513االهداف 4444444444: 1فيما يلي

عرفــت املؤسســة اصــنافا عــدة وتقســيمات وهــذه االشــكال كانــت نتيجــة لتنــوع  صــناف العديــدة للمؤسســة :األ) 1

النشاطات اليت يزداد االستثمار فيها ، لذلك اصبح من الضروري على املسامهني تكوين جملس ادارة تناقش فيـه كـل 
    صـل اليـه عمـل اهليئـةاالمور املتعلقـة ابملؤسسـة ويقـيم فيـه عمـل اهليئـة املسـرية هلـا ، هـذا التقيـيم يكـون مبقارنـة مـا تو 

 املســرية مــن نتــائج يف شــكل قــوائم للمعلومــات و كشــوف حتليليــة للمــواز�ت تــربز بشــكل مفصــل كــل اطــوار النشــاط
   داخل املؤسسة ما مت رمسه يف اخلطة التنظيمية اليت هي من الوسائل االساسية لنظام الرقابة الداخلية .

236حسني القاضي و حسني دحدوح ، مرجع سبق ذكره ، ص   
 

 

                                                           



ليـات مـن حيـث ا�ـا تسـتثمر ، تشـرتي ، حتـّول ، تنـتج ، تشـّغل وتبيـع  تقوم املؤسسة بعـدة عمتعّدد العمليات : ) 2

وداخل كل وظيفة من هذه الوظائف تقوم املؤسسة بعّدة عمليات تتفاوت من وظيفة ألخـرى ومـن مؤسسـة ألخـرى  
 وهذا يظهر لنا جليا ان نظام الرقابة الداخلية مطالب ابلتكيف مع التنوع يف العمليات .

علـــى الـــرتاب الـــوطين ، او التوســـع الـــذي ان التوســـع اجلغـــرايف للمؤسســـات ) توزيـــع الســـلطات و املســـؤوليات : 3 

تعرفه الشركات املتعددة اجلنسيات يدعو اىل ضرورة توزيع السلطات واملسـؤوليات علـى املـدير�ت الفرعيـة مبـا يسـمح 
ني ، علــــى ان تكــــون هــــذه املــــدير�ت الفرعيــــة او بتنفيــــذ كــــل االعمــــال واختــــاذ القــــرارات يف الوقــــت واملكــــان املناســــب

الوحدات املتواجدة يف املناطق االخرى مسؤولة امام املديرية العامة ، كون هذه االخرية مسؤولة علـى كـل النشـاطات 
 الـيت تقـوم هبــا املؤسسـة امــام جملـس االدارة الـذي يقــيم اداءهـا مبــا فيـه اداء املـدير�ت الفرعيــة مقارنـة مبــا هـو مرســوم يف

 اخلطة التنظيمية وابستعمال كل الوسائل واالجراءات اليت تكفل االهداف املتوخاة من نظام الرقابة الداخلية .

 يف هذا النوع من املراجعة ، كون املراجع يزيد االعتماد على نظام الرقابة الداخلية : اختياريةعتماد مراجعة ا) 4

 يستند يف النوع السابق على جزء معني من الكل ، من حجم املفردات املقدمة ، ويكون ذلك ابستعمال طريقة 14

العينـــات يف اختيــــار بعــــض املفــــردات الـــيت ســــتجري عليهــــا املراجعــــة ، يف االخــــري تعّمـــم هــــذا الفحــــص علــــى جممــــوع 
 . 1املفردات اليت متثل الكل

 بة الداخلية و خماطر تقييمها طرق فحص و تقييم الرقااملطلب الرابع : 

التدقيق املناسب مع  اءة و فعالية الرقابة الداخلية ويقوم برم بر�مجتعد نقطة بداية التدقيق هي فحص مدى كف
 حتديد كمية االختبارات اّالزمة و حجم العينة املناسبة ، ولتقييم نظام الرقابة الداخلية جيب على املدقق2 :

  التعرف على انواع الرقابة املوجودة -1
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التعرف على اساليب الرقابة االساسية اليت مل يتضمنها النظام  -2  

حتديد االخطاء اجلوهرية احملتملة اليت ميكن ان حتدث  -3  

انواع الرقابة املتكافئة احملتملة يف االعتبار اخذ  -4  

وكذلك  الداخلية و ذكل لكل هدف من اهدافها العامة ،وبعد اتباع املدقق الحد طرق تقييم نظام الرقابة 
االنظمة الرقابية االهداف التفصيلية ، فاذا كانت النتيجة من التقييم الثقة او االعتماد على نواحي القوة ، و 

طط هلا .املوجودة فان هذا دليل على ان االنظمة الرقابية املوجودة تعمل على حنو صائب ووفقا ملا هو خم  

على املدقق توسيع نطاق  نت النتيجة من التقييم تعيني نواحي الضعف يف نظام الرقابة الداخلية ، فانه جيبواذا كا
موضح يف املنهاج  الفحص عّما كان حيدث يف احلالة السابقة ، واعالم جلنة التدقيق او العميل وذلك وفقا ملا هو

، وذلك كما هو موضح  ية واثرها على عملية التدقيقالعلمي للضعف اجلوهري اهلام نسبيا يف نظام الرقابة الداخل
 يف الشكل التايل :

) : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية 2الشكل رقم  (   

 

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

 

نيل شهادة ماسرت اكادميي  مذكرة خترج ضمن متطلباتاملصدر : حريزية فائزة ، اثر التدقيق الداخلي على تقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة ، 
2013 -2012ختصص تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري ، جامعة عبد احلميد بن ابديس خبروبة ،   

 

 مجع االجراءات

 اختبارات التطابق 

 تقييم اويل لنظام الرقابة الداخلي 

 اختبارات االستمرارية

الرقابة الداخليةتقييم �ائي لنظام   



 نواحي الضعف يف الرقابة الداخلية و اثرها على عملية التدقيق) : 2جدول رقم  (

 /ن13/12و املتحصالت يف  –املبيعات  –نواحي الضعف يف نظام الرقابة الداخلية 
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وال يقتصر فحص وتقييم انظمة الرقابة الداخليـة الي منشـاة علـى تلـك االنظمـة كمـا وضـعتها االدارة يف كـراريس او 
للتعـــرف علـــى النظـــام منشـــورات بـــل يتعـــداها اىل دراســـتها كمـــا هـــي الفـــرتة ومـــن الوســـائل الـــيت يســـتخدمها املـــدققون 

 : 1املطبق ما يلي

 االستبيان -1

 15التوكيدي ( التذكريي )امللخص  -2

  16 التقرير الوصفي -3

  15خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره ، ص 150

  نقاط الضعف الرقابة التعويضية اخلطا املتوقع االمهية النسبية االثر على دليل التدقيق
مجيع املالك يقوم بفحص  ال يوجد ال يوجد ال يوجد

مذكرات االئتمان بعـد ان 
تكون قد سجلت  و هـو 

 يعرف مجيع العمالء

كاتـــــــــــــــــب حســـــــــــــــــاابت 
العمــــــالء يقــــــوم ابعــــــداد 
مـــــــــذكرات االئتمــــــــــان و 

 حتصيل النقدية

 
 
1 

ــــــــــدقيق  ز�دة اختبــــــــــارات الت
 لعمليــــــــــــــات املبيعــــــــــــــات اىل 

125 
معاملة و ارسال مصادقات 

مــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــاابت  75ل
العمـــــالء يف اتريـــــخ امليزانيـــــة 

 العمومية   

 
 جوهري

ا 
خطــــــــاء كتابيــــــــة يف أ

مســـــتندات العمليـــــة 
للعمـــالء و الرتحيـــل 
لـــــــــــــدفاتر االســـــــــــــتاذ 

 الفرعية

 
 ال يوجد

ال يوجـــد حتقـــق داخلـــي 
للمعامالت مع العمالء 
الرئيســـــــيني مـــــــن حيـــــــث 
ــــــــــــــــــــة  عــــــــــــــــــــددهم و كمي
املبيعــــــات و املعلومــــــات 
اخلاصة بفواتري املبيعـات 

 و مذكرات االئتمان

 
 
2 

                                                           



 دراسة اخلرائط التنظيمية -4

فحص النظام احملاسيب -5  

قدم هذه القائمة اىل وهو عبارة عن اسئلة استفسارية ملا جيب ان تكون عليه الرقابة الداخلية وتاالستبيان :  )1  

اابت عن طريق موظفي املنشاة املختصني لالجابة عليها وردها اىل املدقق الذي يقوم بدوره ابلتاكد من االج
يقة على كيفية صياغة االختبار واملعاينة وذلك للحكم على درجة متابعة النظام املستعمل . ويتوقف جناح هذه الطر 

الجابة ( بال ) على انظمة ضعيفة .االسئلة حبيث تدل االجاابت ( بنعم ) على انظمة دقيقة وا  

ق حتديد اسئلة بوضع قواعد وأسس نظام الرقابة الداخلية السليم وطر يقوم املدقق هنا ) امللخص التذكريي :2

ة ابنه ال يتم التدوين واستفسارات ، حيث متتاز هذه الطريقة ابالقتصاد يف الوقت و لكن تؤخذ على هذه الطريق
لكل مدقق ابن يضع االسس اليت يراها مناسبة .الكتايب ، واالمر مرتوك   

مليات مع وصف نظاماالجراءات املتبعة يف املنشاة لكل عملية يف العيقوم املدقق بوصف  : ) التقرير الوصفي 3 

 صعوبة تتبع الشرح املطلوب الرقابة . ويتم حتديد نقاط الضعف يف النظم املستعملة وحماسبتها ، فقد يعاب عليه يف
وكذلك عدم تغطية مجيع اجلوانب النظمة الرقابة الداخلية .لالنظمة   

راسته للخرائط يقوم املدقق بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتعميمه من خالل د دراسة اخلرائط التنظيمية : )4

التنظيمية املستعملة مثل : املبيعات و الرواتب ، فقد يعاب على هذه الطريقة عجوها عن اظهار االجراءات الغري 
 عادية1.

 17 النظام احملاسيب : يقوم املدقق بدراسة النظام احملاسيب من خالل احلصول على قائمة كل الّسجالت 5) فحص

تقييم نظام الرقابة الداخليةاثنيا : خماطر   

16  
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لضعف فعندئذ ما على عند تقييم نظام الرقابة الداخلية غالبا ما يسفر هذا التقييم عن كشف لنقاط القوة و نقاط ا
 املدقق االّ بتقدير خماطر التدقيق واليت جندها يف ثالثة انواع 1:

خماطر اإلكتشاف -خماطر الرقابة      -املخاطر اجلوهرية    

 يعرف جملس معايري التدقيق الدولية املخاطر اجلوهرية (املتاصلة ) اب�ا :

ميعها مع " قابلية رصيد حساب او جمموعة عمليات اىل ان تكون حمرفة ماد� بشكل فردي او عن طريق جت
عمليات بفرض انه ال توجد ضوابط رقابية داخلية ذات عالقة " . اخطاء الرصدة او جمموعة من  

م عوامل متعّددة نذكر والجل حتديد هذه املخاطر فان املدقق جيب ان يستخدم حكمه املهين كما سبق القول لتقيي
 منها :

 ابلنسبة للبيا�ت املالية :

نزاهة االدارة  -  

رية اثناء الفرتةخربة االدارة ومستوى املعرفة والتغريات االدا -  

الضغوط غري العادية على االدارة ( نقص راسس املال ) -  

العوامل املؤثرة على الضياع ( الظروف التنافسية واالقتصادية ) -  

 ابلنسبة لالرصدة او العمليات : 

 -18احتمال تعرض حساابت البيا�ت املالية لالخطاء 

وسوء االستخداماحتمال تعرض املوجودات ( النقدية ) للفقدان  -  

118حلمي مجعة ، مرجع سبق ذكره ، ص امحد1   
                                                           



 العمليات الغري خاضعة للمعاجلةاثناء الصنع  - 19

 كما يعرف اجمللس خماطر الرقابة على ا�ا : " خطر اخطاء البيا�ت اليت ميكن ان حتدث لرصد حساب او جمموعة

يـات  عمليات واليت ميكن ان تكون مادية منفردة ، او عندما يـتم يتجمعهـا مـع اخطـاء بيـا�ت اخـرى الرصـدة اوعمل
وهــي االخطــاء الــيت ال ميكــن منعهــا ، او اكتشــافها وتصــحيحها يف الوقــت املناســب بواســطة انظمــة احملاســبة والرقابــة 

 احملاسبية .

 ابلتايل على املدقق عمل ما يلي :

 االهتمام ابلعالقة بني املخاطر اجلوهرية وخماطر الرقابة . -20

 حتديد نوعية ووقت احلصول على دليل التدقيق . -

 اجراءات اختبارات الرقابة ( للتاكد من قدرة االنظمة الرقابية على منع االخطاء واكتشافها وتصحيحها ) -

كمــا يعــرف اجمللــس خمــاطر االكتشــاف اب�ــا : " املخــاطر الناجتــة عــن اخطــار البيــا�ت والــيت ال ميكــن ان يكتشــفها 
رصـيد حسـاب او جمموعـة عمليـات والـيت ميكـن ان املدقق عند قيامه ابالجراءات التفصـيلية والـيت تكـون موجـودة يف 

 تكون مادية او منفردة او عند جتميعها مع بيا�ت اخطاء اخرى لالرصدة او العمليات .

 لذلك على املدقق ان �خذ بعني االعتبار ما يلي :

م ادلــة التــدقيق ان خمــاطر االكتشــاف تكومنوجــودة دائمــا حــىت اذا مت التــدقيق بنســبة مائــة ابملائــة وذلــك ألّن معظــ )1
 تكون مّنعة والعكس ابلعكس .

 21) توجد عالقة عكسية بني خماطر االكتشاف واملخاطر اجلوهرية والرقابية.2
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جيب على املدقق تغيري ) ان تقييم املدقق ملكو�ت خماطر التدقيق رّمبا تتغّري اثناء عملية التدقيق وابلتايل3  

مستو�ت التقييم للمخاطر اجلوهرية والرقابية .االجراءات التفصيلية على اساس تعديل   

نهما ، وفيما يلي توضيح ومن خالل قيام املدقق بعمليات التقييم لتلك املخاطر تظهر لنا جليا نتيجة االختالف بي
 لذلك يف اجلدول االيت :

 و الرقابيةييم املخاطر اجلوهرية كتشاف على اساس تقإل ): تغّري املستوى املقبول خلطر ا3دول رقم (اجل

ابةالرقتقييم املدقق ملخاطر  عايل معتدل منخفض  
ريةتقييم املدقق املخاطر اجلوه  

معتدل  -  
اعلى  -  
اقصى  -  

ادىن  -  
االدىن  -  
  معتدل او اعلى -

ادىن  -  
ادىن األدىن  -  
  معتدل -

عايل  -  
معتدل  -  
  منخفض -
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اجلّيد الداخلية مقومات نظام الرقابة املبحث الثالث : خصائص و   

قومات االساسية املطلوب يتمّيز نظام الرقابة الداخلية اجلّيد مبجموعة من اخلصائص الرئيسية واهلامة واليت متثل امل
 توافرها حىت ميكن اعتبار نظام الرقابة فّعاال وجّيدا يف حتقيق االهداف الرئيسية له .

لى مدى قوة ك ان توافر هذه اخلصائص ، او املقومات كّلها ، او بعضها بشكل معني هو اساس احلكم عفال ش
او ضعف نظام الرقابة الداخلية واساليبها وادواهتا املطبقة يف املنشاة .   

  وعلى هذا االساس يكون هنلك احتمالني ابلنسبة للمدقق على النحو التايل :22

 1 : هناك نظام رقابة قوي وفّعال لتوافر هذه اخلصائص واملقومات بشكل جّيد ومتكامل .

 223 : هناك نظام رقابة ضعيف لعدم توافر بعض هذه اخلصائص اهلامة .1

  22عمر سعيد وآخرون، "مبادئ اإلدارة احلديثة "، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الطبعة األوىل ، 2003، ص13
                                                           



الفصل بني املسؤوليات ول : حتديد خطوط السلطة واملسؤولية و املطلب األ  

 أوّ ال : حتديد خطوط السلطة واملسؤولية 

كل من من االمور اهلامة يف اي وحدة او منشاة يعمل فيها عددا كبريا من االفراد ضرورة التحديد الواضح ل
يد مساءلة  خطوط السلطة املخولة لكل فرد وخطوط وحدود مسؤولية كل منهم ، حيث يتم من خالل هذا التحد

 كل شخص وحماسبته عن اداء اعماله ومهامه 1.

ل خاص ل فيها العديد من االفراد اعداد خريطة تنظيمية متكاملة ، واعداد دليومن االمهية الي منشاة يعم
دة فاعلية عملية الرقابة ابلّلوائح واالجراءات ويساعد ذلك على حتقيق هذه اخلاصية بعناصرها املختلفة ومن مث ز�

 الداخلية واليت نوجزها فيما يلي2 : 

ملنشاة والوظائف املختلفة أ) اخلريطة التنظيمية : ينبغي وضع خريطة تنظيميةتشمل مجيع املستو�ت االدارية يف ا  

 داخل كل مستوى وتوصيف ملن يشغل كل وظيفة حبيث توضح هذه اخلريطة ما يلي : 

برجمة االهداف اخلاصة ابملنشاة ( وضعها يف صورة برامج ) -  

تقسيم االعمال -  

ختصاصات واملسؤوليات ابالهداف ربط اال -  

االجراءات الرقابية املالئمة والفعالة  -  

نة هي : وحىت حتقق اخلريطة التنظيمية كل هذه اجملاالت ينبغي ان تتوّفر فيها خصائص معي -  

البساطة و الوضوح لكل مسؤول  -1  
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املرونة حبيث ميكن اجراء اي تعديالت عليها حتت اي ظرف دون تغيريها ابلكامل  -2  

 3- جيب ان تالئم اخلريطة التنظيمية العناصر التالية1:

 الشكل القانوين للمشروع وطبيعة نشاطه وحجمه وحجم معامالته .

تكلفة اعدادها من  منافعها عن االقتصادية هلذه اخلريطة التنظيمية على اساس ان تزيدجيب مراعاة التكلفة  -4
 �حية وان تراعىي الظروف االقتصادية للمنشاة عند اعداد هذه اخلريطة .

ى الشركات الصناعية فيما يلي منوذج ملا جيب ان تكون عليه خريطة تنظيمية إلحد: منوذج للخريطة التنظيمية 

 على سبيل املثال :

تنظيمية إلحدى الشركات) :منوذج خريطة 2( الشكل رقم  
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ةاملراجعة الداخلي  
 جملس االدارة

 املدير العام

 نائب المدیر للشؤون
 المالیة و االداریة

نائب المدیر لشؤون 
 االنتاج

ن نائب المدیر لشؤو رئیس الخزینة
 التسویق

 المقبوضات المدفوعات مسؤول االئتمان

  المشتریات الشحن مدیر المصنع المستودعات االستالم 

 رؤساء االقسام

ةالمحاسبة المالی محاسبة  
فالتكالی  

 الحاسب الموازنات 
 االلي

 االجور و الرواتب

                                                           



اعـــداد دليـــل خـــاص يوضـــح مجيـــع االجـــراءات االداريـــة واملاليـــة والرقابيـــة الـــيت  ينبغـــياالجـــراءات : و  دليــل اللـــوائح ب)
تغطي مجيـع العمليـات الـيت يقـوم هبـا املشـروع مـن خـالل حتديـد وتعريـف اختصاصـات كـل وظيفـة مـن الوظـائف الـيت 
                      تشـــــــــــملها اخلريطـــــــــــة التنظيميـــــــــــة للمشـــــــــــروع .و جيـــــــــــب ان يتميّـــــــــــز هـــــــــــذا الـــــــــــدليل ابخلصـــــــــــائص اهلامـــــــــــة التاليـــــــــــة: 

                                          )جيــــــــــــــــــــــــب ان يكــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــامال لكافــــــــــــــــــــــــة الوظــــــــــــــــــــــــائف املبينــــــــــــــــــــــــة يف اخلريطــــــــــــــــــــــــة التنظيميــــــــــــــــــــــــة .  )1 25
 سـؤولةامل املهـام ) جيب ان يشتمل على "وصف وظيفي " لكل وظيفة من هذه الوظائف يتضمن االختصاصات و 2

 من املوظف شاغر الوظيفة .                              
) جيـــب ان يشـــتمل علـــى كافـــة االجـــراءات املختلفـــة املاليـــة و االداريـــة جلميـــع العمليـــات الـــيت تـــدخل يف نطـــاق كـــل 3

 وظيفة .

 : الفصل بني السؤوليات اثنيا 

امهيــة الفصــل بــني مســؤوليات االجــراءات مراعــاة داد اخلريطــة التنظيميــة للمنشــاة واعــداد دليــل اللــوائح و جيــب عنــد اعــ
االفراد العاملني فيها يف خمتلف املستو�ت االدارية ألّن هذا املبدا يعّد من اهم ما جيب ان ميّيز نظـام الرقابـة الداخليـة 

 من خصائص حّىت يكون هذا النظام �جحا وجّيدا وفّعاال يف جمال حتقيق اهدافه.

يــد مســؤوليات االفــراد والفصــل بينهــا يقّلــل مــن احتمــاالت حــدوث غــش او اخطــاء غــري فمــن االمــور اهلامــة اّن حتد
 متعّمدة خاصة يف البيا�ت احملاسبية.

   قواعد و مبادئ الفصل بني املسؤوليات 

يعتمــد الفصــل الســليم بــني مســؤوليات االفــراد العــاملني يف املنشــاة علــى قواعــد ومبــادئ رئيســية وهامــة حــّىت تســاعد 
 :1وفعالية نظام الرقابة الداخلية واهم هذه املبادئ الفصل بني الوظائف الرئيسية التالية على ز�دة

 حيازة االصل واالحتفاظ به  -

 التسجيل يف الدفاتر والسجالت . -

  25 حممد السيد سرا� ، مرجع سبق ذكره ، ص 104 
                                                           



 سلطة التصديق . -

الداخليــة فــال شــك ان الفصــل بــني هــذه الوظــائف الرئيســية الثالثــة مــن االمــور اهلامــة يف جمــال حتقيــق اهــداف الرقابــة 
 بكفاءة وفعالية وذلك لالسباب التالية :

) ان مجــع وظيفتــني او اكثــر مــن هــذه الوظــائف يف نطــاق مســؤولية موظــف واحــد يســاعد علــى امكانيــة ارتكــاب أ26
 اي 

اخطـــاء او احنرافـــات والعمـــل علـــى اخفائهـــا ابلتالعـــب يف الســـجالت او الـــدفاتر مـــن �حيـــة و يف االصـــل الـــذي يف 
 من �حية اخرى كالنقدية او البضاعة او ارصدة العمالء او اي اصل آخر . حيازة نفس املوظف

) يلـــزم لـــو انّ  هـــذه الوظـــائف الثالثـــة موزعـــة علـــى ثالثـــة مـــوظفني التواطـــؤ بيـــنهم ، او بـــني مـــوظفني مـــنهم بغـــرض ب
 ارتكاب اي اخطاء او احنرافات كالّسرقة او االختالس او الغش .

الـداخلي للرقابـة يف املنشـاة ان يسـمح النظـام ملسـؤول مـا ، او موظـف بفحـص ) جرى العرف عنـد تصـميم النظـام ج
 ومراجعة عمل مسؤول او موظف آخر ، مع مراعاة تفادي تكرار اجلهد املبذول إلداء العمل املعّني .

 .1د) ان الفصل الواضح بني املسؤوليات يعترب كل موظف مراقبا لعمل غريه ( سابقني او الحقني )

 ين :  النظام احملاسيب املتكامل املطلب الثا

اّن تــوافر نظــام حماســيب مالئــم ومتكامــل يف املنشــاة مــن العناصــر اهلامــة الــيت تســاعد علــى جنــاح وفاعليــة نظــام الرقابــة 
الداخليــة فيهــا ابعتبــار اّن هــذا النظــام احملاســيب ميثــل البيئــة الــيت يــتم فيهــا اجنــاز مجيــع العمليــات املاليــة املتعّلقــة ابوجــه 

نشاط املختلفة ،كما انّه مصدر املعلومات والتقارير الرئيسية املطلوبة ملختلف املستو�ت الداخلية واخلارجية ومنهـا ال
 ما يتعّلق بنظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي او اخلارجي على السواء .

 ّيز ابخلصائص الرئيسية التالية:وحّىت حيقق النظام احملاسيب دوره بكفاءة يف جمال الرقابة الداخلية جيب ان يتم
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 :1وحىت حيقق النظام احملاسيب دوره بكفاءة وفعالية يف جمال الرقابة الداخلية جيب ان يتمّيز ابخلصائص التالية 

ـــز ابلبســـاطة  -1 والوضـــوح وذلـــك ابن يتضـــمن الـــدفاتر والســـجالت احملاســـبية املالئمـــة لطبيعـــة نشـــاط جيـــب ان يتمّي
ـــد عـــن طريـــق املؤسســـة او املنشـــاة  وتكـــون االجـــراءات احملاســـبية واضـــحة وبســـيطة وحتقـــق اهـــداف الرقابـــة دون تعقي

 استيعاب وفهم العاملني يف اجملال احملاسيب هذه االجراءات بدقة ووضوح .

 بطريقة تتفق وطبيعة النشاط من �حية ومبا يؤّدي اىل اظهار هذا النشاط  ان يصّمم النظام احملاسيب جيب -2 27

 بوضوح ودقة من خالل اعداد التقارير املالية املناسبة واليت تلّيب احتياجات االطراف املختلفة من مستخدمي 

 هذه التقارير داخليا وخارجيا من �حية اخرى .

علــى تنفيــذ اجــراءات النظــام احملاســيب والعمــل احملاســيب بصــفة عامــة افرادمتخّصصــني يف جيــب ان يتــوىل االشــراف  -3
 املايل من احملاسبني واملدققني من ذوي الكفاءة و اخلربات املناسبة يف هذا اجملال .اجملال 

 مايلي :جيب عند تصميم النظام احملاسيب االخذ يف االعتبار  -4

 جيب ان يوضح النظام احملاسيب االجراءات اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية وطريقة تنفيذها . -أ

   خمتلفة مبا يتفق  قوائم اابت و جيب ان يوضح النظام احملاسيب طريقة اعداد التقارير املالية اخلتامية من حس -ب

 حاجات االطراف املستخدمة هلا .و 

ـــد تصـــميم النظـــام احملاســـيب  -ج ـــا�ت واملعلومـــات جيـــب عن مراعـــاة امكانيـــة اســـتخدام نظـــم التشـــغيل االلكـــرتوين للبي
 احملاسبية .

 الوسائل املساعدة التالية :يب مراعاة استخدام االساليب و تصميم النظام احملاس جيب عند -د

 وهي عبارة عن اسلوب يستخدم حملاسبة املسؤولني عن االعمال واملهام املوكلة اىل كلحماسبة املسؤولية : أ) 
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املسـؤولية اىل نظـام االثبـات منهم ، لذلك يتم تنظيم هذه االعمال طبقا خلطوط السلطة واملسؤولية ، وتشـري حماسـبة 
 ابلسجالت احملاسبية واعداد التقارير املالية الذي يوضح مدى النجاح يف حتقيق املسؤوليات املختلفة .

حيــث تســـتخدم هـــذه املــواز�ت كوســـيلة للرقابــة علـــى اداء االقســام املختلفـــة وعلـــى اداء  املــواز�ت التقديريـــة : ب)

قيـــق االهـــداف املوضـــوعة لكـــل قســـم او لكـــل فـــرع . ويف هـــذا اجملـــال ميكـــن فـــروع الشـــركة املختلفـــة وقيـــاس مـــدى حت
اسـتخدام نظـام املــواز�ت املرنـة لقيـاس مــدى حتقيـق القسـم لالهــداف املوضـوعة وكـذلك حتديــد العوامـل الـيت ســامهت 

 28يف عدم حتقيق بعض االهداف .

 ختلف العمليات يف املنشأة ابعتبار  يوضح هذا الدليل خمتلف االجراءات املتعلقة مبحيث ) دليل االجراءات : ج

اّن هـذه االجــراءات متثــل االســاس النظــري لقواعـد ومبــادئ نظــم الرقابــة الداخليــة . كمـا جيــب ان يوضــح هــذا الــدليل 
بصـــورة صـــادقة املســـؤوليات املرتبطـــة ابجـــراءات التصـــديق واالعتمـــاد املســـبق الي عمـــل معـــّني متعلـــق ابحـــد عناصـــر 

هــذا الــدليل حتديــدا واضــحا لنظــام صــيانة الســجالت والــدفاتر الــيت تكــّون هيكــل النظــام اصــول املنشــاة ، ويتضــمن 
 احملاسيب ، ومثال ذلك حتديد ما يلي: 

 الفرتة اليت حيتفض خالهلا ابملستندات والسجالت قبل التخلص منها . -

 قواعد ونظم حفظ هذه املستندات والسجالت والدفاتر يدو� او الكرتونيا . -

 واسس استخدام هذه املستندات والسجالت وتداوهلا .قواعد  -

 قواعد واسس جتديد هذه السجالت والدفاتر بعد استهالكها . -

هــذا النظــام وفقــا المكانيــات املنشــاة املاديــة والبشــرية  حيــث يــتم وضــعالســجالت : د) نظــام احلمايــة لالصــول و 

 ، او االختالس ، او السرقة على سبيل املثال:  بغرض محاية ووقاية كل من االصول والسجالت من التلف والضياع

 .1وضع نظام مالئم لصيانة اآلالت واملعدات واالجهزة للمحافظة على كفاءهتا طوال فرتة حياهتا االنتاجية  -
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 ختزين املواد القابلة للتلف يف اماكن خاصة كالثالجات الكربى حىت ال تتعرض هذه املواد للفساد او التلف . -

جالت والــدفاتر يف امــاكن حمــّددة ومراقبــة بشــكل يصــعب معــه ادخــال اي تعــديالت يف بيــا�ت هــذه حفــظ الســ -
 129.السجالت او اصابتها ابلتلف 

 املطلب الثالث : كفاءة العناصر البشرية من العاملني

انواعهـا و براجمهـا التقدم التكنولوجي السائد يف العامل عن طريق استخدام احلاسـبات اآلليـة املتقدمـة ابشـكاهلا و رغم 
املتعــّددة ، االّ اّن جنــاح اي نظــام مهمــا بلغــت درجــة التقــّدم هــذه مــازال و ســيظّل يتوقــف بدرجــة كبــرية علــى مــدى  

 كفاءة و مهارة العاملني يف املشروع و املسؤولني عن تنفيذ هذا النظام .

ــ ف جنــاح و فاعليــة هــذا النظــام يف وال شــك اّن نظــام الرقابــة الداخليــة ال خيــرج عــن نطــاق هــذه القاعــدة حيــث يتوق
حتقيــق اهدافــه بدرجــة كبــرية علــى مــدى كفــاءة ومهــارة و خــربة العــاملني يف هــذا املشــروع واملســؤولني عــن تنفيــذ هــذا 

 .1النظام واالشراف عليه

فـه اّن نظام الرقابة الداخلية قد يكون نظاما متكامال جبميع مقوماته وخصائصه االخرى ولكّنه يفشل يف حتقيـق اهدا
 الرئيسية بسبب عدم توافر الكفاءات البشرية من العاملني واملوظفني املسؤولني عن نشاط واعمال املنشاة 

 وعدم تفّهمهم ودرايتهم بقواعد واسس هذا النظام .

وعلى عكس ذلك قد يكون نظام الرقابة الداخلي يف املنشاة �جحا وفعاال لـيس بسـبب عناصـره ومقوماتـه االخـرى 
فــاءة املــوظفني مــن ذوي اخلــربة واالمانــة يف تنفيــذ مســؤولياهتم مــن خــالل التحديــد الواضــح لســلطاهتم ولكـن بســبب ك

 وااللتزام هبا .

 ولتحقيق كفاءة االفراد من املوظفني والعاملني ينبغي على ادارة املنشاة مراعاة العوامل التالية:
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حيقـــق كفـــاءة وفاعليـــة ادائهـــم ملهـــامهم واعمـــاهلم ســـليمة ومالئمـــة لتعيـــني وترقيـــة املـــوظفني مبـــا جيــب وضـــع سياســـة  -1
 ولذلك على املدقق ان يقوم بفحص هذه السياسة وتقييم مدى مالءمتها لطبيعة وظائف املنشاة .

جيب على املنشاة عنـد تعيـني املـوظفني التحقـق مـن تـوافر عنصـر الكفـاءة ابملسـتوى املطلـوب ألداء جـل مهـامهم  -2
 30ان يتحقق من مدى مالءمة مؤهات املوظفني العلمية لطبيعة االعمال املوكلة اىلواعماهلم ، وعلى املدقق ايضا 

 .1كل منهم وخاصة ابلنسبة ملن يشغلون وظائف مالية يف اقسام احلساابت ابملنشأة 

 االعمـال تعيـني العـدد الكـايف الجنـاز هـذه االعمـال ال اكثـر مـن اّالزمد اختيـار االفـراد لشـغل الوظـائف و جيب عن -3
 ال يرتتب على ذلك : حىت

 ز�دة تكاليف واعباء االفراد اكثر ممّا جيب . -

 ارابك االعمال وازدواجها وتداخل االختصاصات . -

 تعطيل بعض االعمال لفرتات غري مناسبة لظروف املنشاة . -

 .2ظهور بطالة مقّنعة مبا يؤثر ابلسلب كفاءة االداء نتيجة الرتاخي يف اداء االعمال  -

 النظام املتكامل للتقاريراملستخدمة و دوات الرقابة الرابع : أساليب وأاملطلب 

 أساليب وادوات الرقابة املستخدمة : أوال

مــن اخلصــائص اهلامــة الــيت جيــب ان يتميــز هبــا نظــام الرقابــة الداخليــة الفعــال تــوافر اســاليب وادوات هامــة مــن ادوات 
لرقابــة الداخليــة قــد حقــق اهدافــه ، ومــن �حيــة اخــرى جيــب ان الرقابــة الــيت ميكــن اســتخدامها للتحقــق مــن ان نظــام ا

 تتمّيز هذه االساليب واالدوات ابخلصائص الرئيسية التالية :
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جيب اختيار ادوات الرقابة املالئمة واملناسبة لكل من :املالئمة : ) 1  

طبيعة انشطة املشروع . -  

املشروع .طبيعة اجراءات نظام الرقابة الداخلية املتبعة يف  -  

 - االمكانيات املادية والبشرية للمشروع . 31

 مراحل العملية االنتاجية يف املشروع . -

ميكـن اسـتخدامها بسـهولة وفقـا المكانيـات املشـروع الواقعية الـيت اختيار ادوات الرقابة املناسبة و جيب الواقعية : ) 2

 خاصة .املادية و البشرية وال حتتاج اىل امكانيات مادية او بشرية 

ادوات الرقابـة الـيت ميكــن تطويرهـا ، او تعــديلها ، او تغيريهـا وفقـا ملقتضــيات التطـور وكــذا جيـب اختيــار املرونـة : ) 3

التحــديث يف هــذا اجملــال دون القيــام ابعــادة هيكــل اجــراءات هــذه االدوات كاملــة او اختيــار ادوات جديــدة . ومــن 
ميكــــن اســــتخدامها مســــتقبال يف ظــــل ميكنــــة النظــــام احملاســــيب واســــتخدام امثلــــة ذلــــك اختيــــار االدوات الرقابيــــة الــــيت 

 احلساابت االلكرتونية يف هذا اجملال .

) عدم االزدواجية : يعين ذلك اختيار ادوات رقابية غري متداخلة من حيث االجراءات او االهـداف و مبعـىن آخـر 4
تعارضــة او متداخلــة حبيــث ميكــن الفصــل بينهــا ان تكــون اهــداف واجــراءات هــذه االدوات املختــارة متكاملــة وغــري م

ومتييـز كــل منهـا علــى حــدى وان يكـون لكــل منهــا دور خـاص ومميّــز يف جمـال حتقيــق اجــراءات واهـداف نظــام الرقابــة 
 .1الداخلية يف املشروع 

  اثنيا : النظام املتكامل للتقارير 

 فّعال يف املشروع ان يّتبع هذا النظام اعداد تقرير من اخلصائص اهلامة اليت جيب ان يتميز هبا اي نظام رقابة داخلية
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متكامــل عــن مــدى حتقيــق نظــام الرقابــة الهدافــه املختلفــة وبنتــائج تقيــيم هــذا النظــام الــيت تفيــد املــدقق ( املراجــع ) يف 
 وضع وتصميم بر�مج مراجعته وتنفيذه بشكل دقيق ومفيد لعملية التدقيق نفسه .

 : 1تتوافر يف هذه التقارير عند اعدادها االعتبارات واخلصائص التاليةويف هذا اجملال جيب ان 32

يوضــح كــل مــا يتعلــق بنظــام الرقابــة الداخليــة مــن مشــاكل، او ثغــرات  فيجــب اعــداد التقريــر بشــكل:  الوضــوح -1

فهمهــا بغــرض معاجلتهــا او القضــاء عليهــا ، علــى ان حتــّدد هــذه املشــاكل بســهولة ، او وضــوح اســباهبا بطريقــة تيّســر 
 حتديد التوصيات املناسبة لعالجها من قبل خمتلف االطراف ذات العالقة يف الشركة .

جيــب مراعــاة اعــداد تقــارير الرقابــة الداخليــة بدرجــة دقّــة عاليــة حــّىت ميكــن االعتمــاد عليهــا يف جمــال املوضــوعية :  -2

حقيقيـة واقعيـة وليسـت جمـرد احتمـاالت  و  اختاذ قرار معّني ، ومعىن ذلك ان تعـّرب هـذه التقـارير وحتتـوي علـى نتـائج
 من �حية اخرى يراعى فيها املوضوعية يف اعدادها و عدم التحّيز يف ذلك .

جيـــب مراعـــاة اعـــداد هـــذه التقـــارير يف الوقـــت املناســـب وابلســـرعة املالئمـــة حـــّىت ميكـــن االســـتفادة ممـّــا الســـرعة :  -3

 حتتويه هذه التقارير من نتائج وتوصيات .

بطريقــة تالئـم اهـداف الرقابــة الداخليـة مـن �حيــة جيـب اعــداد هـذه التقـارير اخلاصــة ابلرقابـة الداخليـة ئمـة : املال -4

 وتالئم املستوى االداري الذي سوف تقّدم اليه هذه التقارير من �حية اخرى .

واالجيـاز غـري املخـل مبوضـوع وبصفة عامة جيـب مراعـاة اعـداد تقـارير الرقابـة الداخليـة مـع مراعـاة التفصـيل غـري املمـل 
 التقرير .

 سبق يتبّني ان اي نظام رقابة داخلية وحّىت يكون نظام جّيد وفّعال جيب ان يتمّيز هبذه اخلصائص السابقة وّمما

بشكل او آبخر ومعىن ذلك ان احلكم على مدى قّوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يتوقف على مدى توافر هذه 
 كاملة او مدى توافر بعضها دون االخرى .اخلصائص وبصورة مت
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 خالصة الفصل األول

وع دون االملام لقد حاولنا يف هذا الفصل اعطاء صورة عن نظام الرقابة الداخلية ، حيث ال ميكن دراسة هذا املوض
 به ومعرفته ، وهذا من خالل دراسة مكو�ته وانواعه واهدافه ووسائله وخصائصه.

تبّني اّن نظام الرقابة الداخلية يعّد من االسس اليت الميكن االستغناء عنها يف اي  من خالل دراسة هذا الفصل
 مؤسسة .

 ومن االمور اليت تقوم عليها اي مؤسسة ايضا التدقيق الداخلي ، وهو ما سيعرض بشئ من التفصيل  يف الفصل

 الثاين .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



مدخل للتدقيق الداخلي  الثاين:  الفصل 

الثاينمقدمة الفصل   

عرف التدقيق الداخلي كمهنة منذ زمن بعيد حيث كان أصحاب املشروعات التجارية مهتمني مبراقبة العمليات 
التجارية هلم ، إال أن التدقيق الداخلي كمفهوم علمي مل يظهر إال يف اآلونة األخرية وبصفة خاصة بعد إنشاء 

ومنذ ذلك التاريخ عمل هذا   The Institut Of Internal  Auditors 1941 معهد املدققني الداخليني األمريكي يف عام
 املعهد على تدعيم وتطوير التدقيق الداخلي الذي يعترب أداة فّعالة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية .

 لدراسة هذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث :

 ول: أساسيات حول التدقيق الداخلي املبحث األ

 املبحث الثاين: حمّددات ( ضوابط ) التدقيق الداخلي 

 املبحث الثالث: معايري التدقيق الداخلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يساسيات حول التدقيق الداخلأ ول:األاملبحث   

ه من مؤسسات بنوك تطّور التدقيق الداخلي بتطور العصور، وظهر ليعطي اختالف حاجات أفراد اجملتمع إليلقد 
           صل . ألنّه يعّد مبثابة العني الساهرة فيها وهو ما سيوضح يف هذا الف اخل ،وهيئات حكومية ... 

التدقيق الداخلي  تطّور ول: حملة اترخيية عناملطلب األ  

يف    لتاريخ تطّور التدقيق يالحظ تعّدد وتنوّع أشكاله وجماله، فقد احنصرت أهدافه يف املراحل األوليةاملتتّبع 
والغش والتالعب، وضاق نطاقه يف العمليات املالية ليصبح اعم وأوسع إلجراء إيصال النتائج اكتشاف األخطاء 

 ) Institute Of Internal Auditors - IIAالداخليني ( وترجع بداية االهتمام ابلتدقيق الداخلي إىل إنشاء معهد املدققني
وهذه اخلطوة ميكن اعتبارها اخلطوة األساسية يف جمال التجسيد املهين  . 1941يف الوال�ت املتحدة األمريكية عام 
 IIAإصدار أول قائمة تتضّمن مسؤوليات التدقيق الداخلي صادرة عن ( 1947للتدقيق الداخلي، حيث مت يف عام 

دليل تعريف مت اعتماد  1964مت إصدار أول قائمة معدلة ملسؤوليات التدقيق الداخلي ، ويف عام  1957ويف عام ) 
 التدقيق الداخلي على انّه : " مراجعة لإلعمال والسجالت تتم داخل املنشأة " .

مت تشكيل جلان لدراسة واقرتاح إطار متكامل ملعايري األداء املهين يف التدقيق الداخلي ، ويف عام  1974يف عام 
 انتهت الّلجان وقدمت تقريرا لنتائج دراستها . 1977

، وعرف 1978ي على هذه املعايري يف املؤمتر الدويل السابع والثالثني يف سان فرانسيسكو عام ومت التصديق النهائ
التدقيق الداخلي منها على انّه وظيفة تقومي مستقلة يتم إنشاؤها داخل املنشأة لفحص وتقومي أنشطتها املختلفة 

األنشطة اليت يتم ، املعلومات التحليلية وعمل الدراسات  وتقدمي املشورة والتوصيات املناسبة بصدد 33ابلبيا�ت
 .1تدقيقها 
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، ومت صياغة دليل جديد لتعرف  (IIA)دليل ألخالقيات مهنة التدقيق صادرة عن إصدار  مت 1960يف عام 
من قبل معهد املدققني الداخليني على انّه نشاط نوعي واستشاري وموضوعي  1999التدقيق الداخلي يف عام 

 مستقل داخل املنشأة مصّمم ملراجعة وحتسني اجناز هذه األهداف .

مستقل  مت تعريفه على انّه نشاط أتكيديملمارسة مهنة التدقيق الداخلي و  مت صياغة دليل جديد 2001ويف عام 
 ضافة قيمة للمنشأة ولتحسني عملياهتا .موضوعي ونشاط استشاري مصّمم إل

 املطلب الثاين: تعريف التدقيق الداخلي   

لقد تعّددت املفاهيم اخلاصة ابلتـدقيق الـداخلي نظـرا للتطـورات الـيت مسـت بـه وسـنتطرق إىل ابـرز املفـاهيم احلديثـة : 
املؤسسـة تنشـؤه اإلدارة للقيـام يعرف التدقيق الداخلي على انّه جمموعة من األنظمـة وأوجـه نشـاط مسـتقل داخـل  )1

خبـــدمتها يف حتقيـــق العمليـــات والقيـــود بشـــكل مســـتمر لضـــمان دقـــة البيـــا�ت احملاســـبية واإلحصـــائية يف التأكـــد مـــن 
ـــاع موظفيهـــا للسياســـات واخلطـــط و  ـــة أصـــول وممتلكـــات املؤّسســـة ويف التحقـــق مـــن إتب االحتياطـــات املّتخـــذة حلماي

ويف قيــاس صــالحية تلــك اخلطــط والسياســات ومجيــع وســائل الرقابــة األخــرى يف  اإلجــراءات اإلداريــة املرســومة هلــم ،
أداء أغراضــها واقــرتاح التحســينات الــّالزم إدخاهلــا عليهــا ، وذلــك حــّىت تصــل املؤسســة إىل درجــة الكفايــة اإلنتاجيــة 

 .1القصوى 

أنشـــطتها كخدمــــة هبــــدف هـــو وظيفــــة تقيـــيم مســــتقلة تنشـــأ داخــــل املؤسســــة ( املنشـــاة ) لفحــــص و تقيـــيم كافــــة  )2
مساعدة موظفيها لإلطالع مبسؤولياهتم جبدارة ،حيث يقوم التدقيق الداخلي بتزويـد اإلدارة ابلّتحلـيالت والتقييمـات 
والنصــائح واإلرشــادات واملعلومــات املتعّلقــة ابألنشــطة الــيت متــت مراجعتهــا ، ويتضــمن هــدف التــدقيق الــداخلي إجيــاد 

 .2 نظام رقابة كفؤ بتكلفة معقولة

 التدقيق الداخلي أبنه: "نشاط 200434عّرف معهد املدققني الداخليني يف أمريكا يف آخر تعديل ملعايريه لسنة  )3

1يونس جربوع ، مراجعة احلساابت بني النظرية و التطبيق ، الدار اجلامعية للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ، 2000 ، ص  34                 
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اعد التدقيق الداخلي مستقل وموضوعي ذو طبيعة استشارية مصّممة لز�دة قيمة للمنظمة وحتسني عملياهتا ، ويس
إدارة املخاطر والرقابة  وعي ومنظم لتقييم وحتسني فعاليةاملنظمة على حتقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل موض

 وعمليات التحّكم" 1.

أنواع التدقيق الداخلياملطلب الثالث :   

التــــدقيق،  ابلــــرغم مــــن تعــــّدد أنــــواع التــــدقيق الــــداخلي إال انّــــه مــــن الصــــعوبة فصــــل هــــذه األنــــواع عــــن بعضــــها أثنــــاء
فقــد عمــد معهــد املــدققني علــى تقســيم التــدقيق الــداخلي إىل األقســام التاليــة مــن اجــل تبســيط فهــم كــل نــوع 35وهلــذا

 .  2وتسهيل التعامل معه من اجل حتقيق أهداف التدقيق 

) : أنواع التدقيق الداخلي1(الشكل رقم   
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: يهــدف اىل التحقــق مــن الكفــاءة والفعاليــة االقتصــادية يف األنشــطة املــراد تــدقيقها ومســاعدة  التــدقيق التشــغيلي )1
غيلي اإلدارة علــى حــل املشــاكل بتقــدمي توصــيات جمديــة مــن اجــل ســلوك �ــج عمــل واقعــي . ويعــرف التــدقيق التشــ

(تــدقيق العمليــات ) أبنــه " الفحــص والتقــومي الشــامل لعمليــات املشــروع لغــرض إعــالم اإلدارة ، كمــا يشــمل التــدقيق 
 تقومي كفاءة استخدام املواد املادية والبشرية ، ابإلضافة اىل تقومي إجراءات خمتلف العمليات ، وجيب ان يتضّمن 

1 كرمية علي اجلوهر ، التدقيق و الرقابة الداخلية على املؤسسات ، منشورات املنظمة العربية للتنمية االدارية ، القاهرة ، 2012 ، ص10                
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 التدقيق أيضا التوصيات الّالزمة ملعاجلة املشاكل والطرق لز�دة الكفاءة والرحبية .  

: يهــدف اىل التحقــق مــن دقــة البيــا�ت ومــدى االعتمــاد علــى املعلومــات املاليــة وكــذلك احملافظــة  التــدقيق املــايل) 2
 :  1تقوم على على األصول . وختضع كافة العمليات املالية للتدقيق املايل واملستندي واليت

 التأكد من ان الصرف يتماشى مع ما تسمح به اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة املعمول هبا . -1

التأكـــد مـــن ســــالمة إجـــراءات الصـــرف والتثبــــت مـــن اعتمـــاد الســــلطة املخـــول هلـــا اعتمــــاد الصـــرف ويف حــــدود  -2
 صالحيتها .

ـــــة الصـــــرف والتأكـــــد مـــــن ا -3 ســـــتكمال أصـــــل مســـــتند الصـــــرف األساســـــي كـــــالفواتري و املراجعـــــة املســـــتندية لعملي
 املخالصات واإليصاالت والكشوف األصلية . 

التأكـــد مـــن عـــدم احتمـــال تكـــرار الصـــرف مـــن خـــالل الصـــرف ابملســـتند األصـــلي ال ينفـــي وجـــود مراجعـــة ماليـــة  -4
 متخّصصة قبل الصرف مسؤولية اإلدارات واألقسام اجتاه واجبات التدقيق الداخلي .

: اّن اهلدف من تدقيق نظم املعلومات هو التحقق مـن سـالمة املعلومـات إلعطـاء التقـارير  تدقيق نظم املعلومات) 3
 املالية والتشغيلية يف الوقت املناسب وصحيحة وكاملة ومفيدة .

 وختتلف بيئة احلاسب اآليل عن بيئة العمل اليدوي من وجهة نظر املدقق يف : 

يل اآليل للعمليات اىل دمج كثري من العمليـات اليدويـة املسـتقلة يف خطـوة واحـدة ممّـا فصل املهام : يؤدي التشغ -1
يــؤدي ضــعف الرقابــة الناجتــة عــن فصــل املهــام ، وهــذه الــز�دة يف املخــاطر ميكــن تعويضــها بســهولة إبجــراءات رقابيــة 

 بديلة .

، فبينمـــا   املختلفــةيـــة لعمليــات التشـــغيل اختفــاء مســـار التــدقيق : ختتفـــي يف بيئــات احلاســـب اآليل اإلثبــااتت الورق -2
 36كانت البيئة اليدوية تتمّتع إبثبااتت ورقية لكل عملية من العمليات وابلتايل وجود مسار ودليل واضح ملراحل 
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ســري العمليــة ، تطّلــب ذلــك اىل ضــرورة القيــام بعمليــة التــدقيق علــى احلاســب اآليل بصــورة مســتمرة وعنــد اجنــاز كــل 
 وعدم االنتظار حّىت انتهاء العملية . مرحلة من املراحل

تشغيل موّحـد للعمليـات : تكفـل بيئـة احلاسـب اآليل االتسـاق والثبـات يف تشـغيل العمليـات مبـا يضـمن اختفـاء  -3
األخطـــاء البشـــرية واحلســـابية ، ويف املقابـــل فـــاّن بيئـــة احلاســـب اآليل تكـــون عرضـــة وبشـــكل أكـــرب مـــن البيئـــة اليدويـــة 

 ظام ككل وذلك بسبب خطأ مثال يف بناء الربامج .لألخطاء يف عمل الن

مباشرة احلاسب اآليل ابلعمليـات : يقـوم احلاسـب ابملباشـرة بتنفيـذ العمليـات دون احلاجـة للموافقـة املسـبقة كمـا  -4
 هو احلال يف البيئة اليدوية . 

تزايــد فــرص حــدوث األخطــاء والتجــاوزات: تعمــل اجملموعــة التاليــة مــن صــفات بيئــة احلاســب اآليل علــى ز�دة  -5
 فرصة وقوع األخطاء والتجاوزات املقصودة: 

 إمكانية الوصول من على بعد اىل احلاسب اآليل اىل بيا�ت احلاسب وخاصة يف بيئة شبكات احلاسب . -

 علومات يف احلاسب اآليل، على عكس احلال يف بيئة العمل اليدوي .الرتكيز الكبري للبيا�ت وامل -

 عدم مشاركة مستخدم احلاسب اآليل يف عملية التشغيل ممّا يقّلل من فرصة مالحظته لألخطاء . -

 إمكانية حدوث األخطاء والتجاوزات يف مرحلة تصميم ، او صيانة احلاسب .  -

ري: متــــنح بــــرامج احلاســــب اآليل فرصــــة اكــــرب للمتابعــــة واإلشــــراف اإلداري ز�دة فرصــــة املتابعــــة واإلشــــراف اإلدا -6
وذلك من خالل التحليل التفصيلي للبيا�ت ومن خالل برامج التدقيق واملتابعة املتزامنة مع عمليـات التشـغيل اآليل 

 اآليل.

اعتمــاد عناصــر الضــبط واملتابعــة يف الــربامج التطبيقيــة علــى عوامــل الضــبط والرقابــة العامــة يف بيئــة احلاســـب:  -377
     1حيث تعتمد فعالية وكفاءة عناصر الرقابة يف الربامج التطبيقية على متانة عوامل الرقابة يف بيئة احلاسب اآليل 
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را لـــوفري احلاســـب اآليل لكميـــة اكـــرب مـــن البيـــا�ت والتقـــارير، فـــاّن ز�دة الفـــرص للقيـــام ابملراجعـــة التحليليـــة : نظـــ -8
 الفرصة تزداد للقيام بعمليات التحليل التفصيلية للبيا�ت واستخالص النتائج منها .

: إن اهلـدف مـن تـدقيق األداء هـو التأكـد مـن الفعاليـة والكفـاءة االقتصـادية ألداء املـوظفني ومـدى  تدقيق األداء) 4
ألنظمــــة والقــــوانني . يطلــــق علــــى هــــذا النــــوع مــــن التــــدقيق ابلتــــدقيق اإلداري كونــــه يقــــوم بفحــــص شــــامل االلتــــزام اب

 لإلجراءات واألساليب اإلدارية وتتم يف اآليت :

تقيــيم األداء : مــن حيــث مــدى توافــق السياســات واخلطــط مــع اإلجــراءات املّتبعــة ومراجعــة مجيــع وســائل املراقبــة  -1
 األمثل وكشف االحنرافات مع إبراز التوصيات العالجية ( التقرير الشهري للموازنة) للتحقق من مدى االستخدام 

احلكــم علــى الكفايــة وترشــيد اإلنفــاق: حصــر أي ضــياع يف اســتخدام مــوارد املنشــاة ورفــع الكفايــة اإلنتاجيــة مــن  -2
 امها بكفاءة وفعالية.خالل تتّبع اجملهود املكّرر الغري ضروري وأي إسراف يف استخدام املوارد وعدم استخد

: اهلــدف مــن التــدقيق البيئــي قيــاس مــدى االلتــزام ابألنظمــة اخلاصــة ابلبيئــة والتلــوث ومــا ميكــن ان  التــدقيق البيئــي) 5
يواجــه املنشــأة واحلفــاظ علــى األنظمــة البيئيــة ومحايتهــا مــن خمتلــف املصــادر الــيت تــؤّدي اىل تــدهورها  ومواردهــا وكــذا 

 بيئية التالية : محايتها من االستنزاف، أو االنقراض .. وحتديد وتقييم املظاهر ال

األغربة، الضجيج، املياه العادمة، حرق املخّلفات، املواد املستنزفة لطبق األوزون، التدخني احلرارة والرطوبـة العاليـة يف 
 مناطق اإلنتاج ، هدر الطاقة الكهرابئية، املخّلفات الصلبة ..اخل .

د مظــاهر البيئــة اهلامــة لضــبطها والســيطرة عليهــا فعلــى التــدقيق الــداخلي ان يتأّكــد مــن اّن املنشــأة عملــت علــى اعتمــا
لتحسني األداء البيئي للمنشأة وكذلك اخذ االحتياطات الّالزمة ملواجهة أي اثر بيئي قـد يـؤثّر علـى عدالـة البيـا�ت 

 .  1املالية والتأكد من االلتزام هبا 

38 

 املطلب الرابع: وظيفة التدقيق الداخلي 
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تنفيــذ العمليــات احملاســبية، لــذلك فــاّن منــع واكتشــاف وتصــحيح الغــش واخلطــأ يف  يــتم التــدقيق الــداخلي عــادة بعــد
البيـــا�ت احملاســـبية ميثّـــل اهلـــدف األساســـي للتـــدقيق الـــداخلي للتأّكـــد مـــن ســـالمة الســـجالت والبيـــا�ت احملاســـبية و 

 احملافظة على أصول املنشأة. 

 ا يلي: الفحص والتقييم وأساسا على ما تقّدم ميكن حتديد وظيفة التدقيق الداخلي كم

 : الفحص: يعين مفهوم الفحص تدقيق األحداث والوقائع املاضية للتحقق من اآليت:الوظيفة األوىل

 دقة وتطبيق الرقابة احملاسبية، ومن إمكانية االعتماد على البيا�ت احملاسبية. -

 من السرقة واإلمهال . إن أصول املنشأة قد مت احملاسبة عنها ، وأ�ا حماطة ابحلماية الكافية -

 اختبار الرقابة الداخلية خاصة مبا يتعّلق ابلفصل بني وظيفة االحتفاظ ووظيفة التنفيذ ووظيفة احملاسبة . -

تقيــيم الضــبط الــداخلي مــن حيــث تقيــيم األعمــال مبــا حيقــق تسلســل تنفيــذ العمليــات ، حبيــث يــدقق كــل موظــف  -
 ىل تكرار األعمال .عمليات املوظف الذي قبله ، ومبا ال يؤدي ا

ومــا هــو جــدير ابلــذكر اّن املــدقق الــداخلي لديــه مــن الوقــت واخلــربة ، ليــتمكن مــن انتقــاد وتقيــيم مجيــع أوجــه الرقابــة 
 الداخلية ، ولذلك يطلق على وظيفة الفحص التدقيق املايل .

: التقييم : تعد وظيفة التقييم امتداد لتدقيق األحداث املالية ، لذا فاّن مفهوم التقيـيم يتضـمن التأكـد  الوظيفة الثانية
 من اّن كل جزء من نشاط املنشأة موضع مراقبة .

وعليه فاّن حتقيق هذه الوظيفة يكون من خالل أتسيس بر�مج للتدقيق الداخلي عن طريق اخلريطة التنظيميـة ولـيس 
 39تقارير املالية مثل التدقيق اخلارجي.                                                           على أساس ال
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وبناءا على ذلك فان املدقق الداخلي يعّد يف هذه احلالة ممثال لإلدارة العامة وليس ممـثال لـإلدارة املاليـة ، وذلـك ألنـه 
ف اليت وضعتها اإلدارة العليا هلا او مدى متاشـي النظـام مـع مـا يقّيم ندى تقارب أهداف األنظمة الفرعية مع األهدا

 تتطّلبه اإلدارة .

 املبحث الثاين: حمّددات ( ضوابط ) التدقيق الداخلي     

للقيــام بعمليــة التــدقيق يعمــل املــدقق وفــق جمموعــة متكاملــة مــن الضــوابط الــيت توّضــح وتــنظّم عملــه ( تســّهل ) ،والــيت 
  تسري عليها وظيفة التدقيق ، وهذا ما ميكن توضيحه من خالل عناصر هذا املبحث .تعّد مبثابة اخلطة اليت

 املطلب األول: مراحل التدقيق الداخلي 

من اجل القيـام بعمليـة التـدقيق الـداخلي يقـوم املـدقق إبتبـاع جمموعـة مـن املراحـل كـل مرحلـة مرتبطـة ابألخـرى، ومييّـز 
 :1ثالثة مراحل أساسية هي 

 : وهي املرحلة اليت من خالهلا يتم اجناز كافة األعمال التحضريية لألنشطة حمل التدقيق . الدراسةمرحلة ) 1

اىل التـدقيق الـداخلي ، حيــّدد تتمثــل يف رسـالة تتضـمن توكيــل مـن طـرف اإلدارة العامــة األمـر بعمليـة التـدقيق : و  1-1
 ني الداخليني .من خالله املسؤولني الرئيسيني املعنيني ابلتدخل القريب للمدقق

وجيــب ان يكــون التخطــيط  التــدقيق ، يقــوم املــدقق الــداخلي بتخطــيط عمليــة ختطــيط عمليــة التــدقيق الــداخلي : 1-2
 موثق ويتم من خالل جمموعة من اخلطوات التالية :

 أهداف ونطاق عمل املدقق الداخلي .حتديد  -

 مثل اوراق العمل ، تدقيق يف الفرتات املاضية .احلصول على معلومات متثل اخللفية لألنشطة حمل التدقيق  -

 حتديد املوارد الّالزمة ألداء التدقيق . -40
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 التواصل مع كافة األطراف اليت حتتاج أن تعرف معلومات حول عملية التدقيق الداخلي . -

 جيب ان حيّدد مدير ادارة التدقيق الداخلي توقيت والكيفية وملن سيتم تقدمي تقارير إدارته . -

 .الضعفنقاط القوة و  تبيان إعداد جدول 1-3

تقـدمي رأي املـدقق حـول حتليـل مصـادر القـوة ومـواطن الضـعف ابلنسـبة ألهـداف الرقابـة دول جلـيتم من خالل هذا او 
الداخلية ، وتقليل خماطر التدقيق هبدف حتضري تقريـر التوجيـه ، تتوقـف خمـاطر التـدقيق علـى تقـدير كـل مـن املخـاطر 

التاليــة والــيت تعتمــد علــى احلكــم املهــين للمــدقق وهــي : املخــاطر الكامنــة ، خمــاطر الرقابــة الداخليــة ، خمــاطر الثالثــة 
   الكشف .

توضـيح أهـداف التـدقيق اىل مسـؤويل األنشـطة حمـل التـدقيق وذلـك انطالقـا مـن  يتم مـن خـاللو  تقرير التوجيه : 1-4
 ا .نتائج جدول تبيان نقاط القوة والضعف املدروس سابق

 وهي املرحلة اليت يقوم فريق التدقيق الداخلي ابلعمل ميدانيا وتشمل العناصر التالية: :مرحلة التنفيذ) 2

فحص وتقييم املعلومات: يقـوم املـدقق الـداخلي جبمـع و حتليـل وتفسـري وتوثيـق املعلومـات وذلـك لتـدعيم نتـائج  2-1
 عملية التدقيق الداخلي حيث:

 كمه أهداف نطاق عملية التدقيق .مجع املعلومات جيب ان حي -

جيـــب ان تكـــون املعلومـــات كافيـــة وتتميـــز ابلكفـــاءة ومناســـبة و�فعـــة وان تـــوفر أســـاس ســـليم للتوصـــل اىل نتــــائج  -
 وتوصيات سليمة لعملية التدقيق .

 اإلجراءات مبا فيها أساليب املعاينة جيب ان يتم حتديدها بشكل مسبق . -

  41عملية مجع البيا�ت وحتليلها وتفسريها جيب ان تتّم حتت إشراف املدقق الداخلي .  -
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أوراق العمل اخلاصة بعملية التـدقيق الـداخلي جيـب ان يـتم إعـدادها بواسـطة املـدقق الـداخلي علـى ان يقـوم مـدير  -
  4243ادارة التدقيق الداخلي بفحصها .

عــن األدلــة الكافيــة مــن اجــل إعطــاء رأي فــين  املــدقق الــداخلي ابلبحــثيقــوم  :1اإلثبــات البحــث عــن األدلــة و  2-2
 حمايد ، اعتمادا على التأكد من سالمة املعاجلة احملاسبية للبيا�ت وعرض املعلومات ، وكذا من خالل الفحص

يســتطيع علــى واملالحظــة واالستفســارات واملصــادقات الــيت تــوفر للمــدقق معقــوال وقاعــدة رأ� معقــوال وقاعــدة متينــة 
 ضوئها من إبداء رأي فين حمايد حول موضوع التدقيق.

وهـــو وثيقـــة داخليـــة إلدارة التـــدقيق موجهـــة لتحديـــد وتوزيـــع مهـــام فريـــق التـــدقيق ، وختطـــيط  بـــر�مج الفحـــص : 2-3
 ومتابعة أعمال املدققني من اجل حتقيق األهداف املتعلقة بتقرير التوجيه .

يتم إعدادها لفرتة قبل وبعـد �ايـة املهـام احملـّددة يف بـر�مج التحقيـق وذلـك ألنّـه رّمبـا  : وهي ورقة2ورقة التغطية   2-4
تتغـــري او يتســـع نطـــاق اإلجـــراءات اذا كـــان هنـــاك ضـــرورة لـــذلك ، ويتضـــمن أهـــداف التـــدقيق شـــروط تنفيـــذ العمـــل 

 واالستنتاجات بصورة واضحة ومفهومة .

 44 عناصر ورقة التغطية ):2الشكل رقم (

 احملرر بر�مج الفحص حول ... التدقيق

Sourse: Pierre Schick, Memento D audit Intern, Dunod, Campus, France, 2007, p. 10 
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52، ص  2005ة ، و مسعود صديقي ، "مراجعة و تدقيق احلساابت" ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، الطبعة الثانيحممد التهامي طواهر  2  

 التعليمات ورقة التغطية حول 
  اهلدف
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  النتائج
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عناصـــر ، يقـــوم املـــدقق ابلبحـــث عـــن ورقـــة اظهـــار وحتليـــل املشـــكل : وتتمثـــل يف ورقـــة عمـــل تتشـــكل مـــن عـــّدة  2-5
 املشكل ومعاينته وشرح اسبابه ونتائجه ، واقرتاح احللول .

 وتتكون ورقة اظهار وحتليل املشكل من العناصر اليت يلخصها الشكل التايل : 

 ) : ورقة إظهار و حتليل املشكل3الشكل رقم (

 حتليل املشكل ورقة اظهار و 
 اوراق العمل :                                 و ت م رقم :              

 املشكل :                               
 املعاينة :

 األسباب : 
 النتائج :

 احللول املقرتحة :
 حل لاعداد :                                      املصادقة عليه                                صا

   يوم :                                         يوم :                                 يوم : 
Sourse, Pierre Schick, Op. Cit, P. 108 

 يقوم املدقق يف هذه املرحلة جبمع عناصر عمله من خالل أوراق العمل اليت هي عبارة عن ) املرحلة اخلتامية: 3

كــل األدلـــة والقـــرائن الـــيت يـــتم جتميعهــا بواســـطة املـــدقق إلظهـــار مـــا قـــام بــه مـــن عمـــل ، والطـــرق واإلجـــراءات يتبعهـــا 
والنتــائج الــيت توصــل إليهــا ، وبواســطتها يكــون لــدى املــدقق األســس الــيت يســتند عليهــا يف إعــداد التقريــر و القــرائن 

 .1هنية اثناء عملية الفحص ملدى الفحص الذي قام به والدليل على نتائج العناية امل

 45.إبعداد تقرير مبدئي حول نتائج املراحل السابقة من اجل إعداد التقرير النهائي يقوم املدقق هيكلة التقرير: 3-1

�ائي اىل مسؤول الوحدة حمـل التـدقيق : يقـوم مسـؤول عمليـة التـدقيق الـداخلي بتقـدمي ملخـص   تقدمي ملخص 3-2
 مسؤول الوحدة حمل التدقيق .حول عملية التدقيق اىل 

 عملية التدقيق الداخلي اليت قام هبا من خالل إعداد تقرير يقوم املدقق الداخلي بتوصيل نتائج :تقرير التدقيق  3-3
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 يف شكل مكتوب ، وجيب ان يكون موقعا ، وذلك بعد اإلنتهاء من عملية الفحص .

 خايل من اي حتريف . جيب ان يكون التقرير موضوعي ، غري متحّيز وان يكون -

جيــب ان يكــون التقريـــر مفهــوم ، منطقـــي، و ان حيتــوي علــى اقـــل قــدر ممكـــن مــن اللغــة التقنيـــة املتخصصــة حـــىت  -
يكون مفهوما جلميع العاملني ، وان حيتوي علـى معلومـات كافيـة لتـدعيم احلقـائق واالسـتنتاجات الـيت يشـتمل عليهـا 

 التقرير .

رير التدقيق الداخلي وكذلك حمتو�ت هذا التقرير ختتلـف بنـاءا علـى طبيعـة عمليـة اّن الشكل الذي يكون عليه تق -
التدقيق ذاهتا ولكـن هنـاك حـد ادىن مشـرتك يف كافـة أنـواع التقـارير وهـو ضـرورة احتوائهـا علـى هـدف عمليـة التـدقيق 

 ونطاق الفحص و أخريا النتائج اليت توصل إليها .

ت متثل اخللفيـة للموضـوع حمـل التـدقيق وميكـن ان حيتـوي علـى ملخـص ألمـور ميكن ان حيتوي التقرير على معلوما -
 معّينة ، مثل بعض املعلومات التفسريية وبعض االستنتاجات من تقارير تدقيق داخلي سابق .

بعـد إعـداد تقريـره النهـائي عنهـا ، وذلـك للتأكـد مـن أن جيب ان يتابع املدقق الداخلي عملية التدقيق  املتابعة : 3-4
لنتـــائج والتوصـــيات الـــيت اقرتحهـــا قـــد مت اختـــاذ إجـــراءات مناســـبة اجتاههـــا ، حيـــث جيـــب ان حيـــّدد املـــدقق الـــداخلي ا

اإلجراءات التصحيحية الّالزمة لتصحيح اي نواحي الضعف ، لـذلك فـان املـدقق الـداخلي جيـب ان يتأكـد ان هـذه 
ــــة او اّن اإلدارة ــــائج املرغوب وجملــــس اإلدارة قــــد أخــــذا يف احلســــبان اخلطــــر  اإلجــــراءات التصــــحيحية قــــد حّققــــت النت

املصاحب لتجاهل هذه اإلجـراءات التصـحيحية وهنـاك عـدد مـن األسـاليب لتحقيـق متابعـة فعالـة علـى سـبيل املثـال 
احلصــول او تلقــي تعــديالت بشــكل دوري مــن اإلدارة وذلــك للتعــرف علــى اجملهــودات املبذولــة لتصــحيح اي أخطــاء  

 . 1تقارير لإلدارة العليا عن مدى االستجابة لنتائج عملية التدقيق الداخليكانت موجودة عند إعداد ال
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 العناصر املشرتكة يف تنفيذه الداخلي و  التدقيقاملطلب الثاين : خدمات 

يقّدم التدقيق الداخلي حبكم كونه وظيفة داخلية يف املؤسسة جمموعة من اخلدمات الرئيسية التابعة لإلدارة العليـا مـن 
 جمموعة من العناصر او األركان اليت تشرتك يف أداء وتنفيذ التدقيق الداخلي .خالل 

   خدمات التدقيق الداخلي:  أّوال

 العديد من اخلدمات داخل املؤسسة من أمهها :يقدم التدقيق الداخلي 

لتحقيـــق  خــدمات وقائيـــة : وهــي عبـــارة عــن جمموعـــة مـــن اإلجــراءات الـــيت يضــعها املـــدّقق الــداخلي يف املؤسســـة -1
احلماية الكاملة لألصول واملمتلكات من السرقة او االختالس ، ومحاية السياسات املختلفة يف املؤسسة مـن حتريفهـا 

 او تغيريها دون مربّر .

خدمات تقييمية : تتمثل يف األسـاليب واإلجـراءات الـيت يسـتخدمها املـدقق يف جمـال قيـاس وتقيـيم مـدى فاعليـة  -2
 الداخلية يف املؤسسة . نظم وإجراءات الرقابة

خــدمات إنشــائية : تتمثــل يف مســاعدة املــدقق الــداخلي إلدارة املؤسســة بتــوفري البيــا�ت املاليــة املالئمــة يف جمــال  -3
 حتسني األنظمة املوضوعة داخل املؤسسة سواء كانت هذه األنظمة إدارية أو مالية أو فنية .

خــدمات عالجيــة : تتمثــل يف اإلجــراءات واألســاليب الــيت يســتخدمها املــدقق يف جمــال تصــحيح اي أخطــاء قــد  -4
اكتشفها او التوصيات اليت يتضمنها تقريـر تدقيقـه واخلاصـة إبصـالح أي أخطـاء او عـالج أوجـه القصـور يف خمتلـف 

 1.47نظم املشروعات 

  العناصر املشرتكة يف تنفيذه:  اثنيا

 او األركان تتلخص يف اآليت :  وتنفيذ التدقيق الداخلي وحتقيقه مبجموعة من يرتبط أداء

   الفحص والتحقيق : يعترب الفحص ركنا أساسيا من أركان التدقيق الداخلي والذي يدور حول التأكد من   -1
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 من مدى صحة العمليات املالية واحملاسبية من حيث: 

 الدقة يف تسجيل هذه العمليات دفرت�. -

 التوجيه احملاسيب للعمليات املالية والتحديد السليم لطريف العملية ( املدين و الدائن ). -

التحليــــل : يــــتم هــــذا العنصــــر يف عمليــــة الفحــــص اإلنتقــــادي للسياســــات اإلداريــــة وإجــــراءات الرقابــــة الداخليــــة  -2
مــن األســاليب لتنفيــذ عمليــة والســجالت والتقــارير لتحديــد نقــاط الضــعف فيهــا ويســتخدم املــدقق الــداخلي العديــد 

التحليل هذه منهـا أدوات التحليـل املـايل واملقـار�ت وإجيـاد العالقـات املختلفـة بـني القـوائم املاليـة يف املؤسسـة وحتليـل 
 النتائج على مستوى األقسام وحتليلها على مستوى املؤسسة لعدد من السنوات إىل غري ذلك من األساليب .

لعنصـــر يف اإلجــــراءات الـــيت يضــــعها املـــدقق الـــداخلي يف ســــبيل التأكـــد مــــن مـــدى التــــزام االلتـــزام :يتمثـــل هــــذا ا -3
العـاملني يف املؤسسـة ابلسياسـات اإلداريــة املرسـومة وأداء العمليـات وفقـا للــنظم املوضـوعة والقـرارات املتخـذة يف هــذا 

 اجملال

املــة ابجلوانــب القانونيــة واحلكــم علــى ومــن حــق املــدقق ان يســتعني عنــد احلاجــة بــبعض قــوانني املؤسســة لــدرايتهم الك
 مدى االلتزام هبا .

 التقييم : ويتمثل هذا العنصر يف حتديد العناصر السابقة على أساس أن دور املدقق الداخلي يرتكز فيما يلي: -4

 مدى كفاءة وفاعلية السياسات واإلجراءات يف حتقيق األهداف . -

 من عناصر التدقيق ابعتباره األداة الرئيسية اليت يعرب فيها املدقق عن:التقرير:يعترب التقرير العنصر األخري  -5

 املشاكل اليت واجهها وأسباهبا  -

 48نقاط الضعف يف السياسات واإلجراءات . -
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 التوصيات املناسبة لعالج نقاط الضعف وحل أي مشكل . -

 النتائج النهائية اليت توصل إليها . -

 ات املدقق الداخلي سلطاملطلب الثالث : مسؤوليات و 

تتضمن قائمة مسؤوليات التدقيق الداخلي قسما خاصا مبسؤوليات وسلطات املدقق الداخلي ، وتقضي القائمـة يف 
هــذا الشــأن أبنــه نظــرا ألّن وظيفــة التــدقيق متــارس يف ظــل سياســات مت وضــعها عــن طريــق اإلدارة ، فــان هنــاك خطــر 

 : 1عالجا هلذا اخلطر يشتمل على ما يليقائم على استقالليتها . وقد تضمنت القائمة 

 ضرورة ان يتم التدقيق واعتماد مجيع السياسات اخلاصة ابلتدقيق الداخلي عن طريق جملس اإلدارة . -1

 ضرورة وجود الئحة رمسية حتّدد حدود وظيفة التدقيق الداخلي، وتتضمن هذه الالئحة ما يلي: -2

 أ) إنشاء قسم للتدقيق الداخلي.

 وضعه التنظيمي ونطاق سلطاته ومسؤولياته .) حتديد ب

 ) منح الصالحيات للقيام أبعمال الفحص للتدقيق سواء كانت تتعلق ابلسجالت أو األفراد أو املمتلكات.ج

 وصف عالقاته ابلوحدات التنظيمية األخرى داخل وخارج التنظيم.

ــ -3 ــدة ، مبعــىن ان قســم الت دقيق الــداخلي تكــون لديــة الســلطة الــيت جيــب ان يكــون نطــاق أعمــال التــدقيق غــري مقّي
 حيتاجها ملتابعة اإلجراءات الرقابية يف النظام ككل دون تدخل من اإلدارة .

جيــب ان يــؤدي املــدققون الــداخليون مســؤولياهتم مبــا يتماشــى مــع املعــايري املهنيــة وقواعــد الســلوك املهــين املتعــارف  -4
 عليها ، ويالحظ انه كلما كانت املعايري و القواعد أكثر تفصيال ووضوحا كلما توافرت لنا األسس اليت حتكم اداء  



 49املدقّقني الداخليني .

 لتدقيق الداخلي ابلرقابة الداخلية املطلب الرابع: عالقة ا

طاملا اّن املدقق الداخلي يعمل داخل الوحدة االقتصادية فهو يسعى خلدمـة اإلدارة مـن خـالل عمليـة الرقابـة ولـذلك 
 ميكن حصر اهتمام املدقق الداخلي بعملية الرقابة يف النقاط التالية :

الفرعيــة هــي :التخطــيط و التنظــيم والتنســيق والتوجيــه وتعتــرب ) تتكــون الوظيفــة اإلداريــة مــن جمموعــة مــن الوظــائف 1
 وظيفة الرقابة للمدير والذي يشارك بفاعلية يف اجنازها املدقق الداخلي ضما� ألداء الوظائف الفرعية األخرى .

رة حنو الرقابـة ) استقاللية املدقق الداخلي عن األنشطة التشغيلية داخل الوحدة املعّينة يدّعم قدرته على تزويد اإلدا2
، فطاملا ان الرقابة تعمل على ضبط مسار األداء الفعلي يف مواجهة األداء املخطـط لـه افـّن ذلـك يؤّكـد علـى اعتمـاد 

 اإلدارة على التدقيق يف حتقيق عملية الرقابة .

ة جيعلــه علــى طاملــا ان املــدقق الــداخلي هــو احــد العــاملني ابلوحــدة االقتصــادية ، فــاّن قربــه مــن الســجالت املاليــ -3
دراية كاملة نسبيا للمشاكل اليت تالحق الوحدة االقتصـادية األمـر الـذي يدفعـه اىل التعـرف علـى األنشـطة التشـغيلية 

 املرتبطة هبذه السجالت لز�دة املعرفة وإمتام عملية الرقابة .

األخـرية تتطـور بصـورة سـريعة يتضح من األدوار اليت ميكن ان يلعبها املدقق الـداخلي مـع اإلدارة اّن احتياجـات هـذه 
وهذا ما يزيد ويضاعف من اعتمادها على جمهودات التدقيق الداخلي ، ومن األمثلة الواضحة اليت تـربز احلاجـة إليـه 

 50هي منع وتقليل األخطاء ، ومساعدهتا على استبعاد أسباب الضياع واإلسراف وذلك ابالعتماد على

 .1األدوات الرقابية 

 يري التدقيق الداخلي املبحث الثالث: معا
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معايري التدقيق الداخلي هي مستو�ت األداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة هتدف اىل توفري 
 مستوى معقول من ضوابط عملية التدقيق وحتّدد اإلطار الذي يعمل املدقق ضمنه ، ويعتمد عليها يف احلكم 

 .1املنجز، وابلتايل فهي توفر مستوى معّني من الثقة بعمل املدققعلى أداء املدقق احلساابت ونوعية العمل 

 املطلب األول: مفهوم معايري التدقيق الداخلي 

درجــة األفضــلية او االمتيــاز املطلوبــة لغــرض معــّني كمقيــاس او وزن ، وعلــى اآلخــرين التماثــل املعيــار كمصــطلح يعين"
 .2أدائهم "معه ومسايرته ، فهو ما يتم بواسطته احلكم على دقة 

يعّرف معيار التدقيق على انّه "أداة احلكم على مستوى الكفاءة املهنيـة ، ودرجـة االتسـاق الـيت يصـل إليهـا املـدققون 
 .3عند أدائهم لوظائفهم " 

أمـا معــايري التــدقيق الــداخلي حتديـدا فتعــرف علــى أ�ــا " املقـاييس والقواعــد الــيت يــتم االعتمـاد عليهــا يف تقيــيم وقيــاس 
عمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث متثل املعايري منوذج ممارسة التدقيق الداخلي كما جيب ان تكون، وذلـك وفقـا 
ملــا مت التوصــل أليــه واعتمــاده مــن قبــل معهــد املــدققني الــداخليني، وهــذا يعــين اّن معــايري التــدقيق الــداخلي املتعــارف 

 .4مسؤولياهتم ومتابعة أدائهم املهين "عليها متثل أساسا لعمل املدققني الداخليني وحتديد 

 51 املطلب الثاين : اإلطار العام ملعايري األداء املهين للتدقيق الداخلي

ـــداخلي عـــام  وهـــي عبـــارة عـــن  1993والـــيت عـــّدلت عـــام  1978اصـــدر معهـــد املـــدققني الـــداخليني معـــايري التـــدقيق ال
قـــائمني بعمـــل املـــدقق الـــداخلي والـــيت ميكـــن هبـــا تقيـــيم جمموعـــة مـــن القواعـــد واملبـــادئ الـــيت جيـــب مراعاهتـــا ابلنســـبة لل

 عمليات وخدمات وأداء قسم التدقيق الداخلي يف املنشأة.

  75، ص 2008ة األوىل ، الذنيبات علي ،"تدقيق احلساابت يف ضوء معايري التدقيق الدولية و القوانني احمللية : نظرة و تطبيق "، األردن ،الطبع

51ص 2003 ،عمان،الريموك امعة ج،رسالة ماجستري ،تعارف عليها يف البنوك اليمنية "امل الداخلي مدى تطبيق معايري التدقيق"عبد الغين و فضل علي،  

34 عبد الغين و فضل علي ، مرجع سبق ذكره ، ص  

، رسالة ماجستري  عامة  األردنية خشارمة وصهيب حسني , "العوامل املؤثرة يف تطبيق معايري التدقيق املتعارف عليها حالة الشركات الصناعية املسامهة ال
165، ص 2005جامعة الريموك ، األردن،   

                                                           



 و تتمثل هذه املعايري يف مخسة معايري عامة التالية :

  ر األول: استقاللية املراجع الداخليااملعي

 :1و يتضمن هذا املعيار جانبني رئيسيني مها 

 أ) مكان املراجع الداخلي يف املنشاة، من حيث حتديد ما يلي: 

 املستوى اإلداري التابع له املدقق الداخلي . -

 اجلهة اليت يقدم إليها املدقق الداخلي. -

 حتديد احتياجات قسم التدقيق الداخلي من األفراد واألموال او األدوات املختلفة ويتم ذلك سنو� . -

 تتمثل يف الواقعية يف احلكم على عملية التدقيق ويتم ذلك من خالل:) املوضوعية: اليت ب

 حتديد اختصاصات العاملني وحاالت تعارض فيها على مستوى القسم اخلاص ابلتدقيق الداخلي . -

 تغيري املهام بني أعضاء القسم من وقت آلخر . -

 تدقيق نتائج التدقيق الداخلي قبل كتابة التقرير . -

 املعيار الثاين: الكفاءة املهنية للمدقق الداخلي 

 ويتحقق هذا املعيار من خالل العناصر التالية :

 أ) حتديد مواصفات ومؤهالت وخربات من ميل داخل ادارة قسم التدقيق الداخلي من حيث :

 توافر الصفات اخللقية. –فهم املبادئ اإلدارية  –الكفاءة واخلربة العلمية 

 تدريب مستمرة لرفع كفاءة العاملني يف قسم التدقيق الداخلي وحتسني مستوى العناية املهنية .) وضع برامج ب



 52 املعيار الثالث: نطاق التدقيق الداخلي

 :1و يتضمن اجلوانب التالية 

 أ) فحص وتقييم مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية يف املشروع ومدى حتقيق أهدافها املتمثلة يف :

 ممتلكات وموارد املشروع من اي تصرفات غري مرغوب فيها .محاية  -

 دقة املعلومات احملاسبية اليت ينتجها النظام احملاسيب يف املشروع. -

 التحقق من مدى االلتزام ابلقوانني والسياسات واإلجراءات . -

 ) فحص مدى جودة و فعالية األداء ومدى حتقيق األهداف والنتائج املرجوة.ب

 رابع : أداء عمل املدقق الداخلي املعيار ال

 ويتمثل يف معايري األداء املهين للتدقيق الداخلي واليت تتضمن العناصر التالية :

 ختطيط عملية التدقيق. -

 فحص وتقييم املعلومات املتاحة للتأكد من اّ�ا كافية ومناسبة ومفيدة و بعدها إبالغ نتائج التدقيق . -

 .متابعة تنفيذ هذه النتائج -

 املعيار اخلامس : إدارة قسم التدقيق 

 ويتضمن هذه املعيار العناصر التالية:

 مدير قسم التدقيق الداخلي هو املسؤول عن إدارة القسم وعليه التحقق من : -1

207عبد الفتاح حممد الصحن و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  
 

                                                           



 53خطة التدقيق الداخلي. –موارد القسم ماد� وبشر�  –أهداف القسم 

 التالية:ينبغي على إدارة القسم مراعاة اجلوانب  -2

إدارة األفـــراد  -السياســـات واإلجـــراءات املناســـبة لطبيعـــة أعمـــال القســـم  –أهـــداف وســـلطات ومســـؤوليات القســـم 
 التنسيق مع املدقق اخلارجي . -العاملني  يف القسم  

 املطلب الثالث : أنواع معايري التدقيق الداخلي 

 لف من :أتت هيو  2004وأصبحت �فذة سنة  2003لقد وضعت هذه املعايري سنة 

) :تعــىن معــايري اخلــواص ابلصــفات ( الســمات ) اخلاصــة ابملنشــآت واألفــراد الــذين 1000) معــايري اخلــواص (سلســلة 1
 يؤدون أعمال التدقيق الداخلي .

) : فهـي تصـف طبيعـة أنشـطة التـدقيق الـداخلي وتضـع املقـاييس النوعيـة الـيت ميكـن 2000) معايري األداء ( سلسلة 2
 التدقيق الداخلي بواسطتها .أن يقاس اداء 

: فهــــي تطبيــــق كــــل مــــن معــــايري اخلــــواص ومعــــايري األداء يف حــــاالت حمــــّددة ( مثــــل ) 1c.nnnn) معــــايري التطبيــــق (3
اختبـــارات االلتـــزام ، التحقيـــق ابلغـــش و االحتيـــال او مشـــروع التقيـــيم الـــذايت للرقابـــة الداخليـــة ) . يـــتم وضـــع معـــايري 

ألعمـال اإلشـارة حبـرف ) و A1.1130متصـال بـرقم املعيـار مثـل( Aالتطبيق ابألساس ألعمال التوكيد ( أشري هلا حبـرف 
c  ) متصال برقم املعيار مثلnnnn. C1 ( . 

 ) :معايري اخلواص و معايري األداء1اجلدول رقم (

 معايري األداء معايري اخلواص

 1 حممد السيد سرا� ، مرجع سبق ذكره ، ص . ص : 131- 132

 التسمية الكود  التسمية الكود
 ادارة نشاط التدقيق الداخلي  2000 املوضوعية ، الصالحية و  األهداف 1000
 التخطيط 2010 اإلستقاللية و املوضوعية  1100
 اإلتصال و املصادقة 2020 اإلستقالل التنظيمي  1110

                                                           



 

 

       

 

                                                                            

 

 

 487 -454املصدر : من اعداد الطالبة ابإلعتماد على خلف عبد هللا الوردات ، مرجع سبق ذكره ، ص . ص :

 

 املطلب الرابع :أمهية وأهداف معايري التدقيق الداخلي 

 :أمهية معايري التدقيق الداخلي  الفرع األول

 تكمن أمهية معايري التدقيق الداخلي فيما يلي:

 ادارة املوارد 2030 موضوعية املدققني  1120
 السياسات و اإلجراءات  2040 ضعف اإلستقاللية او املوضوعية 1130
 التنسيق 2050 الرباعة و بذل العناية املهنية 1200
 التقرير جمللس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 2060 الرباعة 1210
 طبيعة العمل 2100 بذل العناية املهنية 1220
 ادارة اخلطر 2110 التطوير املهين املستمر 1230
 الرقابة 2120 الرقابة النوعية وبرامج التحسني 1300
 التحكم املؤّسسي 2130 تقييم بر�مج النوعية  1310
 التخطيط للمهمة  2200 الداخليةالتقييمات  1311
 اعتبارات التخطيط 2201 التقييمات اخلارجية 1312
 اهداف املهمة 2210 التقرير عن بر�مج النوعية 1320
 نطاق املهمة 2220 استخدام " اجنز طبقا للمعايري " 1330
 ختصيص موارد املهمة 2230 اإلفصاح عن عدم اإللتزام 1340

 املهمةبر�مج عمل  2240  
 تنفيذ املهمة 2300  

 تعريف املعلومات 2310  
 التحليل و التقييم 2320  
 تدوين البيا�ت 2330  
 اإلشراف على املهمة 2340  
 ايصال النتائج 2400  
 مقاييس اإلتصال 2410  
 األخطاء و احلذف 2421  
 اإلفصاح عن عدم اإللتزام ابملعايري 2430  
 النتائجنشر  2440  
 رصد مراحل اإلجناز 2500  

 قبول اإلدارة للمخاطر 2600



تعتـرب ضـرورية للمـدققني الـداخليني ، كو�ـا تضـع املبـادئ األساســية الـيت ينتظـر مـنهم ان يلتزمـوا هبـا عنـد ممارســتهم  -
 حبيث حيققون اهلدف من وجودهم .ملهامهم 

املعايري ضرورية لإلدارة ، إذ أن وجود معـايري مهنيـة يلتـزم هبـا املـدققون الـداخليون ميّكـن اإلدارة مـن اإلعتمـاد علـى  -
 54التأكيدات والتقارير اليت يقّدمو�ا هلا عند أدائهم ملهامهم يف املؤسسة .

 .1التدريبية للمهنيني اجلدديتم اإلسرتشاد ابملعايري عند إعداد املواد  -

 : أهداف معايري التدقيق الداخلي  الفرع الثاين

 :2معهد املدققني الداخليني أهداف معايري التدقيق الداخلي على اّ�ا حّددقد 

 بيان املبادئ األساسية اليت حتّدد الكيفية اليت جيب ان يكون عليها التدقيق الداخلي . -

التــدقيق الــداخلي وتعزيــز القيمــة املضــافة الــيت حتققهــا أنشــطة التــدقيق الــداخلي اىل أوســع وضــع إطــار عــام ألداء  -
 مدى ممكن .

 وضع أسس لقياس أداء املدققني الداخليني . -

 التأسيس لعمليات معاجلات تنظيمية متطورة وتشجيع إدخال حتسينات عليها . -

شــــآت األعمــــال حلقيقيـــة الــــدور واملســــؤوليات املنوطــــة تعميـــق حالــــة الفهــــم لـــدى مجيــــع املســــتو�ت اإلداريـــة يف من -
 يف حتسني أداء التدقيق الداخلي . ابلتدقيق الداخلي ، وتعزيز إدراكها ألمهية املسامهة
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 الفصل الثاين الصةخ

من خالل دراسة هذا الفصل تبّني ان التدقيق الداخلي ليس اهلدف من إنشائه هو التحقق من صحة تسجيل 
املالية واكتشاف األخطاء ان وجدت اي الناحية املالية واحملاسبية للمؤسسة فقط، ولكن للتحقق من العمليات 

اإللتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية اليت تكفل توفري احلماية ألصول وموارد املؤسسة وضمان دقة البيا�ت واملعلومات 
، ولإلشارة فان من وضائف التدقيق الداخلي تقييم  وتقييم كفاءة أداء العمليات على الوحدات التنظيمية الداخلية

 ال  الفصل الثايننظام الرقابة الداخلية املعتمد من طرف املؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دراسة ميدانيةالفصل الثالث:   

 مقدمة الفصل الثالث

النظري ، سيتم دراسة نظام الرقابة الداخلية ومدى أتثري التدقيق الداخلي على كفاءته من اجلانب  إىلبعد التطرق 
 هذا املوضوع من خالل دراسة حالة لبنك الفالحة والتنمية الريفية مديرية مستغامن يف شكل دراسة ميدانية.

 ومن خالل الدراسة التطبيقية مت تقسيم هذا الفصل إىل:

 )BADRتقدمي بنك الفالحة والتنمية الريفية(: املبحث األول

  البنكالتدقيق الداخلي يف :املبحث الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( BADR  التنمية الريفية تقدمي بنك الفالحة و)   : املبحث األول  

أمام تزايد الّنمو الدميغرايف وتزايد احلاجة للمواد الغذائية واليت أصبحت تستحوذ على نسـبة هامـة مـن واردات الدولـة 
 الريفية ملعاجلة هذا املشكل .وز�دة على تدهور وضعية القطاع الفالحي انشئ بنك الفالحة والتنمية 

وكـــان يهـــتم يف بدايتـــه بتنميـــة القطـــاع  1982فبنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفيـــة انبثـــق عـــن البنـــك الـــوطين اجلزائـــري ســـنة 
 الفالحي والنشاطات الريفية وتطورت اهتماماته إىل الصيد البحري واإلستثمار يف خمتلف املشاريع االقتصادية .

 و أهم مهامه و وظائفهنك الفالحة و التنمية الريفية املطلب األول: تعريف ب

 الفرع األول: تعريف بنك الفالحة و التنمية الريفية

القطـــاع وهـــو ينتمـــي إىل  206/82مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  1982مـــارس  13هـــو بنـــك جتـــاري مت أتسيســـه يف 
 العمومي مبهمة تطوير القطاع الفالحي وترقية العامل الريفي .

هــو مؤسســة وطنيــة ماليــة مســتقلة متخصــص يف متويــل القطــاع الفالحــي وكــل األنشــطة املكملــة لــه مــن الصــناعات 
الزراعيــة واحلــرف وكــل املهــن احلــرة وكــذا النشــاطات الــيت ختــص اإلنتــاج الغــذائي واحليــواين ، وهــو مســّري وفــق القــانون 

 .  )PDG ( من طرف جملس إدارة يرتأسه املدير العام  وحمكومالتجاري 

مــن مميزاتــه انّــه بنــك الودائــع اجلاريــة ،أو ألجــل مــن شــخص مــادي، أو معنــوي وهــو ميــنح قــروض متوســطة وطويلــة 
األجــل هتــدف إىل تكــوين وجتديــد رأس املــال الثابــت وهــو ميــنح امتيــازات للمهــن الفالحيــة والريفيــة بتســهيل شــروط 

 حيات يف تقدمي القروض .منحها ، ويعمل البنك مببدأ الالمركزية حبيث منح فروعه صال

 BNAوكالة متنـازل عنهـا مـن طـرف البنـك الـوطين اجلزائـري  140يف بداية املشوار تكون البنك من  31 و وكالة 286

 عامــل مــا بــني إطــار وموظّــف ونظــرا لكثافــة الشــبكة 7000مديريــة جهويــة ، ويشــغل أكثــر مــن  يتكــون مــن أصــبحو 
يف املركــز األول يف ترتيــب البنــوك اجلزائريــة وحيتــل املركــز  2001تشــكيلته البشــرية صــّنف مــن طــرف جملّــة البنــوك  وأمهيــة
 . 201بنك مصنف سنة  4100الرتتيب العاملي ما بني  يف 668



 الثاين: وظائف و مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية الفرع 

  توسيع وظائفه ومهامه واليت ميكن تلخيصها فيما يلي : أّدى توسيع بنك الفالحة والتنمية الريفية إىل  

تنفيـــذ خطــــة الدولـــة يف موضــــوع االئتمـــان القصــــري واملتوســــط األجـــل وضــــمان القـــروض كتســــهيالت الصــــندوق  -1
 السحب على املكشوف .

 القيام بكل األنشطة املمّهدة للزراعة والصناعة الزراعية . -2

 العامة واخلاصة واملسامهة يف تطبيق املخططات الفالحية . تقدمي قروض إىل املنشآت الفالحية -3

إضـــافة إىل تلقـــي الودائـــع مـــن اجلمهـــور وخمتلـــف ادخاراتـــه وتـــوفري وســـائل الـــدفع الالزمـــة ووضـــعها حتـــت تصـــرف  -4
 الزابئن والّسهر على إدارهتا وتعترب هذه الوظيفة عادية ورئيسية ألي بنك جتاري .

 ات العالقة ابملنتجات الغذائية .متويل النشاطات الفالحية ذ -5

                                 ) BADR ( التنمية الريفيةاهليكل التنظيمي لبنك الفالحة و  :يناملطلب الثا

يعتــرب التنظــيم مــن السياســات املتبعــة لتحقيــق أهــداف البنــك وهــذا ألنّــه حيــّدد مســؤولية كــل هيئــة داخــل هــذا النظــام 
 ويبّني دورها .

يلي عرض للهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية : وفيما  

 

 

 

 



 اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير بنك الفالحة والتنمية الريفية 

   

اللمدير املديرية اجلهوية لإلستغ األمانة  

 مدير مساعد

 
 مراقب احملاسبة

 احملاسبة و الضرائب

 التحليل

 اخلطة القانونية

 القانون و املنازعات

شيفاألر الصندوق الواثئقي    

ملتابعة مدير مساعد 

األخطار و ما قبل 

 املنازعات

لتجارة املتابعة التجارية و ا

 اخلارجية 

 املتابعة ما قبل 

 متابعة الضما�ت

 مدير مساعد لإلستغالل

 القروض و التجارة

 التنشيط التجاري

 النقد و وسائل الدفع

 القسم اإلداري

البشريةاملوارد   

 األمن و الوسائل العامة 

 اإلعالم اآليل
 التحليل



نشأهتا وهيكلها التنظيمي ومهام مصاحلهاوكالة مستغامن املطلب الثالث :   

 الفرع األول : تعريف ونشأة وكالة مستغامن 

موظـف وتسـعى هـذه الوكالـة كغريهـا مـن الوكـاالت إىل حتقيـق  25وتضـم أكثـر مـن  1984نشأت وكالة مستغامن سنة 
 وتوسيع خدمات البنك ابعتبارها جزءا منه والعمل على تنفيذ سياسة التموقع اليت يسعى البنك لتحقيقها .

للوكالة ومهام مصاحلها  تنظيمييكل الاهلالفرع الثاين:   

 اهليكل التنظيمي للوكالة

 

 

 

 

    

 التعليق:

مدير، الذي يعـّد املسـؤول األول عـن الوكالـة فهـو يّتخـذ القـرارات الصـائبة ويسـهر يرأس وكالة مستغامن كأي مؤسسة 
علــى تنفيــذها ، كمــا يقـــوم ابإلشــراف والتنســيق بــني خمتلـــف مصــاحل الوكالــة . ويســاعده يف ذلـــك �ئــب لــه مكلـــف 

املــــوظفني و ابإلشــــراف والتنســــيق يف حالــــة غيــــاب املــــدير ، ويتــــوىل أيضــــا مراقبــــة احلســــاابت واإلشــــراف علــــى إدارة 
 عمليات اإلستغالل .

 كما تضم هذه الوكالة مخسة مصاحل أساسية هي:

 مصلحة أمانة التعهدات. -

 مصلحة الصندوق . -

 املديرية

 �ئب املدير

 مصلحة الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة التجارة

 اخلارجية
يةمصلحة الرتق مصلحة األمانة   ل حتلي مصلحة دراسة و 

 االخطار



مصلحة التجارة اخلارجية . -  

مصلحة ترقية التجارة. -  

مصلحة دراسة و حتليل األخطار . -  

م مصاحل الوكالة الث: مهاالفرع الث  

 أقسام: 5تعترب أنشط مصلحة أل�ا جتّسد التعامل اليومي بني الوكالة، البنك، العمالء وتضم  مصلحة الصندوق:

يتكفل هذا القسم ابستقبال طلبات العمالء وتقدمي املعلومـات والنصـائح خبصـوص العمليـات الـيت قسم الشبابيك: 

 يقومون هبا وتتم على مستوى هذا القسم:

 استالم وحتصيل الشيكات اخلاصة ابلوكالة أو بغريها. –استخراج شيك بنكي  –إيداع وسحب النقود  

 يتكّفل بتنفيذ أوامر التحويالت املقّدمة من طرف العمالء لفائدة حساابت أخرى . قسم التحويل :

 قها اخلاصة ابلوكالة و القيم املوضوعة بصندو يقوم هذا القسم ابستقبال كافة األوراق قسم عمليات االستقبال : 

هـــذا القســـم مكلـــف بتغطيـــة األوراق املاليـــة املقّدمـــة مـــن طـــرف العمـــالء عـــن طريـــق غرفـــة املقاصـــة: قســـم التغطيـــة و 

 املقاصة أو عن طريق البنوك األخرى. ويقوم هذا القسم مبعاجلة ومتابعة األوراق التجارية الغري املدفوعة .

ليـات الـيت هذا القسم ابلتسجيل اليـومي جلميـع العم يتكفلوضعية احلساابت: قسم اليومية واحملاسبة اإلحصائية و 

 إصالح األخطاء إن وجدت.لتأكد من دقة البيا�ت املسجلة و اتتم يف ابقي األقسام و 

حيـــث تقـــوم علـــى دراســـة  تعـــّد هـــذه املصـــلحة مـــن املصـــاحل املهمـــة يف البنـــك، مصـــلحة دراســـة وحتليـــل األخطـــار: 

ة والدقيقـة للمشـروع متــنح القـروض مبختلـف أنواعهــا وأشـكاهلا، ســواء  طلبـات القـروض بعــد الدراسـة الكاملـة والشــامل
كانــــت موجهــــة لتمويــــل اخلزينــــة أو التعهــــدات. وأتخــــذ مقابــــل ذلــــك ضــــما�ت يــــتم حتديــــدها مــــن طــــرف املكلــــف 



ابلدراســات علــى أســاس الثقــة واملركــز املــايل للزبــون بضــمان اســرتداد القــرض كــامال مــع قيمــة نســبة الفائــدة إضــافة اىل 
 جعة التكاليف واحلساابت اليومية للوكالة .مرا

تقـوم هـذه املصـلحة بتنفيـذ مجيـع العمليـات املتعّلقـة بسـري احلسـاابت ( فـتح، تغيـري، غلـق مصلحة أمانـة التعّهـدات: 

اعرتاضــات، مصــادرة موقوفــة...اخل ) كمــا جتمــع ضــما�ت القــروض وترســلها إىل مديريــة شــبكة اإلســتغالل ويســهر 
 املمنوحة واجناز العملية املتعّلقة هبا وتقوم مبعاجلة عملية احملفظة التجارية املالية .  على متابعة القروض

تقـوم هـذه املصـلحة بتنفيـذ عمليـات اإلسـترياد والتصـدير مـن الناحيـة املاليـة ( اإلعتمـاد مصلحة التجـارة اخلارجيـة : 

رهتا النقديــة أي بيــع وشــراء العملــة ، أو يف املســتندي ) كمــا يتجّلــى دورهــا يف التعامــل ابلعملــة الصــعبة ســواء يف صــو 
شــكل حتــويالت ، إضــافة إىل إعــداد العمليــات احملاســبية املتعلقــة ابلعملــة األجنبيــة والعمــل علــى عــدم تســرب العملــة 

 الصعبة و هتريبها .

   املبحث الثاين: التدقيق الداخلي يف البنك  

 املطلب األول: حالة التقارب البنكي 

 تسوية حسايب البنك واحلساب اجلاري الربيدي 

 كشف احلساب املرسل من بنك الفالحة والتنمية الريفية  " SPAاستلمت املؤسسة " 31/12/2014يف الوضعية:

 .600.000يقدر ب:  31/12/2014املعلومات التالية: رصيد دائن يف  یحمل» BADR "بنك 

.510.000ظهر حساب البنك لدى املؤسسة مدينا ب: ويف املقابل  -  

و يف اطار املراجعة اليومية اليت يقوم هبا مدقق احلساابت ظهرت األخطاء التالية:  -  

 عدم تسجيل العمليات التالية:

 دج من الزبون "أ"لصاحل املؤسسة . CH/  =40000الشيك -1



 دج. 25000فوائد مالية من البنك تقدر ب:  -2

 دج. 15000مصاريف مسك احلساب تقدر ب:  -3

 كما ان هناك عمليات مل يسجلها البنك واملتمثلة فيما يلي:

 دج. 10.000من الزبون "ب" بقيمة Ch/294شيك 1 -

 دج. 50.000لصاحل املورد "ج" مببلغ  Ch  /328شيك  -2

 وبعد ذلك مت اجناز حالة التقارب و تسجيل خمتلف التسو�ت كما يلي:

 :حالة التقاربعداد إ

 جدول حالة التقارب

 ج/ املؤسسة لدى البنك ح/ البنك لدى املؤسسة

 وبعد إعداد جدول حالة التقارب تليها قيود التسوية كما يلي:

 

 

 دائن مدين البيان التاريخ دائن مدين البيان التاريخ
 رصيد مدين 

 الزبون" أ"
 فوائد مالية 

 مصاريف مسك احلساب 

510000 
40000 
25000 

 
 

 
 

15000 

 رصيد دائن 
 الزبون "ب"
 الزبون "ج"

 
 
 

50000 

600000 
 

10000 

رصيد دائن  31/12/2014  560000 رصيد مدين �ائي 31/12/2014
 �ائي

 560000 

 610000 610000   575000 575000 اجملموع 



 31/12/2014                                                التسوية: قيود

 

 

 

 

 

 

 

 يف حساابت الزابئن مرتكبةاملطلب األول: أخطاء 

: قام عامل ابلبنك بدفع عدد من الشيكات، و لكن هذا األخري وقع يف خطأ تقييد شيك  12/03/2014يف يوم 
 دج5.951.43: ، املبلغ ) عاىل املورد () س (مسحوب من حساب الزبون

  دح 

 5.951.43                                المورد  من ح /                  530                                

    5.951.43             إىل ح / الصندوق ( شيك                                    487                                                 

         )618عملية رقم 0413863 رقم 

املتواجد على مستوى الوكالة ، ظهر وجود   Contrôleur )يف إطار املراجعة اليومية اليت يقوم هبا مدقق احلساابت (
 .      186خطأ يف تقييد العملية رقم 

485 

 
 

470 

 البنك

 الزبون                         
Ch/397 

40000  
40000 

  25000 البنك  

 25000  نواتج مالية                        485

   فوائد بنكية 77 

  15000 مصاريف مالية  65

 15000  البنك                           485 

   2014 مصاريف مسك احلساب دورة  



، الذي يعمل  CODE ( MCCمن خالل مقاربة الشيك مع القيد احملاسيب مت تصحيح هذه العملية ابستعمال رمز ( 
 على تصحيح العمليات من ح / الزبون إىل ح/ الزبون كاآليت :               

 

    5.951.34                                الزبون  من ح/                               470                

   5.951.34  تصحيح( المورداىل ح/                 530  

 مقيدة بتاريخ 186رقم العملية                                                       

                                                     12 /03 /2014 ( 

  

بنك الفالحة والتنمية الريفية هناك  على مستوىدراستها متت ابإلضافة إىل األخطاء اإلرتكابية اليت مالحظة : 

         خطاء فنية ، أخطاء احلذف ، أخطاء معوضة .أ

 ( مدينة أو دائنة ) أو عند ترحيلها إىل دفرت األستاذ مثل :  حتدث يف إحدى القيودخطاء ارتكابية : أ

 .  260إىل دفرت األستاذ  260نقل العدد 

 وهي أن يكون احملاسب مثال جاهال ألصول ومبادئ احملاسبة من األساس.أخطاء فنية: 

وهي نوع من األخطاء الدارجة جدا يف النشاط اليومي للبنوك كأن ال تسجل إحدى العمليات  أخطاء احلذف:

 أصال.

 تقع نتيجة ز�دة أو نقص يف احد طريف القيد. أخطاء معوضة:

 املطلب الثالث: حدود الدراسة 

 صعب جدا وشبه البنك كانمن خالل الدراسة امليدانية كانت هناك  صعوابت عديدة ، حبيث أن العمل داخل 



 مستحيل بسبب طبيعة عمل البنك واإلشغال املستمر للعمال وابلتايل فاّن أخذ املعلومات الالزمة حول موضوع 

 التدقيق والرقابة الداخلية يف البنك منعدم تقريبا لألسباب التالية : 

 صعوبة الظروف احلالية للبنك الناتج عن وجود اختالسات وأخطاء فادحة مؤخرا وابلتايل كان هناك حتفظ  -

 كبري على املعلومات.

تقّلص واحنصار عمل املراجعني واملراقبني بسبب وجود برامج حمّملة على أجهزة الكمبيوتر خمتصة ابلقيام بعملية  -
 ل املدقق.التدقيق حيث ميكن القول أ�ا تعمل عم

 طبيعة عمل البنك بسبب وجود حساابت خاصة وأمساء ألشخاص يتعاملون مع البنك . -

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



الثالث خالصة الفصل  

لعمليــة املراجعــة أمهيــة ابلغــة يف البنــك و هــي مــن األعمــال الروتينيــة و ذلــك نظــرا ألمهيــة نشــاط البنــك ومكانتهــا يف 
 االقتصاد الوطين .

و رغــم الســرية و الــتحفظ علــى املعلومــات و البيــا�ت إال أن الــرتبص هبــذه املؤسســة كــان لنــا مبثابــة الصــورة احلقيقيــة 
للتــدقيق مــن خــالل اجلهــود املبذولــة مــن طــرف إطــارات البنــك لوضــعنا يف اإلطــار، مــا جعلنــا نقــف عنــد واقــع وأمهيــة 

 ودور التدقيق والرقابة الداخلية يف البنوك.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عامةخامتة   

كــان اهلــدف مــن دراســة هــذا املوضــوع هــو حماولــة اإلجابــة علــى اإلشــكالية الــيت تــدور حــول اثــر التــدقيق الــداخلي يف 
تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة ، ومــن خــالل الفصــول الــيت متــت دراســتها وانطالقــا مــن الفرضــيات األساســية ملوضــوع 

 ا ومعايريها وخصائصها وبعض جوانبها األخرى البحث ، مت التطرق إىل الرقابة الداخلية بصفة عامة كأنواعه

وتبّني أن نظام الرقابة الداخلية اجلّيد والفّعـال هـو عنـوان وهـدف كـّل مؤسسـة وهـذا مـن خـالل احملافظـة علـى أصـوهلا 
 وجموداهتا.

ا ليــتم التطـــرق بعــدها إىل العنصـــر الثــاين مـــن موضــوع البحـــث وهـــو التــدقيق الـــداخلي وحماولــة التوســـع فيــه أكثـــر فيمـــ
يشتمل عليه مـن عناصـر متكنـه مـن أن يـؤّدي دوره كمـا ينبغـي يف املؤسسـة مـن خـالل حتديـد أوجـه القصـور يف نظـام 
الرقابـة الداخليــة وتبليــغ اإلدارة هبــا يف الوقـت املناســب ليمكنهــا مــن اختـاذ اإلجــراءات التصــحيحية واقــرتاح التوصــيات 

 املناسبة لتحسني أدائها . 

 مت التوصل إىل ما يلي : وفيما خيص الفرضيات فقد 

فيمـــا خيـــص الفرضـــية األوىل فإنـّــه فعـــال ان التـــدقيق الـــداخلي هـــو وظيفـــة فحـــص مســـتقلة داخـــل املؤسســـة يســـاعد  -
اإلدارة علــى املراقبــة وتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة ، أمــا هــذه األخــرية فهــي خطــة تنظيميــة هتــدف إىل احملافظــة علــى 

 أصول وموجودات املؤسسة .

خيـــص الفرضـــية الثانيـــة أيضـــا انّـــه فعـــال أن عالقـــة التـــدقيق الـــداخلي ابلرقابـــة الداخليـــة تكمـــن يف ترابطهمـــا  وفيمـــا -
 وتكاملهما يف حتقيق أهداف املؤسسة. 

أّما خبصوص الفرضية الثالثة فإّن األهداف األساسـية ملعـايري كـل مـن التـدقيق الـداخلي والرقابـة الداخليـة تتمثّـل يف  -
 ل يف املؤسسة.تنظيم عالقة العم

:ولقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات مت إمجاهلا فيما يلي  



 أوال : النتائج

 نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي كالمها الغين عنهما يف أي مؤسسة. -

 امهني فيها . تقوم املؤسسة ابعتماد نظام الرقابة الداخلية هبدف محاية األصول واملس -

املدقق الـداخلي لـه دور كبـري يف املؤسسـة  يف اكتشـاف نقـاط القـوة و الضـعف يف الرقابـة الداخليـة ، ومـدى تقيّـد  -
 والتزام املوظفني ابلسياسات واإلجراءات املوضوعوعة .

 اثنيا: التوصيات 

 وى العمل .العمل على تكوين املوظفني واتباع دورات تدريبية هبدف الرفع من أداء ومست -

 اعتماد نظام رقابة داخلية حسب حجم املؤسسة واتساع نشاطها . -

إعطاء أمهية للمدقق الداخلي وان يتمّتع خبربة متكنه من القيام بعمله على أكمـل وجـه ووضـع إجـراءات تكفـل أو  -
 تضمن عدم تواطئه مع املوظفني ، أو املساس ابملؤسسة أبي شكل من األشكال. 
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