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 :تقديم -1 
كبري يف التقنية وتأثري   ةتطورات ىائلو تشابك االقتصاديات العادلية  يشهد القرن الواحد والعشرين 

تحسينات التغيريات و ال وإدخاللوضع ادلعايري  سلتصة أدوات مالية جديدة وظهور جهات وإدخال لمنافسة،ل
 اجة إىل معلومات مالئمة ميكن االعتماد عليها.يف نوعية ادلعلومات، فمع ىذا الزخم وزيادة التغريات تزداد احل

التقدم العلمي والتكنولوجي إىل كرب حجم ادلشروعات وتعددت عملياهتا فضال عن تعقيد لقد أدى و  
 أعماذلا.الناجتة عن تنوع نشاطها وحجم  اإلداريةادلشاكل 
احملاسبية، كان التدقيق عملو يف السجالت والبيانات  نطاق ضيقو تأخر نتائج التدقيق اخلارجي نظرا لو 

على  اإلدارةوالطمئنان رلالس  للمحافظة على ادلوارد ادلتاحة، ديةةالعلمية احل لإلدارةالداخلي أمرا حتميا 
اذ القرار ادلناسب والالزم سالمة العمل وحاجاهتا إىل بيانات دورية دقيقة دلختلف النشاطات من أجل اخت

 .قبليةلتصحيح االضلرافات ورسم السياسة ادلست
لوحظ اىتمام متزايد من قبل ادلؤسسات يف اجلزائر بالتدقيق الداخلي، وقد دتةل ىذا  اإلطارويف ىذا  

مستقلة للتدقيق الداخلي مع  إدارات بإنشاءاالىتمام يف نواح متعددة يأيت يف مقدمتها تزايد اىتمام ادلؤسسات 
 .األىداف بالكيفية والفعالية ادلطلوبةالعمل على دعمها بالكفاءة البشرية اليت دتكنها من حتقيق 

شكل عام إىل حتديد الكيفية اليت يتم هبا شلارسة وظيفة التدقيق، وبشكل بوهتدف معايري التدقيق  
خاص ركزت معايري التدقيق الداخلي على ضرورة استقالل ادلدقق الداخلي وىذا من أجل احلفاظ على 

ركزت ىذه ادلعايري على نطاق وأداء عمل ادلدقق الداخلي وكذا أحكام غري منحازة، كما  إصداروضوعية يف ادل
 قسم التدقيق الداخلي. إدارة

كما تستطيع وظيفة التدقيق الداخلي أن تساىم يف تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية، وتعزيز  
ادلخاطر واحلماية  وإدارةعلى ادلؤسسة أو تدعيم ما يسمى باحلكومة وكذلك ادلساعلة يف تقدمي  اإلدارةسيطرة 

 إدارةدرجات الكفاءة يف  أقصىوبالتايل ادلساعدة يف حتقيق  إلدارهتامنها وتقدمي ادلشورة يف ماىية السبل األصلع 
 ادلؤسسة وبالتايل العمود يف وجو ادلنافسة العادلية.

ادا تتلخص مشكلة البحث يف احلاجة لتقييم مدى تطور وظيفة التدقيق الداخلي يف ادلؤسسات استن 
وجود أىداف ورؤية زلددة ميكن  دلعايري واضحة يف رلال التدقيق الداخلي و إتباعهاإىل التطورات من حيث 

ىذه ادلؤسسات من خالل دور ادلدقق الداخلي يف حكومة ادلؤسسة سواء مراقبة  أداءحتسني  أساسهاعلى 
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 إدارةالرقابة وكذا دوره يف تفعيل  حتقيق األىداف اليت تصفها ادلؤسسة، ومدى تقييم ادلدقق الداخلي لنظام
 .ادلخاطر

ولذا سنقوم بدراسة دلعرفة دور التدقيق الداخلي يف حتسني الرقابة واألداء داخل ادلؤسسة استنادا إىل 
و اليت مّت فيها إبراز دور التدقيق الداخلي يف حتسني  -  GL2Zمركب  -دراسة ميدانية دلؤسسة سونطراك

 ة ومدى انعكاسها على تفعيل األداء.الرقابة داخل ىاتو ادلؤسس
 إشكالية الدراسة: -2

 التالية: إلشكاليةانطرح  وشلا سبق
وبالتحديد مؤسسة سونطراك،     ادلؤسسة؟ داخليف حتسني الرقابة واألداء أين يكمن دور التدقيق الداخلي  -

 .GL2Zمركب  
 ومن ىنا تتفرع لنا عدة أسئلة:

 ي مبعايري التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها؟مدى التزام ادلدقق الداخل  ما -
 ؟مؤسسة سونطراكف تساىم آليات التدقيق الداخلي يف تفعيل تطبيق احلركة يف كي -
 يم ىذا النظام؟الوسائل اليت على أساسها يتم تقي زلتوى نظام الرقابة الداخلية وما ىي ما -
 :الدراسة فرضيات -3
 ؛ادلدقق جملموعة من ادلعايري ادلتعارف عليها إتباععلى يتوقف صلاح عملية التدقيق الداخلي  -
 ة الداخلية وتفعيل إدارة ادلخاطر؛ىام يف حوكمة ادلؤسسة وتقييم نظام الرقاببدور يقوم ادلدقق الداخلي  -
 ؛نقط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخلية وإبرازيعمل ادلدقق الداخلي على اكتشاف   -
 مؤسسة أداءتعتمد بشكل كبري على فعالية التدقيق الداخلي وىو ما ينعكس على جودة حوكمة ادلؤسسات  -

 سونطراك.
 :الدراسة يةمنهج -4

تمد يف دراستنا على ادلنهج التارخيي يف عرض التطور التارخيي للتدقيق الداخلي، وسنستخدم نعس
لعرض ادلفاىيم زلل الدراسة،  وذلك من أجل حتليل ادلعطيات ادلتوفرة يف ادلؤسسة ادلنهج الوصفي والتحليلي
 لتدقيق الداخلي يف حتسني األداء.اوكذا حتليل دور  ،ادلتعلقة بالتدقيق الداخلي
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 :الدراسة دوافع اختيار موضوع -5

 ؛ندراج ضمن تكويننا وختصصنااإل -
 ؛يول الشخصي الحاراف مهنة التدقيقادل -
فهوم احلديث للتدقيق الداخلي الذي يركز على األدوار ادلختلفة اليت يقوم هبا، فلم يعد ينحصر يف الناحية ادل -

 ادلالية فقط للمؤسسة وإظلا انتقل جلميع النواحي.
 :الدراسةأهمية  -6

التدقيق من خالل اعتباره الركيزة واألداة األساسية يف التحقيق من صحة البيانات  أعليةتظهر  
علومات يف ادلؤسسة، وطلص بالذكر التدقيق الداخلي الذي أصح لو دور مهم يف حتسني وتطوير األداء وادل

ادلؤسسة، كما  دارةإلاليت مينحها داخل ادلؤسسة وىذا من خالل سلتلف التوصيات واالقاراحات واخلدمات 
 يساعد على صلاح واستمرارية ادلؤسسة شلا يعود بالنفع على االقتصاد الوطين.

 :الدراسةأهداف  -7
التعرف على سلتلف أدوار التدقيق الداخلي اليت تسمح بتحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ودورىا  -

 ؛ادلخاطر وعالقتها بتحسني األداء إدارةيف 
 مؤسسة خلي يف مراقبة وحتسني األداء يف تسليط الضوء على الدور الذي ميكن أن يلعبو ادلدقق الدا -

 ،ومن مث خدمة االقتصاد الوطينراك سونط
ي اىتمامها احملاسبية، أ اإلجراءاتمهنة التدقيق فقط تعقب األخطاء يف تصحيح االعتقاد السائد بأن  -

 باجلانب ادلايل فقط؛
 سونطراك؛داء يف مؤسسة توضيح العالقة ادلوجودة بني التدقيق الداخلي وفعالية األ -
ادلخاطر من أجل  وإدارةلداخلي يف كل من احلوكمة، الرقابة الداخلية تسليط الضوء على دور التدقيق ا -

  ؤسسة.بادلالنهوض 
 حدود وأبعاد الدراسة: -8

لقد دتت دراسة دور التدقيق الداخلي يف حتسني الرقابة واألداء يف حبةنا ىذا على مستوى مؤسسة 
 .4101-11-01إىل  4102-00-10 يف الفارة ادلمتدة ما بني  – GL2Zمركب  -سونطراك
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 الدراسات السابقة: -9
مساعلة ادلراجعة الداخلية بعنوان ، 2102-2102 ،قاصدي مرباحجامعة ، مخقاين فتيحة ،ماجستري مذكرة -

فيها  تتناول ،إتصاالت اجلزائر الوحدة العملية ورقلة-دراسة حالةمضافة للمؤسسة اإلقتصادية  يف حتقيق قيمة
 تساىم يف خلق القيمة داخل ادلؤسسة الإلقتصادية.كوظيفة   الداخلية دور ادلراجعة

يف تقييم أداء دلراجعة الداخلية مساعلة ابعنوان ، 2102-2102 جامعة قاصدي مرباحجامعة ،سارما مذكرة -
 ادلراجعة الداخلية تبيان دور إىلوتطرق فيها  ،نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة مع دراسة حالة بنك اجلزائر

  تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية مع دراسة حالة إحدى البنوك الوطنية.مساعلتها يف ىمدو 
تصميم اإلدارة للمراجعة  ، بعنوان2100-2101 .2اجلزائرجامعة كاروس أمحد،   ،ريستجمذكرة ما -

  الداخلية كأداة لتحسني أداء و فعالية ادلؤسسة مع دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية ألجهزة القياس وادلراقبة
ENAMC،  و مدى تاثريىا على  ها سلتلف الكيفيات واألساليب اليت تقيم فعالية الرقابة الداخليةفي لتناو

 .حتسني األداء
 :هيكل الدراسة -11

فجاء الفصل األول عبارة عن  ثالثة منها نظرية والرابع تطبيقي، ،فصول أربعلقد مت تقسيم البحث إىل 
أما ادلبحث الةاين فتم التطرق فيو  يتناول ماىية التدقيق الداخلي، مبحةو األول ،ىل التدقيق الداخليإمدخل 

 ليأيت ادلبحث الةالث ليبني معايري التدقيق الداخلي. إىل ىيكلة ومسؤولية التدقيق الداخلي،
مت التطرق يف مبحةو  أما الفصل الةاين بّينا فيو دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية،

ليأيت بعده ادلبحث الةاين ليتضمن آليات نظام الرقابة الداخلية، أما ادلبحث   نظام الرقابة الداخلية،األول إىل
 الةالث مت فيو تناول إجراءات وتقييم نظام الرقابة الداخلية وسلاطره.

ة الفصل الةالث مشل مجيع متغريات درايتنا ىاتة حيث مت فيو إبراز دور التدقيق الداخلي و نظام الرقاب
مث يف  فتناول مبحةو األول دور التدقيق الداخلي يف تقييم نظام الرقابة الداخلية، الداخلية يف تفعيل األداء،

 يليو ادلبحث الةالث مربزا دور الرقابة الداخلية يف تفعيل األداء. حتسني أداء ادلؤسسة يف ادلبحث الةاين،
فيو إعطاء  متّ  ،وىران ،رزيوا ،GL2Zدلركب  ة عين دلؤسسة سونطراك، دراسة ميدانية كانالفصل الرابع  و 

يف حتسني الرقابة و األداء فيها من خالل ثالث  دور التدقيق الداخليإبراز حملة عن مؤسسة سونطراك و 
 مباحث.
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 : تمهيد
لقد أبرزت ادلالية ضعف أنظمة الرقابة الداخلية يف العديد من ادلؤسسات، شلا أدى إذل االىتماـ  

وقد ازدادت احلاجة إليو  ،اكتشاؼ األخطاء والغش والتالعب اذل هدؼادلتزايد بالتدقيق الداخلي، كما ي
ليت حدثت يف رلاؿ األعماؿ بشكل عاـ نظرا للتطورات اوتطورت وزادت فعاليتو بعد احلرب العادلية الثانية، 

بشكل خاص، تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع نطاقا وأكثر مشوال حيث أصبح ورلاالت احملاسبة والتدقيق 
ادلؤسسات وتوسعها اجلغرايف  حجميشمل مجيع رلاالت عمل ادلؤسسة ادلالية والتشغيلية وذلك بسبب كرب 

ت التكنولوجية ادلتسارعة، وتعترب وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف اذلامة وزيادة التعقيد يف العمليات والتغَتا
 ادلؤسسة. أداءاليت تعمل على ربسن 

 لذلك سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل العناصر التالية:
 ؛ادلبحث األوؿ: ماىية التدقيق الداخلي

 ؛ادلبحث الثاين: ىيكلة ومسؤولية التدقيق الداخلي
 .التدقيق الداخلي ادلبحث الثالث: معايَت
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 ماهية التدقيق الداخليالمبحث األول: 
سسة وتشعب إف ظهور التدقيق وتطوره ووصولو إذل ما ىو عليو كاف أمرا حتميا، بسبب توسع ادلؤ  

 .يةواإلدار األمر الذي زاد من صعوبة التحكم يف تسيَت ادلؤسسة من كل اجلوانب ادلالية  وظائفها وزيادة فروعها،
 المطلب األول: تعريف وتطور التدقيق الداخلي

معهد ادلدققُت الداخليُت يف  إنشاءحيث مت  ،1941تعود بداية االىتماـ بالتدقيق الداخلي إذل عاـ 
وىذه اخلطوة ؽلكن اعتبارىا اخلطوة األساسية يف رلاؿ التدقيق الداخلي، حيث  ،الواليات ادلتحدة األمريكية

االنتفاع خبدماتو، وقد عمل ادلعهد على تدعيم طوير التدقيق الداخلي واتساع نطاؽ يف ت إنشائوساىم منذ 
ادلضي قدما هبذه ادلهنة، حيث مت يف عاـ  أجلاجلهود ادلختلفة من وتطوير التدقيق الداخلي عن طريق بذؿ 

 .1أوؿ قائمة تتضمن مسؤوليات ادلدقق الداخلي إصدار 1947
مت اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي  1964ويف عاـ  ،عليهاتعديالت  إدخاؿمت  1957ويف عاـ  

لألعماؿ والسجالت، تتم داخل ادلؤسسة بصفة مستمرة أحيانا، وتوسع رلاؿ عمل ادلدقق الداخلي وكذلك 
من  اإلدارةأىدافو، حيث دل يقتصر على األىداؼ الوقائية فقط بل تعدهتا ألىداؼ بناءة، وبذلك طلبت 

اآلراء ومتابعة تنفيذ  وإبداءلتقييم واقًتاح احللوؿ للمشاكل ادلوجودة وتوجيو العماؿ ادلدقق الداخلي ا
 .2التوجيهات
وتعترب أىم اصلازات معهد التدقيق الداخلي ىي قيامو بوضع رلموعة من معايَت األداء ادلهٍت للتدقيق  

 األداء ادلهٍت للتدقيق متكامل دلعايَت إطارلدراسة واقًتاح  1974الداخلي، حيث مت تشكيل جلاف عاـ 
تقريرا بنتائج دراستها ومت التصديق عليها، وىذه انتهت اللجاف من أعماذلا وقدمت  1997الداخلي، ويف عاـ 

 ادلهنة وروادىا شلثلُت يف معهد التدقيق الداخلي واجلهات التابعة لو.من غالبية شلارسي  إقرارىاادلعايَت مت 
القيات مهنة التدقيق صادرة عن صياغة دليل جديد لتعريف دليل ألخ إصدارمت  1999ويف عاـ  

 أنّوومت تعريف نشاط التدقيق الداخلي على  عهد ادلدققُت الداخليُت األمريكي،التدقيق الداخلي من قبل م
 مصمم دلراجعة وربسُت اصلاز األىداؼ من خالؿ ادلؤسسةنشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل 

                                                 
1
 .13ص  ،2008دار اجلامعية ، اإلسكندرية، ال، أمُت السيد أمحد لطفي، فلسفة ادلراجعة - 

2
 .24، ص 2006الدار اجلامعية، اإلسكندرية، خلية يف ظل التشغيل االلكًتوين، ادلراجعة الدانادر شعباف السواح،  - 
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ادلوضوعية واقًتاح التحسينات الالزمة حىت تصل إذل الدرجة  واإلجراءاتياسات واخلطط الس إتباعالتحقق من 
 .3لإلنتاجيةالكافية 

 مت صياغة دليل جديد دلمارسة مهنة التدقيق الداخلي. 2001ويف عاـ  
 مفهوم التدقيق الداخلي: -2

التارؼلي الذي حلق  تعددت التعريفات اليت تناولت مفهـو التدقيق الداخلي وتدرجت حسب التطور 
نشاط مستقل، موضوعي واستشاري، مصمم ليزيد من قيمة الشركة وربسُت : أنّوعرؼ ب،حيث هبذه الوظيفة 

 إدارةعملياهتا، إذ يساعدىا على ربقيق أىدافها من خالؿ منهجية منتظمة ومنضبطة لتقييم وتطوير فعالية 
 .4وترشيد العمليات وإدارةادلخاطر، وضبط 

الرقابة  إلقامةتعرب عن نشاط داخلي مستقل  ادلؤسسة إلدارةوظيفة داخلية تابعة  نّوأكما عرؼ ب 
أو العمل على حسن استخداـ ادلوارد دبا  اإلدارةدبا فيها احملاسبة لتقييم مدى توافق النظاـ مع ما تتطلبو  اإلدارية

 .5اإلنتاجيةػلقق الكفاية 
مراجعة العمليات والقيود اليت تتم بشكل  أنّوُت بيكي للمحاسبُت القانونيوقد عرفو ادلعهد األمر  

 .6يعينوف وفق شروط خاصة أشخاصمستمر حيث تنفذ من قبل 
عمليات  أنّوادلتكامل، التدقيق الداخلي بالرقابة الداخلية  إلطاركما عرفت جلنة ادلنظمات الراعية  

سة ألىدافها يف النواحي التالية  ادلؤسادلؤسسة، يتم تصميمها لتعطي تأكيدا معقوال حوؿ ربقيق  بإدارةتتأثر 
 .7كفاءة العلميات وفاعليتها، واالعتماد على التقارير ادلالية وااللتزاـ بالقوانُت واألنظمة ادلعموؿ هبا

التدقيق  على أفّ  1971على  تعريف ادلعهد األمريكي للمدققُت الداخليُت يف نشرتو اليت أصدرىا عاـ 
اجعة النواحي احملاسبية وادلالية واألعماؿ نشأ داخل ادلؤسسة، يعمل على مر الداخلي ىو نشاط تقييم مستقل 

 .8ييم فعالية وسائل الرقابة األخرىتعمل على قياس وتق إداريةىو وسيلة رقابة  لإلدارةاألخرى كخدمة 

                                                 
، ص 2006، مؤسسة الوراؽ، األردف، الطبعة األوذل، يق وفقا دلعايَت التدقيق الدوليةطبالتدقيق الداخلي بُت نظرية والتخلف عبد اهلل الواردات،  - 3

32. 
4
 .32، ص 2007، طبعة األوذلالالقاىرة،  ،دار الكتب العلمية، يق الداخلي وفق ادلعايَت الدوليةدليل التدقصبح داوود يوسف،  - 

5
 .227ص  ،2001، عماف، مطابع الشمس، ادلتقدمة مع العريب للمحاسبُت القانونُت، مفاىيم  التدقيقاجمل - 

6
 .129، ص 2010، عماف ، مكتبة اجملتمع العريب،ثة يف الرقابة ادلالية والداخليةمفاىيم حدي، اخلطيب  خالد راغب - 

7
 .21، ص 2009 وذل،طبعة األعماف،  ،مكتبة اجملتمع العريب، م على سلاطر األعماؿ حداثة وتطورالتدقيق القائيم ايهاب نظمي، ابراى - 

8
 .120 ، صسبق ذكرهخالد راغب اخلطيب، مرجع  - 
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يتضح أف ىدؼ  1971لعاـ  الواليات ادلتحدة األمريكيةمن خالؿ تعريف معهد ادلدققُت الداخليُت يف 
ب، يؤكد على ىذا ادلفهـو فحس اإلدارةتدقيق الداخلي ىو خدمة ادلؤسسة ككل ودل يعد قاصرا على خدمة ال

رؼ عليها داخل الوحدة كخدمة ذلا، تقومي األنشطة ادلتعا أنّوايَت احملاسبة الدولية على تعريف جلنة مع ،للتدقيق
فاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ك  وتشمل وظائف التدقيق الداخلي الفحص والتقييم وادلراقبة دلدى

  .واحملاسبية
نشاط مستقل، تأكيد اخليُت إذل أف التدقيق الداخلي: بينما يشَت التعريف اجلديد دلعهد ادلدققُت الد 

ادلخاطر  إدارةواصلاز أىدافها بواسطة تقييم وربسُت فعالية  ؤسسةموضوعي واستشاري مصمم لزيادة قيمة ادل
 .9التحكم والرقابة وعمليات

نشاط مستقل وموضوعي يهدؼ  أنّوعلى  للمراجعة وادلستشارين الداخليُت كما عرفو ادلعهد الفرنسي
حوؿ درجة ربكمها يف العمليات اليت تقـو هبا، مع تقدمي نصائح للتحسُت  مؤسسةضمانات لل إعطاءإذل 

 .10وادلساعلة يف خلق القيمة ادلضاؼ
، وكذا أنشطتهالتقييم  ؤسسةيمي مستقل يؤسس داخل ادلنشاط وظيفي تقي أنّوويعرؼ كذلك على 

لزيادة  اإلدارةادلوضوعة من قبل  واإلجراءاتبالسياسات واخلطط  اإلداريةالتزاـ العاملُت يف كافة ادلستويات 
الفاعلية وربسُت األداء، ويهدؼ التدقيق الداخلي عموما إذل تقييم نظاـ الرقابة الداخلية وتقدمي الدعم 

 .11العليا لإلدارةات وادلعلوم
 ودبوجب ادلفهـو احلديث فإف التدقيق الداخلي يشتمل على وظيفتُت وعلا كاآليت:

ادلخاطر واألنظمة الرقابية، مثاؿ  إدارةخدمة التأكيد ادلوضوعي: بغرض توفَت تقومي مستقل لفاعلية وكفاية  -
 ظيمية، وأمن نظاـ ادلعلومات.بالسياسات واللوائح التن زاـتاإللذلك العمليات ادلالية، األداء، 

                                                 
9
 .46، ص 2011 ،، دار الصفار، عمافأمحد حلمي مجعة، التدقيق الداخلي واحلكومي - 

10
، 3رجامعة اجلزائ زبصص تدقيق زلاسيب؛ ومساعلتها يف ربسُت سَت ادلؤسسة، مذكرة ماجستَت، مهمتهاشعباف لطفي، ادلراجعة الداخلية  - 

 .71، ص 2004
11

ادلنعقد يومي ادلصرفية، ورقة حبث مقدمة إذل ادللتقى الوطٍت حوؿ مهنة الدقيق يف اجلزائر،  إدارة ادلخاطر فريدة صاحل، دور التدقيق الداخلي يف - 
 .16جامعة سكيكدة،  ص ، 2010فيفري  10-11
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وىي عمليات ادلشورة اليت تقدـ لوحدات تنظيمية داخل ادلؤسسة أو خارجها،  اخلدمات االستشارية: -
قيمة للوحدة وربسُت عملياهتا  إضافةهبدؼ  وربديد طبيعة نطاؽ ىذه العمليات باالتفاؽ مع تلك ادلؤسسات

 .12لتدريب...اخلومثاؿ ذلك: ادلشورة، النصح، تصميم العلميات ا
 

 المطلب الثاني: أنواع التدقيق الداخلي
مشوال واتساعا نتيجة التطور الزمٍت وتوسع وتنوع ـو ادلعاصر للتدقيق الداخلي أكثر أصبح ادلفه 

بادلؤسسة كلها، ويف نشطة االقتصادية، فأصبح يضم إذل جانب التدقيق ادلارل جوانب األنشطة ادلختلفة األ
ادلوضوعية اليت أصبحت  واإلجراءاتميات التشغيلية يف ضوء الربامج والنظم والسياسات مقدمتها تدقيق العل

أساسيا من مسؤوليات ادلدقق الداخلي، للتحقق من قابليتها للتطبيق والتقييم الدوري لنتائج  ابدورىا جزء
انب الضعف، وأف تنفيذىا وقياس االعًتافات وتقدمي االقًتاحات البناءة لتنمية جوانب القوة ومعاجلة جو 

غَت اجملاالت االنتقاؿ من التدقيق ادلارل إذل تدقيق العمليات يتطلب كفاءات وظيفية وخربات يف رلاالت أخرى 
فادلدققُت الداخليُت ال يفحصوف فقط دقة التقرير ادلارل، بل ىم أيضا يقوموف بفحص  ادلالية واحملاسبية،

خلاضعة للفحص، وفيما إذا كانت تلتـز بالقوانُت ادلوضوعية العمليات لتحديد الكفاءة والفاعلية للمؤسسة ا
  والسياسات اخلاصة هبا، وؽلكن توضيح ىذين النوعُت كاآليت:

 التدقيق المالي: -1
محاية أمواؿ  أجلوىو النوع الشائع من التدقيق يقـو بو ادلدققُت التابعُت للمؤسسة وذلك من  

شلكنة للوحدة وتشجيع االلتزاـ  وإنتاجية إداريةكرب كفاية كتحقيق أ  اإلدارة أىداؼولتحقيق دلؤسسة، ا
 .13اإلداريةبالسياسات 

: تتبع القيود احملاسبية للعمليات التبادلية اليت تكوف ادلؤسسة طرفا فيها والتحقق مفهوم التدقيق المالي 1-1
 ئم وتقارير.هبا من قوامنها حسابيا ومستنديا، وما يتعلق 

رأي بشكل موضوعي يف  إعطاء: إف اذلدؼ الرئيسي من التدقيق ادلارل ىو يأهداف التدقيق المال 1-2
التقارير ادلالية وفقا لقواعد زلاسبية زلددة واليت مت تطبيقها بطريقة شلاثلة، وؽلكن توضيح األىداؼ  إعداد

 اخلاصة بالتدقيق ادلارل فيما يلي:

                                                 
12

 .47ص ، 2009طبعة األوذل، العماف،  فاء،، دار الصدخل إذل التدقيق والتأكيد احلديثادلمجعة أمحد حلمي،  - 
13

 .13، ص 2012، مدونة، جامعة أبو ظيب، أؽلن عبد اهلل أبو بكر، التدقيق الداخلي - 



 التدقيق الداخلي إلى مدخل                      الفصل األول   

[7] 

 

 ؛التحقق من السجالت والطرؽ احملاسبية ادلستعملة -
 ؛العملية ادلالية بطريقة صحيحة إسباـمن  التحقق -
 ؛التحقق من مسؤولية ادلدراء ادلاليُت -
سبثل واقع ادلؤسسة بصورة عادلة، طبقا لقواعد زلاسبية زلددة طبقت  اأنّ التحقق من دقة التقارير ادلالية ومن  -

 مع ادلدد احملاسبية ادلاضية؛بثبات خالؿ ادلدة احملاسبية اجلارية بادلقارنة 
 ؛التحقق من الوجود الفعلي لألصوؿ -
التسجيل والًتحيل سبت بصورة صحيحة ورحلت  إجراءاتادلختلفة والتأكد من أف  اإليراداتفحص وتدقيق  -

 ؛إذل احلسابات ادلعنية
التحقق من الدقة احلسابية للمعامالت ادلالية مجيعها والتأكد من أف ادلبادئ احملاسبية ادلقبولة وادلتعارؼ  -

 ؛إتباعهاا قد مت عليه
 .منع أو اكتشاؼ التالعب والتزوير بالدفاتر والسجالت -
 تدقيق العمليات التشغيلية -2

، خطط اإلدارةالتنوع يف األنشطة واليت تتضمن تقييم أداء استخداـ تدقيق العمليات يف السابق دلعرفة  
إف ىذا النوع من التدقيق يتعلق  ساـ،يات معينة فضال عن تقييم األق، نظم رقابة اجلودة وأنشطة عملاإلدارة

بالعمليات غَت ادلالية للمؤسسة، أو بشكل عاـ فإف تدقيق العمليات من التدقيق يتعلق بالعمليات غَت ادلالية 
للمؤسسة، أو بشكل عاـ فإف تدقيق العمليات يتم من قبل ادلدققُت الداخليُت، لكن يف بعض احلاالت 

 ذا النوع من التدقيق.يشارؾ مدققُت خارجيُت يف أداء ى
 مفهوم تدقيق العمليات التشغيلية: 2-1

طة ادلؤسسة وتقدمي من خالؿ تقييمو ألنش اإلدارةأداة زبدـ أنشطة  أنّوبيعرؼ تدقيق العمليات  
 .توصيات ضرورية

 أهداف تدقيق العمليات التشغيلية: 2-2
 يهدؼ تدقيق العمليات إذل ربقيق اآليت:

  وشلتلكات وأمواؿ وغَتىا بكفاءة؛ؤسسة تدير وتستعمل مواردىا ادلتاحة من موظفُتربديد ما إذا كانت ادل -
 ؛التعرؼ على ما إذا كانت ادلؤسسة قد التزمت باألنظمة والتعليمات اليت هتتم بالكفاءة -
 ؛توفَت معلومات دقيقة عن العمليات ويف الوقت ادلناسب -
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 ؛القواعد والقوانُتمدى االتفاؽ مع السياسات واخلطط واإلجراءات و  -
 اية األصوؿ من سوء االستعماؿ.مح -

ادلقررة بأكرب قدر من الفاعلية، كما يهدؼ ىذا النوع من التدقيق إذل  األىداؼ وينبغي ربقيق ىذه
 ادلتاحة.وضع االفًتاضات اليت سبكن اجلهات ادلعنية من ربسُت طرؽ استغالذلا دلواردىا 

 
 قيق الداخليالمطلب الثالث: أهمية وأهداف التد

وتطور بتطورىا، وكذلك بالنسبة ألىدافو وأعليتو،  اإلنسانيةرافق نشوء احلضارة إف التدقيق الداخلي  
 وفيما يلي سنتعرض إذل أعلية وأىداؼ التدقيق الداخلي.

 أهمية التدقيق الداخلي: -1
ت وذلك دلا أثبتتو من اكتسبت مهنة التدقيق الداخلي أعلية كبَتة حيث أصبح ذلا دورا ىاما يف ادلؤسسا

 لتحقيقها. اإلدارةضبط للمخالفات واالضلرافات عن األىداؼ اليت تسعى 
  ومن العوامل اليت ساعلت يف تطوير االىتماـ بالتدقيق الداخلي ىي كاآليت: 

العليا  اإلدارةشلا أدى إذل تباعد ادلسافة بُت  ،تطور حجم ادلؤسسات وانتشارىا جغرافيا على نطاؽ واسع -
 كافة العاملُت؛و 

عن البيانات  اإلفصاحظهور الشركات ادلساعلة وحاجتها للمعلومات لسالمة استثمار أمواذلا وصحة وعدالة  -
 ائم واحلسابات اخلتامية ادلنشورة؛والقو 

شلا دفع  ،يف ادلؤسسة اإلداريةضمن اذليكل التنظيمي وتعدد ادلستويات  لإلداراتاالستقالؿ التنظيمي  -
للتأكد من سالمة استعماؿ وربمل  اإلدارةومن مث حاجة  ، تفويض السلطات وادلسؤولياتإذل باإلدارة

 ادلعموؿ هبا؛ واإلجراءاتادلسؤوليات وفقا للسياسات والنظم 
التأكد من ذلك البد من سالمة نظاـ  جلحاجة اجملتمع إذل البيانات وادلعلومات ادلثبتة يف التقارير وأل -

 .14التدقيق
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 .127ص  مرجع سبق ذكره،خالد راغب اخلطيب،  - 
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 لتدقيق الداخلي:أهداف ا -2
ادلدققُت  بالواليات ادلتحدة طبقا دلا ورد يف بياف مسؤوليات التدقيق الداخلي الذي أصدره رلمع  

الفعلي دلسؤولياهتم عن طريق تزويدىم بتحليالت  اإلبراءالعليا يف  اإلدارةمعاونة مجيع أعضاء األمريكية ىو 
 .15اولتها ادلراجعوتقييم وتوصيات  وتعليقات مرتبطة باألنشطة اليت تن

وينبغي أف ال يقف التدقيق الداخلي موقف اجلمود بل غلب أف يتطور مع الزمن لينسجم مع التغَتات  
  اليت تطرأ على نشاط ادلؤسسة، فقد حددت أىداؼ التدقيق الداخلي كما يلي:

 عاليتها؛ي وتقييم مدى كفايتها و ففحص ودراسة وربليل أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخل -

 محايتها من اخلسائر بكافة أنواعها؛التحقق من وجود أصوؿ ادلؤسسة وصحة تقيدىا بالدفاتر وكفاية وسائل  -

 ؛تدقيق الدفاتر والسجالت وفحص ادلستندات الكتشاؼ األخطاء والتالعب ومنع تكرار حدوثها مستقبال -

ة أو التقارير اليت تعدىا اإلدارات ادلختلفة واإلدارة التحقق من صحة البيانات احلسابية الظاىرة بالقوائم ادلالي -
 ؛العليا

 ؛تقييم نوعية األداء يف تنفيذ السياسات ادلقررة -

 ؛إبداء التوصيات لتحسُت أساليب العمل -

 ؛التحقق من مدى مراعاة السياسات ادلوضوعة وااللتزاـ باخلطط واإلجراءات ادلرسومة -

 .16ية شلكنة بتقدمي اخلدمات ألعضاء اإلدارةحقيق أكرب كفاية إدارية وإنتاج -

 هدف الحماية:  2-1

قياـ ادلدقق الداخلي بأعماؿ الفحص وادلطابقة بُت األداء الفعلي وادلعايَت ادلوضوعة مسبقا لكل من 
احملاسبية، نظاـ الضبط الداخلي، سجالت ادلؤسسة، قيم ادلؤسسة، أنشطة  اإلجراءاتسياسة ادلؤسسة، 

 .17التشغيل
 هدف البناء:  2-2

 لإلدارةويعٍت ىذا اذلدؼ اقًتاح اخلطوات الالزمة لتصحيح نتائج الفحص وادلطابقة وتقدمي النصح  
 إذل تدقيق العلميات احملاسبية وادلالية ما يلي:  باإلضافةوعلى ذلك يقـو ادلدقق الداخلي 

 ؛واخلطط ادلوضوعة واإلجراءاتالتحقق من مدى االلتزاـ بالسياسات  -
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 .178، ص 2006، دار النصر، القاىرة، قواعد ادلراجعة يف أعماؿ البنوؾالقبطاف زلمد،  - 
16

 .179، ص ذكرهمرجع سبق  - 
17

 .46، ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ت يف الرقابة وادلراجعة الداخليةاالذباىاوآخروف ، السوافَتي فتحي - 
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 .18محاية األصوؿ إجراءاتحقق من مدى سالمة الت -
 هدف الشراكة:  2-3

ربقيق األىداؼ السابقة غلب على ادلدقق الداخلي أف يبٍت بينو وبُت العاملُت يف ادلؤسسة  أجلمن  
 .19شركة حقيقية يضمن من خالذلا تذليل العقبات اليت قد تنشأ ألسباب سلوكية ونفسية عند ىؤالء العاملُت

 قيمة مضافة:  هدف خلق 2-4
وىو قدرة التدقيق الداخلي على إضافة القيمة للمؤسسة بتحقيق العائد النهائي لالستثمار يف ادلؤسسة  

 وأف فعالية التدقيق الداخلي يف خلق القيمة ادلضافة تتوقف على أمريو:
  ماهتم.: ضرورة توافر الفهم ادلشًتؾ لدى ادلدققُت الداخليُت واألطراؼ ادلستفيدة من خداألول -

 .20القيمة  : ىو النظر لوظيفة التدقيق الداخلي يف ضوء سلسلة القيمة واألطراؼ ادلستفيدة من تلكالثاني -

 تتمثل أىداؼ التدقيق الداخلي فيما يلي: 
 ؛الكفاءة داخل كل قسم من أقساـ ادلؤسسة -

 ؛ادلارلنتائج العمليات وادلوقف  يعطي صورة صادقة عن كفاءة النظاـ احملاسيب الذي -

الرأي حياذلا بغرض ربسينها  وإبداء ،التنفيذية ادلتعلقة هبا واإلجراءات اإلداريةالتقييم الدوري للسياسات  -
 ؛إداريةوتطويرىا لتحقيق أعلى كفاءة 

 ؛زيادة قيمة ادلؤسسة وربسُت عملياهتا -

 ؛ادلؤسسةيقدـ احللوؿ ادلمكنة والتوصيات للمشاكل اليت تواجهها  -

 .21ادلخاطر والرقابة وعمليات التحكم إدارةسُت فعالية تقييم ورب -
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 .47، ص مرجع سبق ذكرهالسوافَتي فتحي وآخروف،  - 
19

لة العلمية لكلية التجارة، جامعة األزىر، العدد اجمل يل االقتصادية يف منظمات األعماؿ،دور ادلراجعة الداخلية يف تفعبكري علي حجاج،  - 
 .31، ص 2005، 30
20

 .32، ص مرجع سبق ذكرهبكري علي حجاج،  - 
21

، 2008، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة لية يف تطوير االقتصاد الوطٍتدور حوكمة الشركة وادلراجعة الداخسعدايب ابراىيم أمحد،  - 
 .4ص 
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 المبحث الثاني: هيكلة ومسؤولية التدقيق الداخلي
يتوقف على مقدار الدعم الذي يتلقاه من "إف صلاح التدقيق الداخلي أو فشلو يف ربقيق أىدافو  

فمن الضروري أف يتاح لو اجملاؿ ، ولكي يقـو ادلدقق الداخلي دبهامو ومسؤولياتو بكفاءة، العليا اإلدارة
 .والصالحيات الكافية للقياـ بدوره ومسؤولياتو

 المطلب األول: الهيكل التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي
جزءا متمما يف اذليكل التنظيمي للمؤسسة، وتقـو بأداء وظيفتها طبقا ؽلثل قسم التدقيق الداخلي  

حيث أف أىداؼ قسم التدقيق الداخلي وصالحياتو ومسؤولياهتم العليا،  اإلدارةللسياسات ادلوضوعة من قبل 
 ..22العليا اإلدارةاعتمادىا من قبل 

وىناؾ العديد من العوامل اليت غلب أخذىا بعُت االعتبار عند ربديد موقع قسم التدقيق الداخلي يف 
 .23الداخلي اذليكل التنظيمي للمؤسسة وكذلك عند القياـ بعملية التنظيم الداخلي لقسم التدقيق

 موقع قسم التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة -1

أي  اإلداريالتشغيلية، ويتبع ألعلى سلطة يف اذلـر  اإلداراتمستقل عن  إف قسم التدقيق الداخلي
لو العليا، إذ يستمد قوتو وسلطتو منها، وؽلكن موقعو من النظر إذل ادلؤسسة بعمق ومشولية أكرب، وػلقق  لإلدارة

العليا اذلدؼ من  لإلدارةالتنفيذية أو التشغيلية، وػلقق تبعيتو  اإلداراتاستقاللية أكرب نتيجة ابتعاده عن 
 .24العليا يف الرقابة على أعماؿ ادلؤسسة اإلدارةوجوده، أال وىو مساعدة 

 ا يلي: وغلب أف يؤخذ بعُت االعتبار عند ربديد ادلوقع التنظيمي ادلناسب لقسم التدقيق الداخلي م
 العليا لو؛ اإلدارةأف ػلدد موقعو عند ادلستوى الذي يؤكد دعم  - 

 ؛أي أعماؿ أو أنشطة تنفيذية وذلك لتجنب تعارض ادلصاحل بتأديةأف ال يقـو ادلدققُت الداخليُت  - 

خلي أف يكوف مسؤوؿ أماـ جهة تتمتع بقدر من السلطة الكافية واليت تسمح بتدعيم استقاللية ادلدقق الدا - 
 .أعمالووتتيح لو رلاال أوسع لتأدية 
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ماجستَت، اجلامعة  مذكرة، ؾ اإلسالمية العاملة يف قطاع غزةمدى تطبيق معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارؼ عليها يف البنو ل، زلمد سعيد كام - 
 .32، ص  2009-2008رة، قسم احملاسبة والتمويل، غزة،اإلسالمية، كلية التجا

23
 ،، مكتبة اجملتمع العريب ، األردف،، الطبعة األوذلطاع العاـ واخلاصالداخلية يف القمفاىيم حديثة يف الرقابة ادلالية و اخلطيب ، خالد راغب  - 

 .142، ص 2010
24

 .36، ص مرجع سبق ذكرهزلمد سعيد كامل،  - 
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ضرورة ألخذ هبذه االعتبارات عند ربديد ادلوقع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي، حيث تعترب ىذه  -
 اإلدارةاالعتبارات من ادلقومات األساسية اليت تزيد من فاعلية التدقيق الداخلي، والتأكيد على ضرورة دعم 

 .25خالؿ عقد الدورات ادلهنية لو واليت تزيد من دقة وفاعلية التدقيق الداخليالعليا ذلذا القسم وذلك من 
 الهيكل التنظيمي الداخلي لقسم التدقيق الداخلي -2

يعتمد التنظيم الداخلي لقسم التدقيق الداخلي على عدة عوامل من بينها حجم ادلؤسسة ونوعها 
العاملُت يف قسم التدقيق الداخلي ومؤىالهتم، كما  إذل عدد وإضافةالتدقيق الداخلي وطبيعة نشاطها وأىداؼ 

شخص واحد على درجة عالية من التأىيل الفٍت وادلهٍت، ومن  إدارةغلب أف يكوف قسم التدقيق  منظم وربت 
، حيث تكوف احلاجة إذل إداريادلستحسن تقسيم قسم التدقيق الداخلي إذل وحدات تدقيق مارل وتدقيق 

 .مرا ضرورياالتخصص يف بعض األحياف أ
 دارة التدقيق الداخلي: ا المراكز الوظيفية في -3
شاملة واسعة النطاؽ للتدقيق الداخلي، ويقم مدير  بإدارة: ؼلوؿ مدير التدقيق مدير التدقيق الداخلي 3-1

التدقيق بتحديد األىداؼ السنوية لقسم التدقيق الداخلي واليت تبٌت على أساس أىداؼ وغايات عملية 
ناءا على خطط وسياسات ادلؤسسة وربديد اجلهات اليت توزع ذلا التقارير، كما تكوف لديو حرية التدقيق ب

 اإلدارةاالطالع الكاملة على مجيع العمليات داخل ادلؤسسة وسجالهتا وشلتلكاهتا وتقدمي التقارير مباشرة إذل 
 العليا.
خطط التدقيق وادلوافقة على أوراؽ  : يعترب رئيس التدقيق مسؤوال عن تنسيقرئيس التدقيق الداخلي 3-2

 .العمل النهائية، ويقـو برفع تقاريره مباشرة إذل مدير التدقيق
: يعترب مسؤوال عن عمليات التدقيق اجلارية )التدقيق ادلارل، وتدقيق العمليات( ربت يالمدقق الرئيس 3-3

 إتباعلية التدقيق، والتأكد من رئيس التدقيق، كما يكوف مشرفا على ادلدققُت ادلساعدين أثناء عم إشراؼ
 التدقيق عند احلاجة. إجراءبعض التعديالت على  وإجراءخطوات برامج التدقيق ادلعتمدة 

ادلدقق  إشراؼ: يكلف ادلدقق ادلساعد بأداء أعماؿ ومهاـ التدقيق التفصيلية ربت المدقق المساعد 3-4
ادلساعدين خالؿ الستة  لتدريب الالـز للمدققُتادلؤسسة أف ذبري ا إدارةالرئيسي وتوجيهاتو، ويتعُت على 

 أشهر األوذل من تعيينهم كونم مبتدئُت وحباجة إذل كسب اخلربة يف رلاؿ التدقيق الداخلي.
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 المطلب الثاني: حقوق وواجبات المدقق الداخلي
هبا، وتقابلها  إف الدور اذلاـ الذي يلعبو ادلدقق الداخلي يف ربقيق الشفافية ادلالية غلعل لو حقوؽ يتمتع

 .واجبات عليو القياـ هبا، وفيما يلي بياف لتلك احلقوؽ والواجبات
 حقوق المدقق الداخلي: -1

  ادلدقق الداخلي فيما يلي: ؽحقو ؽلكن تلخيص 
 ؛حق االطالع الكامل على كافة مستندات وسجالت ادلؤسسة -

 ؛احق الوصوؿ الكامل إذل ادلوارد البشرية للمؤسسة وأصوذلا وشلتلكاهت -

 ؛يراىا ادلدقق ضرورية للمساعدة على القياـ بعملو وإيضاحاتحق طلب أي بيانات  -

 .حق دعوه اذليئة العامة لالنعقاد وذلك يف حاالت الضرورة القصوى -

 :واجبات المدقق الداخلي  -2

اسبة ادلؤسسة، كما أف ادلدقق الداخلي ال ينتمي إذل قسم احمل إدارةيتم تعيُت ادلدقق الداخلي من قبل 
حيث يقـو ىو بنفسو بتدقيق أعماؿ ىذا القسم ورفع التقارير عنو، ويعتمد مدى ونطاؽ حجم عمل ادلدقق 

 من صالحيات يف ىذا اجملاؿ. اإلدارةالداخلي حسب ما سبنحو 
 وؽلكن تلخيص واجبات ادلدقق الداخلي يف اآليت: 

 ؛دراسة وتقومي نظاـ الرقابة الداخلية -

 ؛تطبيق نظاـ الرقابة الداخلية لتحقيق األىداؼ ادلرجوة منهاادلساعدة يف تصميم و  -

 ؛نظاـ الرقابة الداخلية إجراءاتتقدمي االقًتاحات والتوصيات الالزمة لتحسُت  -

 ؛ اإلدارةالقياـ بدراسات أو مهاـ زلددة تطلبها  -

 ؛معينة يتطلبها نظاـ الرقابة الداخلية بإجراءاتالقياـ  -

ويشتمل على مراجعة االلتزاـ ادلارل والكفاءة والفعالية  اإلدارةيق الشامل لتلبية احتياجات التدق بأعباءالقياـ  -
 ؛يف ادلشروع

 ادلهنة وأصوذلا العلمية والفنية؛ تدقيق حسابات ادلؤسسة وفقا لقواعد التدقيق ادلعتمدة ومتطلبات -

 وجودهتا. ةسادلؤسالعليا دبعلومات حوؿ كيفية اصلاز األعماؿ يف  اإلدارةتزويد  -
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 المطلب الثالث: مقومات ودعائم وظيفة التدقيق الداخلي
 اليت يرتكز عليها التدقيق الداخلي و الدعائم ىناؾ العديد من ادلقومات

 استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي -1
ف االستقاللية إذل البعد عن تضارب ادلصاحل اليت تتطلب من ادلدقق الداخلي أف يكو يشَت مفهـو 

مستقال عن األنشطة اليت يقـو بتدقيقها وأف يكوف بعيدا عن تأثَت اجلهة اليت يتوذل تدقيق عملياهتا، وىذا يعٍت 
 .26م قادرين على ازباذ قراراهتم بدوف ضغوط أو انقياد دلن تكوف القرارات ذلا تأثَت عليهمأنّ شعور ادلمارسُت ب

لقرارات واألحكاـ وجودهتا انطالقا من احلالة الذىنية أما مفهـو ادلوضوعية فيتعلق بنوعية التقديرات وا
اليت ؽلر هبا ادلدقق الداخلي، دبعٌت أف ادلوضوعية ىي نتاج االستقاللية، وأف غياب عنصر االستقاللية بالنسبة 

قيمة للمؤسسة، ودبعٌت أخر تفقد العلمية التدقيقية قيمتها، غَت  أية إضافةللمدقق الداخلي يفقده القدرة على 
أف مفهـو االستقاللية مفهـو مطلق وصعب التطبيق، فادلدقق الداخلي مرتبط بادلؤسسة ارتباطا تعاقديا  

 كموظف داخل ادلؤسسة.
 أنواع الستقاللية ادلدقق الداخلي وىي كالتارل:  أربعةوفيما يلي 

داخل ادلؤسسة  لة: وؽلكن ربقيق ىذا النوع من االستقاللية عرب تشكيل جلنة مستقاالستقاللية المهنية 1-1
الداخلي للقياـ بالعمل، وكذلك قرار تعيينو وعزلو وربديد راتبو ومكافأتو وتلقي  يصدر عنها التفويض للمدقق

االستقالؿ التنظيمي" والذي يتم تدعيمو من خالؿ  "تقريره من جلنة التدقيق، وىذا ما ؽلكن أف يطلق عليو 
 اذليكل التنظيمي.

: ويقصد هبا عدـ تأثر ادلدقق الداخلي بآراء الغَت عند زبطيط لية التدقيقاالستقاللية في أداء عم 1-2
عملية التدقيق وعند القياـ بالفحص، وىذا ما يعرؼ بادلوضوعية اليت يتم تدعيمها بقواعد وأخالؽ مهنية عالية 

 ادلستوى يتم احًتامها من قبل ادلدقق الداخلي ومن قبل األطراؼ الذين ذلم عالقة بعملو.
ادلنسوب لو، : ويقصد هبا امتالؾ ادلدقق الداخلي أعلى درجات ادلهارة يف أداء العمل االستقاللية الفنية 1-3

 ويتم تعزيزىا من خالؿ ادلؤىالت العلمية العالية والتدريب ادلناسب.
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ناقشة العليا وم اإلدارة: ويقصد هبا اعتماد سلصصات دائرة التدقيق الداخلي من قبل االستقاللية المالية 1-4
 العليا وىذا النوع من االستقاللية يعترب امتداد لالستقاللية ادلهنية. اإلدارةتفاصيلها مع 

 قواعد السلوك المهني للتدقيق الداخلي -2
تؤكد معايَت التدقيق الداخلي الصادرة عن ادلعهد األمريكي للمدققُت الداخليُت، على ضرورة التزاـ 

ة للسلوؾ ادلهٍت أثناء تأديتو لعملو، حبيث ال يكوف ىناؾ أي شك يف الداخلي بقواعد وأسس مناسب ادلدقق
نزاىتهم وموضوعيتهم أثناء تأديتهم لعملية التدقيق وؽلكن تلخيص قواعد السلوؾ ادلهٍت للمدقق الداخلي فيما 

  يلي:
 النزاهة 2-1

 ويتضمن القواعد السلوكية التالية:
 ؛ُت الداخليُت أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤوليةغلب على ادلدقق -
 بواسطة القانوف أو ادلهنة؛ أفعاؿغلب على ادلدققُت الداخليُت أف ػلافظوا على القانوف وأف يكتشفوا أي  -
غلب على ادلدققُت الداخليُت أف ال يشًتكوا يف أنشطة غَت قانونية أو غَت معروفة تكوف معيبة دلهنة التدقيق  -

 ؛اليت يعملوف فيها مؤسسةأو للالداخلي 
اليت  مؤسسةخالقية للغلب على ادلدققُت الداخليُت أف ػلًتموا وأف يساعلوا يف ربقيق األىداؼ الشرعية واأل -

 يعملوف فيها.
 الموضوعية 2-2

 ويتضمن القواعد السلوكية التالية:
ردبا تضعف أو من ادلفًتض أف عالقات  أو أنشطةال يشاركوا يف أية  أفغلب على ادلدققُت الداخليُت  -

 ؛تضعف تقييم العمليات
من ادلفًتض  أوالداخليُت أف ال يقبلوا أي شيء كاذلدايا واخلدمات وغَتىا ردبا يضعف غلب على ادلدققُت  -

 ؛أف يضعف من حكمهم ادلهٍت
واجباهتم، فاحلقائق قيامهم ب أثناءعن كل احلقائق ادلادية اليت عرفوىا  اإلفصاحغلب على ادلدققُت الداخليُت  -

 اليت دل يفصحوا عنها ردبا تؤدي إذل تشويو تقاريرىم عن األنشطة اليت يراجعونا.
 السرية 2-3

 ويتضمن القواعد السلوكية التالية:
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أثناء القياـ بواجباهتم ادلكتسبة غلب على ادلدققُت الداخليُت أف يكونوا عقالء بشأف استخداـ ادلعلومات  -
 ومحايتها؛

ادلفًتض لى ادلدققُت الداخليُت أف ال يقبلوا أي شيء كاذلدايا واخلدمات وغَتىا ردبا يضعف أو من عغلب  -
 أف يضعف من حكمهم ادلهٍت؛

عن كل احلقائق ادلادية اليت عرفوىا أثناء قيامهم بواجباهتم، فاحلقائق  اإلفصاحغلب على ادلدققُت الداخليُت  -
 اليت يراجعونا.ويو تقاريرىم عن األنشطة اليت دل يفصحوا عنها ردبا تؤدي إذل تش

غلب على ادلدققُت الداخليُت أف ال يستخدموا ادلعلومات ألي مكسب شخصي أو بأي أسلوب ال يتفق  -
 اليت يعملوف فيها. ؤسسةمع القانوف، أو يضر باألىداؼ باألخالقيات اليت يفًتض أف تكوف سائدة يف ادل

 الكفاءة المهنية 2-4
 د السلوكية التالية:ويتضمن القواع

 ؛مهامهم اخلدماتية بادلعرفة واخلربة وادلهارة الضرورية وايؤدّ غلب على ادلدققُت الداخليُت أف  -
قيق خدمات التدقيق الداخلي طبقا دلعايَت ادلمارسة الداخلية للتد وايؤدّ غلب على ادلدققُت الداخليُت أف  -

 الداخلي؛
 .باستمرار كفاءهتم وجودة خدماهتم نواغلب على ادلدققُت الداخليُت أف ػلس -
 

 المبحث الثالث: معايير التدقيق الداخلي
للمهنة هتدؼ إذل توفَت  ؤسسةمعايَت التدقيق ىي مستويات األداء ادلهٍت وضعت من قبل اجلهات ادل

 داءأالذي يعمل ادلدقق ضمنو، ويعتمد عليها يف احلكم على  اإلطارعملية التدقيق مستوى معقوؿ من ضوابط 
 ق.ونوعية العمل ادلنجز، وبالتارل فهي توفر مستوى معُت من الثقة بعمل ادلدق مدقق احلسابات

 إدارةإف تأدية مهنة التدقيق الداخلي لوظائفو احلديثة ادلتمثلة يف خدمات التأكيد ادلوضوعي حوؿ 
الزبوف تتوافر رلموعتُت من  ادلخاطر والرقابة وعمليات التحكم ادلؤسسي، واخلدمات االستثمارية ادلوجهة خلدمة

ادلعايَت هتدؼ إذل ربديد ادلبادئ األساسية اليت تعرب عن الصورة اليت ينبغي أف تكوف عليها شلارسة التدقيق 
، وتتمثل ؤسسةالداخلي وربسُت العمليات التنظيمية بادلالداخلي ووضع اطار ألداء وتعزيز أنشطة التدقيق 

  .ت ومعايَت األداءىاتُت اجملموعتُت من معايَت السما
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 المطلب األول: مفهوم معايير التدقيق الداخلي
درجة األفضلية أو االمتياز ادلطلوبة لغرض معُت كمقياس أو وزف، وعلى اآلخرين ادلعيار كمصطلح يعٍت 

 .27ما يتم بوساطتو احلكم على دقة أدائهم التماثل معو ومسايرتو، فهو
كم على مستوى الكفاءة ادلهنية، ودرجة االتساؽ اليت يصل إليها أداة احل أنّوويعرؼ معيار التدقيق على 

 .لوظائفهمادلدققوف عند أدائهم 
ادلقاييس والقواعد اليت يتم االعتماد عليها يف تقييم ا أنّ الداخلي ربديدا فتعرؼ على  أما معايَت التدقيق

التدقيق الداخلي كما غلب أف تكوف، وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث سبثل ادلعايَت ظلوذج شلارسة 
وذلك وفقا دلا مت التوصل إليو واعتماده من قبل معهد ادلدققُت الداخليُت، وىذا يعٍت أف معايَت التدقيق 

 م الفنية ومتابعة أدائهم ادلهٍت.الداخلي ادلتعارؼ عليها سبثل أساسا لعمل ادلدققُت الداخليُت وربديد مسؤولياهت
ُت الداخليُت على عاتقة مهمة تطوير معايَت التدقيق الداخلي ادلتعارؼ عليها لقد أخذ معهد ادلدقق

 .من أحداث وتطورات مع مرور الزمن ومتابعة تطويرىا وربديثها وفقا دلتطلبات ما يستجد
 

 المطلب الثاني: أهمية وأهداف معايير التدقيق الداخلي
 ؤسسة.للم و أىداؼ عديدة كبَتةدلعايَت التدقيق الداخلي أعلية

 أهمية معايير التدقيق الداخلي -1
 تكمن أعلية معايَت التدقيق الداخلي فيما يلي:

تعترب ضرورية للمدققُت الداخليُت، كونا تضع ادلبادئ األساسية اليت ينتظر منهم أف يلتزموا هبا عند  -
 مهم حبيث ػلققوف اذلدؼ من وجودىم؛شلارستهم دلها

من االعتماد  اإلدارةف وجود معايَت مهنية يلتـز هبا ادلدققوف الداخليوف ؽلكن ، إذ ألإلدارةادلعايَت ضرورية  -
 ف عن أدائهم لوظائفهم يف ادلؤسسة؛الداخليو  على التأكيدات والتقارير اليت يقدمها ذلا ادلدققوف

 ادلواد التدريبية للمهنيُت اجلدد. إعداديتم االسًتشاد بادلعايَت عند  -
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 قيق الداخليأهداف معايير التد -2
 ا: أنّ قد حدد معهد ادلدققُت الداخليُت أىداؼ معايَت التدقيق الداخلي ب

 ؛بياف ادلبادئ األساسية اليت ربدد الكيفية اليت غلب أف يكوف عليها التدقيق الداخلي -
إذل أوسع عاـ ألداء التدقيق الداخلي وتعزيز القيمة ادلضافة اليت ربققها أنشطة التدقيق الداخلي  إطاروضع  -
 ؛شلكن ىمد

 ؛وضع أسس لقياس أداء ادلدققُت الداخليُت -

 ؛ربسينات عليها إدخاؿالتأسيس لعمليات معاجلات تنظيمية متطورة وتشجع  -

يف منشآت  األعماؿ حلقيقة الدور وادلسؤوليات ادلنوطة  اإلداريةتعميق حالة الفهم لدى مجيع ادلستويات  - 
 ألعلية ادلساعلة يف ربسُت أداء التدقيق الداخلي. كهاإدرا بالتدقيق الداخلي، وتعزيز 

 

 المطلب الثالث: المعايير الدولية لممارسة التدقيق الداخلي
 .تنقسم ادلعايَت الدولية للتدقيق الداخلي إذل قسمُت

ادلتمثلة يف مسات أو خصائص اجلهات اليت تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي،   معايير الصفات )السمات(: -1
وضع متطلبات اجلودة اليت غلب أف تتوفر جلهاز التدقيق الداخلي، وكذلك متطلبات االستقاللية كما ت

 ،وادلوضوعية وادلعرفة وادلهارة والعناية الالزمة وغَت ذلك من ادلتطلبات ألداء ادلهاـ ادللقاة على عاتقهم الداخلي
 والرقابة.وعمليات التحكم ادلؤسسي وتقيم مدى كفاءة وفاعلية إدارة ادلخاطر 

 و تتلخص ىاتو ادلعايَت فيما يلي:

: غلب ربديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي ربديدا رمسيا الهدف والسلطة والمسؤولية -
ضمن ميثاؽ التدقيق الداخلي، دبا يتماشى مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ أخالقيات ادلهنة وادلعايَت 

يق الداخلي. وغلب أف يقـو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي دبراجعة ميثاؽ الدولية ادلهنية دلمارسة التدق
 العليا للموافقة عليو. اإلدارةالتدقيق الداخلي بصفة دورية، وتقدؽلو إذل 

: غلب أف يكوف نشاط التدقيق الداخلي مستقال، وغلب أيضا أف يكوف ادلدققُت االستقاللية والموضوعية -
 ناء أداء أعماذلم.الداخليُت موضوعيُت أث
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: غلب أف يكوف منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعا دلستوى تنظيمي يف االستقاللية التنظيمية -
ا غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق ء مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي، كمادلؤسسة بشكل يكفل أدا

 التدقيق الداخلي وذلك بصفة سنوية على األقل. االستقاللية التنظيمية لنشاط لإلدارةالداخلي أف يؤكد 
غلب أف يتواصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ويتفاعل مباشرة مع : العليا اإلدارةالتفاعل المباشر مع  -

 العليا. اإلدارة
ا : غلب  أف يتصف ادلدققوف الداخليوف بتوجهات غَت منحازة وغَت متحيزة، وأف يتجنبو الموضوعية الفردية -

 .تضارب ادلصاحل

: إذا كاف ىناؾ ما يعيق االستقاللية أو ادلوضوعية، سواء يف الواقع أو معوقات االستقاللية أو الموضوعية -
زبتلف  اإلفصاحعن تفاصيل ذلك إذل األطراؼ ادلعنية، مع العلم بأف طبيعة ىذا  اإلفصاحالظاىر، غلب 

 باختالؼ ادلعوقات.
 : غلب أف تؤدي مهاـ التدقيق دبهارة ومع توخي العناية ادلهنية الالزمةالزمةالمهارة والعناية المهنية ال -

: غلب على ادلدققُت الداخليُت أف ؽلتلكوا ادلعرفة وادلهارات والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ المهارة -
دلهارات ككل أف ؽلتلك أو يكتسب ادلعلومات وا  يالداخلادلسؤوليات ادلنسوبة. وغلب على نشاط التدقيق 

 والكفاءات األخرى الالزمة لتنفيذ مسؤولياتو.

: غلب على ادلدققُت الداخليُت بذؿ مستوى العناية وادلهارة ادلتوقع أف يكوف عليو العناية المهنية الالزمة -
أي مدقق داخلي يتحلى دبستوى معقوؿ من التبصر واالقتدار، بيد أف بذؿ العناية ادلهنية الالزمة ال يعٍت 

 .عن اخلطأ العصمة

مهاراهتم وكفاءاهتم األخرى  ،: غلب على ادلدققُت الداخليُت أف يطوروا معرفتهمالتطوير المهني المستمر -
 .عن طريقة التطوير ادلهٍت ادلستمر

: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير واحملافظة على برنامج تأكيد وتحسين الجودة -
 جلودة حبيث يغطي كافة جوانب نشاط التدقيق الداخلي.الربنامج لتأكيد وربسُت ا

: غلب أف يشمل برنامج تأكيد وربسُت اجلودة أعماؿ التقييم متطلبات برنامج تأكيد وتحسين الجودة -
 الداخلي واخلارجي على السواء.

 : غلب أف تشتمل أعماؿ التقييم الداخلي على ما يلي: أعمال التقييم الداخلي -

 .ة ألداء نشاط التدقيق الداخليمراقبة مستمر  -
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آخرين من داخل ادلؤسسة شلن  أشخاصمراجعات دورية تنفذ بأسلوب التقييم الذايت أو بواسطة  -
 تتوفر ذلم ادلعرفة بأصوؿ شلارسة التدقيق الداخلي.

، أعماؿ التقييم اخلارجي على األقل مرة واحدة كل مخس سنوات إجراء: غلب أعمال التقييم الخارجي -
فريق مراجعة مؤىل ومستقل من خارج ادلؤسسة. وغلب أف يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق  أواسطة مراجع و ب

 العليا ما يلي: اإلدارةالداخلي مع 

 ؛أعماؿ التقييم  اخلارجي على فًتات أكثر تقاربا إلجراءاحلاجة  -

ا يف ذلك أي احتماالت لوجود مؤىالت واستقاللية ادلراجعُت اخلارجيُت أو فريق ادلراجعة اخلارجي، دب -
 تضارب يف ادلصاحل.

 إبالغ: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق التقارير عن برنامج تأكيد وتحسين الجودة وإبالغ إعداد  -
 العليا بنتائج برنامج تأكيد وربسُت اجلودة. اإلدارة

 تدقيق الداخليادلهنية دلزاولة الوفقا للمعايَت الدولية  إجراؤهمت استخدام تعبير  -

بأف نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع ادلعايَت  اإلفادةال غلوز للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  -
 ىذه. إفادتوبرنامج تأكيد وربسُت اجلودة تؤيد  الدولية ادلهنية دلمارسة التدقيق الداخلي إال إذا كانت نتائج

لداخلي عدـ التوافق مع تعريف التدقيق ا ىناؾا يكوف : عندمعن حاالت عدم التقيد بالمعايير اإلفصاح -
غلب على  ،عمالوأمعايَت التأثَت على النطاؽ الكلي لنشاط التدقيق الداخلي أو ومبادئ أخالقيات ادلهنة أو 

 العليا. اإلدارةالرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أف يفصح عن عدـ التوافق إذل 

  
بيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع ادلقاييس اليت يتم من خالذلا تقيم : ىي اليت تصف طمعايير األداء -2

أداء تلك األنشطة وذلك من خالؿ وضع خطط خاصة بادلخاطر وايصاؿ تلك اخلطط ومتطلبات تنفيذىا إذل 
اطق ينبغي أف ػلدد التدقيق ادلن أنّواإلدارة العليا دلراجعة تلك اخلطط واعتمادىا، كما تؤكد ىذه ادلعايَت على 

 األنشطة اخلاصة اليت غلب تدقيقها، و تتلخص فيما يلي:و 
: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أف يدير نشاط التدقيق الداخلي نشاط التدقيق الداخلي إدارة -

 .بفعالية لضماف ربقيق قيمة مضافة للمؤسسة
، وذلك لتحديد أولويات : غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع خطط مرتكزة على ادلخاطرالتخطيط -

 نشاط التدقيق الداخلي، دبا يتماشى مع أىداؼ ادلؤسسة.
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: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أف يبلغ خطط نشاط التدقيق الداخلي التبليغ والموافقة -
اجعتها وادلوافقة عليها،  وذلك دلر العليا،  اإلدارةاإذل ة فيو وادلوارد الالزمة ذلا، دبا يف ذلك أي تغيَتات مرحلية ىام

 ربديدات ادلوارد. تأثَتيبلغ عن  إفكما غلب 

خلي مناسبة : غلب أف يتأكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من أف موارد التدقيق الداالموارد إدارة -
 لتحقيق اخلطة ادلعتمدة. وكافية، ويتم توظيفها بفعالية

الكفيلة  واإلجراءاتالتنفيذي للتدقيق الداخلي السياسات : غلب أف يضع الرئيس واإلجراءاتالسياسات  -
 .بتوجيو نشاط التدقيق الداخلي

الداخلي أف يتبادؿ ادلعلومات وينسق النشاطات مع اجلهات : ينبغي على الرئيس التنفيذي التنسيق -
دقيق، وذلك اخلارجية والداخلية اليت تقدـ خدمات التأكيد واالستشارات ادلرتبطة دبجاؿ أعماؿ نشاط الت

 لضماف التغطية الالزمة للعماؿ وتالقي ازدواجية اجلهود.

 بإبالغ: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أف يقـو بصفة دورية اإلدارةالعليا والمجلس  اإلدارة إبالغ -
ف العليا من غرض وسلطة ومسؤولية وأداء نشاط التدقيق الداخلي وفقا للخطة ادلوضوعة لو. وغلب أ اإلدارة

على االحتماالت اذلامة للتعرض للمخاطر والقضايا ادلتعلقة بالرقابة واحلوكمة وسلاطر  اإلبالغيشتمل ذلك 
 العليا. اإلدارةاالحتياؿ وغَت ذلك من ادلسائل األخرى اليت تلـز أو تطلب من قبل 

دما تؤدي أي : عنالجهات التي تقدم الخدمات الخارجية والمسؤولية التنظيمية عن التدقيق الداخلي -
أي  ،جهة من اجلهات اليت تقدـ اخلدمات اخلارجية نشاط التدقيق الداخلي، عليها أف ربيط ادلؤسسة علما

 تطلع دبسؤولية احملافظة على نشاط تدقيق داخلي فاعل.

 وإدارةيف ربسُت عمليات احلوكمة  واإلسهاـ: غلب أف يقـو نشاط التدقيق الداخلي بتقييم طبيعة العمل -
 أسلوب منهجي منظم. إتباعطر والرقابة، وذلك من خالؿ ادلخا

: غلب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات احلوكمة بادلؤسسة واقًتاح التوصيات ادلناسبة الحوكمة -
 لتحسينها، دبا يكفل ربقيق األىداؼ اآلتية:

 ؛تعزيز األخالقيات والقيم ادلناسبة يف ادلؤسسة -

 ؛داء وادلساءلة على مستوى ادلؤسسة ككلاأل إدارةضماف فاعلية  -

 ؛ادلعلومات ادلتعلقة بادلخاطر والرقابة إذل اجلهات ادلناسبة بادلؤسسة إبالغ -

 ادلعلومات بُت تلك األطراؼ. وإبالغ واإلدارةالعليا وادلدققُت اخلارجيُت  اإلدارةتنسيق األنشطة بُت  -
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ادلخاطر واف يسهم يف  إدارةتقييم فاعلية عمليات  : غلب على نشاط التدقيق الداخليالمخاطر إدارة -
 .ربسينها

وضوابط رقابية فعالة  إجراءات: غلب أف يساعد نشاط التدقيق الداخلي ادلؤسسة يف احلفاظ على الرقابة -
 من خالؿ تقييم فاعليتها وكفاءهتا وتعزيز التحسُت ادلستمر فيها.

دققوف الداخليوف بتطوير وتوثيق خطة عمل لكل مهمة : غلب أف يقـو ادلتخطيط مهام التدقيق الداخلي -
 من مهاـ التدقيق تتضمن أىداؼ ادلهمة، نطاقها، توقيتها وادلوارد ادلخصصة ذلا.

: عند وضع خطة مهمة التدقيق، غلب أف يأخذ ادلدققوف الداخليوف النواحي اآلتية يف اعتبارات التخطيط -
 اعتبارىم:

 ؛عتو والوسائل اليت ؽلكن عن طريقها مراقبة أدائوأىداؼ النشاط الذي ذبري مراج -

ادلخاطر اذلامة اليت ػلتمل أف يتعرض ذلا ذلك النشاط وأىدافو وموارده وعملياتو والسبل اليت ؽلكن  -
 جم عنها يف حدود ادلستوى ادلقبوؿ؛التأثَت النا إبقاءهبا 

شاط بادلقارنة بأحد أطر أو ظلاذج ادلخاطر والرقابة يف ىذا الن إدارةمدى كفاءة وفاعلية عمليات  -
 ؛الرقابة ذات صلة

 .ادلخاطر والرقابة إدارةربسينات ىامة على عمليات  إدخاؿفرص  -

 .: غلب ربديد األىداؼ ادلنشودة لكل مهمة تدقيقأهداف مهمة التدقيق -

 .نها: غلب أف يكوف نطاؽ مهمة التدقيق كافيا لتحقيق األىداؼ ادلنشودة منطاق مهمة التدقيق -

: غلب أف ػلدد ادلدققوف الداخليوف ادلوارد ادلناسبة والكافية لمهمة التدقيق األزمةتخصيص الموارد  -
الالزمة لتحقيق أىداؼ مهمة التدقيق ويتم توظيف األفراد الالزمُت لتنفيذ ادلهمة على أساس تقييم طبيعتها 

 ومدى تعقيداهتا وقيود توقيتها وادلوارد ادلتاحة لتنفيذىا.

: غلب على ادلدققُت الداخليُت تطوير وتوثيق برامج عمل لتحقيق أىداؼ برنامج عمل مهمة التدقيق -
 .مهمة التدقيق

: غلب أف يقـو ادلدققُت الداخليوف بتحديد وربليل وتقييم وتوثيق ادلعلومات تنفيذ مهام التدقيق الداخلي -
 فية الالزمة لتحقيق أىداؼ ادلهمة.الكا

: غلب على ادلدققُت الداخليُت ربديد ادلعلومات الكافية وادلفيدة والالزمة واليت ؽلكن المعلومات تحديد -
 .االعتماد عليها يف تنفيذ مهمة التدقيق
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: غلب على ادلدققُت الداخليُت وضع استنتاجات ونتائج مهمة التدقيق على أساس أعماؿ التحليل والتقييم -
 .التحليل والتقييم ادلناسبة

: غلب على ادلدققُت الداخليُت توثيق ادلعلومات الالزمة لتأييد استنتاجات ونتائج مهمة وماتتوثيق المعل -
 التدقيق.

على ادلهاـ بالشكل ادلناسب، دبا يكفل ربقيق أىدافها  اإلشراؼ: غلب على مهمة التدقيق اإلشراف -
 .وتأكيد جودهتما وتطوير طاقم العمل

 .داخليُت تبليغ نتائج ادلهاـ: غلب على ادلدققُت التبليغ النتائج  -

: غلب أف تشتمل التبليغات ادلتعلقة بنتائج مهمة التدقيق أىداؼ تلك ادلهمة ونطاقها مقاييس التبليغ -
 ا وخطط العمل ادلتعلقة هبا.أنّ واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها والتوصيات ادلقًتحة بش

موضوعية واضحة موجزة بناءة وكاملة وأف تصدر يف : غلب أف تكوف التبليغات دقيقة، جودة التبليغات -
 .الوقت ادلناسب

: إذا احتوى أي تبليغ نائي على خطأ أو سهو جسيم، فيجب أف يقـو الرئيس حاالت الخطأ والسهو -
 ادلعلومات ادلصححة إذل كل األطراؼ الذين كانوا قد تلقوا التبليغ األصلي. بإبالغالتنفيذي للتدقيق الداخلي 

ؽلكن دلدققُت الداخليُت "،وفقا للمعايَت الدولية ادلهنية دلزاولة التدقيق الداخلي إجراؤه: مت دام تعبيراستخ -
فقط يف حاؿ  " دبا يتفق مع ادلعايَت الدولية ادلهنية دلمارسة التدقيق الداخلي إجراؤىابأف مهمتهم قد "مت  اإلفادة

 .فادةاإلكانت نتائج برنامج تأكيد وربسُت اجلودة تساند تلك 

يف  تقيد دببادئ أخالقيات ادلهنة أو ادلعايَت: عندما تؤثر حاالت عدـ العن حاالت عدم التقيد اإلفصاح -
 : اآليتمهمة زلددة، فيجب أف يفصح التبليغ ادلتعلق بنتائج مهمة التدقيق تلك 

 ؛االقاعدة أو مبدأ أخالقيات ادلهنة أو "ادلعايَت اليت دل يتم التقيد هبا تقيدا تام -

 ؛أسباب عدـ التقيد -

 عدـ التقيد على مهمة التدقيق يف حد ذاهتا وعلى النتائج اليت مت تبليغها بشأف ادلهمة. تأثَت -

 .مهمة التدقيق إذل األطراؼ ادلعنية جنتائ: غلب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ نشر النتائج  -
العليا وغَتىا  اإلدارةغلب أف يؤخذ يف االعتبار توقعات  ،رأي عاـ إصدارتم ي: عندما اآلراء الكلية العامة  -

 من اجلهات ادلعنية األخرى، كما غلب أف يكوف مدعوما دبعلومات كافية ومفيدة ووثيقة الصلة وموثوؽ هبا.
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وصوف نظاـ دلتابعة ما  وإرساء: غلب أف يقـو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع مراقبة سير العمل -
 . اإلدارةإذل  إبالغهااليت مت  النتائج اذباهتخذ ي

 اإلدارة: عندما يعتقد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أف العليا للمخاطر اإلدارةحسم مسألة قبول  -
ؽلكن أف يكوف باعتقاده مستوى غَت مقبوؿ للمؤسسة،  ،العليا قد قامت بقبوؿ مستوى من ادلخاطر ادلتبقية

العليا، إذا دل يتم حسم مسألة القرار بشأف ادلستوى ادلقبوؿ  اإلدارةتلك ادلسألة مع  يناقش أفغلب عليو 
 العليا للمؤسسة حلسمها دبعرفتها. اإلدارةللمخاطر ادلتبقية، فيجب على  ادلدقق الداخلي رفع ادلسألة إذل 
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 :الفصل خالصة
الصة عامة، أّف التدقيق الداخلي ػلتل مكانة ىامة يف من خالؿ ىذا الفصل ؽلكننا أف طلرج خب       

ألنو يتناوؿ الفحص االنتقادي ادلنتظم والتقييم  ،ادلؤسسة، فهو وظيفة ضرورية للمؤسسة لتحقيق أىدافها
ادلستمر للخطط والسياسات وإجراءات وسائل الرقابة الداخلية، ذلذا صلد أف التدقيق الداخلي يقـو بقياس 

فالتدقيق الداخلي ذو أعلية بالغة حيث يسعى إذل ربقيق اإلشراؼ والرقابة اإلدارية يف  الرقابية.فعالية الوسائل 
ادلؤسسة، وذلك بتقييم كفاءة أداء العمليات على مستوى الوحدات التنظيمية الداخلية ) إدارات، أقساـ، 

كما يقػدـ خدمات عديدة م بطريقة فعالػة،  هتساعد مجيع أعضاء اإلدارة على تأدية مسؤولياحىت ي )فروع
وذلك من أجل ضماف السَت احلسن واجليد  ،للمؤسسة ) خدمات وقائية، عالجية وتقييمية ... اخل (

لسياسات ادلؤسسة وزيادة فعاليتها للوصوؿ إذل درجة التحّكم الرشيد، لذا ؽلكننا القوؿ بأف التدقيق الداخلي 
األنشطة داخل ادلؤسسة، يف ظل وجود أسلوب علمي عملي ىو الوسيلة الفعالة لتقييم أداء سلتلف الوظائف و 

ومجلة من التقنيات وادلعايَت ادلؤطّرة لعملية التدقيق الداخلي ادلمّكنة من التقييم السليم دلستويات األداء داخل  
كل وظيفة أو نشاط، ويؤثر التدقيق الداخلي يف ربسُت الرقابة الداخلية، وذلك ما سنتطرؽ إليو يف الفصل 

 .وارلادل
 
 
 



 

 

 الفصل الثاني

دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام 
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الداخلية الرقابة نظام تقييم في الداخلي التدقيق دور  الفصل الثاني                                                              

 

[27] 

 

 Bتمهيد
سؤسةة اعمماد نوع ادل جيب على ،آخرينبواسطة موظفُت  يراقب عمل ادلوظفُت أننظام جيب  أيداخل 

 إذلوحاجة ادلسؤسةة   معُت منو بةبب كرب حجم ادلسؤسةات ووجود كم ىائل من البيانات وادلعلومات احملاسبية
يس يف اعمماد نظام رقابة داخلي ولكن يف شكل لولكن ال ،أصوذلااسمخدام مواردىا و  حتقيق الكفاءة والفعالية يف 

جبميع اجلوانب اليت  اإلحاطة أجلمن و  ا ىو ادلدقق الداخلي،وما يثبمه ،زلكم يف ادلسؤسةةم و جود نظام سليو 
 B كاآليت  ثالثة مباحث إذلالفصل م الرقابة الداخلية قمنا بمقةيم ختص نظا
 B نظام الرقابة الداخلية؛األولادلبحث 

 Bنظام الرقابة الداخلية؛ آلياتادلبحث الثاين 
 Bوتقييم نظام الرقابة الداخلية وسلاطره. إجراءاتادلبحث الثالث 
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 الداخلية: نظام الرقابة األولالمبحث 
نظام الرقابة  بأن  ىناك الكثَت من الناس يعمقدون  ه من األنظمة،الرقابة الداخلية ىو نظام كغَت  نظام

جزء من  إالا الغرض ما ىو ذى أنولكن يف احلقيقة  ،منع الغش من قبل ادلوظفُت فقط جلألالداخلية وضع 
 كذلكو  أدواتو  أنواعا النظام لنظام الرقابة الداخلية كما ذلذ تعار يفعدة  أعطيتا ذالرقابة الداخلية و ذل أغراض

 .أىدافولو 
 
 أىدافو: تعريف نظام الرقابة الداخلية و مكوناتو و األولالمطلب 

 :تعريف نظام الرقابة الداخلية -1
 ادلسؤسةةبُت موظفي  ادلةسؤوليةو  االخمصاصاتنظام خاص بموزيع العمل و  اأن  كر الرقابة على ذ صلد البعض ي

موظف يقوم  أييًتك  أنال جيب  أي ،خرآادلوظف بواسطة موظف  أعمالحبيث تراقب  ادلخملفة، األقةاميف 
             .28الصحيحالوجو العملية على  تنفيذمن  آخرراقبة موظف دون م آخر إذل ناولوباسمعمال عمل ما 

مقاييس  أووما يرتبط بو من وسائل  اإلداريختطيط المنظيم  أن ونظام الرقابة الداخلية على عرف  لكذك
اخمبار دقة البيانات احملاسبية ومدى االعمماد عليها وتنمية  األصولادلشروع للمحافظة على ةمخدم داخل ت

 .29يف طريقها ادلرسوم اإلداريةوتشجيع الةَت للةياسات  إلنماجيةا الكفاية
اليت هتدف للمحافظة  اإلجراءاتاخلطة المنظيمية و  أن وبل معهد ادلدققُت الداخليُت على لقد عرف من ق 

حبيث تةمح  ،من دقة وسالمة المةجيالت احملاسبية المأكداسمخدامها و  كفايةوضمان  على موجودات الشركة 
 اأن  من  كذلكوقد عرفت  احملاسبية ادلمعارف عليها،  للمبادئزلضرة طبقا  ،بيانات مالية يعممد عليها بإعداد

 بقصدB اإلدارةمبجموعة نظم الرقابة ادلالية والغَت ادلالية اليت تضعها 
 عالة وسليمة؛فتةيَت نشاط ادلسؤسةة بطريقة  -
 والقانونية؛ اإلداريةمن االلمزام بالةياسات  المأكد -
 اسمعملت بكفاءة وفعالية؛ اأن  احملافظة على ادلوجودات و  -
 .30حد شلكن أقصى إذلدقة المةجيالت تأمُت،اكممال و  -

                                                             
، مذكرة ماسًت، ختصص تدقيق زلاسيب مراقبة المةيَت، كلية حالة مسؤسةة سونطراك-يف ادلسؤسةة  بالل حياة،  كيفية تقييم فعالية الرقابة الداخلية - 28

  .19، ص 3121 -3122العلوم االقمصادية والمجارية وعلوم المةيَت، جامعة عبد احلميد بن باديس، 
  .327 - 326 ص ص ،1::2، امعية، بَتوت، الدار اجلزلمد مسَتا لصبان ، زلمد الفيومي زلمد، ادلراجعة بُت النظري والمطبيق  - 29
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محاية األصول و المأكد من  جلألخطة تنظيمية ووسائل مبنية  أن وعرف نظام الرقابة الداخلية على  كذلك
يعمرب ىذا المعريف امشل لكونو وااللمزام بالةياسات احملاسبية و  اإلنماجيةصحة البيانات احملاسبية وزيادة الكفاءة 

لمحقيق الوقاية )دلنع  كذلكالغَت ادلالية  الرقابة ادلالية و  أنظمةالضبط الداخلي والمدقيق الداخلي و  أنظمةيمضمن 
يف  اإلسرافمن الةيطرة على ادلواطن  كذلكوالمالعب( والةرعة يف اكمشافها عند احلدوث و  األخطاءالغش و 

 .31اإلنماجيةاسمخدام ادلوارد ادلماحة وزيادة الكفاءة 
 مكونات نظام الرقابة الداخلية  -2

اذليكل المنظيمي  ،باخمالف حجم ادلسؤسةة كذلكو  ،أخرى إذلالرقابة الداخلية ختملف من مسؤسةة  إن
النظام  ،نظام رقايب داخلي جيد ىي احمليط الرقايب أليتموفر  أنجيب  أساسيةلكن ىناك عناصر و  ،طبيعة العملو 

 .رقابية إجراءات ،احملاسيب
 أمهيمهالنظام الرقابة الداخلية و  األقةامالعليا ورؤساء  اإلدارةهم يعٍت وجهة نظر وف الرقابي: المحيط 2-1

 Bالمالية األسسللمسؤسةة ويشمل 
 الهيكل التنظيمي : -أ

 شخص  أيعدم ختطي  إذلالذي يسؤدي  األمر ،تقةيم الواجبات وادلةسؤوليات بُت ادلوظفُت إطاروىو 
احملافظة و الكفاءة يف المشغيل  إذلالوصول  جلألواجباتو مت اصلازىا حةب الةياسات ادلوضوعة من قبل ادلسؤسةة 

 من خالل ادلةسؤوليات الرئيةية المالية B كذلكو  ،مالية يعممد عليهاعلى ادلوجودات وتوفَت معلومات 
 ؛ختويل المعامل من قبل سلطة سلولة -
 القيد يف المةجيالت؛ -
 .32مفاظ بادلوجوداتاالح -

 Bوجود قسم التدقيق الداخلي -ب
و تقدًن  ،األقةامقةم من  أوكل مةموى   كفاءةيم نظام الرقابة الداخلية ودرجة  تقي األساسيةوظيفمو  
داخل ادلسؤسةة  الداخلية ينشأ الرقابة جزء من نظام ،جلنة المدقيق الداخلي إذل أوالعليا  لإلدارة اأن  بشتقارير 

اإليفاء بااللمزامات وذلك من خالل حتديد المقييم واالسمشارات  جلاإلدارة ويف مجيع مةموياهتا ألمبةاعدة 

                                                                                                                                                                                              

.92، ص 3117 ، دار وائل، عمان، الطبعة الثالثة، قيق من الناحية النظرية والعلمية، مدخل إذل المدىادي المميمي - 30  
. 95 – 93مرجع سبق ذكره ، ص صىادي المميمي،  - 31  
318، ص 3117 ة، الدار ادلةَتة، عمان،يغةالن فالح ادلطارنة، تدقيق احلةابات ادلعاصر، الناحية النظر  -

32  
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لإلدارة العليا للمأكد من أن الةياسات واإلجراءات  الضامنلمدقيق الداخلي ىو اإن قةم  ،الدراسات واالقًتاحات
داخلي عن اإلدارة المنفيذية ادلدقق ال ليةاسمقالكما أن دارة قد مت تطبيقها بصورة صحيحة،ادلوضوعة من قبل اإل

كل جيب أن يكون ادلدقق مرتبطا بأعلى مةموى يف اذلي ذلذاو  ،حرية أكثر للقيام بواجباتو وبدون خوفتوفر 
 المنظيمي أو مع جلنة المدقيق.

 اإلدارةادلوضوعة من قبل  األساليبو  اإلجراءاتيمكون النظام احملاسيب من الةياسات و  النظام المحاسبي: 2-2
وذلذا ال ديكن أن يكون ىناك نظام  ،ادلسؤسةة أنشطةتقرير حول إعطاء  قيد، ومجع، حتليل، تصنيف،  ،لمعيُت

 B ما يلي النظام احملاسيب اجليد يشملو  ،ة جيد بدون وجود نظام زلاسيب جيدرقاب
 الةجالت،أدلة ومةمندات كأساس للقيد من   -
حةب األقةام ودلةمويات ادلخملفة ومبينا مةسؤوليات كل  احملاسبة ودليل حةابات مبوبقةم ىيكل تنظيمي ل -
 ظف من ادلوظفُت؛و م
 عمليات النشاط؛ خططادلسؤسةة و سياسات كماب )دليل( يبُت إجراءات و  -
  ؛داريةمصاريف البيع والموزيع وادلصاريف اإل ،اإلنماج ،موازنة البيع ،من ىذه ادلوازناتات المقديرية و ادلوازن -
 .اح واخلةائر وادليزانية العامةدلوازنة الرأمسالية موازنة المدفقات النقدية وكذلك موازنة األربا -
النظام احملاسيب على اإلدارة عمل إجراءات رقابية على باإلضافة إذل احمليط الرقايب و  :اإلجراءات الرقابية 2-3

ضمان  وتمكون اإلجراءات الرقابية من اخلطوات والةياسات اليت جيب إتباعها للمأكد من  النشاط )العمليات(
 B ما يلي العمليات ومن خالل

 يم )ادلبالغ( احلقيقي يف الةجالت؛من قيد الق المأكيدو  األنشطةالمدقيق على  -
عمل جرد جهة مةسؤولة و ن مبمخويل  إال يهاإلعدم الةماح للوصول الةجالت و احملافظة على ادلوجودات و  -

 اخمالفات ؛ أيةدوري ومقارنة نميجة اجلرد مع ما ىو مةجل يف الدفاتر واالسمفةارات عن 
 ؛)النشاط( تن مجيع المعامالوجود ختويل من جهة مةسؤولة بشأ -
 .العمليات ادلقيدة يف الةجالت تأكيدو  لمأييدية كاف  أدلة  -
 .إليونظام الرقابة الداخلية و الحاجة  أىداف -3
 نظام الرقابة الداخلية: أىداف 3-1

 Bكاآليت  رئيةية وىي أىداف أربعةحتقيق  إذليهدف نظام الرقابة الداخلية 
 الةرقة؛ أوالضياع  أومحاية الوصول مبا يف ذالك البيانات من سوء االسمخدام  -
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 االعمماد عليها؛ إمكانيةمن صحة البيانات احملاسبية ومدى  المأكد -
 الوحدة؛تنمية الكفاءة المشغيلية يف عمليات  -
 .33الوحدة إدارةاليت وضعمها  األىدافت و ضمان حتقيق الةياسا -

نظامُت فرعيُت لنظام الرقابة الداخلية ومها نظام الرقابة الداخلية  األىدافويموذل مةسؤولية حتقيق ىذه 
يمحمل مةسؤولية حتقيق اذلدفُت  اإلداريةونظام الرقابة  األولُتاحملاسبية الذي يمحمل مةسؤولية حتقيق اذلدفُت 

 .اآلخرين
 الرقابة الداخلية : إلىالحاجة  3-2

 فال ،عاملُت يف الوحدة االقمصاديةعلى سلوك ال تأثَتىاومقاييس الرقابة الداخلية من  إجراءات أمهيةتربز 
ومن ناحية  ،األصولمحاية حفظ و و  على المشغيل الصحيح للبيانات ولُتسؤ ادلة األفرادوجود الرقابة يةاعد  أن   شك  

 Bكالمارل  ثرين مهاب الرقابة اجملال لظهور أيفمح غيا أخرى
بدون  أوعن قصد  أما األخطاءعدم وجود  أوالقائمُت على تشغيل العمليات بوجود  األفرادعدم اىممام  -

 قصد؛
 الشخصية. ألغراضهمالوحدة االقمصادية  أصليةمخدم بعض ادلةسؤولُت  أن -

نميجة لًتحيل ادلمحصالت النقدية  اخلطأحيدث  أنممنوعة فيمكن  أشكالوالةرقات يف  األخطاءوتظهر 
يف احمةاب مديونية العمالء  اخلطأ أويف اسمالم البضاعة من ادلوردين  اخلطأ وأ آخرعميل  إذلبطريقة خاطئة 

فمثال قد حيمفظ  ،عند اخمالس النقدية أوحتدث الةرقة عند خروج بضاعة غَت مصرح هبا يف ادلخازن  ،.اخل..
يصرف  أنكما ديكن   ،ادلوظف بالشيك دلرسل من العميل مث يمالعب يف حةابات العمالء الخمفاء ىذا العمل

يُت ويرسل ومهيكات دلوردين يصدر ش أومهيُت وحيمفظ بالشيكات ادلنصرفة لنفةو و مرتبات إذل موظفُت و  أجور
 الشخصي. وانالشيكات على عنو 

ويف  ،حد يمطلب دق ناقوس اخلطر إذلوالةرقات  األخطاءتصل ىذه  أنوبًتاكم ىذه العمليات ديكن 
 وقت احلاضر نظرا للعوامل الماليةB يف ال إحلاحا أكثرخلية ادالرقابة ال إذلوجود ىذه احلقائق ادلسؤدلة تظهر احلاجة 

المعقيد ىيكلها  إذل أدىاحلد الذي  إذل األعمالاالقمصادية يف رلال نطاق عمل الوحدة حجم و  يادةز  -
 مناطق جغرافية ممفرقة؛ إذلالمنظيمي وانمشاره 

                                                             
 7:، ص ص 3114 – 3113، اإلسكندرية، ةامحد حةُت علي حةُت، نظم ادلعلومات احملاسيب، اإلطار الفكري والنظم المطبيقية، الدار اجلامعي - 33
– :9 . 
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ىذه  إدارةوالغش تقع على  األخطاءعن منع واكمشاف  أوالوحدة  أصولعن محاية  األساسيةادلةسؤولية  نأ -
 الوحدة؛

الغش الةرقة و  إغراءاتمن  خصوصا ضعيفي النفوس و  األفرادوجود نظام زلكم وفعال للرقابة الداخلية حيمي  -
 ؛اإلمهالو 

، وعلى على الرقابة الداخلية يعممد ادلدقق اخلارجي اعممادا كبَتا أنمن ادلقبول حاليا بل من الضروري  أصبح -
يقوم مبراجعة وتدقيق تفصيلي لكل صغَتة وكبَتة يف  أنارجي ال ديكن للمدقق اخل ن وأللك ادلدققُت الداخليُت ذ

 ادلمفق عليها. باألتعابدد لو و الوقت احمل
 

 نظام الرقابة الداخلية . أساليبالمطلب الثاني : 
 الماليةB األساليب باسمخدامديكن تقييم ىيكل ونظام الرقابة الداخلية 

 : النموذجيقائمة االستقصاء  -1
تملخص و  ،األسئلةالطريقة المقليدية لمقييم الرقابة الداخلية يف ادلشروع ىي مدخل االسمقصاء عن طريق  إن

  ادلمبعة بالنةبة لوظائف ادلشروع اإلجراءاتوافية عن  منوذجيةقائمة  إعدادىذه الطريقة يف االسمقصاء عن طريق 
مبعة يف ادلشروع مفةار عن النواحي المفصيلية ادلسيكون ىدفها اال بعناية، األسئلةتصاغ و  ،عملياتو ادلخملفةو 

 وظائفو. تأديةعملياتو و  إلجراءبالنةبة 
بعض  أنمبنية على افًتاض  أسئلةعن الرقابة الداخلية يف صورة  النموذجيةوتوضع االسمقصاءات 

مطبق بصورة  راءإلجكمثال و  ،ادلطبقة بصورة عامة يف ادلشروعات مهمة يف حتقيق رقابة داخلية فعالة اإلجراءات
يف ىذه االسمقصاءات ىو  خراآلاالفًتاض  أنكما  ة يف البنك،لادلمحصالت النقدية اليومية كام إيداععامة ىو 

عاملُت ديكن من تقةيم العمل بينهم وعلى ىذا ذي يةمح باسمخدام عدد كبَت من الاحلد ال إذلكبَت ادلشروع   أن
ويف ىذه احلالة  ،عند اسمخدامو يف ادلشروعات الصغَتة وادلموسطة احلجم األمهيةىذا االسمقصاء يكون قليل  ن  إف

وتقييم الرقابة  ،األسئلةبالرقابة الداخلية يف ادلشروع بدال من االسمقصاء عن طريق  مفصليطلب تقرير وصفي 
ا يممكن ادلدقق من كان مةممر من بداية الةنة الن هبذ  إذاقيام ادلدقق بمدقيقو  يةالداخلية باالسمقصاء يمم يف بدا

كان نميجة تقييمو   فإذا ،حيدد برنارلو الذي يةَت عليو يف المدقيق ومن حيث حتديد مدى ونطاق اخمباراتو أن
 يقصر نطاق أنيةمطيع  ن وإالرقابة الداخلية موجودة فعال ومطبقة يف كل رلاالت العمل بادلشروع ف أنالخمباراتو 
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يقوم بمدقيق مةمفيض  ن وإتقييمو عن وجود ثغرات يف الرقابة الداخلية ف أسفر إذا أما ،ةاخمباراتو على عينات شلاثل
 يف اجلوانب اليت هبا ثغرات.

يعيدىا الواردة هبا و  األسئلةعلى  اإلجابةللمدير ادلارل حيث يموذل  النموذجية األسئلة قائمةيف العادة تقدم و 
يقوم باخمبار الرقابة الداخلية  أناليت تلقاىا بل جيب  ابياتجياالوال يقمصر عمل ادلدقق على فحص  ،للمدقق
 الرقابة. ألغراضليحكم على كفاءتو  المنفيذ أثناءنفةها 

قد مت تطويرىا حبيث حتقق ادلةمويات المالية يف طرح  وإن  ف االسمفةاراتو نميجة اخلربة يف اسمخدام قوائم 
 :كاآليت  األسئلة

 يف الرقابة الداخلية؛ ةتلك اجلةيمالبةيطة و مراعاة المفرقة بُت أسباب القصور  -
من كمابة حىت دتكن ادلدقق لعميلو مراعاة احموائها على وصف تفصيلي لنواحي الضعف يف الرقابة الداخلية  -

 ية فيما يمعلق بنواحي الضعف ىذه؛خطاب تفصيلي لعمل
 .منها للمأكيدعلى كل سسؤال ولمحقيقات اليت دتت  اإلجاباتمصدر ادلعلومات ادلةمخدمة يف  إظهارمراعاة  -
 :التقرير الوصفي للرقابة الداخلية -2

ادلدقق بوضع تقرير بوصف النواحي ادلمكاملة للرقابة الداخلية يف  يقوم مةاعد أنتعممد ىذه الطريقة على 
 ادلةسؤوليات. دة بادلشروع وتقةيمادلشروع حتت الفحص يمضمن شرحا لمدفق العمليات والةجالت ادلوجو 

 أنويالحظ ىنا  ،العمل تنفيذالمعريف بادلوظف الذي يقوم بالعمل وطريقة وحيموي الوصف الكمايب 
 ًتاضات ادلوجهة للطريقة الةابقة.بعاد االعمىذه الطريقة ىو اسفان ميزة  ذلكال مةمجدة و  أوبنعم  اإلجابة

 ،خليةادادلمبعة يف الرقابة ال اإلجراءاتكمابة المقرير عن الرقابة الداخلية يممكن ادلدقق من تقييم  اءوبانمه
اخلزينة  أمُتقيام موظف واحد بعمل  ذلكثال على لعمل وادل عدم وجود تقةيم كاف لفالنظام الضعيف يممثل يف

وظائف مثل  منفصلة، اراتإد إذل يقةم أن ادلناسبة فمطلب أوالرقابة الداخلية القوية  ماأوعمل ماسك الدفاتر 
 . 34العاملُت أجورواحلةابات العامة وحةابات الدائنُت و مةك الدفاتر  حةابات العمالء، ،قديةتداول الن

 الملخص التذكيري: -3
نظام الوالوسائل اليت يمميز هبا  باإلجراءاتيعده ادلدقق يشمل على بيان تفصيلي ىذا ادللخص الذي 

 فكان ،يف ادلشروع الداخليةكوسيلة اسًتشادية دلةاعدي ادلدقق عند تقييمهم للرقابة   الداخليةةليم للرقابة ال
معينة جيري يف نطاقها الفحص  أسئلة وأفحص بدون حتديد حتريات عام جيري من خاللو ال إطارادللخص ىو 

                                                             

.7: – :9 ، ص ص 3111 – :::2عبد الفماح زلمد الصحن وزمالؤه، أصول ادلراجعة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،  - 34  
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ال ينمج  أن ووشلا يعيب ىذه الوسيلة  ،داخليةنقطة رئيةية يف الرقابة ال أيعن  ال يغفل  أنلك وبذ ،عليها يقمصرو 
 أن وفحص الرقابة حيث  إجراءاتال حتقق المنةيق والموحيد يف  اأن  كما  ،عنها تةجيل كمايب لنمائج الفحص
 الفحص اليت يرونا. إجراءاتمًتوك دلةاعدي ادلدقق حرية اخميار 

                                                                                          ق :خرائط التدف -4
الداخلية  ىي عبارة عن ىيكل حيموي على رلموعة من األشكال والرموز اليت تعرب عن جزء من نظام الرقابة

  ذاإو  ،معينة إجراءات أوالقرارات  أوحيث يةمخدم ىذه اذليكل يف توضيح المدفق لموارل البيانات  احملاسبية،
اخلاصة  اإلجراءاتافة والمحركات والمدفقات وكسوف تعكس كل العمليات  ان  إفخرائط المدفق بكفاءة  دتأعد

 األسماذمعلومات زلاسبية مثل دفاتر  إذل األوليةبكل ما يظهر على اخلريطة كما تعكس كيفية حتويل ادلةمندات 
 العام ودفًت اليومية.

  خرائط التدفق: أىمية 4-1
  الماليةB األموريةمفيد مدقق احلةابات من خرائط المدفق يف 

لدراسة  الالزمةتعمرب خرائط المدفق من أفضل األساليب اليت يةمخدمها مدقق احلةابات لمجميع ادلعلومات  -
 وتقييم كافة نظم الرقابة الداخلية؛

 دقة؛الكمايب بةرعة و  االتصالتعمرب خرائط المدفق مفيدة يف إدتام عمليات   -

 ر يف نظم الرقابة الداخلية بةرعة؛يةمخدمها مدقق احلةابات يف حتديد أوجو القصو  -
وبذلك ديكن أن يةمفيد  ،ئعة ديكن توصيلها من خالل الرموزا تعممد لغة منطية شابأن  لمدفق اتمميز خرائط  - 

 .ائط المدفق يف تقييم نظام الرقابة الداخليةخر  اسمخدامادلراجع من عمل زمالئو ويفهمو بةهولة عند 
 مدقق الحسابات لخرائط التدفق: استخداممتطلبات  4-2

B يمطلب اسمخدام ادلدقق خلرائط المدفق بكفاءة يف تقييم النظام ما يلي 
إذا كانت دلعرفة ما  ،ذي يمم دتثيل أعمالو على اخلريطةيقوم ادلدقق مبقابلة رئيس القةم ال ،قبل إعداد اخلريطة -

 العمل تممشى مع ادلمارسة أم ال؛ أفكاره بشأن سَت
 لفعلي للقةم أو النشاط ادلعُت؛يقوم ادلدقق يف اخلطوة المالية برسم إطار تدفق إجراءات ومةمندات العمل ا -
 ةسؤول عن القةم يف اخلطوة األوذل؛يقوم ادلدقق بعد ذلك مبضاىاة رسم تدفق العمل مبا سبق أن ناقشو مع ادل -
دلعلومات اليت جيب احلصول قبل إعداد خريطة المدفق جيب إعداد خطة بالمصرفات تشمل على قائمة بكل ا -

 عليها؛
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 و المقارير ادلةمخدمة يف الشركة.حيصل ادلدقق على نةخة من كل ادلةمندات و األشكال  -
 

 المطلب الثالث : أنواع الرقابة الداخلية
B ىناك نوعان من الرقابة الداخلية 

  ؛رقابة احملاسبية الداخليةال -
 .اإلدارة الداخلية -

B ىي خطة ادلشروع وإجراءاتو وقيوده ادلمعلقة باحملافظة على األصول والثقة يف القيود ادلالية ومن فاألوذل
 .35وعناصر الرقابة على األصول ،األمثلة عليها نظم المصريح باألعمال وادلوافقة عليها 

تسؤدي إذل وجود الةلطات اإلدارية عن إجراءاتو وقيوده ادلمعلقة بمشغيل القرار و و  ىي خطة ادلشروع Bالثانيةو 
 من األمثلة على الرقابة اإلدارية المحليالت اإلحصائية وتقارير األداء. ،العمليات

 :الرقابة المحاسبية الداخلية -1
قد مت تنفيذىا وفقا لنظام تفويض الةلطة  دلسؤسةةاهتدف الرقابة احملاسبية إذل المحقيق من أن كل عمليات 

احملاسبية  للمبادئطبقا  دلسؤسةةااتر فقد مت تةجيلها يف د دلسؤسةةاوأن كل عمليات  ،ادلالئم وادلعممد من اإلدارة
 القوائم ادلالية.وبالمارل المحقق من دقة ادلعلومات احملاسبية الواردة يف المقارير و  ،ادلقبولة قبوال عاما

 :الرقابة المحاسبية الداخلية تعريف 1-1
وضمان دقة وسالمة الةجالت احملاسبية  األصوليف اإلجراءات اليت تمعلق حبماية  و تممثل الرقابة احملاسبية

لفعل يف أقةام الشركة ادلخملفة ومطابقة األصول ادلدرجة بدفاتر وسجالت الشركة مع األصول ادلوجودة با
 .36سلازناو 

، خالل اإلجراءات احملاسبية األخطاءرقابة وقائية هتدف دلنع حدوث ا بأن   اعمبارىاوالرقابة احملاسبية ديكن 
وبُت رلاميع مفردات البيانات احملاسبية اليت  ،من خالل ادلطابقات ادلةممرة بُت رلاميع البيانات احملاسبية الرقمية

جتميع  اليت تدخل للنظام احملاسيب يمم يف ناية كل فًتة وجيزة إعدادفمثال فواتَت الشراء  ،تدخل للنظام على فًتات
حبيث قةم الفواتَت أو قةم ادلشًتيات  اليت أعدت يف ليقارن مع رلموع ىذه الفواتَت ،رقمي ذلا يف قةم احملاسبة

 اسمخدامو  تَت،ن يكون سببو ضياع إحدى الفواأ الذي ديكنو  ،بُت ىذين اجملموعُت اخمالفيمم تبليغ اإلدارة بأي 
                                                             

.25 ، ص3114 -3113، الرقابة احملاسبية الداخلية يف النظامُت اليدوي و االلكًتوين، الدار اجلامعية، مص ، باين  ي القثناء عل - 35  
-   B 69عبد الوىاب نصر شحاتة، مرجع سبق ذكره ، ص
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حيث أن مبالغ األطراف ادلدينة يف اليومية  ،و أسلوب من أساليب حتقيق الرقابةنظام القيد ادلزدوج يف احملاسبة ى
مأكد من سالمة المةجيل الذي يهدف لل المدقيقكذلك ميزان ،ب أن تمةاوى مع األطراف الدائنةالعامة جي
وبا من أساليب األرصدة ادلدينة والدائنة وىذا ديثل يف حد ذاتو أسل ةوازنملقيود العمليات ادلالية من خالل احملاسيب 

ىناك تالزم وترابط الرقابة احملاسبية الوقائية مع الرقابة إلدارية العالجية اليت هتدف  أن ومن ىنا صلد و  ،الرقابة احملاسبية
 .37ها يف تقارير المقييم و الرقابةضوعر  ،األىداف ادلخطط ذلا بُت النمائج الفعلية و  االضلرافات اكمشافإذل 
 :ةالداخلية الرقابة المحاسبي أىمية 1-2

كرب للرقابة احملاسبية الداخلية أادلدققُت يف اعمبارىم اىمماما  يأخذ أنإذل ضرورة  أدتظهرت عدة عوامل 
 .بادلشروع

تعطي  أن ادلشروعاتاخلاطئة يطالب  األجنبيةمرسوم المطبيقات  األمريكياصدر الكونغرس  2:88يف عام 
 اىمماما خاصا لنظام الرقابة احملاسبية الداخلية.

الكمية الكبَتة من  إذلدراسة وتقييم نظام الرقابة احملاسبية يف تقليل احلاجة  بأمهيةاقمنع ادلدققُت دتاما 
 .38احملاسبية لألرصدةاخمبارات المدقيق 

 خصائص الرقابة المحاسبية الداخلية: 1-3
وكمثال تصرف  ،الرقابة أشكالتةمخدم معظم ادلشروعات اليت تعامل مع العمليات ادلالية باسمخدام 

 خرآو مثال  ،توقيعُت قبل صرف ىذه الشيكات من البنك إذلالكثَت من ادلشروعات الرواتب بشيكات حتماج 
 تأديةادلةمنفد يف  لفعلياالوقت  أساسللرقابة على الرواتب حيدث عندما حيصل ادلوظفون على الرواتب على 

قيود العمليات قبل سداد حيث يمم اعمماد الوقت عن طريق اعمماد مشرف معُت يقوم بادلوافقة على  ،العمل
تعممد على القيود  أنو  أصوذلاحتمي  أنالرقابية يصعب على ادلشروعات  األشكالبدون مثل ىذه و  ،النقود

 تعمل بكفاءة. أنعموما  أووالمةجيالت اليت لديها 
جهود تكلفة و يعممد مدى الموسع يف فحص نظام الرقابة بادلشروع على مدى تعقد عملية حفظ القيود و و 

 ىذه العناصر الرقابية والنمائج ادلموقعة من اسمبعادىا. إعداد
 

                                                             

.415 ص،  3112زلمد يوسف حفناوي، نظم ادلعلومات احملاسبية، دار وائل للنشر، األردن،  - 37  
.27–26 ، مرجع سبق ذكره، ص ص باينعلي القثناء  - 38  
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الغَت ادلقصودة و  األخطاءتقليل فرص  إذلاذليكل ادلناسب للرقابة يسؤدي  أنمن  المأكدمةسؤولية  أما
 .39وليةت ضمن مةسؤولية ادلدقق اإلدارةفمقع على عاتق  ،ادلقصودة

 الداخلية: اإلداريةالرقابة  -2 
ناصرىا وهتمم ىذه الرقابة وتمضمن ة يف ادلشروع وعنصرا رئيةيا من عالرقاب أوجومن  اإلداريودتثل الوجو 

القوانُت بالةياسات و  للمحقق من كفاءة اسمخدام موارد وشلملكات ادلشروع والعاملُت فيو الالزمة اإلجراءاتمجيع 
 ذلك)ادلقصود ب أخرىادلشروع من ناحية  أنشطةو  ألعمالدلنظمة اسواء و  حد واللوائح الداخلية واخلارجية على

 .ادلالئمة اإلنماجيةحتقيق الكفاية  ذلكومعٌت ةموى الدولة( اليت يمم وضعها على م أوالنظام والقوانُت الداخلية 
 المالية B اجلوانبىذه النوع من الرقابة من خالل  قو يمحق

 :اإلداريةالرقابة  2-1
بالمارل واخلطوات و  اإلجراءاتوضع نظام الرقابة اخلطة المنظيمية يف ادلشروع لضمان حتقيق ما جاء هبا من 

 ضوعة؛ادلو  األىدافحتقيق 
يف ، مع وضع تصناألقةامالفرعية على مةموى اإلدارات و  كذلكالرئيةية للمشروع و  حتديد األىداف العامة -

 حىت يةهل حتقيقها؛ ذلادقيق 
 ،بشكل دوري يف بداية كل سنة مالية أنواعهالمقدير عناصر النشاط يف ادلشروع على اخمالف  وضع نظام -

 Bىي كاآليتضلرفات الةلبية بصفة خاصة يف عقد ادلقارنات وحتديد اإل األساسلمكون ىذه المقديرات 
  ؛تقدير ادلبيعات أسسقواعد و  *
 ؛اإلنماجتقدير  أسسقواعد و *
 ؛األخرى اإليراداتتقدير عناصر  وأسسقواعد  *
 األخرى؛تقدير ادلصروفات  وأسسقواعد *

 ادلخملفة للعناصر اذلامة يف ادلشروع لالسًتشاد هبا ومنهاB اإلجراءاتوضع نظام خاص للةياسات و  -
 الشراء؛ إجراءاتسياسات و *  

 البيع؛ إجراءاتسياسات و * 
 بالنةبة للعاملُت؛ ةوظيف والًتقيسياسات الم *
 المةعَت دلنمجات ادلشروع. وإجراءاتسياسات  *
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 فيذ الةياسة ادلالية يف ادلشروع؛وقواعد تن إجراءات -
وما يهدف  ،القرارات يضمن سالمة اختاذىا مبا ال يمعارض مع مصاحل ادلشروع اختاذوضع نظام خاص لعملية  -

ومعايَت معينة وبعد  أسسبناءا على  إالقرار ال يمخذ  أيوعلى  ،من نمائج إليووما يصل  أىدافحتقيقو من  إذل
 دراسة وافية تربر ضرورة اختاذ مثل ىذا القرار.

 : اإلداريةالرقابة  أدوات 2-2
 ما يلي B أمههاواليت من  األدواتديكن اسمخدام العديد من  اإلداريةلمحقيق الرقابة 

 ادلوازنات المخطيطية )المقديرية(؛ -
 المكاليف ادلعيارية؛ -
 ؛األداءموازنة الربامج و  - 
 دراسات الوقت واحلركة؛ - 
 قارير الدولية؛الم  - 
 و تدريب العاملُت؛ تأىيلنظم  - 
 و الرسوم البيانية؛ اإلحصائيات - 
 خرائط المدفق. - 
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 مقارنة بين الرقابة المحاسبية الرقابة اإلدارية: ( 1 – 2 ) رقم ولجد
 الرقابة اإلدارية الداخلية  المحاسبية الداخلية ابةالرقاب وجو المقارنة

 
 

 الهدف من الرقابة

الضياع  ،الةرقةمحاية االصول من  -
 واالخمالس وسوء االسمخدام .

المحقق من دقة ادلعلومات ادلالية  -
 الواردة يف القوائم والمقارير ادلالية 

أداء العمليات لمحقق من كفاية  -
 المشغيلية 

المحقق من االلمزام بالقوانُت  -
واللوائح والةياسات واإلجراءات 

 اليت وضعمها إدارة الشركة
 
 

 ةالرقابطبيعة عمل 

 ادلسؤسةةالمحقق من تنفيذ عمليات  -
ة ادلالئم و وفقا لنظام تفويض الةلط

 ادلعممد من اإلدارة.
قد  ادلسؤسةةالمحقق من أن عمليات  -

مت تةجيلها يف الدفاتر والةجالت طبقا 
 دلبادئ احملاسبية ادلقبول قبوال عاما

المحقق من تنفيذ وتطيق  -
 اإلجراءات  والةياسات اإلدارية

 
 .71مرجع سبق ذكره، ص  ،شحاتةB عبد الوىاب نصر  المصدر
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 نظام الرقابة الداخلية  آلياتالمبحث الثاني :
نظام رقايب سليم حىت يمةٌت حتقيق  أيتموفر يف  أنادلمطلبات اليت جيب ىناك العديد من اخلصائص و 

ىناك رقابة  إمناو  ،والةجالت وادلةمندات فقط راقو األعلى  إال  والرقابة الداخلية ال تكون  ،ادلرجوة منو االسمفادة
 يف ىذا ادلبحث. إليوسنمطرق  وىذا ماعلى احلاسوب، 

 
 خصائص نظام الرقابة الداخلية السليم : لو األالمطلب 

 يليB من بُت خصائص نظام الرقابة الداخلية الةليم ما
 الفعالية : -1

 ،واالضلرافات قبل وقوعها األخطاءجيد وممطور يقوم على اكمشاف يقصد هبا اسمخدام نظام رقابة 
مل وقت من طرف القائمُت هبذا الع وأسرعتكلفة شلكنة  بأقلومعاجلمها بطريقة تضمن عدم وجودىا يف ادلةمقبل 

 .40حتقيق اذلدف ادلرغوب فيو أجلمن
 الموضوعية : -2

كان ادلرؤوس يقوم بعملو   إذاة ما قولكن مةا، ادلالية تمضمن الكثَت من العناصر البشرية اإلدارة أنال شك 
الرقابية  األساليبو  األدوات ن  ، ألاعمبارات شخصيةخاضعا حملددات و  ال يكون أنينبغي و  ،ة سليمة وجيدةبطريق

من طرف مدقق ادلقدمة شلا جيعلو غَت سليم الن المقارير  ،األداءعندما تكون شخصية ال موضوعية على 
 ايف عن الوضعية ادلالية للمسؤسةة.مدلول كحيادية تمضمن بيانات ذلا معٌت و  ان تكون موضوعية احلةابات جيب

 الدقة : -3
 المأكدو  األداءيكون النظام الرقايب قادرا على احلصول على معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عن  أن وىو

ادلمابعة  كذلكو  احملاسبيةالةجالت الل البيانات ادلةجلة بالوثائق و من نفس الوقت من مصدر ادلعلومات من خ
المعبَت يف ناية الفًتة ادلالية عن حقيقة ادلركز ادلارل  أجلواالضلرافات من  األخطاءادلةممرة يف اكمشاف 

 .41للمسؤسةة
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 المرونة : -4
فنادرا  ،المكيف مع المغَتات ادلةمجدة على المنظيم أيجيب توافر ادلرونة حىت يكون النظام الرقايب ناجحا 

اسمجدت  فإذا ،يكون المصرف مناسبا للموقف ادلمخذ أناالضلرافات شلا يمطلب  أسبابما تمشابو ادلشاكل و 
ضبط المصرفات  أجلرقابية من  أساليبتموفر لديو  أنوعلى ادلدير  ،اخلطط ادلوضوعة علىتغَتا  أملتالظروف 

 .42ادلخملفة جلميع ادلشاكل داخل ادلسؤسةة
 التوقيت المناسب : -5

 ،الرقابية مراعاة الوقت األنشطةكافة ادلعلومات يف وقت مناسب وعليو جيب على القائمُت مبخملف   تلقى
معناىا وفائدهتا  ادلمأخرةحيث تفقد ادلعلومات  ،يف الوقت احملدد إيصاذلاالمقارير عليهم  بإعدادخاصة القائمُت 

ادلناقصات وحصلت ادلسؤسةة على معلومات صحيحة تمعلق بشروط  بإحدى األمرتعلق  إذافمثال  ،كليا  أوجزئيا 
 جاء بعد انقضاء ادلوعد احملدد للدخول. إذاال قيمة لو  أمردخوذلا يف ىذه ادلناقصات 

 قات :التوفير في النف -6
وبالمارل احلد من  ،اذلدف من وجود نظام الرقابة الداخلية ىو احلد من االضلرافات عن اخلطة ادلرسومة ن  إ

فمثال شراء نظام  ،كرب من تكاليفويكون مردود النظام أ أنلذا جيب  ،اخلةائر ادلرتبطة بو أوالنفقات الضائعة 
 المكاليف. بأقلبةيطة  أنظمةعمال معمليات رقابة ديكن ضبطو باس أجلمن  المطور الكًتوين شديد

 االستمرارية و المالئمة : -7
فعندما تكون  ،يعة النشاط الذي تمم الرقابة عليويقصد هبذا اتفاق النظام الرقايب ادلقًتح مع حجم وطب

عندما يكون حجم ادلسؤسةة كبَت فيمطلب نظام  ذلكرقابة بةيط على عكس  أسلوبادلسؤسةة صغَتة يفضل ذلا 
 تعقيدا ومالئمة حلجمها . أكثر
 التكامل : -8

 جلميع ادلعايَت اخلاصة بكل اخلطط المنظيمية  النظمضرورة اسميعاب ىذه  إذليشَت تكامل النظم الرقابية 
 .43الرقابية ادلةمخدمة يكون ىناك تكامل بُت النظم أنجيب  أن و إذل باإلضافة
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 اآللي ظام الحاسوبنالمطلب الثاني : الرقابة في 
غيل والمقارير يف احلاسوب قد دتت بصورة المةجيل والمش أنمعقول من  تأكيدىذه الرقابة صممت لموفَت 

بعُت االعمبار الرقابة ولكل  وعلى مدقق احلةابات أن يأخذ اإلدارة إقرارمن ( أرصدة أو تأكيد) إقرارجيدة ولكل 
 . 44الرواتب كشوفحتضَت   أوقوائم الذمم ادلدينة  إرسالعملية اقمصادية وعلى سبيل ادلثال  أونشاط 

 الرقابة على المدخالت : -1
ىي معلومات سلولة من شخص ادلعلومات اليت مت اسمالمها للمشغيل  أنمعقول من  تأكيدتوفَت  أجلمن 

خالل طرق  مكن ذلكو  ،المالعب هبا أوودل يمم تغيَتىا  أصليةمن لغة احلاسوب بطريقة مت حتويلها مةسؤول و 
 Bما يلي الرقابة العديدة ادلةمعملة ومنها على سبيل ادلثال

 ؛مع الكلي زئي مت إدخاذلا مع اإلمجارل وبعبارة أخرى مطابقة اجليتات الركمطابقة رلمع احل -
ع ال و ماجمل ع رقم معُت، وإذا كانموظفُت ام ادلقوعلى سبيل ادلثال رلمع أر  ،ع أرقام مدخالت معينةيمطابقة رلام -

 ؛رقم فرمبا ىنالك خطأ يف إدخال رقم معُت من أرقام ادلوظفُتلي ىذا او اية
 ويكون ذلك مبقارنة ادلدخالت مع ادلعلومات ادلعروفة األخرى، وعلى سبيل ادلثال وجود ،الفحص ادلنطقي -

 ، ىاتانسمهالك مدينا وحةاب البنك دائناوجود سند جيعل اال أوة عسا>:ة يف اليوم بينما احلقيقة عسا<:
 ؛احلالمان ال تعمربان منطقيمُت

 ؛ادلنمظم ديعالمصم معُت إال وفق المةلةل ابرقل على سبيل ادلثال عدم قبول إدخال فواتَت ةلةجعة المرام -
 اف مدخالتشقبل شخص آخر ويف حالة اكم منضل فال ادلعلومات يف احلاسوب مرة أخرى ومن ادلخإد -

 Bءات الماليةاجر مرفوضة فيجب عمل اإل
 ؛ضةفو دخالت ادلر ادل مجيعالمعرف على  -
 ؛جعة أسباب الرفضرام -
 ؛قبل شخص سلول منتصحيح األخطاء  -
 ؛الصحيحة تادلعلوماإعادة إدخال  -
 . مت تصحيحهايتوالوضة رفابة تبُت كافة ادلعلومات ادلرقوجود سجل لدى موظفي ال -
 
 

                                                             

.252 – :24ىادي المميمي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 44  



الداخلية الرقابة نظام تقييم في الداخلي التدقيق دور  الفصل الثاني                                                              

 

[43] 

 

 الرقابة على التشغيل : -2
 فإن ادلسؤسةة الرقابةمن  شيءعلى احلاسوب وبدون ىذا ال الرقابة أنواععلى المشغيل تعمرب من أىم رقابة لا

جيب المأكد من  وذلذا ،واالضلرافات ش ل غَت الصحيح وصعوبة اكمشاف الغنميجة للمشغي كبَتةتمعرض خلةائر  
 مت تشغيلها اليت والمأكد من أن ادلعلومات كاملةقد مت تطبيقها بصورة   اإلداريادلوضوعة من قبل  جراءاتاإل أن  

 ادلوجودة صحيحة، سجلت يف الوقت ادلناسب، كاملة، سلولة من قبل سلطة ذلا حق المخويل، وذلذا فإن األخطاء
  .وحدة المشغيليف نميجة أخطاء فنية  أو ادلخرجات،يف ادلدخالت سمنعكس على المشغيل وعلى 

 على المخرجات : رقابةال -3
لذلك تشمل احلفاظ على سرية ادلعلومات وعدم توزيعها إال  ،مت تشغيلها اليتدتثل دقة ومعقولية ادلعلومات 

 مرحليتفات يف رااالضل أو لألخطاءمنطقية  نميجةن تكو  ادلخرجاتسمالمها واألخطاء يف ادلةسؤولُت وادلخولُت با إذل
 المالية B اإلجراءات تباعا اكمشافها فيمكن أن يمم بإأم  ، والمشغيلادلدخالت 

  Bارلمبال الرقابةينبغي أن تقوم رلموعة  : الرقابةمجموعة  إجراءات 3-1
مدى  بغرض المحقق من رقابيةال واإلمجالياتفحص سلرجات كافة المطبيقات مبا فيها سلرجات نشاط المشغيل  -

 ؛دقمها
وذلك  بلسجالت عملية الوحدات الط أوعمليات ادلدخالت  بةجالتعمليات المشغيل  سجالتمقارنة  -

 ؛إدخاذلا مت   اليتتشغيلها ىي نفةها  مت   بغرض المحقق من أن العمليات اليت
 إعدادىا قبل المشغيل وتقصي أسباب مت   اليتالرقابية للمشغيل مع تلك  اإلمجالياتالمحقق من مدى توافر  -

 ؛دتاالخمالف إن وج
 .45اخمبار العالقات ادلنطقية بُت مفردات ادلخرجات -
 مت اسمالمها اليتينبغي على األقةام ادلةمفيدة أن تفحص بعناية كافة ادلخرجات  تفيدين:سءات المراإج 3-2

B وذلك بإجراء االخمبارات الالزمة للمحقق من مدى دقمها وتمضمن ىذه اإلجراءات ما يلي 
 ؛تشغيلهاقد مت  هباح ر ومقارنمها بقائمة العمليات األصلية ادلص تشغيلهامت  اليتص قائمة العمليات فح -
 غيالص معوذلك بغرض المأكد من مدى توافقها  ،زىا احلاسبصلأ اليتابية ةفحص كافة العمليات احل -

 ؛تمضمنها الربامج المطبيقية اليتوادلعادالت 
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،  األصلية الةنداتأعدت يدويا قبل إرسال  اليتالرقابية اآللية مع تلك  اإلمجالياتالمحقق من مدى توافق  -
 م تشغيل البيانات.يلق

 المالية B اإلجراءاتفيمم من خالل  اجملرحاتادلخالفات ادلكمشفة يف  أوىذه األخطاء  تصحيح
 B وتضمن ما يلي Bعادة تسليمها و إخالفات الم أوحيح األخطاء صات تراءإج 3-3
وقوعها،  تصحيحها إذل القةم ادلسؤول عن ألغراضا سلالفات فيهوقعت  اليت أو اخلاطئةينبغي أن تنقل البيانات  -

لمصحيحها  مفيدةةقام ادلر إذل األ هتادلةمندات األصلية، فينبغي إعادسلالفات يف ا أوفإذا كانت ناجتة عن أخطاء 
 ؛صحيحهالمإذل قةم المشغيل  هتاسلالفات يف المشغيل فيمم إعاد أووإذا كانت أخطاء 

يف  أوفيدة ةمللمشغيل سواء يف األقةام ادل هتاخالفات وإعادادل أومكموبة لمصحيح األخطاء  إجراءات جودو  -
 ؛تشغيل البيانات

 ةمفيدة فحص سجل األخطاء دوريا وذلك للمحقق من أن تصحيحم ادلرقاواأل ةالرقاب ينبغي على رلموعة -
 ؛دد لوحملللمشغيل قد مت يف الوقت ا ااألخطاء وإعادهت

 دل يمم تصحيحها. اليتع األخطاء بمٍت لألخطاء واختاذه كأساس لممضإعداد تقرير  -
 ات وكيفيةجدلخر  اوقعت يف اليتادلخالفات  أوتمبع األخطاء  منديكن  Bجعةراتصميم سند جيد للم 3-4

  ويمضمن ما يلي B ،تصحيحها
 ضراطبوعة ألغالمقارير ادل أوأرصدة ادللفات  أوةية رئيبيانات ادللفات ال سواءاب حملاسقدمها ا اليتادلخرجات  -

 بة.ساحملوا اإلدارة
 تعدىا رلموعة اليتادلخالفات  أواألخطاء  يرخالفات والذي يمضمن سجالت وتقار ادل أوتوفيق األخطاء  -

 الرقابة.
 على الحاسوب :رقابة كالت تتعلق بالشملا -4

 كون تشغيل احلاسوب يعممد  ،رقابة مصححة أورقابة وقائية  أورقابة مانعة  امن حيث كونإن تعدد الرقابة 
 ،عند إدخال البياناتالٍت تكون األخطاء العفوية  ونظرا لذلك صلد العديد من ،اإلنةانذل على و بالدرجة األ

 االلكًتوينكان نوعها ، لذلك فإن أىم مشكالت الرقابة على احلاسب  يرفض الرقابة أيا اإلنةان إذل أن باإلضافة
 Bكاآليتىي  

 ؛الت تمعلق حبدوث األخطاء والةرقةمشك -
 ؛والمدقيق الرقابةانعدام  -
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- B عدم محاية ادللفات وذلك للعوامل المالية 
 ؛اإلنةانعدم قابلية ملفات احلاسب للقراءة بواسطة  *

 ؛االلكًتوينالقائمُت على المشغيل  ذاكرةا من أن  يف حالة فقدبيانات ال ًتجاعصعوبة اس* 
 ؛اتصاف البيانات بالةرية العالية* 
 .46ة الحمماالت حدوث خلل يف ادللفاتلفات بصورة دائمصعوبة بقاء البيانات يف ادل* 

 
 اىوالتدقيق الداخلي لعناصر  الداخليةالمطلب الثالث : العوامل المساعدة على تطور الرقابة 

 ساعدة على تطور نظام الرقابة الداخليةمالعوامل ال -1
 إذل احلصول على ادلسؤسةةاسيب داخل حملعلومات االطالبة للمعلومات الناجتة عن نظام ادل األطرافتةعى 

بقوة وممانة  مصداقية ىذه ادلعلومات وجب أن تكونوتعرب عن وضعيمها احلقيقية لذلك  ،ات مصداقيةذمعلومات 
 ىي زلل تقييم دائم من طرف المدقيق، إن حةاسية يتاسيب، والحملا ذجالداخلية ادلفروض على النمو بة قاالر  نظام

 حول تممحورواليت  ابة الداخلية أملت االىممام بو يف ظل العوامل العديدة وادلةاعدة على تطورهقوأمهية نظام الر 
 Bالمارل

  حجم المؤسسة : اعست  إ 1-1
 مشكالهتاا وتنوع عملياهتد ونميجة لمعد ،إدارهتاأدى اتةاع حجم ادلسؤسةة وتشعب نشاطها إذل صعوبة 

  اليتو  ادلباشرة إذل فقدان الصلة ن العاملُت، وقد أدى ذلكم نظيمي وتعقده واسمخدام عدد كبَتب بنائها المعوتش
كشوف مالية لتقارير إدارية  كانت قائمة عندما كان حجم ادلسؤسةة صغَتا من ناحية وإذل االعمماد على

إذل أرقام ديكن عن طريقها تمبع  دف إذل تلخيص األحداث اجلارية وترجمهاهت اليتصائية وغَتىا من البيانات وإح
 .من ناحية أخرى ادلخملفةالعمليات وحتقيق الرقابة على نواحي النشاطات 

 وف منشصحة ما تمضمنو ىذه المقارير والكولكي تسؤدي ىذه الوسائل أىدافها البد من المأكد من 
 بشكل ختدم اإلدارة العليا اليتالرقابة الداخلية  رة، ومن ىنا خطرت فكوىا من أي خطأبيانات وأرقام وخل

 .أساسي
 
 

                                                             

282 - 281 ، ص ص  ::2، عمان ، الطبعة األوذل ، قيق احلديث للحةابات ، دار صفاءأمحد حلمي مجع ، المد -
46  
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 يم البيانات الصحيحة : ددارة في تقإلغياب ا -1-2

البيانات  تقدًنا رلربة على ن  إف ،ادلةامهُت أو الكأمام ادل جيد ب يف الظهور مبظهرغتر  اإلدارةإذا كانت 
 أوخاطئة فإذا كانت البيانات  ،قراراتال ذتةمخدم تلك البيانات يف اختااليت الصحيحة والدقيقة إذل اجلهات 

 لإلدارة العلياأن تقدم  جيبكما ،سلملفةاإلدارة عقوبات تنص عليها قوانُت  تقع على أن وتأخر ميعاد تقدديها ف
 ةكما يةمدعي األمر وجود تلك البيانات حاضر   رىمن مةمويات إدارية أخ قراراتذ بيانات قابلة للمصديق واختا

 ويمةٌت ذلا ذلك إذا أعدت نظاما فعاال للرقابة الداخلية وطبقمو. حيحة عند الطلبصو 
 : ير االختياتحول مهنة التدقيق التفصيلي إلى مهنة التدقيق  1-3

 تفصيلي للعمليات احلةابية كافة عندما كان حجم ادلسؤسةة كان مدقق احلةابات اخلارجي يقوم بمدقيق  
ا وتعقدىا أصبح من ادلمعذر القيام بمدقيق تفصيلي هتعب عملياشوت حجمها عبإتبا اطها زلدودا، ولكن شصغَتا ون
زائدة قد تكون غَت اقمصادية ورمبا تسؤدي إذل  وتكلفةيمطلب وقما طويال  أن ووحىت إذا كان ذلك شلكن فوشامل 

 .47المدقيق اك يف العمل إذا طالت مدةرتباال
 Bتطور الشكل القانوني للمؤسسة  1-4

تطور لزيادة االسمثمار وأدى ذلك إذل  بكرب حجم ادلسؤسةة ظهرت الرغبة يف البحث عن األموال الضخمة 
 بانفصالدتيزت  اليتادلةامهة  شركات فظهرت ،كة أموال(شر أشخاص إذل  شركة)من  الشكل القانوين للمسؤسةة

ا يف القيام جبمع العمليات هتكانت قدر  توجو ادلسؤسةة، ودلا اليتالعليا ىي  اإلدارةوأصبحت  اإلدارةادللكية عن 
لكل منها  معينة وظيفة، وحتديد سلملفةمديريات  ليات إذلةسؤو لطات وادلةال تعويضاضطرت إذل  لذلكزلدودة 

ع ذلا بتم اليت خملفةادلاالخمصاصات على األقةام  وتعيُت مةسؤول عنها وحىت داخل ادلديرية الواحدة مت توزع
العليا يف حاجة للمأكد من أن ادلديريات واألقةام  دارةاإلذلك أصبحت  ونميجةسؤول عن كل منها ةوحتديد م

 .مسمهار  اليتا للخطوط العريضة تةَت وفق خملفةادل
 B ةسسإلى حماية أصول المؤ  ار اإلدارةر ضطا 1-5

مةسؤولية كاملة عن محاية أصول ادلسؤسةة  اتذ(  اإلدارةانفصال ادللكية عن  نميجة) اإلدارةأصبحت  
 ٥الكفيلة حلماية ىذ ءاتاإلجراادلسؤسةة  ويمطلب األمر أن تضع ع وسوء االسمعمال،ا ا من الضيهتوموجودا

 ،من ذلك والمبذير واكمشاف ما قد حيدث واإلمهالكما تعمل على تفادي األخطاء  ،ألصول والمأمُت عليهاا

                                                             
  .9@ – 8@ ، ص ص9AAA، عمان، راقاألمريكية والدولية، مسؤسةة الو  يَتُت القاضي حةُت دحدح، أماميات المدقيق يف ظل ادلعاةح - 47
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 الوظيفةفشلها مبدى حتقيقها ذلذه  أوصلاحها  يقاس اليت اإلدارةتقع على عاتق  اليت ،وىذه األمور من الواجبات
 الداخلية. للرقابةزلكم  ىو وضع نظامك شاسية وشلا يةاعدىا على ذلك بدون األس

 :  التدقيق الداخلي لعناصر الرقابة الداخلية  -2
 ادلدقق الداخلي يف ادلشروعات ادلموسطة هبايقوم  اليتوتقييم عناصر الرقابة الداخلية و  صأمهية فح زادت

وى ةمادل بادلشروع وتوصياتو حياذلا إذل اوجيب على ادلدقق الداخلي أن يعد تقاريره كما جيدى والكبَتة احلجم،
يف المدقيق الداخلي  على أمهية وتأثَت ، كما أكد مرسوم المطبيقات األجنبية اخلاطئةادلشروع األعلى يف ىيكل

على عاتق  ةسؤوليةىذه ادل جزء من قعداخلية كافية ويت القوانُت على وجود نظم رقابة زلاسبية صوقد ن ،ادلشروع
 ادلدقق الداخلي.

ن ديك حيث على ادلدقق الداخلي تنطبقا ادلدقق اخلارجي هبيقوم  اليتوالمقييم  الدراسةوعلى ذلك فإن 
أدائها على  منبدال  امقييم أكثر اتةاعا وقد تكون يوميسة والاحالة ادلدقق الداخلي تكون الدر  يف أن والقول 

 .48سنويبح أساس ر 
 

 الداخلية و مخاطرهالمبحث الثالث: إجراءات وتقييم نظام الرقابة 
منو ادلًتجاة  وحتقيق األىداف  احملاسيبالداخلية وسائل ممعددة بغية إحكام العمل  الرقابةمعمل نظام ةي

مصداقية  ذات عملة للمعلومات من خالل توفَت معلوماتةميب يةمجيب لألطراف ادلساحملعلومات اوجعل نظام ادل
ادلقومات  ا أن تدعمأن  شءات من راإج وضعب على ىذا النظام ج، لذلك و ةسةة للمسؤ ي عن الوضعية احلقيقربوتع

نمطرق إليو يف ىذا  وىذا المقييم لو سلاطر وىذا ما ،ت إذل تقييم ذلذا النظامةاباةية لو وىذا ما يقود مدقق احلرئيال
  ادلبحث.

 
 ل :إجراءات نظام الرقابة الداخليةو المطلب األ
 ي Bلي فيما ادلخملفةءات رااألساس ودتثل ىذه اإلجبة الداخلية مبثابة رقانظام ال إجراءاتتعمرب 

 إجراءات تنظيمية وإدارية -1

                                                             

.28 ، مرجع سبق ذكره ، ص  باينثناء علي الق - 48  
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 ختص األداء اإلداري من خالل حتديد إجراءات، فنجد ةةجو النشاط داخل ادلسؤسأو  ءاتاإلجرا هىذ ختص
 يععلى كل شخص داخلها،توز  الرقابةاالخمصاصات، تقةيم واجبات العمل داخل كل مديرية شلا يضمن فرض 

ءات أخرى جراوإ لة إليو،وكبادلةسؤوليات ادل مزاموول ومدى السؤوليات مبا يميح حدود النشاط لكل مةسؤ ةوحتديد ادل
ج ا خر سموا دات من طرف ادلوظف الذي قام بإعدادىانع على ادلةميختص اجلانب المطبيقي كعملية الموق

العمل، وفرض  بُت ادلوظفُت شلا ال يمعارض مع حةن سَت المنقالتحلة  راءأصل وعدة صور وإج منمندات ةادل
ألي موظف ًتك ال ي عملية معينة، حبيث إلعدادا اهتاملُت وضبط اخلطوط والواجب إثبءات معينة النمقاء العراإج

 النقاط الماليةB من خالل اإلجراءاتسؤول وسنمطرق إذل ىذه ةالمصرف الشخصي إال مبوافقة الشخص ادل
 عند الوقوف على اذليكل المنظيمي ذلا جيب حتديد اخمصاصات كل مديرية من تحديد االختصاصات: 1-1

 رب بُت االخمصاصات، فكل مديرية ذلا اخمصاصها وداخل كل مديريةضامبا ال يةمح بالم وجودةادلادلديريات 
 خر نقطة من اذليكلآختصصها داخل الدوائر وداخل ادلصاحل وإذل غاية  اليتديكن جتزئة ىذه االخمصاصات 

 .المنظيمي
 اة مبنعو تضارهبسةاصات داخل ادلسؤ صادلالئم للعمل يدعم حتديد االخم إن المقةيم م العمل:يتقي 1-2

ادلالئم  ميالمقةيقلل بدرجة كبَتة من احمماالت وقوع األخطاء، الةرقة والمالعب، كون ىذا  أن وكما داخلها،تأو 
 Bمل يقوم على االعمبارات الماليةللع
 نعأن دي أن واسيب من شحملاألداء والمعجيل ا فيتوظيبُت  الفصلإن  يلو:لبين أداء العمل وسلطة تح الفصل -

 بية، بالمارل ضلصل على ادلعلومات صادقة بعد ادلعاجلة.حملاسالمالعب يف تةجيل البيانات ا
معُت،  االحمفاظ باألصل يكون ضمن اخمصاصات موظف لطة االحتفاظ باألصل وتسجيلو :سبين  الفصل -
 خر.آاألصل يدخل ضمن اخمصاصات موظف  ذلذال العمليات ادلمعلقة عوجت
ت وقوع احمماال منحيث تقلل  :باألصل وسلطة تقرب الحصول عليوبين سلطة االحتفاظ  الفصل -

 .ات ادلصلحة الشخصيةذالمالعب ومن االتفاقيات 
 ،يمهاابعملية معينة من بدايمها إذل ن شخص واحد بالقيام رادانفعدم  انطالقا من بي :لمحاستقيم العمل ا -
 ،ف معُت موظف أخر يقوم بالعملية بعدهظعمل مو  مبراقبةيةمح بإعطاء رقابة داخلية خيلقها ىذا المقةيم  ن وإف

 .فرص األخطاء والمالعب والمزويرلذلك يةمطع ىذا المقةيم المقليل من 
 و اخلطأ. اإلمهاليات للموظفُت إذ ديكن من حتديد تبعية لعلى الوضوح يف حتديد ادلةسؤو  ءاإلجرايقوم ىذا  -
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وجو   أحةنالصراحة و الوضوح يف المعليمات دتكن من فهم المعليمة وتنفيذىا على  Bإعطاء تعليمات صرحية  -
 .بغية حتديد مةسؤولية اجتاىها أعدىا اليتمندات ةيقوم ادلوظف بالموقيع على ادل بأن  كإعطاء تعليمة صيحة 

س سا علىة المنقالت بُت العاملُت البد أن تكون مدروسة ومبنية حركإن  Bكة المنقالت بُت العاملُتإجراء ح-
إذل  أواسبة حملظف من مصلحة ادلالية إذل مصلحة اَت مو غياحلةن للعمل، كم ةَت تمعارض مع العلمي وال 

 .49لبيعمصلحة ا
 سبي : تخص العمل المحا إجراءات -2

لذلك  ،الداخلية الفعال الرقابةاسيب الةليم من بُت أىم ادلقومات ادلدعمة لنظام حمليعمرب نظام ادلعلومات ا
 خالل ما يلي B من اسيباحملن إحكام رقابة دائمة على العمل معينة دتكن م ءاتإجراالواضح سن من  بات

 دلةمنداتدوثها مباشرة بغية تفادي تراكم االعملية بعد حأي تةجيل  :التسجيل الفوري للعمليات 2-1
 وحفظ ادلةمندات رتيبيف تلةرعة ل، دتكن من اةجيتصاحبها الدقة يف الم اليت الةرعة لذلك ف ،ضياعهاو 
 المةجيل احملاسيب. ساسهاعلى أ مت   اليتية بسحملاا

 طة،ةاB البدلةمنداتعند تصميم ا ادلبادئ األساسيةعاة بعض راينبغي م: المستنداتالتأكد من صحة  2-2
 .َتىااسمخدامها وتوضيح خطوات س عن كيفية شاداتاإلر عدد الصور الالزمة، ضمان توفَت 

 ةالعود ابة وعلىقعملية الر  إجراءعد على ةاشلا ي دلةمنداتا ذجل األرقام ادلةلةلة عند طبع مناجيب اسمعما -
 إليها عند احلاجة.

سيب داخل حملارض على العمل اعت اليت إلجراءاتاB تعمرب من بُت أىم الدوريةءات المطابقات راإج 2-3
 ة حةاباتبمن بُت ادلقاربات مثال مقار و  ،قبة على األقل مرة يف الشهرراادل راءيمم إجالواقع و  من يبولمقر  ادلسؤسةة

مثال  أوعملية اجلرد ادلادي للمخزونات  طريقوذلك عن ، مبا ىو موجود فعال على مةموى ادلخازن زوناتخادل
موى ةات األجور مبا مت على مبابات مرتةص حختمقاربات  راءو فعال، كإجمقاربة حةابات األعباء مبا مت حتمل

 .العامة اإلدارةحة األجور يف مديرية صلم
 لقواعداسب عن جهل للطرق و حملB مثال عند حدوث خطأ من اة عملوقبرادم إشراك موظف في مع 2-4
 سب يغطي ىذا المالعب كونوحملاإذا حدث تالعب فا ذلكوكال يةمطع كشف خطأه  األخَتاسبية فهذا حملا

                                                             
     <98-=98 كره، ص ص ذ رجع سبق ، مزلمد المهامي طواىر، سود صديقي - 49
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تةيء  اليتالشوائب  ٥من ىذ، ليقضي على ىذه األشكال، ويميح معاجلة خالية ءاإلجرافوضع ىذا ، صادر عنو
 .50سبية حملاادلعلومات ا إذل
 
 : ما يلياإلجراءات فيتممثل ىذه  :إجراءات عامة -3
 تةعى ادلسؤسةة من خالل شلارسة نشاطها إذل حتقيق أىدافها Bالتأمين على ممتلكات المؤسسة 3-1

وعندما  ،هتااالقمصادية، االجمماعية والمكنولوجية وذلك عن طريق االسمعمال األمثل دلواردىا واحلفاظ على شلملكا
 بالنقدية واألصول ادلادية األخرى ، مثل ادلخزون،يمم احلديث عن محاية األصول يفكر معظم الناس 

اخلطوات  ذوبالمارل جيب اختا ، ادلسؤسةة دتلكها اليتالبيانات وادلعلومات إحدى أىم األصول  .اخل، تعد  ادلعدات..
 غَت االسمخداماتكافة   أوالمزوير  أووبقية أصوذلا ادلادية األخرى من الةرقة  ادلسؤسةةالكفيلة حبفظ معلومات 

 Bالمالية اتاإلجراءلألصول والبيانات  مخدمة لغاية احلماية ادلاديةةادل ءاتاإلجرا، ومن أىم نظامية األخرىال
 ؛على وظائف حيازة األصول دلةممرالفعال وا فاإلشرا -
 ؛مةك سجالت دقيقة لألصول -
 الورقية األخرى مثل Bتنظيم إمكانية الوصول ادلادي لألصول مثل B صناديق النقدية وادلخزون واألصول  -

 و سجالهتا؛ الةنداتاألسهم و 
 ؛كالبنو  زائن خيفيف أماكن زلمية ضد خطر احلريق و  ندات بوضعهاةمجالت وادلةمحاية ال -
 .51مثل B الشيكات ارغةفالتنظيم عملية الوصول إذل ادلةمندات اذلامة  -
بشكل مباشر  يعملون ذين المأمُت اللء خيص المأمُت على ادلوظفُت راوىو إج Bأمين ضد خيانة األمانةالت 3-2
 اق ادلاليةر و األ أو ئعن اخمصاصهم المةيَت ادلادي للبضاين يدخل ضمذال أوصرفها  أوحتصيلها  سواءاالنقدية  يف
 .52المجارية ضد خيانة األمانة أو
 بةساحملالية واعليو مدير ادل ديضيمثال كأن يعد ادلشرف على عمليات المةوية شيك : زدوجةمرقابة اعتماد  3-3

 حب.ةة لكي يكون ىذا الشيك قابل للرحلة الثانية ديضي عليو مدير ادلسؤسةذل ويف ادلو يف ادلرحلة األ
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 اآلرل أن تعطي اإلعالمسبية يف ظل اسمعمال حملامعاجلة الةريعة للبيانات الل B ديكن اآلرل اإلعالمإدخال  3-4
 .عرب عن الوضعية احلقيقية للمسؤسةةلنا قوائم مالية ت

 إجراءات نظام الرقابة الداخلية(: 1 – 2 )شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ::9-?98ص ص  كرهذ المهامي طواىر ، سود صديفي، مرجع سق  زلمدمن إعداد الطالب باإلعمماد على المصدر:

 

 المطلب الثاني: تقييم نظام الرقابة الداخلية
 ادلسؤسةة وعليو البد مناىم يف المحكم يف ةت ترلموعات ضمانا أن والداخلية على  يعرف نظام الرقابة

 ابات والقوائمةعلى احل رىاقصد الوقوف على أثا هباوالمعليمات ادلعمول  واإلجراءات تقييم كل طرق العمل
 قب فحص احلةابات، وتكمنراللم ةٌت، ينبغي المأكيد ىنا على ضرورة تقييم ىذا النظام وذلك حىت يمادلالية

 يف األسباب المالية B ةالضرور  ٥ىذ
وال  كل المةجيالت،  موجعامر  رغملمةجيالت تعكس كل العمليات ب اسمطاعة ادلدقق المأكد من أن اليس يف -

 ؛ج( أن يةجلر خا تدفق )داخل،، فال بد  لكل ة ئيإال بعد تقييم سلملف النظم اجلز يمأكد من ذلك 

 اإلجراءات

إجراءات تنظيمية 

 وإدارية

إجراءات تخص العمل 

 المحاسبي

 إجراءات عامة

. حتديد االخمصاصات9  
. تقةيم العمل:  
. توزيع دلةسؤوليات;  
. إعطاء تعليمات صرحية>  
. إجراء حركة المنقالت =

 بُت العاملُت

المأمُت على شلملكات . 1
 ادلسؤسةة .

. المأمُت ضد خيانة :
 االمانة

. اعمماد رقابة مزدوجة;  
. إدخال اإلعالم اآلرل>  

. المةجيل الفوري 1
 للعمليات

. المأكد من صح :
 ادلةمندات

. إجراء ادلطابقات الدورية;  
يف  عدم إشراك موظف. >

 مراقبة عملو
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على أن الكل صحيح  اسبحمليمأكد اولال ديكن للمدقق عمليا تدقيق كل احلةابات ولكن جزء منها فقط ،  -
 وطرق العمل ادلمبعة؛ اإلجراءاتالمأكد من أن كل عملية تفةر وتةحل بنفس الطريقة، أي اسممرارية  عليو

ذا كانت ا إللعملية لكي يثق يف ىذه األخَتة خصوص ةجعة مةمندية أي دراسة ادلةمندات ادلربر ايقوم ادلدقق مبر   -
عليها يف  افظةاحمل هبادتر  اليت، تدقيقها عرب سلملف ادلصاحل إعدادىا كيفيةأن يعرف  و عليو حتضر داخل ادلسؤسةة 

 .53لةجال تربر العمليات ادلة أو،كليا تربر جليا اأن  األرشيف، ىذا جيعلو يمأكد من 
المدقيق  ت العامة يف الواليات ادلمحدة األمريكية إذل أمهية دور جلانركاسبية على الشحملاوقد أشار رللس الرقابة ا -

الداخلية  بمقييم مدى فعالية الرقابة ائمةبالد اللجنة، وذلك بقيام ىيكل الرقابة الداخلية و كفاءةيف دعم فعالية 
 كفاءةو فاعلية  وتعممد ىذه اللجنة على إدارة المدقيق الداخلي يف تقييم مسؤسةة،لعملية إعداد القوائم ادلالية لعلى 
األنشطة  م بالقوانُت واللوائح الةارية يف شلارسةزاللمعلومات عن مدى االلمية كمصدر الداخل الرقابةنظم 

 .54ادلخملفة
 Bي كاآليتالداخلية ألي مسؤسةة يمضمن خطوات ى ةالرقابءات نظام اإن فحص وتقييم إجر 

 ءات ادلكموبة وتدوينو للملخصاتاابة من خالل مجعو لإلجر قB يمعرف ادلدقق على نظام الر ءاتاجمع اإلجر  -
 أنظمة جزية خاصة منيمكون  ن وإظم فالعامة للن ادلسؤسةةالداخلية نظام شامل وحةب الرقابة  ذلا،إن نظام

 جزئية بدوره إذل أنظمة جيزأرية ديكن أن ب نفس النظةادلسؤسةة نظام جزئي حهبا تقوم  اليتالعمليات  مبخملف
مكموب  إن كان ىناك ،ءات ادلكموبةراللزبائن، إذ جيمع ادلدقق اإلج البيعوادلثال على ذلك عملية  ...اخل،وىكذا

ط الممابع رائخ كما يرسم  ،يدون ملخصا ذلا بعد حوار القائمُت على إصلازىا أودليل(  كوجودالبيع )حول عملية 
 اسمثمارات الن اسمعمك، كما ديهباورسوم بيانية للوثائق ادلةمعملة وادلعلومات ادلمدفقة عنها وادلصاحل ادلعنية 

 عيعملية الب إجراءات، إن ابة عليها شرحا لكل جواب العمليةتمضمن أسئلة تمطلب أن تكون اإلج مفموحة
 احملاسيب.، المةجيل بد أن تمضمن تةجيل طلبية الزبون، تةليم الةلعة، إعداد فاتورةكمثال ال

عن  فهمو وذلك أن ووعليو أن يمأكد من  ،عباخلطوة فهم النظام ادلم ٥ل ادلدقق أثناء ىذأو حي :الفهم اختبارات -
 للعملية، فهم كل أجزائها وأحةن تلخيصها بعد تمبعو أن وطريق قيامو باخمبارات الفهم والمطابق أي يمأكد من 

الةك كما  بةندات تةليم ناويقار زبائن ي ادلثال ادلعطى )عملية البيع للزبائن( يأخذ ادلدقق بعض طلبيات الفف
اذلدف من ورائو  ررة وبمحركات اجلرد عرب األماكن ادلعنية، إن ىذا االخمبار ذو أمهية زلدودةحملع ايالب بفواتَتا يقارن

                                                             
  8? ، ص ;88:، زائرادلطبوعات اجلامعية، اجلبة احلةابات من النظرية إذل المطبيق، ديوان اقجعة ومر ار زلمد بوتُت، ادل - 53
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المأكد من حةن  فهمو وأحةن تلخيصو وليس اذلدف منو أن وموجود،  جراءاتمن أن اإل ادلراقبىو تأكد 
 .تطبيقو

 رلأو ممكن ادلدقق من إعطاء تقييم الةابقمُت يباالعمماد على اخلطوتُت  Bابة الداخليةقلي للر و التقييم األ -
 الضعف )ضمانات تةمح بالمةجيل اجليد للعمليات( ونقاطة لنقاط القو  ج مبدئيرا ابة الداخلية باسمخقلر ل

ة يكون تةمعمل يف ىذه اخلطوة يف الغالب اسممارة تمضمن أسئل ،كاب أخطاء وتزوير(ارتتب عنها ًت )عيوب ي
نقاط قوة النظام ونقاط ضعف ىو  حتديد اخلطوةىذه  ناية ع ادلدقق يفيال، وعليو يةمط أواجلواب عليها إما بنعم 

 ذلك من حيث القصور أي من الناحية النظرية للنظام زلل الدراسة.
يف  يمأكد ادلدقق من خالل ىذا النوع من االخمبارات من أن نقاط القوة ادلموصل إليها :ات االستمراريةر اختبا -
ات أمهية ذ ت االسممراريةراوبصفة دائمة، إن اخمبا قعارل للنظام نقاط قوة فعال أي مطبقة يف الو و ييم األقالم

مطبقة  ءاتاإلجرا بأن  ال تةمح للمدقق أن يكون على يقُت  ان  أل ،ت الفهم والمطابقاقصوى مقارنة باخمبار 
و مساع عند در و األخطاء زلمملة الوقحيدد حجم ىذه االخمبارات بعد الوقوف على ، باسممرار وال حتمل خلال

 ة.ر كما تعمرب دليل إثبات على حةن الةَت خالل الدو ،  الةابقة ذلا اخلطوات
من قق كر يممكن ادلدذ بقة الالةات االسممرارية اباعمماده على اخمبار  ابة الداخلية:رقالتقييم النهائي لنظام ال -

  باإلضافة مطبيق لنقاط القوة، ىذا العدم  أوالوقوف على ضعف النظام وسوء سَته عند اكمشاف سوء تطبيق 
إليها )نقاط  لنظام باالعمماد على النمائج ادلموصلارل لذلك و لمقييم األاتوصل إليها عند  اليتإذل نقاط الضعف 

يم يتق مع مبينا أثار ذلك على ادلعلومات ادلاليةالضعف ونقاط القوة( يقدم ادلمدخل حوصلة يف وثيقة شاملة 
يقدمو ادلدقق إذل  بة الداخليةاقر حول الا دتثل وثيقة احلوصلة ىذه يف العادة تقرير  ءاتاإلجرااحات قصد حتةُت ًت اق

 .55هممو،كما دتثل أحد اجلوانب االجيابية دلاإلدارة
 خر أنآ، بمعبَت بة الداخليةجودة الرقاب مدى ةاحلةابات والقوائم ادلالية ح صيصعب فح أوهل ةي 

 وأن ضعفو جيعلو يمعمق أكثر يف ذلك. شرةق خيفف تدقيقاتو وحترياتو ادلباجودة ىذا النظام جتعل ادلدق
 ر وحيدد بكل وضوح Bهيد، يظجمميز النظام اجليد بمنظيم داخلي ي

 ومفهوم من طرف جلميع. كل فرد يف ادلسؤسةة يف شكل مكموب إن كان ذلك شلكنا سؤوليةةوم وظيفةال -
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عند  ينبغي إتباعها اليتات وطرق العمل راءكل العمليات يف شكل إج  ويراقبنظام يعطي الرخص الالزمة لا - 
ي نظام ادلعلومات الذ معاملمها وإدخاذلا يف كيفية، كما يعطي  ادلسؤسةة هباتقوم  اليتالعمليات  منإصلاز كل عملية 

 احلقيقي ادلممثل يف ادلسؤسةة.ديثل النظام الصورة للنظام 
وإخالص يف  ءات عاليةفاتطبيق زلمواه وجود موظفُت ذوي كينبغي لمحقيق أىداف نظام الغابة الداخلية و 

 ة ألىدافها حتقيق ألىدافهم.  َت ىذه األخ ، يسؤمنون أن حتقيقالعمل
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 : خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية( 2-2 ) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 B 8?ص ص  كرهذ زلمد بوتُت، مرجع سبق باالعمماد على  إعداد الطالب منادلصدر-?= 

  المطلب الثالث: مخاطر تقييم نظام الرقابة الداخلية

 عديد منالالداخلية على المقرير ادلارل  الرقابة لفعالية المصميم والمشغيل لضوابط ةقد تكشف عملية اإلدار 
 Bكاآليت  ضمن ثالثة رلموعات ىي رجتند أووىذه العيوب تنقةم  ،تقييم ىذا النظام رعن سلاط رتةف اليتالعيوب 

للعاملُت  أو لإلدارةتشغيل اإلجراء الرقايب  أوB وتوجد تلك العيوب عندما ال يميح تصميم الرقابةعيوب  -
   للمةار الطبيعي ألداء وظائفهم ادلخصصة أن يمم منع واكمشاف المحريفات يف الوقت ادلناسب.

اإلجراءاتمجع   

 اخمبارات لمطابق

 تقييم أورل لنظام الرقابة الداخلية

 اخمبارات االسممرارية

 تقييم نائي لنظام الرقابة الداخلية

  نقاط الضعف    نقاط القوة
  



الداخلية الرقابة نظام تقييم في الداخلي التدقيق دور  الفصل الثاني                                                              

 

[56] 

 

سوف الداخلية  بةقاضوابط الر  بأن  ثر من احممال يوجد ذلك العيب إذا ما كان ىناك أ ك العيب الجوىري: -
 ةالرقابي اتءاإلجرا بإذل عييمم النظر و  ،غَت اذلامة أكرب من تلكتكون  اليتالمحريفات  اكمشافو  منعيف  تفشل 
المقرير عن  أووتشغيل  يف إدخال وختصيص وتةجيل ءىام عندما يسؤثر العيب عكةا على قدرة الشي أن وعلى 

 اسبة ادلقبولة وادلمعارف عليها عموما.حملاخلارجية طبقا دلبادئ اادلالية مصداقية البيانات 
عيب  عند درلها مع أو ذاهتاحيدث ذلك عندما يسؤدي أحد العيوب اذلامة يف حد  :طن الضعف الماديامو  -
المحريفات ادلادية يف  سوف تفشل يف منع واكمشاف الرقابة الداخليةضوابط  بأن  خر ىام إذل أكثر من احممال آ

 .56القوائم ادلالية
 اليتادلدقق ذلذه العيوب ولنقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية عليو بمقدير سلاطر المدقيق و  اكمشافبعد 

 Bكاآليت  وىياع تمكون من ثالثة أنو 
 ادلخاطر اجلوىرية؛ -
 ؛الرقابةسلاطر  -
 سلاطر االكمشاف. -

رلموعة  أوابلية رصيد حةاب ق ابأن  يعرف رللس معايَت المدقيق الدولية ادلخاطر اجلوىرية )ادلمأصلة( 
عمليات  منرلموعة  أوأخطاء ألرصدة  ق جتميعها معريعن ط أوماديا بشكل فردي  فةعمليات إذل أن تكون زلر 

 .57ات عالقةذال توجد ضوابط ربابة داخلية  أن وبغرض 
حتديد ىذه ادلخاطر فإن ادلدقق جيب أن يةمخدم حكمو ادلهٍت كما سبق القول لمقييم عوامل  جلوأل

 منها B ذكرن ممعددة
 :بالنسبة للبيانات المالية  -
 ؛اإلدارةنزاىة  -
 ؛أثناء الفًتة اإلداريةوالمغَتات  الرقابةومةموى  اإلدارةخربة  -
 ؛ادلال(أس ر )نقص ب اإلدارةالضغوط غَت العادية على  -
 ؛اجلغرافية( قع، زيادة ادلوااإلنماجطبيعة عمل الوحدة )ختلف تكنولوجيا  -
 )الظروف المنافةية واالقمصادية(. ياععلى الض رةالعوامل ادلسؤث -

                                                             

9?9-8?9 ، ص ص@88:ة، سكندريجلامعية، اإلار ا، الدالمأكد جعة وخدماتاادلر لبد أمحد نطغي، ١أمُت  - 56  
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 العمليات : أوبالنسبة لألرصدة  -
 ؛لألخطاء احممال تعرض حةابات البيانات  -
 ؛رمبا تمطلب اسمخدام عمل خبَت اليتالعمليات ادلعقدة واألحداث  -
 ؛كم الشخصي عند حتديد رصيد احلةابمةموى احل -
 ؛وسوء االسمخدام للفقدان )النقدية( ةاباتاحلعرض احممال ت -
 ناية الفًتة؛العمليات ادلعقدة واكممال العمليات غَت العادية وخصوصا قرب  -
 .صنعاضعة للمعاجلة العادية أثناء الخ غَتالعمليات ال -

 أوديكن أن حتدث لرصد حةاب  اليتB خطر أخطاء البيانات  اأن  سلاطر الرقابة على س رللكما يعرف 
 أو عندما يمم جتميعها مع أخطاء بيانات أخرى ألرصدة أوديكن أن تكون مادية منفردة،  اليترلموعة عمليات و 

أنظمة  سطةواالوقت الناسب بافها وتصحيحها يف اكمش أوسوف ال ديكن منعها  اليت، وىي أخطاء عمليات
 والرقابة احملاسبية.سبة حملاا

 Bما يليوبالمارل على ادلدقق عمل 
 ؛دفق(مقصاء، خرائط السمرل دلخاطر الرقابة )الوصف، االو المقييم األ  -
 ؛شافها وتصحيحها(ع األخطار واكمنقدرة األنظمة الرقابية على م منالرقابة )للمأكد  اخمبارات إجراءات -
 ؛ية ووقت احلصول على دليل المدقيقحتديد نوع -
 ؛دلخاطر اجلوىرية وسلاطر الرقابةاالىممام بالعالقة بُت ا -

ا يكمشفهال ديكن أن  اليتخاطر الناجتة عن أخطار البيانات و B ادلابأن  سلاطر االكمشاف  اجمللسكما يعرف 
أن   ديكنيترلموعة عمليات وال أوتكون موجودة يف رصيد حةاب  اليتالمفصيلية و  اتباإلجراءادلدقق عند قيامو 

ولذلك جيب على ادلدقق أن  ،العمليات أو لألرصدةعند جتميعها مع أخطاء بيانات أخرى  أوتكون مادية منفردة 
B يأخذ بعُت االعمبار ما يلي 

 ؛)داخلية ، خارجية(المفصيلية اإلجراءاتطبيعة  -
 ؛الةنة( نايةالمفصيلية )وقت القيام باإلجراءات   -
ادلدقق  جيب على بأن وس جمللا دسؤكم العينات أكرب ( ىذا وي)اسمخدام حج المفصيليةنطاق اإلجراءات  أومدى  -

 عي ما يلي Bراأن ي
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 معظم أدلة المدقيق تكون نوذلك أل% 988  أن سلاطر االكمشاف دائما موجودة حىت إذا مت المدقيق بنةبة -
 ؛قطعيةمقنعة أكثر منها 

وجهة  بية، عندما تكون األخَتة عالية منقاتوجد عالقة عكةية بُت سلاطر االكمشاف وادلخاطر اجلوىرية والر  -
منخفضة  نظر ادلدقق فإن سلاطر االكمشاف ادلقبولة جيب أن تكون منخفضة وبالمارل تكون سلاطر المدقيق

 ؛بالعكس والعكس
يف  المفصيلية أىدافها معروفة، وذلذا فإن نمائج إجراءات أي منهما رمبا يةاىمإن اخمبارات الرقابة واإلجراءات  -

دلخاطر  ء االخمبارات المفصيلية رمبا تسؤدي إذل تعديل المقييم الةابقرافاألخطاء ادلكمشفة عند إج ،أخرىأىداف 
 ؛قابةر ال
 ءاتاإلجرا يَتغجيب على ادلدقق ت بالمارلو كونات سلاطر المدقيق رمبا تمغَت أثناء عملية المدقيق أن تقييم ادلدقق دل -
 ؛بيةقاقييم للمخاطر اجلوىرية والر لمفصيلية على أساس تعديل مةمويات االم
االممناع  أوال ديكن ختفيض سلاطر االكمشاف دلةموى مقبول فعليو إعطاء رأي مقيد،  بأن ويقرر ادلدقق  عندما -

 .أير عن إبداء ال
 المستوى المقبول لخطر االكتشاف على أساس تقييم الخاطر الجوىرية والرقابيةيير غت(: 2-2 )جدول رقم 

 تقييم ادلدقق دلخاطر الرقابة                        

 تقييم ادلدقق للمخاطر اجلوىرية

 منخفض معمدل عارل

 عارل -

 معمدل -

 منخفض -

 أدىن -

 أدىن األدىن -

 معمدل -

 أدىن األدىن -

 معمدل -

 أعلى -

 معمدل -

 أعلى -

 لأق -

 .::9 قيق احلديث ، مرجع سبق ذكره ، ص B أمحد حلمي مجعة ، ادلدخل إذل المدالمصدر 
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 :الفصل خالصة

 ،ذلا أثر فعال على نظام الرقابة الداخلية المدقيق الداخلياسمخلصنا بأن عملية ذا الفصل، بعد دراسمنا ذل
على فحص وتقييم العمليات احملاسبية وادلالية واإلدارية بغرض منح اإلدارة صورة  المدقيق الداخليعمل يحبيث 

كذلك إذل اكمشاف األخطاء وإعطاء احللول   المدقيقعمل يو  ،حقيقية على األحداث الواقعة على مةموى وظائفها
 .واالقًتاحات ادلمكنة

تشجيع  يهدف إذل أن ودقيقة، كما يف ادلسؤسةة يضمن احلصول على بيانات  الداخليةبة قاوجود نظام الر 
 أو كما ذلذا النظام خصائص دتكن من احلكم على مدى قوتو  اإلداريةبالةياسات  االلمزامادلوظفُت على 

ادلةسؤوليات  يعاالخمصاصات وتوز  األساس كمحديد دتثل إجراءاتكما لو أساليب دتكن من تقييمو، ولو ضعفو،
 هباوم يق اليتت رااالخمبا حجمالةليم يةاعد ادلدقق يف احلد من  رقابةال كما أن نظام،اآلرل اإلعالموإدخال 

 مدقيق.الضعف يف النظام جتعلو يقوم بمقدير سلاطر الط واكمشاف ادلدقق لعيوب ونقا
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    :تمهيد 
وخاصة فيما يتعلق بزيادة مصداقية  بنظاـ الرقابة الداخلية ادلطبق، اإلدارةو  ادلدققُتاىتماـ بُت ىناؾ اتفاؽ  

فإذا كاف ىناؾ  القوائم،تماد على رأي ادلدقق يف تقييم تلك االع وإمكانيةوبالتارل زيادة درجة الثقة  ،القوائم ادلالية
ئ احملاسبية ادلقبولة قبوال ادلؤسسة وااللتزاـ بالقواعد وادلباد أصوؿحبماية  االلتزاـنظاـ رقايب فعاؿ، يعٍت ذلك ضماف 

مهٍت زلايد يف  يف تكوين رأي تساعد ادلدققُت تإثبا، وكذلك ؽلكن االعتماد على التقارير الداخلية كأدلة عاما
 عدالة عرض القوائم ادلالية.

 كما يلي 6  مباحثثالث  إذلوقد قمنا بتقسيم ىذا الفصل     
 ؛يف تقييم نظاـ الرقابة الداخلية ادلبحث األوؿ6 دور التدقيق الداخلي     
  ؛6 دور ادلدقق الداخلي يف ربسُت أداء ادلؤسسةادلبحث الثاين     
  .ؤسسةادلبحث الثالث6 دور الرقابة الداخلية يف تفعيل األداء بادل     
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 ةي في تقييم نظام الرقابة الداخلي: دور التدقيق الداخلالمبحث األول
ومن مث  ،إف اذلدؼ األساسي لنشاط التدقيق الداخلي ىو فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية ادلعموؿ بو

ولكي يتمكن ادلدقق من وصف  ،لتوصيات هبدؼ ربسُت نظاـ الرقابةالضعف يف ىذا النظاـ لتقدًن اربديد نقاط 
جأ إذل استخداـ عدد من الوسائل والتقنيات أبرزىا االستبيانات واليت تصمم يل وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية وربليل

 .                                                                          تخالص النتائج وتقدًن  التوصياتسلالستفسار عن مدى كفاءة وفعالية نظاـ الرقابة الداخلية ومن مث ا
 

 المطلب األول: العالقة بين التدقيق الداخلي و الرقابة الداخلية  
لداخلي يهتم بقياس إف جوىر العالقة بُت التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية مبٍت على أساس أف التدقيق ا      

ق الداخلي يهتم قف ادلدإومن جانبو ف ،مدى فعالية الرقابة الداخلية يف ربقيق أىدافها الرئيسية وأىدافها التشغيلية
بوجو خاص دبدى تأكده من إمكانيات أساليب وأدوات الرقابة الداخلية يف منع حدوث أخطاء جوىرية أو 

ذلك ينبغي على ادلدقق الداخلي تقييم  أجلتالعب يف القوائم ادلالية أو اكتشاؼ أمرىا يف الوقت ادلناسب، ومن 
ف أعلى ما يصل إليو بش ااد على بنية الرقابة الداخلية بناءالرقابة الداخلية لكي يتأكد من مدى إمكانية االعتم
                                                            .56امواطن القوة والضعف يف ىذا اذليكل تصميما وتنفيذ

يف رلاؿ ربديد كما يعترب نظاـ الرقابة الداخلية من النظم الرئيسية واذلامة اليت يعتمد عليها ادلدقق الداخلي 
من حيث التفصيل أو اإلمجاؿ ومن حيث ما إذا كاف يستطيع أسلوب التدقيق  اخلطوات األساسية لربنامج تدقيقو،

 ةػػظاـ الرقابويعتمد ذلك على مدى قوة أو ضعف ن ،الكامل أو اجلزئي وربديد نطاؽ عمل ادلدقق الداخلي
 بالرقابة الداخلية فيما يلي6 الداخلي التدقيق برز نقاط ارتباطأتتمثل و   الداخلية

تتكوف الوظيفة اإلدارية من رلموعة من الوظائف الفرعية ادلتمثلة يف التخطيط والتنظيم والتوجيو والتنسيق  -
ظيفة الرقابة للمدير والذي يشارؾ بفاعلية يف اصلازىا التدقيق الداخلي ضمانا ألداء الوظائف و  ابة، وتعتربالرقو 

 الفرعية األخرى.

   

                                     
 ،الطبعة األوذل، األردف، اإلجراءات العملية ، دار الثقافةالقاضي،مراجعة احلسابات ادلتقدمة اإلطار النظري و حسُت أمحد دحدوح ،حسُت يوسف  56
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شطة للتأكد من مدى فعالية عملية التشغيل وكافة ألنيشمل نظاـ ادلدقق الداخلي تدقيق مارل وآخر خاص با -
من و  دلعلومايت،اباإلضافة إذل سالمة وصحة النظاـ ، انتظامها هتا ومدىءكفا اإلجراءات والعمليات للتحقق من

 .                                                                                                                   ادلؤسسةخالؿ ىذا كلو يساىم يف ربقيق أىداؼ 
على شطة التشغيلية داخل الوحدة االقتصادية يدعم قدرة ادلدقق الداخلي ألنستقاللية ادلدقق الداخلي عن اإ -

ألداء يف لطادلا أف الرقابة تعمل على ضبط ادلسار الفعلي ل الداخلية،نظاـ الرقابة  تزويد اإلدارة دبعلومات عن
                                                           .لي كأداة لتحقيق عملية الرقابةف ذلك يؤكد على اعتماد اإلدارة على تدقيق الداخإمواجهة األداء ادلخطط ف

السجالت ادلالية غلعلو على دراية كاملة بادلشكلة  قربة من ف  إلُت بادلؤسسة فد العامباعتبار ادلدقق الداخلي أح -
شطة التشغيلية ادلرتبطة هبذه السجالت ألنالذي يدفعو إذل التعرؼ على ا االقتصادية األمراليت تالحق الوحدة 

 .                                                                                                          57لزيادة ادلعرفة حوؿ عملية الرقابة الداخلية
 

 المطلب الثاني:  التدقيق الداخلي كأداة لفحص وتقييم الرقابة الداخلية
 :مفهوم فحص الرقابة الداخلية -1

الداخلية دبثابة نقطة انطالؽ لعملية التدقيق من خالؿ رسم تعترب عملية فحص مدى كفاءة وفعالية الرقابة 
 برنامج التدقيق ادلناسب مع ربديد كمية االختبارات الالزمة وحجم العينة ادلناسبة.

 تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل التدقيق الداخلي: -2
ا تتم حسب ما وف مفيدة عندمكانت سبهيدية أو معمقة تك  اإف عملية تقوًن نظاـ الرقابة الداخلية سواء

                    6يلي
                                  ؿ؛اتفاديها من خالؿ نظاـ رقابة فع   ربديد أنواع ادلخاطر ادلتعلقة بأىداؼ ادلراقبة اليت ؽلكن -
خالؿ  ربديد عمليات الرقابة بواسطة فحص اإلجراءات والتعليمات ادلوجهة للمستخدمُت وكذلك من -

                                                                                                 ؛يد نوعهامقابالت هبدؼ التنبيو من ادلخاطر اليت مت ربد
                                     ؛تتبع نظاـ الرقابة الداخلية توثيق نتائج ىذا الفحص من خالؿ رسـو بيانية أو خريطة -
التأكد من إدلاـ ادلدقق بنظاـ الرقابة الداخلية وذلك من خالؿ تتبعو لسَت عدد من العمليات داخل النظاـ  -

 )اختبار ادلسار(.

                                     

.    903 -902،ص 9003 الدار اجلامعية، اإلسكندرية؛  الرقابة وادلراجعة الداخلية، ،عبد الفتاح زلمد الصحن،فتحي رزؽ السوافَتي    57  
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يتعداىا إذل  بل ،ظمة كما وضعتها اإلدارةألنتلك ا ال يقتصر فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على  
كما مت التطرؽ   ومن الوسائل اليت يستخدمها ادلدققوف للتعرؼ على نظاـ ادلطبق خالؿ الفًتة،دراستها كما ىي 

 ما يلي6                 إليو بثورة معمقة يف الفصل الثاين
ـ ىذه القائمة إذل وىو عبارة عن أسئلة استفسارية دلا غلب أف تكوف عليو الرقابة الداخلية، وتقد 6االستبيان 2-1

ىا إذل ادلدقق الذي يقـو بدوره بالتأكد من اإلجابات عن طريق ادلختصُت لإلجابة عليها ورد   ادلؤسسةموظفي 
االختبار وادلعاينة وذلك للحكم على درجة متابعة  النظاـ ادلستعمل، ويتوقف صلاح ىذه الطريقة على كيفية صياغة 

 أنظمة دقيقة للرقابة الداخلية واإلجابة )ال( على أنظمة ضعيفة.                                                            عم( على ناألسئلة حبيث تدؿ اإلجابات)
           مزايا االستبيان:                                                                                                              -
 ؛سهولة التطبيق -
 ؛براز معظم خصائص النظاـمرونة األسئلة دبا يضمن إ -
 ؛بكل عملية تدقيق منفردةمج جديد توفَت الوقت حيث يستعن ادلدقق عن إنشاء برنا  -
يقـو ادلدقق ىنا بوضع قواعد وأسس نظاـ الرقابة الداخلية السليم وطرؽ ربديد 6 الملخص التذكيري 2-2

حيث سبتاز ىذه الطريقة  باالقتصاد يف الوقت ولكن تؤخذ على ىذه الطريقة بأف ال يتم  األسئلة أو الستفسارات،
 .مناسبة ومًتوؾ األمر لكل مدقق بأف يضع األسس اليت يراىا ،التدوين الكتايب

قابة لكل عملية مع وصف نظاـ الر  ادلؤسسةيقـو ادلدقق بوصف اإلجراءات ادلتبعة يف  :التقرير الوصفي 2-3
 ليو صعوبة تتبععفقد يعاب  ،ف يف النظم ادلستعملة وزلاسبتهاويتم ربديد نقاط الضع ،الداخلية والدورة ادلستندية

 ظمة الرقابية الداخلية.ألنظمة وكذلك عدـ تغطية مجيع جوانب األنالشرح ادلطوؿ ل
يقـو ادلدقق بدراسة نظاـ الرقابة الداخلية وتعميمو من خالؿ دراستو ادلستعملة  6دراسة الخرائط التنظيمية 2-4

هار ظلطريقة عجزىا عن افقد يعاب على ىذه ا ادلبيعات، الرواتب، ،ورة ادلستندية ادلختلفة للعملياتمثل الد
 .اإلجراءات الغَت عادية

6 يقـو ادلدقق بدراسة النظاـ احملاسيب من خالؿ احلصوؿ على قائمة السجالت فحص النظام المحاسبي 2-5
احملاسبية وأمساء ادلسؤولية عن انشائها وتدقيقها وقائمة أخرى ربتوي على ادلستندات والدورة ادلستندية ومن خالذلا 

 .ادلؤسسةلكل تستطيع احلكم على درجة متانة نظاـ الرقابة الداخلية حيث ترتكز على الظروؼ اخلاصة 
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، ويرى ائي خبصوص نظاـ الرقابة الداخليةومن خالؿ ىذه الوسائل يكوف ادلدقق قد توصل إذل حكم هن    
 البعض أف اصلح وسيلة ىي االستبياف الذي ؽلكن ادلدقق من تقييم نظاـ الرقابة من خالؿ6 

 ؛ل نواحي الرقابةلكتعميم استبياف شامل  -
يم وذبنبا لوقوع يف احلكم مجيع األسئلة ب )نعم( أو )ال( لتسهيل عملية التعمن عمراعاة أف تكوف اإلجابة  -

 ؛الشخصي
 .عميم االستبياف على رلاالت سلصصةت -

 اجلدوؿ التارل يبُت التقييم الذايت للرقابة من قبل ادلدقق6 
 ( : التقييم الذاتي للرقابة الداخلية1-3جدول رقم )

 تظهر عدة أنواع من
 التقصَت

 بعض ال تظهر
 االستثناءات

 ال تظهر سوى بعض
 االستثناءات

 ال تظهر أي
 استثناءات

خالصات تقييم 
 نظاـ الرقابة الداخلية

 مرتفع متوسط ضعيف ال يعترب ال يعترب
النظاـ شلتاز اإلحاطة 

جبميع ادلخاطر 
 والرقابة فعالة

 متوسط متوسط ال يعترب ضعيف ال يعترب ال يعترب

النظاـ مقبوؿ 
بأغلب إلحاطتو 

ادلخاطر والرقابة على 
 العمـو

 جيدة -فعالة 

 ضعيف ضعيف ضعيف ال يعترب ال يعترب
النظاـ مقبوؿ يوجد 
بعض من ادلخاطر 
 وعيوب على الرقابة

 .6743 عبد اهلل الوردات، مرجع سبق ذكره، صالمصدر
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غلب على ادلدقق دراسة نظاـ الرقابة من خالؿ إثبات درجة ثقة النظاـ احملتملة إذا اتضح بعد  أنووعليو ف
 النظاـ وفقا للًتتيب التارل6  تقييما تسَت بشكل فعاؿ على مستوى التطبيق، ويتم أهنذلك 
  ؛بواسطة عمليات مراقبة فعالة جداإذا سبت تغطية مجيع ادلخاطر : شلتاز
 ؛إال يف بعض االستثناءات القليلة اإلجابة جبميع ادلخاطرإذا سبت : جيد

لعيوب يف بعض األحياء أو إذا سبت اإلحاطة جبميع ادلخاطر إذل حد ما من خالؿ عمليات مراقبة تتسم با :مقبوؿ
 ؛احلاالت
 إذا دل تتم اإلحاطة جبميع ادلخاطر رغم عمليات ادلراقبة.   :ضعيف

  
 يم الرقابة الداخلية و التدقيق الداخلي المطلب الثالث: مهام أجهزة تقي

 القياـ بادلهاـ التالية6                                                   أجليعمل التدقيق الداخلي بالتنسيق مع الرقابة الداخلية من 
ادلالية، اإلدارية والفنية ودراسة التقارير الدورية لنشاط  ادلؤسسةالتدقيق والفحص الكامل لكافة أوجو نشاط  -

ىداؼ احملددة وإعطاء اإليضاحات الدوائر الفرعية ومقارنتها مع اخلطط ادلرسومة والتحقق من مستويات تنفيذ األ
      ؛اأهنرافات وإعطاء الرأي بشألضلاالالزمة ب

                                         ؛ارة العليا مباشرةالداخلية ترفع إذل اإلدإعداد تقارير دورية تتضمن نتائج أعماؿ قسم الرقابة  -
ستجدات هبدؼ مراجعة وفحص إجراءات ومتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية ادلعتمدة بصورة دورية ويف ضوء ادل -

 ؛تطويرىا
ظمة احملددة ومراعاة ألنوانُت واوالق ،القبض والقيد حسب الربنامج ادلعد لكل قسم، تدقيق مستندات الصرؼ -

 ؛دلعتمدة بالنظاـ احملاسيب ادلوحدااللتزاـ باإلجراءات ا
صحة البيانات احملاسبية اختبار عمليات التسجيل والًتحيل يف السجالت احملاسبية الرئيسية والتحقق من  -

 ؛وادلالية
 ؛زنية خالؿ السنة ويف هناية السنةقدية وادلخادلساعلة واإلشراؼ على كافة عمليات اجلرد للموجودات الثابتة والن -
  ؛ية األرصدة ادلوقوفة يف السجالتمتابعة إجراءات تصف -
 ؛واجباهتا بصورة سليمة ودوف تأخَتوالتحقق من أداء  ادلؤسسةمتابعة أعماؿ اللجاف ادلشكلة يف  -
 ؛ومتابعة استكماؿ متطلبات إعدادىا للمؤسسةتدقيق البيانات اخلتامية  -
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   ؛ة من قبل اإلدارة واجلهات األخرىادلساعلة يف إعداد النظم والدراسات ادلطلوب -
 ؛واردة يف تقارير الرقابة ادلاليةمتابعة إجراءات الدوائر واألقساـ بصدد معاجلة ادلالحظات ال -
داخلية تدقيق والرقابة الالتنسيق والتعاوف مع ديواف الرقابة ادلالية وىيئاتو العاملة يف الدوائر ادلعينة يف رلاؿ ال -

 6وخاصة يف النواحي التالية
قل أيدىا بنسخة من ذلك على استشارة ىيئة الرقابة ادلالية عند وضع اخلطط السنوية لتنفيذ الربامج، وتزو  -

 ر؛تقدي
 ؛عدة من قبل قسم الرقابة الداخليةتزويد ىيئة الرقابة ادلالية بنسخ من التقارير ادلالية ادل -
وتكوف أجهزة  ،ا الربنامج ألغراضوذ تتم وفق ذللديواف الرقابة ادلالية أف يعتمد على األعماؿ التدقيقية اليتغلوز  -

 الرقابة الداخلية مسؤولة من أي إعلاؿ أو تقصَت يف تنفيذ اإلجراءات واخلطط.       
 

 المبحث الثاني : دور التدقيق الداخلي في تحسين أداء المؤسسة 
احملور الرئيسي الذي تنصب حولو جهود ادلدراء كونو يشكل بامتياز أىداؼ ادلؤسسة، حيث داء يعترب األ

عليها االىتماـ بوظيفة  ذلك وحىت تضمن ادلؤسسات ،تتوقف كفاءة أداء أي مؤسسة على كافة النظم الرقابية
القوة والضعف  أماكن بتحديد ،لى أداء عامليهاعالتدقيق الداخلي فهي الوسيلة اليت سبكن ادلؤسسة من التعرؼ 

   الوصوؿ إذل النتائج ادلرغوب ربقيقها.                                                                                           أجلتصحيحو وتطويره من  أجلزمة من اللفيو، وازباذ اإلجراءات ا
 ها.    ئومن مث أدا النهوض بأداء عامليها أجلمة من ظألنادلؤسسة اجلزائرية حباجة ماسة إذل تطبيق مثل ىذه او 

                                                              
 جلالمطلب األول:  التدقيق الداخلي كمفتاح لألداء الطويل األ

 مفهوم األداء:  -1
فالسلوؾ ىو النشاط الذي يقـو بو األفراد أما  ؾنتاج السلو  أنوقدـ الباحثوف عدة تعاريف لألداء أعلها 

 .58نتاجات السلوؾ فهي النتائج اليت سبخضت عن ذلك السلوؾ 
أو  ،كعقد االجتماعات اليت يعملوف هبا، ادلؤسسةهو ما يقـو بو األفراد من أعماؿ يف السلوك ذلك أف
 أنوأي  ،بعد أف يتوقف األفراد عن العملج از فهو ما يبقى من أثر أو نتائألصلأما ا ،أو التفتيش تصميم ظلوذج،

                                     

.7ص،9002 ،منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة ،تكنولوجيا األداء البشري يف ادلنظمات إبراىيم درة، يعبد البار  .58  
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از، أي ألصل، كتقدًن خدمة زلددة أو إنتاج سلعة ما، أما األداء فهو التفاعل بُت السلوؾ وانتائج أو سلرج أو نتاج
 .59، على أف تكوف ىذه النتائج قابلة للقياسالسلوؾ والنتائج اليت ربققت معا رلموع أنو

 ادلؤسسةالسلوؾ الذي يسهم فيو الفرد يف التعبَت عن إسهاماتو يف ربقيق أىداؼ " ذلك كما يعترب األداء
 .، دبا يضمن النوعية واجلودة من خالؿ التدريبهتاعم ىذا السلوؾ ويعزز من قبل إدار على أف يد

الوسائل ولذا فهو يعكس كال من األىداؼ و  ،شطة إذل ربقيقهاألناقصد باألداء األىداؼ اليت تسعى وي
شطة إذل ربقيقها ألنمفهـو يربط بُت أوجو النشاط وبُت األىداؼ اليت تسعى ىذه ا أنوأي  ،الالزمة لتحقيقها
 .60داخل  ادلؤسسة

ستنتج أف األداء ىو قياـ األفراد بادلهاـ وادلسؤوليات احملددة على أكمل نمن خالؿ التعاريف السابقة     
 ربقيق األىداؼ. أجلوجو من 

                                                                                                                                       العكسية بين المدقق الداخلي والجهة الخاضعة للتدقيق:التغذية  -2
 إخبار ادلرؤوسُت بنتائج التدقيق،تقارير، تأيت اخلطوة التالية ادلتمثلة يف الخبطوة التدقيق، وإعداد  بعد القياـ

يعرؼ جوانب القوة والضعف يف أدائو، و أف يناقشها مع كل موظف أف يعرؼ نتائج التقييم و من حق   أنو ثحي
ا من خالؿ ما معرفة مدى تقدمو يف العمل وما ىو متوقع منو من قبل اإلدارة، ويتم ىذ أجلرئيسو حبرية تامة من 

حيث أصبح من الثابت  يسمى دبقابلة التقييم، اليت ربمل التغذية العكسية للعاملُت حوؿ كل ما يتعلق بأدائو،
 .وعلى ربفيزىم يف العمل علميا أف مقابلة التقييم ذات تأثَت كبَت على األداء ادلستقبلي لإلفراد،

 6مقابالت التقييم -3
بُت شخصُت زلددين احدعلا القائم بعملة  ثظلوذج من ادلعاملة ربدا أهنتعرؼ مقابالت تقييم األداء ب

وذلك هبدؼ مناقشة وتبادؿ الرأي حوؿ نقاط الضعف يف  التقييم )الرئيس ادلباشر( واألخر اخلاضع لعملية التقييم،
فادة منها ولتطوير أدائو يف ادلستقبل وتدعيم نقاط القوة لالست س ووضع احللوؿ والوسائل لعالجو،أداء ادلرؤو 

 بشكل أكرب.
إال وىو تنمية قدرات ادلرؤوسُت وتطوير  األداءبناءا على ىذا يتم ربقيق اذلدؼ األساسي من تقييم 

 مهاراهتم لتحسُت أدائهم.

                                     

.92، مرجع سبق ذكره، صعبد الباري إبراىيم درة  59  
94ص، 9004 - 9002،  اإلسكندرية ،دار الفكر العريب ، داء مداخل جديدة لعاـ جديدألتوفيق زلمد عبد احملسن ،تقييم ا  60  
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 أنواع مقابالت التقييم 3-1
 6كاآليت  ظليز بُت ثالث أنواع من مقابالت التقييم ىي

كما مع إقناعو هبذه النتائج، أدائو،تم وفق ىذه ادلقابلة إطالع ادلرؤوس على نتائج تقييم ي:المقابلة اإلخبارية -
 تتم موافقة ادلرؤوس على خطط ربسُت أدائو.

6 يف ىذا النوع من وادلقابالت يتم ذلك إخبار ادلرؤوس بنتيجة تقييم أدائو من جهة صاتألنمقابلة اإلخبار وا -
فهي تفتح اجملاؿ لتبادؿ اآلراء بُت الرئيس ومرؤوسو على عكس النوعُت  ،النتائجومعرفة مدى رضاه على ىذه 

،كما يتم الًتكيز وفق ىذه ادلقابلة وجو وادلعاوف أكثر من دور احلكمالسابقُت يقـو الرئيس يف ىذه ادلقابلة بدور ادل
 .61"حاتوعلى ادلوقف وليس على الفرد كما يتم تشجيع ادلرؤوس على التصريح دبشكالتو ومقًت 

 :التقييم ىدف المدقق الداخلي من إجراء 3-2
 ؿلكماوبلوغ ا ،ستمر يف سلتلف أوجو عمل ادلؤسسةإف اذلدؼ الرئيسي للمدقق الداخلي ىو التحسُت ادل     

من مسؤوليات ادلدقق الداخلي قبل ادلطالبة بإجراء أي ربسُت عليو  ذا، لدرؾ فيستمر ويدـو السعي إليوالذي ال ي
فإذا اكتشف أف ىناؾ أخطاء أو ثغرات ؽلكن إصالحها عليو   ،فحص وربليل وتقييم العمل اخلاضع للتدقيق

، سُت ادلستمر والتطوير ضلو األفضلدبناقشة ذلك، أما مع اإلدارة أو اجلهة اخلاضعة للتدقيق وذلك هبدؼ التح
   .ادلدقق الداخلي عند قيامو دبهمة ػلتاج إذل دعم من مجيع األطراؼ داخل ادلؤسسةف

وبالتارل  ،ك األطراؼأولئر من طرؼ نتيجة تنوع زبصصات ض العمليات قد يشًتؾ فيها أكثعحيث أف ب
فهم العملية وتدفقات، أو رغبات وتوقعات ادلستفيدين منها، ما دل تشًتؾ مجيع  ال ؽلكن للمدقق الداخلي

األطراؼ وتساىم يف عملية التحسُت وىذا ال يتحقق بوجود مدقق داخلي وحده فقط بل غلب أف يكوف السعي 
 أدىن أي أف يقـو كل فرد من اإلدارة العليا وحىت ،عقيدة وسلوؾ لدى كل فرد يف ادلؤسسةلللتحسُت ادلستمر 

ادلدقق من ادلقابلة ربقيق ما إف ىدؼ  ،مستوى من العماؿ يف أداء أدوارىم ومساعلتهم يف الوصوؿ إذل األىداؼ
 6 يلي
 ؛ي للعامل وإطالعو على نتائج عملواستعراض األداء ادلاض -
 ؛نيةالثا، لالستفادة من األوذل وعالج على نقاط القوة والضعف يف أدائهمسبكُت العاملُت من التعرؼ  -
 ؛ياجاهتم التدريبية خالؿ ادلقبلةمناقشة فرص التقدـ الوظيفي للعاملُت واحت -

                                     

.923ص ،،مكتبة غريب ،مصر  ءة اإلنتاجيةعلي السلمي ، إدارة األفراد والكفا 61  
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 ربديد ووضع خطة دلعاجلة أوجو القصور وادلشاكل اليت تتعلق بأداء العامل وتطوير وتنمية قدراتو ومهاراتو. -
احاتو ومشاكلو ومناقشتها توفَت جو من الصراحة ليشعر العامل من خاللو إف ىناؾ رلاال مفتوحا لطرح اقًت  -
 التعرؼ على أسباهبا وطرؽ حلها.و 
 : مشاكل مقابلة التقييم 3-3

ىناؾ مشاكل تواجو ادلشرفُت وادلرؤوسُت عند أجراء ادلقابلة تتلخص ىذه  أفأثبتت التجربة العملية للمقابلة 
 ادلشاكل فيما يلي 6 

، وتأخر يف الوصوؿ إذل األىداؼ تاجيةألناطلفاض يف ا إف النقد الذي يوجد للعاملُت ػلدث اثر سليب يف صورة -
 ؛الرؤساء، وكذا فتور يف العالقة بُت العاملُت و ملُت إذل وسائل دفاعية عن أنفسهمادلقررة وجلوء العا

هتديدا ألمنو و استقراره و ، إضعافا دلركزه أنوإف النقد الرئيسي ألداء مرؤوسيو قد ينظر إليو من قبل ادلرؤوس على  -
 .62شلا يضعف من درجة استفادة ادلرؤوس من ادلقابلة و كيفية تصحيح أخطائو ،وظيفيال
 
 المطلب الثاني : أىمية المدقق  الداخلي في ضبط األداء   

، وللقياـ بتحقيق ىذه األغراض ىناؾ واجبات أغراض زلددةأي مؤسسة تعمل على ربقيق أىداؼ و  إف
 داءوجود اختالؼ بُت األ"وتواجو اإلدارة بطبيعة احلاؿ ظاىرة ، اإلدارة ومسؤوليات لكل وظيفة ربدد من خالؿ

 .63الفعلي و األداء ادلرغوب فيو
لذلك تطلب األمر أف تقـو اإلدارة بتحليل ىذه الظاىرة هبدؼ التعرؼ على أسباهبا من خالؿ التدقيق 

بادلؤسسة للسياسات واخلطط واإلجراءات الداخلي لكشف األخطاء والتالعب والتأكد من مدى مسايرة العاملُت 
 .64اإلدارية ادلوضوعة

 
 
 
 

                                     

.990ص  -على السلمي، مرجع سبق ذكره  62 
.722  - 721ص ، 9004،فُت ، منشأة ادلعارؼ ،االسكندريةامحد أبو السعود زلمد ، االذباىات احلديثة لقياس وتقييم أداء ادلوظ 63  

.791توفيبق زلمد عبد احملسن ، مرجع سبق ذكره  ص  64  
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 مساىمة المدقق الداخلي في تقويم األداء الكلي   -1
قياس و تقييم وتقدًن التقارير عن فعالية نظاـ الرقابة "يعترب اذلدؼ الرئيسي لنشاط التدقيق الداخلي ىو

ادلؤسسة، فتطبيق نظاـ التدقيق الداخلي كمدخل لتقوًن األداء االستخداـ األمثل دلوارد  الداخلية كعملية مساعلة يف
 6ما يلي سة ػلقق مزايا ىامة لإلدارة منهاالكلي للمؤس

                                                ؛ال يغفل شيئا منهاإف التقييم يشمل أوجو النشاطات ادلختلفة بادلؤسسة و  -
يعكس حقيقة ما غلري داخل إف التقييم يتم على أساس الدراسة الفعلية والبيانات ادليدانية ومن مث فهو  -

 ؛ادلؤسسة
 ؛األقساـ كل يف اجملاؿ الذي ؼلصو إف ىذا األسلوب ؽلكن تطبيقو بواسطة مديري اإلدارات أو -
أيضا نقاط الضعف والتميز فيها و من مث  يوضح أنوإف التقييم وإف كاف يعطي تقديرا عاما ألداء ادلؤسسة إال  -

 ؛65يساعد على ربديد أولويات اإلصالح  والعالج
 ؛دلوارد و تصحيح ادلسارات ادلطبقةمناقشة اجلهة زلل التدقيق بغرض ربسُت األداء و إعادة ا -
 .العاـ مع نتائج األعواـ السابقةمقارنة قيمة التدقيق الداخلي ىذا  -

، ويكوف تأثَت وكية أي الرقابة من خالؿ األفرادأيضا أداة من أدوات الرقابة السل ويعترب التدقيق الداخلي
                                التدقيق الداخلي يف ادلؤسسة من خالؿ العمل على ربفيز اإلفراد يف ادلؤسسة على ربقيق األىداؼ ادلرغوبة.                            

 امتد نطاؽ التدقيق الداخلي ليشمل النواحي مثالداخليُت بالنواحي ادلالية واحملاسبية،  وتقليديا اىتم ادلدققُت
 شطة التشغيلية.ألنالتشغيلية حيث بشكل مباشر أو غَت مباشر  فاف السجالت احملاسبية تعكس ا

       النواحيمن النواحي ادلالية و  مستقل مع كلوغلب أف يتعامل ادلدقق الداخلي بشكل متوازف و 
غلب أف ػلقق ادلدقق الداخلي منافع ومزايا من وراء الربط وإغلاد عالقات بُت كال من النواحي و ، التشغيلية

 .النواحي ادلاليةالتشغيلية و 
 :ي ودوره في تحسين األداء اإلداريالمدقق الداخل -2
 :طبيعة التدقيق اإلداري 2-1

ونشاط العاملُت فيو الفروع اإلداري يف ادلركز و يف العادة تشمل خطة التدقيق الداخلي مراقبة التنظيم 
يم ودراسة التنظ ير العاـ وتوصيات اللجاف ادلختصة،وإنتاجياهتم ومتابعة تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن ادلد

                                     

.792،ص  7550، توى السلوكي ،دار البشَت ،عمافالعمرات امحد صاحل ،ادلراجعة الداخلية اإلطار النظري و احمل 65  
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 مفيدا أو ضروريا لتنظيم العمل فيو وتطويره وزيادة فعاليتو وكفاءتو يفي تعديل أو ربسُت يكوف الداخلي واقًتاح أ
 سبيل ذلك تقـو دائرة التدقيق دبا يلي6                   

رية اإلدا العطلال سيما من حيث فُت والتعليمات ادلتعلقة بذلك و مراقبة وتدقيق حسن تطبيق نظاـ ادلوظ - 
طة بشؤوف رتبنفقات ادلعاجلة الطبية اليت تتحملها ادلؤسسة وغَتىا من األمور اإلدارية ادلو ادلرضية  العطلادلمنوحة وا

 ؛العاملُت يف ادلؤسسة
ىناؾ تأخَت يف اصلاز العمليات  وىل ،مدى انتظاـ العمل يف األقساـ وفيما إذا كاف موزع بالتكافؤ بُت ادلوظفُت -
    ؛و اإلعلاؿ أو النقص يف اجلهازىل يعود إذل التقصَت أو 

وكذلك دراسة نشاط العاملُت  ،وجو مدى تقيد ادلوظفُت بالتعليمات النافدة وتأديتهم لواجباهتم على أكمل -
 ؛م السلوكيأهنووجد وإنتاجيتهم وكفاءهتم وخربهتم

 ؛وظفُت وتقيدىم بالتسلسل الوظيفيمدى انضباط ادل -
ت يف الوقت ذمراقبة سالمة تنفيذ قرارات رللس اإلدارة واللجاف ادلختصة والتأكد من أف ىذه القرارات نف   -

 .   66ادلناسب
ترب وتفحص بصورة بناءة اذليكل التنظيمي للمؤسسة أو أحد أقسامها أو أداة زب التدقيق اإلداري ىو

أساليب اإلدارات داخل اذليكل التنظيمي، ويشمل الفحص واختبار اخلط ادلوضوعة دبا ربققو من أىداؼ وطرؽ و 
دارة عن طريق كشف نواحي واستخداـ ادلوارد البشرية وادلادية وذلك بقصد ترشيد قرارات اإل ،تنفيذ العمليات

 .ح اإلجراءات التصحيحية ادلناسبةما يًتتب عليها من أخطاء يف العناصر زلل الفحص، مث اقًتا و القصور 
 6   ،علا كالتارلومن التعريف الشامل يتضح أف طبيعة التدقيق اإلداري تتمثل يف ناحيتُت      

 ى الدفاتر والسجالت أو القوائم ادلالية.نصب على اإلدارة وليس علتعملية فحص وربليل وتقييم  -
هتدؼ عملية الفحص والتحليل إذل ترشيد قرارات اإلدارة عن طريق بياف نقاط الضعف واقًتاح احللوؿ ادلناسبة  -

ا أهن، ويف الوقت ادلناسب كما اليت تتناسب مع إمكانية اإلدارة للمشاكل اليت تواجهها إدارة ادلشروع وبالكيفية
 اء الرأي يف مدى كفاءة اإلدارة يف أداء ووظائفها.  تسعى إذل إبد

 أىداف التدقيق اإلداري : 2-2
 ىناؾ عدد من األىداؼ تسعى ادلراجعة اإلدارية إذل ربقيقها وىي6      

                                     

  66 .742، ص  7554، األردف ،و الرقابة يف البنوؾ ، دار وائل خالد أمُت عبد اهلل ، التدقيق
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، وسبكن ية و ادلادية( بأفضل طريقة شلكنةإبداء الرأي فيما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت ادلوارد ادلتاحة )البشر  -
 ربقيق أقصى النتائج يف ضوء أىداؼ ادلؤسسة مسبقا.من 

اقًتاح وسائل التصحيح ألخطاء و ا ،ادلشاكل ،معاونة اإلدارة يف ترشيد قراراهتا عن طريق اكتشاؼ أوجو القصور -
 ؛ربسُت كفاءة اصلازىا يف ادلستقبلمداد اإلدارة هبذه  ادلعلومات لغرض مساعدهتا يف إمث  ،ادلالئمة

   ؛ة التنفيذ الفعلي للمهاـ احملددةاألفراد داخل األقساـ ادلختلفة من خالؿ متابعتقييم أداء  -
 .67مساعدة اإلدارة يف اصلاز وظيفة الرقابة من خالؿ اختبار و تقييم أنظمة الرقابة ادلستخدمة -
                                              نطاق التدقيق اإلداري و أىميتو :                                                       2-3
ظهار مواطن الضعف وعدـ الكفاءة يف كفاية أنشطة وعمليات ادلؤسسة وذلك لتصحيحها والقضاء عليها إ - 

 بغرض ترشيد ادلوارد االقتصادية.
بغرض اقًتاح أحداث تدقيق أىداؼ ادلؤسسة وكيفية تنفيذىا والسياسات ادلوضوعة لتنفيذ ىذه األىداؼ  -

 .68اإلجراءات الالزمة لتنفيذ ىذه األىداؼو وأنسب النظم 
مساعدة اإلدارة يف اصلازىا لوظيفتها الرقابية من خالؿ فحص واختبار نظم الرقابة ادلستخدمة واقًتاح  ما  -

 يصحح الثغرات يف النظم الرقابية.
 6 ما يلي ي إذلهاز التدقيق اإلداري الداخلوترجع أعلية االعتماد على ج  

عل دوره الرئيسي ىو خدمة شلا غل ،إف التدقيق اإلداري يهدؼ إذل ربسُت الكفاءة وزيادة فعالية العمل اإلداري -
 ؛اإلدارة

 ؛ل كرب حجم ادلؤسسة وتعدد فروعهاشطة العددية يف ظألنحاجة اإلدارة إذل جهود التدقيق الداخلي يف ا -
ىم يف ربقيق الرقابة الذاتية عن طريق الفحص والتقييم ادلستمر ايسكجهاز داخلي  إف التدقيق الداخلي -

فعالة  مع  زلاولة إغلاد احللوؿ ولكن لتحقيق التدقيق اإلداري بصورة ،شاكل وأسباهبا مع ادلسؤولُت عنهاومناقشة ادل
ادلدقق اخلارجي يتمتع  أفويستند ىذا الرأي إذل  ،يتطلب قياـ تعاوف بُت ادلدقق الداخلي وادلدقق اخلارجي

 باستقالؿ كامل عن اإلدارة وؽلكنو إبداء الرأي الفٍت احملايد عن مدى كفاءة اإلدارة يف استغالؿ ادلوارد ادلتاحة.

                                     

.479 -477ص  9007اإلسكندرية ،ليات التطبيق ، الدار اجلامعيةآو زلمد مسَت الصباف ،نظرية ادلراجعة   67  
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اإلدارية من حيث إظهار نقاط الضعف يف اذليكل  ،القرارات فسوؼ يعمل على ترشيد ادلدقق الداخلي أما
يعمل داخل  أنوفضل السبل حللها وما يساعد ادلدقق الداخلي على ذلك التنظيمي واخلطط والسياسات واقًتاح أ

   .69اذليكل التنظيمي ولديو من ادلعلومات الكثَت عن ادلؤسسة اليت يعمل فيها
 تأىيل المدقق الداخلي في المؤسسة: -3

فاف تأىيلو  ،ادلدقق الداخلي يقـو بعمل لو طبيعة خاصة ذبمع بُت نواحي إدارية ومالية واقتصادية ألف
ث غلب أف يعد بطريقة سبكنو من ييتطلب أف يكوف ذو طبيعة تتالءـ مع العمل الذي سيقـو بو كمدقق إداري حب

فال بد عند تأىيلو أف يدرس مشاكل األعماؿ  ثرة يف أنشطة ادلؤسسة،القدرة على فهم األحداث وادلتغَتات ادلؤ 
 .ية والرقابة وأدوات وأساليب االتصاؿ ...اخلوازباذ القرارات والتخطيط اإلداري والنظم احملاسب

وىذا  ،اإلداريضروري الستكماؿ مقومات ادلدقق  اإلداريكما أف التدريب على تقدًن خدمة التدقيق        
، كما أف التعليم ادلستمر وادلستحدث من النظريات األساليب دقيقالتدريب يتم يف مكاتب متخصصة ألعماؿ الت

 .  70ق على ربديث معلوماتو بصورة مستمرةضروري لكي يعمل ادلدق
 دارة يف ربمل مسؤولياهتا بتقدًن اخلدمات التالية6يقـو التدقيق الداخلي دبساعدة اإل     

إلشراؼ بطريقة تقـو اإلدارة بالتخطيط والتنظيم وا :تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة -
 .تم ربقيقهايالغايات سوؼ األىداؼ و  ف  أتوفر ضماف معقوؿ ب

املة كالتشغيلية ادلقدمة لإلدارة دقيقة، و غلب أف تكوف ادلعلومات ادلالية و  :قابلية المعلومات لالعتماد عليها -
 .يها يف ازباذ القرارات ادلناسبةف تكوف قدمت يف الوقت ادلناسب، حىت ؽلكن لإلدارة االعتماد علأمفيدة، و و 

والتصرفات غَت  سارة الناذبة عن السرقة واحلريق،يؤكد ادلدقق الداخلي على ضرورة حبث اخل حماية األصول: -
 .نية يف شلتلكات ادلؤسسة ادلؤسسةالقانو 

يتحقق التدقيق الداخلي من منتسيب ادلؤسسة يقوموف دبا ىو  االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعية: -
ظمة والتعليمات، ويف حالة  عدـ التزاـ ألنات واخلطط واإلجراءات وامطلوب  منهم القياـ بو من إتباع السياس

 .لك فعلى ادلدقق ربديد أسباب ذلكادلوظفُت بذ

                                     

.492زلمد مسَت الصباف ،مرجع سبق ذكره ص    69
 

.20 – 15عبد الفتاح الصحن ،مرجع سبق ذكره ص   70  
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قـو وي ،الرقابة من قبل اإلدارة وإجراءاتيتم وضع األىداؼ والغايات  األىداف والغايات: إلىالوصول  -
ادلؤسسة على وتقع مسؤولية وضع أىداؼ  ادلؤسسة،إذا كانت متوافقة مع أىداؼ ادلدقق الداخلي بتحديد فيما 

 .71وعلى التأكد من أف الربامج أو العمليات قد نفذت كما خطط ذلا ،عاتق اإلدارة العليا
وعلى ادلدقق   تقع مسؤولية منع الغش واالحتياؿ على إدارة ادلؤسسة االحتيال:اف الغش و منع واكتش  -

الداخلي فحص، وتقييم كفاية وفعالية اإلجراءات ادلطبقة من قبل اإلدارة للحيلولة دوف وقوع الغش، وليس من 
ف بطرؽ واحتماالت الغش ليكو كوف لديو معرفة كافية يداخلي اكتشاؼ الغش ولكن عليو أف مسؤولية ادلدقق ال

وعلى ادلدقق عند اكتشافو ضعف يف نظر الرقابة الداخلية عمل  ،ديد أماكن حدوت الغش واالحتياؿقادرا على رب
 .إضافية للتأكد من عدـ حدوت الغشاختبارات 

 
 المطلب الثالث :  رأي المدقق الداخلي حول نتائج المؤسسة وتقييم األداء

ؤسسة إذل ؼ اليت تسعى ادلإف النتائج النهائية عند انتهاء عملية التدقيق تعتمد على النشاط الفعلي واألىدا
أقساـ متابعة ومراقبة كافة العمليات و فالتدقيق الداخلي أداة من أدوات الرقابة فهو يساعد اإلدارة على  ،ربقيقها

فهدؼ ادلدقق الداخلي  ،تقرير أو تقارير تقدـ جمللس اإلدارة أو جلاف التدقيق من خالؿ وسلرجاهتا أنشطة ادلؤسسةو 
 لتحقيق ىذه الغاية يوفر ذلم التحليل والتقييم والتوصيات ،ىو مساعدة األفراد على أداء مسؤولياهتم بكفاءة

 .شطة اليت مت تدقيقهاألنادلشورة اليت تتعلق باو 
يقـو قسم التدقيق الداخلي بفحص  ،وعليو يتضمن نطاؽ التدقيق فحص وتقييم كفاية وفاعلية األداء

 يعترب ىذا النوع من تدقيقو  واألىداؼ والسياسات ادلوضوعة، م األداء دبقارنة األداء الفعلي باخلطط وبادلعايَتيوتقي
تدقيق اإلجراءات الرقابية حيث تعترب كل من السياسات واخلطط أجزاء من نظاـ الرقابة الداخلية، ومن "األداء ىو

وحىت يتمكن  ،داء الكلي الذي تقـو بو اإلدارةتستخدـ مراجعة األداء كجزء من عملية تقييم األناحية أخرى 
ة يتعُت على ادلسؤولُت عنو أف يتسم  بادلوضوعية واالستقاللي نوإالتدقيق الداخلي من ىدفو يف رلاؿ تقييم األداء ف

خلي لتقييم اإلدارة ىي ادلسؤولة عن استخداـ وسبتد قائمة مسؤوليات التدقيق الدا ،يف مجيع مراحل عملية التدقيق
  .72تلك ادلوارد
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تقارف هبا نتائج األداء ترتكز مراجعة األداء على الكفاءة والفاعلية ويتطلب القياـ هبا وضع أىداؼ مقبولة 
 .ادلوضوعية لتنفيذ مراجعة األداء، فالتدقيق الداخلي يعتمد على جزء كبَت من ادلقاييس الفعلي

 خدمات المدقق الداخلي لالستشارات اإلدارية : -1
نظرا خلربة ادلدقق الداخلي نتيجة تدقيقو لعدة عمليات سلتلفة وفضال عن خربتو يف تفسَت وربليل البيانات 

 تشمل ىذهو تشارات اإلدارية يف تزايد مستمر فإننا صلد أف الطلب على خدمات ادلدقق يف رلاؿ االس ،ادلالية
 .ُت  تطوير النظم ادلوجودة حالياالنظم وربساخلدمات ربليل 

 تتعلق ىذه اخلدمات باجملاالت التالية 6        
 ؛رقابة الوظائف ادلختلفة بالتنظيمزبطيط وتنظيم و تقدًن ادلشورة ذلا خبصوص ربليل و نصح اإلدارة و  -
اقًتاح اخلطط والربامج  ،ياتاسبية واإلدارية وإعداد التوصالقياـ ببعض الدراسات اخلاصة مثل اجلوانب احمل -
 ؛تقدًن ادلساعدة لتنفيذىاو 
 ؛اإلجراءات والعالقات التنظيميةرى إعادة النظر يف التطوير ادلقًتح للسياسات و حتقييم أو باأل -
 ؛ة لإلدارةتقدًن األفكار وادلفاىيم احلديث -
 ،تدقيق الداخلي لتلبية االحتياجاتفهم احتياجات ادلؤسسة وتقدًن خدمات الت -
 .وادلعايَت األخالقية للمهنة تشجيع االلتزاـ بادلعايَت واإلجراءات ادلهنية، -

غلب أف تساىم مهنة التدقيق مساعلة كبَتة يف ىذه اخلدمات االستشارية اليت تضمن ذلا القدرة على  
 6 كاآليت  شطة ادلتعلقة باالستشارات اإلدارية وىيألنالعمل يف عدد من ا

ػلدد نواحي الضعف والقوة وتقدًن  أففنظرا خلربة ادلدقق يستطيع : تطوير المؤسسة ووضع سياساتها 1-1
 وظيفة يف ادلؤسسة . أيمشورة بشأف تكوين وتنظيم 

وزبطيط األنتاج وسياسات يستطيع ادلدقق ربديد اآلثار ادلالية للعمليات القائمة  وىذاتاج : ألنإدارة ا 1-2
 عليو.الرقابة ادلخزف و 

جلوانب ا التدقيق يتطلب القدرة على اختباربرنامج  أففنظرا  :لومات اإلدارية ومعالجة البياناتنظم المع 1-3
ادلدقق تتوفر  ألف ،التنظيمية يف النظم وادلعدات اخلاصة دلعاجلة البيانات وكذلك اإلدلاـ الكبَت بالعمليات احملاسبية

 فيو القدرة و ادلعرفة يف ىذا اجملاؿ .
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فاءة يف اختبار العاملُت يف احلسابات  كستطيع ادلدقق أف يساىم بفعالية و ي :إدارة الموظفين و التعيينات 1-4
 .بشرية ونظاـ دفع اجلور والرواتبكما يستطيع اإلسهاـ يف تطوير السياسات العامة واخلاصة بالقوى ال

 خطوات اإلستشارية اإلدارية :المراحل  -2
وتعترب اخلطوة األوذل اليت يقـو هبا ادلدقق الداخلي عند تقدًن اخلدمات االستشارية تحديد المشكلة:  2-1

 وىي ربديد ادلشكلة واذلدؼ من تقدًن اخلدمة والنتائج ادلتوقعة والعمل الذي ينبغي اصلازه.  إلدارة
 والواقع يهتم إتباع ادلراحل الفرعية التالية6 :انجاز المهمة أو الخدمة االستشارية 2-2
 ألفوذلك نظرا  ،6 إف اخلطوة ادلتعلقة بتقصي احلقائق ربوز على جانب كبَت من األعلية واخلطوةتقصي الحقائق -

 ؛، وإدخاؿ التعديالت الالزمةمن صحة أو خطأ البيانات األولية من خالذلاادلدقق يتأكد 
يتسم  بأفة و إجراء ادلقارنواألسباب و ربليل العالقات وربتوي ىذه اخلطوة عل تطبيق احلقائق و  6تحليل الحقائق -

 ؛ادلدقق باجلمع بُت العناصر
وسبثل ىذه اخلطوة يف صياغة احللوؿ وطرحها على اجلهة ادلسؤولة بأسلوب  6صياغة الحلول والمقترحات -

القدرة و يتمتع ادلدقق باخلربة واإلبداع  منطقي ويتطلب إغلاد احللوؿ البديلة واختيار احلل ادلناسب، لذلك غلب أف
 ؛ادلناسبةعلى قياس البدائل 

التوجيهات داع النصح و يوإ ،تعد اخلطوة األخَتة وسبثل توزيع العمل وربديد الزمن والتكلفة لكل عميدو  التنفيذ: -
 .73إذل موظفي ادلؤسسة وتوفَت ادلساعدة الالزمة

إف اخلدمات االستشارية تسمح إلدارة التدقيق الداخلي بالًتكيز على اذلدؼ العاـ لتحسُت األداء، كما 
أي أف اخلدمات زبلق منافع  ،أداء كفء وفعاؿ للخدمات ادلهنيةتساعد إدارة التدقيق الداخلي الوصوؿ إذل 

 لتحسُت ادلستمر خلدماهتم.ومنظماهتم وذلك ل جوىرية ألقساـ التدقيق الداخلي وادلدققُت الداخليُت
وقد أدى اختالؼ دور "إدارة التدقيق الداخلي وتقدًن اخلدمات االستشارية  وثيقة بُتىناؾ عالقة 

إذل ابتعاد التدقيق الداخلي عن وظيفة التدقيق ادلارل ومراجعة مدى االلتزاـ بنظم الرقابة  مستويات التدقيق الداخلي
ة ففي بداية نشأة وظيفة التدقيق الداخلي وفقا لقائمة ادلسؤوليات لسنة أي أف اخلدمات االستشاري الداخلية،

فإف ادلعيار األخَت اخلاص دبسؤوليات ادلدقق الداخلي  ذلكومع  ،ىدفها ىو تلبية متطلبات اإلدارة كاف7543
اآلخرين يف إصلاز  كاف قد حدد أف ادلدققُت الداخليُت سوؼ ينظر إليهم كفريق إداري يساعػػد 7550 سنة
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وردبا يساعد على ربقيق ما هتدؼ إليو  مؤسسةوىو الرفاىية الشاملة لل جلأعماذلم وذلك لتحقيق ىدؼ طويل األ
                                                                                                                        . 74ادلؤسسات من خدمات ووظيفة التدقيق الداخلي

 
 لرقابة الداخلية في تفعيل األداءالمبحث الثالث : دور ا

ؼلتص دبراقبة ود مناسب للرقابة تتطلب وج ،ادلؤسسةة األداء يف ربقيق أىداؼ إف صلاح عملية تقييم كفاء
طي وزنا للرقابة أعلى من وتسجيل النتائج اليت ػلصل عليها قد يع متابعة التنفيذ الفعلي لألىداؼ احملددة،و 

 .ي ىدؼ من أىداؼ ادلشروعأؾ توافق بُت ادلعايَت ادلستخدمة و ىناكما ال بد أف يكوف  ،النوعية
 

 المطلب األول: معايير فعالية نظام الرقابة الداخلية 
ا تتحمل أهنتشغيل ىيكل فعاؿ للرقابة الداخلية، وبالتارل فادلؤسسة ىي ادلسؤولة عن تصميم و  إف إدارة     

مسؤولية تقييم مدى فعالية نظاـ الرقابة الداخلية وفقا دلعايَت فعالية ىيكل الرقابة الداخلية الصادرة عن ادلنظمات 
ؽلكن  ، وبالتارلالرقابة الداخلية للمؤسسة سيكوف ىيكل فعاؿادلهنية اليت إذا التزمت هبا إدارة ادلؤسسة، فإف ىيكل 

لإلدارة من خالؿ ىذا اذليكل الفعاؿ إعداد قوائم مالية صادقة ؽلكن االعتماد عليها والثقة فيها وتتضمن تلك 
 ادلعايَت ما يلي6 

 إدراك اإلدارة للهدف من ىيكل الرقابة الداخلية:و معيار ضرورة فهم  -1
غلب أف تكوف إدارة ادلؤسسة مدركة للهدؼ من وجود ىيكل فعاؿ للرقابة الداخلية وىو ضماف إعداد    

 كيلتشىي ادلسؤولة عن تصميم و  ادلؤسسةحيث أف إدارة  قوائم مالية صادقة ؽلكن الثقة فيها واالعتماد عليها،
من ناحية أخرى غلب أف تدرؾ اإلدارة أف و  ،دلاليةىيكل فعاؿ للرقابة الداخلية يضمن ذلا إعداد ونشر القوائم ا

ىيكل الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم ادلالية ال يتضمن فقط الرقابة على أرصدة احلسابات بل يشتمل 
اليت من خالذلا يتم إعداد القوائم ادلالية دقة أرصدة احلسابات و  ألفوذلك  ،أيضا على الرقابة على دورة العمليات

 .تسجيلهاتمد على دقة العمليات و لمؤسسة تعل
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 معيار تكامل مكونات أو أجزاء ىيكل الرقابة الداخلية: -2
بق وأف أوضحنا أف ىيكل الرقابة الداخلية يتكوف من مخسة أجزاء أو مكونات وىي بيئة الرقابة وتقييم س 
مسؤولة عن تصميم وتشغيل  ادلؤسسةوتكوف إدارة  ،االتصاالت وادلتابعةادلعلومات و و أو أنشطة الرقابة  ادلخاطر

 ىيكل الرقابة الداخلية بأجزائو ومكوناتو بصورة متكاملة.
 معيار فعالية كل جزء من أجزاء ىيكل الرقابة الداخلية:  -3

سنتعرض يف ىذا اجلزء دلعايَت فعالية كل جزء من مكونات ىيكل الرقابة الداخلية اخلمس وذلك على النحو 
 التارل6

 الية بيئة الرقابة :معيار فع 3-1
الفعالية يف مكونات ىيكل الرقابة الداخلية األربع  بفعالية على ربقيق ساعد وجود بيئة لرقابية تعملي
دى ومكات وال شك أف فعالية بيئة الرقابة يتوقف على سياسة وتصرفات رللس اإلدارة وإدارة الشر  ،األخرى

تلك السياسات تنعكس على سلوؾ مجيع  العاملُت  ألفذلك و ىيكل فعاؿ للرقابة الداخلية  اقتناعهم بأعلية وجود
 .                                                                         ادلؤسسةب

 6عيار فعالية تقييم المخاطرم 3-2
وبالتارل ال ؽلكن إعطاء اإلدارة لتأكيد  ،سبق أف أوضػحنا أف ىناؾ قصور ذايت يف ىيكػل الرقابة الداخلية

وبالتارل فال بد من وجود  ،على عملية إعداد القوائم ادلالية ادلؤسسةمطلق بشػأف فعالية ىيكػل الرقابة الداخلية ب
بتقدير ادلخاطر ادلتعلقة بعملية   ادلؤسسةغلب أف تقـو إدارة دلتعلق هبيكل الرقابة الداخلية و درجة مهينة من اخلطر ا

التشريعية واالجتماعية اليت و  القانونيةو  إعداد القوائم ادلالية يف ظل ظروؼ بيئة الرقابة ويف ظل الظروؼ االقتصادية
غَت فعاؿ يف ظروؼ ة الداخلية فعاؿ يف ظروؼ معينة و ؽلكن أف يكوف ىيكل الرقاب أنوحيث  ادلؤسسةتعمل فيها 
 بيئية أخرى.

ب أف تقـو اإلدارة بتقييم ادلخاطر ادلتعلقة بأعداد القوائم ادلالية بفعالية إزباذ اإلجراءات الالزمة للتغلب وغل
على العوامل واألسباب اليت تؤدي إذل وجود تلك ادلخاطر واليت تؤدي إذل زيادة مستوى اخلطر والقياـ بالعديد من 

 .ادلؤسسةتعرض لو اإلجراءات اليت تؤدي إذل زبفيض مستوى اخلطر الذي ت
وزيادة درجة اعتماد  ادلؤسسةعدـ كفاءة العاملُت ب، اليت تؤدي إذل زيادة مستوى اخلطرمن العوامل و 
 .ادلؤسسة بتصنيعهاعلى تكنولوجيا ادلعلومات ودخوؿ منافسُت جدد يف سوؽ ادلنتجات اليت تقـو  ادلؤسسة
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 معيار فعالية أنشطة الرقابة : 3-3
الرقابة الداخلية فعاؿ البد من القياـ بأنشطة الرقابة بصورة فعالة تضمن زبفيض مستوى لكي يكوف ىيكل 

                                                                                                                                           السياسات اليت يتمرقابة مػجموعة من اإلجراءات و وتتضمن أنشطة ال ،وربقيق أىداؼ الرقابة الداخلية اخلطر
اتػخاذىا مثل سياسات وإجراءات الرقابة على األصوؿ والسجالت والفصل بُت الوجبات وادلسؤوليات واالعتماد 

 شطة ادلتعلقة بتقييم األداء وإطلاذ اإلجراءات التصحيحية .ألنشطة و كذلك األنالسليم للعمليات وا
 تصاالت:اإلو ية نظام المعلومات معيار فعال 3-4

نظاما فعاال ومالئما للمعلومات واالتصاؿ احملاسيب يقـو بتوصيل ادلعلومات  ادلؤسسةغلب أف يكوف لدى 
 .ادلؤسسةلضماف ربقيق أىداؼ  مؤسسةداخل اذليكل التنظيمي للالئمة جلميع ادلستويات اإلداري و ادل

والتقرير عنها دلختلف ادلستويات اإلدارية  ادلؤسسةويقـو ىذا النظاـ بتجميع وتسجيل وتصنيف عمليات        
ؽلكن و يسمح بأعداد قوائم مالية صادقة  إذل أسفل أو إذل أعلى من خالؿ العديد من قنوات االتصاؿ دبا ادلؤسسةب

 االعتماد عليها والثقة فيها.
 يم لمكونات ىيكل الرقابة الداخلية :معيار فعالية المتابعة و التقي 3-5

تؤدي عملية ادلتابعة والتقييم ادلستمر وبفعالية دلختلف مكونات وأجزاء ىيكل الرقابة الداخلية إذل ربقيق 
التقييم وادلتابعة ادلستمرة وبفعالية دلكونات ىيكل الرقابة الداخلية  ألف ،الكفاءة والفعالية يف ىيكل الرقابة الداخلية

؟ و ما إذا كانت ىناؾ  يعمل وفقا للتصميم السابق أـ ال يساعد على معرفة ما إذا كاف ىيكل الرقابة الداخلية
 .شى مع التغَتات يف ظروؼ التشغيللتعديل بعض أجزاء ومكونات اذليكل ليتما ةحاج

 ءة إدارة المراجعة الداخلية:معيار كفا 6 -3
دبا ذلا من خربات ومؤىالت  مؤسسةال شك أف وجود إدارة مستقلة ذات كفاءة عالية للمراجعة الداخلية لل

تشغيل ومتابعة ىيكل الرقابة الداخلية ، قق الفعالية يف تصميمرب أداة من أدوات الرقابة الداخلية وباعتبارىا ،مناسبة
 .لس اإلدارة مباشرةوتتبع رل مؤسسةخاصة إذا كانت اإلدارة مستقلة يف اذليكل التنظيمي لل ادلؤسسةب

وتلعب إدارة ادلراجعة الداخلية دورا كبَتا يف مساعدة اإلدارة على تقييم مدى فعالية ىيكل الرقابة الداخلية 
              .ادلؤسسةب

   معيار مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالستفادة منها :                                                                       3-7
 لكي يتم تصميم وتشغيل فعاؿ للرقابة الداخلية ال بد من استخداـ واالستفادة من التكنولوجيا. 
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علومات عند تصميم وتشغيل ىيكل الرقابة الداخلية تشغيل ومن أمثلة وسائل االستفادة بتكنولوجيا ادل
الداخلية أو اخلارجية من خالؿ شبكة لرقابة التحقيق من دقة التشغيل أليا و ربقيق او  لياآوتفعيل العمليات 
 .75 ًتنيت(ألن)ا ادلعلومات العادلية 

 
  المطلب الثاني : دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة المنتوجات

، واليت  هتدؼ إذل يف تقييم أداء ادلؤسسةالرقابة على اجلودة ربظى بأعلية خاصة يف رلاؿ الرقابة اإلدارية و إف 
ىذه الرقابة تشكل دعما  ألفواليت تتوافق مع متطلبات السوؽ التنافسية  تاج إذل اجلودة ادلطلوبةنإلالوصوؿ با

 .للمؤسسةحقيقيا لتحقيق التحسُت والتطوير ادلستمر 
 6 اآليت ؽلكن حصرىا يف إلنتاجاإف أىم أىداؼ الرقابة على وجود 

 ؛رافات إف وجدتضلالازباذ اإلجراءات التصحيحية لتالقي ااألداء الفعلي لألداء ادلرتقب و  التأكد من مطابقة -
 ؛الضلرافاتاالتأكد من فاعلية نظاـ اجلودة ومن ربقيق أىداؼ اجلودة يف ظل النظاـ وزبفيض نسبة  -
 ؛لنهائي دلواصفات التصميم األصليةاحملافظة على درجة تطابق ادلنتج ا -
 األرباح.و ، شلا يؤدي إذل زيادة حجم ادلبيعات من خالؿ ربقيق منتجات سليمة اجيةتإلنارفع الكفاءة  -

 بادلراحل التالية 6 تاجيإلناسبر عملية الرقابة على النشاط 
 ، حيث تضم األىداؼ ادلوارد ادلتاحة والقيود.تاجإلنلالتخطيط6 من أىم وسائل التخطيط ادلوازنة التقريرية  -
 ؛سلتلف اجلهات ادلعنية بالرقابة لىبعد أداء ادلوازنة يتم توزيعها ع6 والنشر ألفاإلع -
 ؛ربديدىا يف ادلوازنة، ومقارنتها بادلستويات اليت يتم وادلقارنة6 دبعٌت قياس النشاطاتالقياس  -
 ادلوجودة. رافاتالضلباتقـو اإلدارة ادلختصة بازباذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بعد إبالغها  :التصحيح -

دلنتوج دلعايَت إف عملية الرقابة على جودة ادلنتوج ترتكز على رلموعة أساليب تستخدـ للتأكد من مطابقة ا
 6  ما يليتتمثل فيو  ،اجلودة ادلطلوبة

                                     
-9005الرقابة الداخلية و ادلراجعة اخلارجية يف ربسُت أداء ادلؤسسة ،مذكرة مدرجة ضمن متطلبات تيل شهادة ادلاجيستَت،وجداف علي أمحد ،دور  75

 . 14 – 12جامعة اجلزائر ،ص  – 9070
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وذلك هبدؼ التأكد من مطابقتها  ،اتيتم من خاللو فحص كافة الوحد :أسلوب الفحص الكامل -
دفع العديد من  ماؿ إتالؼ الوحدات ادلرغوب فحصهاعالية ذلذا األسلوب وكذا احتالالتكلفة  ف  أ إال   ،للمواصفات
 ؛الستخداـ النوع الثاين من الفحص ادلؤسسات

ادلنتجة  والتأكد من مطابقة الوحدات ،يتم اختبار عينات بصورة عشوائية حيث: أسلوب الفحص اإلحصائي -
 ؛سبيا مقارنة بالفحص الكاملنذا تكوف النتيجة صائبة ذل، و اللمواصفات احملددة سابق

6 تلعب أجهزة الكومبيوتر دور أساسيا يف وظيفة وتر يف الرقابة على جودة ادلنتوجاستخداـ أجهزة الكومبي -
تاجية ألنا تنفذ عمليات وحسابات معقدة بدقة وسرعة فائقة،كما ؽلكن بررلتها دلراقبة العمليات اهنأاجلودة، ذلك 

 يساىم ، مث استخراجها و تخزين ادلعلومات اخلاصة بالرقابةل وألكتابة التقارير  ،الختبارىا لتحليل بيانات
 الكومبيوتر يف مراقبة اجلودة وفق ما يلي 6

  ؛تقارير اخلاصة بادلعلومات اذلامةوربليلها ألداء ال ،صادرادلختالؼ با البياناتمجع ادلعلومات و  -
 ؛ومبيوتر اخلاصة بالطرؽ اإلحصائيةالتحليل اإلحصائي للبيانات وفق برامج الك -
 ؛ضمن احلدود ادلقبولة اإلنتاجيةلضماف بقاء ادلعلومات  رافاتاالضلمراقبة العمليات إحصائيا وقياس  -
 ؛ُت جودة االختبار وتقليص تكاليفواألوتوماتيكي شلا يساىم يف ربس الفحص و االختبار -
 ا ربسُت مستوى جودة ادلنتجات.أهنتصميم نظم وبرامج اجلودة اليت من ش -
 

 المطلب الثالث : تحديد المسؤوليات وتقييم األداء
تؤدي وظائف  فرعية اليتيف شكل عدد من الوحدات ال ادلؤسساتيتم تنظيم معظم  :مراكز المسؤولية -1

الفروع وخطوط ادلنتجات و تستخدـ العديد من األمساء ادلختلفة لوصف وحداة التشغيل واإلدارات سلتلفة، و 
 ومناطق البيع وكل جزء من ىذه  األجزاء يعرؼ دبركز ادلسؤولية لتتمكن اإلدارة من معرفة أداء كل قطاع حىت تقـو

اليت ربقق اكرب ربح زلتمل يص ادلوارد على مراكز ادلسؤولية زبص ، و حىت يتمبتحديد أىداؼ اإلدارة ادلستقبلي
، وىكذا يعد أساسا لتقييم أداء مدير كل مركز ، يعترب أداء كل مركزركز يعترب رلاال دلسؤولية إداريةكل م  ألفنظرا و 

 .وظيفة ىامة يف النظاـ احملاسيب األعماؿ مؤسسةكل مركز يف   أداءقياس 
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 األداءتقارير ادلوازنات وتقارير ولية ىي ارتباط زلاسبة ادلسؤ  6تعريف محاسبة المسؤولية و تقييم األداء -2
ن طريق الربط بُت عوذلك  ،حبيث يكوف كل منهم مسؤوال عن إحدى ىذه ادلوازنات ،دبسؤوليات ادلديرين

 . 76للمؤسسةوربديد مركز ادلسؤولية   ادلوازنات والتنظيم اإلداري
اذباه ادلهمػات ادللقاة على عاتقو  ومسؤوليتو لفردلال بد من تقوًن  ون  إيتم تطبيق زلاسبة ادلسؤولية فولكي 

ولػو أبعاد كثَتة ؽلكن  ،، فاألداء ىو ادلسؤولية والواجبللمؤسسةبغض النظر عن موقفو من التنظيػم اإلداري 
 .ة دبفهومػها الشاملحلقات الرقاب األداءوًن  علػا الكفاءة والفاعلية، و يعترب تقتُترئيسي نقطتُتعكسها يف 

شطة واجلهود اليت ألنعملية مستمرة سبتد لتقوًن اىو  والنتائج النهائية بل ازاتالصلافالتقوًن ال يقتصر على 
 ،مدى توافق األىداؼساس على ربسُت جودة القرارات و داء يف األبذلت لتحقيق تلك النتائج، ويتوقف تقوًن األ

ربسُت جودة القرارات باإلضافة إذل سالمة نظاـ الرقابة الداخلية ونظاـ ادلوازنات التخطيطية ىي و  توافقها ألف  
 .  77عوامل ذات تأثَت مباشر على األداء

ؤدي إذل اليت ت ،األىداؼ معوضع أسس تضمن التوافق  ادلؤسسةة بينبغي عند تصميم أنظمة الرقابو         
شطة وما يًتتب ألنالكبَتة اليت تتعدد فيها ا ادلؤسسةا أىدافهم، ويف أهنعلى  هادفعهم لتقبلتشجيع سلوؾ األفراد و 

ظهر عدد يإذل مراكز وأقساـ ووحدات ...اخل، حيث تتسع السلطات والصالحيات و  ادلؤسسةعنها من تقسيم 
ضروري وجود من ال ادلؤسسةيف سبيل ربقيق أىػداؼ  ون  إف ،وادلوظفُت واسع من ادلديرين وادلساعدين والعاملُت

، ويأخذ ذلك هاادلبذولة ومدى مساعلتها يف ربقيق مؤشر لقياس األداء يساعد يف التعرؼ عػلى مستوى اجلهود
بعاد ، فهذه العالقة تعكس األوالعائد احملقق الزمنالتكاليف و ادلؤشر توضيح العالقة بُت مستوى اجلهد ادلبذوؿ و 

 ..78وادلتمثلة يف ربديد الكفاءة والفاعليةاليت تعتمد عليها عملية تقوًن األداء 
 : ىمية تقويم األداءفوائد و أ -3

 لألسباب اآلتية 6 األداءترجع أعلية تقوًن  
 ؛يساعد على توجيو نظر اإلدارة العليا إذل مراكز ادلسؤولية اليت تكوف أكثر حاجة إذل اإلشراؼ -

                                     

.152ص  – 7550 ،ورات ذات السالسل ، جامعة الكويتأساسيات التكاليف واحملاسبية اإلدارية ،منش علي عبد الرحيم وآخروف،  76  
.900ص – 9004 –ف ، اليمن وتقوًن األداء ، مطابع جامعة عد األساليب العلمية يف التخطيط والرقابة ،عبد اهلل حزاـ  77  

  78 .909عبد اهلل ، مرجع سبق ذكره ، ص 
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ا،  وكذلك غيػر ادلنتجة يث يتػم إبراز العناصػر الناجػحةيف ادلستقبل ح للمؤسسةيعمل على ترشيد الطاقة البشرية  -
تقويػم األداء يػمثل أساسا  ف  أحيث  ،اليت يتطلب األمر االستغناء عنها أو مػحاولة إصالحػها لزيادة كفاءتػها

 ؛موضوعيا  لوضع الػحوافز وادلػكافآت التشجيعية
قدما كيفية أداء العمل الػذي يتوذل مهامو معلى  يتعرؼ ادلدير  ،الوظيفيادلساعدة على وجود نوع من اإلقناع  -
يساعد على ربديد الػمدى الػذي  أنوكما   ،كذلك توفر األساس السليم إلقامة نظاـ سليم و فعاؿ للػحوافزو 

 ؛ق عنده ربمل ادلسؤولية اإلداريةيتحق
 ادلؤسسةاء مقارنات بُت القطاعات ادلختلفة داخل تػمدنا مؤشرات تقوًن األداء باألساس الػذي يتم دبوجبو إجر  -

 ؛و كذلك بُت األعماؿ بعضها البعض
اليت يتم اكتشافها حتػى  رافاتالضلاتساعد مؤشرات تقويػم األداء الػمستويات اإلدارية على التعرؼ على أسباب  -

   ؛اذ  اإلجراءات الالزمة لتفاديهايػمكن ازب
يف ازباذ القرارات من خالؿ تزويدىا بادلعلومات الالزمة سواء يف حالة التطوير  ادلؤسسةإدارة  األداءيفيد تقوًن  -

 ؛ةيف االستثمارات اجلديد أووالتوسع 
 ؛لومات الالزمة للتخطيط للمستقبليعترب تقوًن األداء مصدرا ىاما للمع -
، وغلب أف يكوف واضحا القصوررفها على جوانب ععلى االستمرار من خالؿ ربسُت أدائها وت ادلؤسسةيساعد  -

غن صلاح أي منشاة يتوقف بدرجة كبَتة على النجاح يف أداء كل نشاط سواء كاف ىذا النشاط إنتاجيا أو تسويقا 
 شطة.    ألنو درجة التنسيق و التفاعل بُت ىذه ا أو إداريا أو سبويليا أو اجتماعيا

 أساليب قياس األداء :  -4
ىذا  اىداؼ الذي يسعى إليهمعايَت سلتلفة لتقوًن األداء زبتلف باختالؼ األتوجد يف الواقع العملي 

 من ضمن أساليب  قياس األداء ؽلكن ذكر ما يلي 6 و ، األداء
 الضلرافاتواشطة ألنأساليب ربليل ا -
 ؛قياس األداء ادلركبة و ادلتعددة أساليب -

من خالؿ تطبيق  تاجيةإلنايستخدـ األوؿ يف إطار ادلوازنات التقديرية وأنظمة التكاليف ادلعيارية وادلراحل و 
ويتم التعرؼ على األداء لكل  ،، التسويق وغَتىا(تاجإلنامباشرة مع خطة )التشغيل،  رافاتالضلاأساليب ربليل 

، إلنتاجيةاربقيق األىداؼ العديدة ومنها الرحبية أما الثاين يستخدـ لقياس مدى ، حداقسم أو وحدة فرعية على 
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ىداؼ ، ودلعرفة التوازف بُت األادلسؤولية العامة، هتيئة األفراد واذباىات العاملُت و ادلوقع يف السوؽ، إدارة ادلنتج
 .يةنآلاإلسًتاتيجية و ا

 حرافاتألنداء و تصحيح اخطوات تقييم األ( : 1-3شكل رقم )
 

 رافات ألضلربديد ا          قياس األداء                ادلقارنة بادلعايَت         األداء الفعلي          
 
 
 

 تغذية عكسية                          
 
 

  رافاتألضلربليل أساليب ا        اإلجراءات التصحيحية              األداء ادلرغوب فيو
 

 . 54ص  – 7553 -6 منصور حامد زلمود ، ثناء عطية ، ادلراجعة االدارية و تقييم األداء ، جامعة القاىرة ،مصر المصدر
 
 مؤشرات قياس األداء:  -5

، وغلب أف يعرب أي مقاس ادلؤسسةأف تعمل على ربقيق أىداؼ  ادلؤسسةيتوجب على اإلدارة العليا يف 
، عظمت دلؤشر زاد الربح واطلفضت التكلفةكلما عظم ىذا ا  أنو)مؤشر( ألداء أي  من العاملُت حقيقة أدائهم 

ويف الواقع العملي توجد العديد من ادلؤشرات اليت ؽلكن االستناد عليها  ،ككل ادلؤسسةادلساعلة يف ربقيق أىداؼ 
 لتقوًن األداء من أعلها6

ا أهنو ؽلكن وصف اإلدارة ب ،6 تشَت الكفاءة بصفة عامة إذل النسبة بُت ادلخرجات وادلدخالت فاءةالك 5-1
ذات كفاءة فيما إذا سبكنت من إنتاج أكثر و أفضل باستخداـ  موارد أقل من العمل وزمن اآلالت خالؿ مدة 

 قصَتة من الزمن، فالكفاءة إذا تفًتض األكثر واألحسن واألسرع واألرخص.
 الطويل. جلىي تسهم بأثر العمل على األفراد ومدى مالئمة األىداؼ للنتائج يف األو 6 الفاعلية 5-2
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سوؼ يستخدموف ذكائهم وقدرهتم  فرادلعمل ذلك إذا ما نظرنا إذل أف األا ازالصلتوجد طريق أكثر فاعلية 
لكي تكوف متوافقة بدرجة  زبيلهم لكي يطوروا بدرجة أفضل مهاراهتم وأدائهم، وؽلكن أف ربسن أحواؿ العملو 

  .سانيةنإلأفضل مع االحتياجات ا
ع أىداؼ ومعايَت حكم مو  اإلنسانيةمتوافقة مع الشخصية ويراعى يف تصميم التنظيمات اإلدارية أف تكوف 

وغلب أف  ،دلناخ ادلالئم لزيادةىذا ما يدعو إذل توفَت او  ،الفاعلية بدرجة ربقيق األىداؼ وبذلك تقاس ،اجملتمع
إذا كاف األفراد يتمسكوف بفكرة االرتقاء باألداء و  ،األفضل أجل نيف زلاولة للتسابق م يكوف ربسن األداء ىدفا

فعليهم أف يعملوا يف كل رلاؿ لبذؿ اجلهود اليت سبكن من ربقيق أعلى ادلعايَت لذلك تعد معايَت األداء اجليد 
 .  79ادلطلب األوؿ للتنظيم 

 لتقييم األداء :التقارير الرقابية  -6
ارية هبدؼ مساعدة تلك ادلستويات اإلد ادلؤسسةىي تلك التقارير اليت تتولد عن االلتزاـ احملاسيب يف 

 .شطة ادلختلفةألنىدؼ وكذلك تقييم األداء لألضع اخلطط الكفيلة يف ربقيق ىذه او ادلتعددة يف اختيار أىداؼ و 
شطة بادلعايَت أو ادلوازنات ادلوضوعة ألناألداء الفعلي دبختلف اودبساعدة تلك تتم الرقابة من خالؿ موازنة 

مقدما للتحقق من أف األداء الفعلي يسَت يف إطار األىداؼ احملددة وعن طريق ربليل ما قد يظهر من فروؽ ؽلكن 
ازباذ لذا فهي تساعد ادلستويات يف تقوًن أداء أنشطتها ويف  ،للمؤسسةالكشف عن األسباب اإلدارية ادلختلفة 

 قرارات كفيلة بتحقيق األىداؼ احملققة مقدما.
فإف النظاـ احملاسيب لعملية التخطيط و تنفيذ القرارات،كما ىو معروؼ من أف العملية الرقابية مالزمة و  

يقـو بإصلاز عملية يف جوىرىا تصوير حلالة األداء الفعلي وذبمع البيانات عن ىذا األداء وتقارف وتوصل النتائج 
 .ة يف ىيئة تقارير بيانية ورقميةلإلدار 

ضلو ربقيق األىداؼ وذلك بتحفيز العاملُت  ادلؤسسةوتساعد تقارير تقييم أداء الفاعلية يف توجيو نشاط 
 دث اضلرافات عن اخلطط ادلوضوعة،أو كليهما معا عندما رب عليها شطة أو احلفاظألنحيث يقوموف بتعديل ا

 6غلب أف تتصف بعدة شليزات أعلهاي تتوفر الفاعلة لتقارير األداء ولك

                                     
 .122، ص  7533، احملاسبة اإلدارية )األدوات التحليلية و اإلذباىات السلوكية (، مؤسسة شباب اجلامعة ، مصر ،  أمحد عبد العارل 79
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االقتصاديُت مثل الفنُت و  ادلؤسسةتخصصُت يف ألداء )اليت تضعها اإلدارة دبشاركة العديد من ادلا معايَت توفر -
 ؛األداء وادلعلومات اليت تتضمنهالقياس  واحملاسبُت وغَتىم من ادلسؤولُت الذين ترى اإلدارة أعلية مشاركتهم(

 ؛ت وتكوف التقارير زلكمة الصياغةاألداء الحتياجات مستخدميها ومتخذي القرارامالئمة تقارير  -
غلب أف تقدـ التقارير يف الوقت ادلناسب حىت ال تفقد ادلعلومات أي أف تسلم إذل اجلهات ادلختصة يف  -

 ؛قبل ازباذ القرار ادلؤسسة
 ،لعمل وتساعدىم يف إصلاز أعماذلمالعاملُت ضلو اغلب أف تراعى تقارير اجلوانب السلوكية لألفراد حبيث ربفز  -

وازنة الشاملة ومعايَت كما غلب أف تعمل على أفراد العاملُت يف اذباه التوافق مع أىداؼ اإلدارة، كما تعرب عنها ادل
 ؛التكاليف

وسهلة الفهم  دقيقةر األداء فينبغي أف تكوف واضحة و قة تعد من أىم اجلوانب اليت غلب أف تتميز هبا تقاريالد   -
 .التحقق من دقة البيانات احملاسبةوىنا يأيت دور ادلراجعة الداخلية يف 
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 :الصة الفصل خ
 عن طريق فحص ،ظاـ احملاسيب للمؤسسة االقتصاديةيكتسي التدقيق الداخلي دورا مهما يف ضبط الن

الوضعية احلقيقية للمؤسسة القوائم ادلالية للمركز ادلارل و  التقرير حوؿ مدى سبثيل مث ،يم نظاـ الرقابة الداخليةتقيو 
مصداقية ادلعلومات ادلقررة عنها من قبل ادلدقق الداخلي باعتباره أساسا لنجاعة القرارات والتأكيد على صحة و 

 الداخلية يف تفصيل األداء .                            
ليت يرتكز عليها ادلدقق عند إعداده لربنامج التدقيق، وربديد طالؽ األنالرقابة الداخلية نقطة ا وتعترب    

لفحوص اليت ستكوف رلاال لتطبيق إجراءات التدقيق، كما أف ضعف نظاـ الرقابة ااالختبارات اليت سيقـو هبا، و 
ب يف ، و إظلا ػلدد أيضا العمق ادلطلو اإلثبات يف عملية التدقيق الداخلية ال ػلدد فقط طبيعة احلصوؿ على أدلة

فحص تلك األدلة وغلب أف يستمر ادلدقق يف فحص وتقييم نظاـ الرقابة الداخلية حىت ؽلكنو من اإلدلاـ 
، و إذل ادلدى الذي يزيل أي شك أو تساؤؿ يف ذىنو عن فعالية اإلجراءات اليت تستخدمها ادلؤسسةباألساليب و 

 .كفاءة النظاـو 
، حبيث يعرب ىذا رب من أىم خطوات التدقيق الداخلييف ادلؤسسة يعتف تقييم تضاـ الرقابة الداخلية ادلعتمد إ    

ضماف السَت احلسن  أجلادلقاييس ادلتبناة من قبل ادلؤسسة من التنظيػمية وجػميع اإلجراءات و   النظاـ عن اخلطة
ن من والتمك ظمة ادلعلوماتية يف ادلؤسسة،ألنا جلميع الوظائف وضماف صحة ومصداقية ادلعلومات الناذبة عن

 إعطاء الصورة الصادقة عن ادلركز ادلارل احلقيقي ذلا. 
  



 

 

 

 مقدمة عامة
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 تمهيد:
           وربسُت األداء يف الفصول بعد تناولنا للخلفية النظرية دلوضوع دور التدقيق الداخلي يف مراقبة

ىذا األخَت   إسقاط سنحاولواستنادا إذل ما سبق ذكره يف اجلانب النظري  سنحاول من خبلل ىذا الفصلة، السابق
ث يحب ، GL2Zق الداخلي يف مؤسسة سونطراك مركب على اجلانب التطبيقي وضلاول التعرف على واقع التدقي

تعترب ىذه األخَتة من ادلؤسسات الكربى يف اجلزائر، فهي الدعامة األساسية لبلقتصاد الوطٍت، كما أهنا تعترب من 
 أىم شركات النفط يف العادل.

 أعمالأو  اإلمهالو من الضياع  منها يف احملافظة على شلتبلكتها ت مؤسسة سوناطراك ثقافة رقابية أمبلبنت
اخلي يعترب التدقيق الد اإلطارية داخل ادلركب، يف ىذا َت الغش والسرقة، وكذا زلاولة التحكم اجليد يف العملية التسي

 كأداة تسيَتية فعالة وعليو سوف نتطرق للمباحث التالية: حلقة رقابية تبناىا ادلركب

 ؛ادلبحث األول: تقدًن مؤسسة سوناطراك

 ؛مهام ودور دائرة التدقيق الداخلي يف ادلركبادلبحث الثاين: 

 .للمركب ادلبحث الثالث: خطوات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
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 : لمحة تاريخية حول مؤسسة سوناطراكالمبحث األول
دي التح جل دفع اآللة الصناعية اليت سبكن من رفعأَتة من النفط والغاز استثمرت من تزخر اجلزائر بثروات كب

 يف وجو التطور االقتصادي يف اجلزائر.
وىنا يظهر الدور الذي تلعبو شركة سوناطراك يف ىذه اإلسًتاتيجية التطورية عن طريق استخراج النفط والغاز 

 مث ربويلو ليصبح مادة قابلة لبلستعمال وتوزيعو ضلو دول العادل. 
فرض على شركة سوناطراك ىيكبل ماليا ىذه السلسلة الطاقوية تؤدي إذل استثمارات معتربة، ىذا ما ي

 .ادلؤسسةوزلاسبيا يضمن الفعالية يف تسيَت ادلوارد ادلكونة دلوجودات 
 

 : تعريف المؤسسةاألول المطلب
سونطراك من أىم الشركات البًتولية يف اجلزائو و إفريقيا، ىي تشارك يف التنقيب، اإلنتاج والنقل عرب تعترب 

روقات ومشتقا اا معتمدة على إسًتاذبية التنويع، سونطراك تطور نشاطات توليد األنابيب، ربويل و تسويق احمل
 الكهرباء، الطاقات اجلديدة وادلتجددة، ربلية مياه البحر، كذلك البحث واستغبلل الطاقة ادلنجمية.

قيا صلدىا يف هبدف مواصلة اسًتاذبيا اا العادلية، تنشط سونطراك يف اجلزائر وعّدة بلدان يف العادل، ففي إفري
، أماّ يف أوروبا صلدىا يف إسبانيا، إيطاليا، الربتغال، بريطانيا العظمى، و يف امريكا البلتينية مارل، النيجر، ليبيا، مصر

 توجد بالبَتو وكذلك الواليات ادلتحدة األمريكية،
وذل يف إفريقيا، ، ربتل سونطراك ادلرتبة األ2010مليار دوالر زلقق خبلل سنة  56.1يقارب رقم أعماذلا 

الثانية عشر يف العادل، إذل جانب أهّنا رابع مصدر للغاز الطبيعي ادلمّيع وثالث مصّدر عادلي لغاز البًتول ادلمّيع و 
  .80خامس مصّدر لغاز الطبيعي

 :المؤسسةالمجاالت التي تنشط فيها  -1
 مثل: نشاطا اا صوب مهام إسًتاتيجية ادلؤسسةتوجو 

 ؛اآلبار البًتولية البحث والتنقيب عن -
 ؛استغبلل ادلوارد البًتولية -
 ؛سبييع الغاز الطبيعي وربويل احملروقات -
 ؛نقل احملروقات -
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 .(التسويق)ادلبادالت التجارية للمنتوجات البًتولية  -
 األهداف اإلستراتيجية للشركة:  -2

 تعتمد على:
 ؛التحكم ادلستمر يف حرفها القاعدية -
 ؛نولوجية و التسيَتيةتقوية طاقتها التك -
 ؛التنمية الدولية والشراكة -
 .تنويع نشاطا اا -
 : المؤسسةوحدات  -3

إطار سامي والذين 14500ألف عامل من بينهم  37 سوناطراك تستوعب ادلؤسسة الوطنية
 %من اجملموع العام.40ديثلون

ربويل الغاز الطبيعي يف كل حيث تتمركز وحدات سبييع و ،على وحدات سبييع الغاز الطبيعي  ادلؤسسةتشمل 
واليت تبعد عن اجلزائر GL1Z،GL2Z ، GL3Z فيما خيص وحدات أرزيو ىي:أّما من أرزيو وسكيكدة، 

 كلم.450حوارلالعاصمة 
 .GL2Zوقد اقتصرت دراستنا التطبيقية على مركب 

 
 GL2Z: نشأة مركب المطلب الثاني

حيث مت إبرام عقد مع شركة أمريكية  ،ائرأحدث مصنع لتمييع الغاز الطبيعي يف اجلز  GL2Z مركب
 3م مليون41.251وأصلز لتمييع 09/02/1977انطبلق أشغالو اذلندسية يف  ومتّ ، 15/04/1976إلنشائو يف 

اسي الرمل، وكان أول إرسال للغاز الطبيعي ادلميع حلقول الغازية حليت من اواآل ،من الغاز الطبيعي يوميا
 .20/07/1981يف

كلم من والية   40وعلى بعد  ،كلم2يف الشمال الشرقي لبلدية بطيوة على بعد  GL2Zيقع مركب 
كلم غرب أرزيو، ويتكون من ثبلثة مناطق صناعية   8وىران، بالتحديد يف ادلنطقة الصناعية أرزيو على بعد حوارل 

 وىي:
 ؛ادلنطقة الصناعية لئلنتاج -
 (؛اذلواء ، خبار ادلاء ، الكهرباء ... )ادلنطقة الصناعية للمنتوجات البلزمة لعملية اإلنتاج  -
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 قطارات لعبور الغاز ادلميع بسعة إنتاج متوسطة تقدر ب: 6ادلنطقة الصناعية لتمييع الغاز و تتكون من  -
 من الغاز الطبيعي يوميا. 3م11000

 التخزين والتصدير:، اإلنتاج -
 ربتوي حلقة اإلنتاج على العناصر التالية:

 ؛طن يف الساعة2760: ـ( بسعة إمجالية تقدر بchaudieresمرجل ) 22 -
 ؛ميغا واط60وحدات إلنتاج الكهرباء سعة الواحدة  03 -
 ؛طن يف الساعة135وحدات إلنتاج خبار ادلاء سعة الواحدة  03 -
 ؛/الساعة3م19800زلطة لضخ ماء البحر بسعة  -
 ؛/الساعة 3م5100زلطة ىوائية بسعة  -
 يقدر إنتاج الوحدة ب:  ،سائل 3م53ي و غاز  3م161/الساعة منها  3م214وحدة إلنتاج األزوت بسعة  -

 يوميا موزعة كالتارل:3م54000
 طن يوميا.623الربوبان: -
 طن يوميا. 119البوتان:  -
 طن يوميا. 439الغازولُت:  -

 أما يف ميما خيص التخزين فنجد مايلي:
 .3م 12500 خزانات لتخزين الغاز الطبيعي ادلميع سعة الواحدة 03 -
 .3م 17500مضخة الغاز الطبيعي بسعة  -
 .3م 29000بسعة خزانات لتخزين  -
 ةاألمريكي ةأنابيب ربميل )تستقبل البواخر اآلتية من اخلارج الواليات ادلتحد 10رصيف للتصدير حيتوي على  -

 وأوروبا(.
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 (GL2Z): تنظيم الوحدة المطلب الثالث
 تنظيم المركب و هيكله:

اط ىذه الوحدة ديارس من طرف ىيئات سلتلفة، لكنها مرتبطة بينها فـإذا نظرنا إليها من ناحية تسلسل إن نش
 :ما يلي ادلسؤوليات صلد

 ؛ادلستوى األعلى: ادلديرية العامة على -
 ؛على ادلستوى ادلتوسط: ما يسمى دبركز النشاط مثل: الورشات وادلكاتب -
 .ز الشغل مثل: العامل يف الصيانةعلى ادلستوى األدىن: ما يسمى دبرك -

 ويكمن تقسيم ىذه الوظائف كما يلي:
 ؛وظائف ادلراقبة تتضمن كل من ادلالية، مصلحة التقنيات ومصلحة األمن -
 ؛وظائف االستغبلل تتضمن مصلحة اإلنتاج، مصلحة الصيانة ومصلحة التموين -
 حة  ادلواردالبشرية.َت تشمل اإلدارة، مصلحة الوسائل العامة ومصليوظائف التس -
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 GL2Z(: الهيكل التنظيمي للمركب 1-4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GL2Zدلركب قسم ادلالية وثائق مقدمة من طرف المصدر: 
 
 
 
 

االستغبلل مديرية  
 مديرية المستخدمين

 دائرة

 الوسائل

 العامة

دائرة 
 اإلنتاج

 المديرية العامة

ةاألمان  
 دائرة اإلعبلم

 دائرة التقنيات

 مساعد ادلدير

 دائرة األمن دائرة ادلالية دائرة األشغال

 مصلحة

 العبلقات

 العامة

 ادلوارد دائرة

 البشرية
 العامة الدائرة

 للمستخدمُت
 دائرة

 التموين
 دائرة

 الصيانة
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   GL2Z المبحث الثاني: مهام ودور دائرة التدقيق الداخلي في المركب
قبة الذاتية من للمرا بآليةضرورة التزويد جلزائرية اليت رأت ول ادلؤسسات اسوناطراك من بُت أكانت مؤسسة 

 .الداخلي حلسن تسيَتىاىيكل مكلف بالتدقيق  إنشاءمُت جيد دلمتلكا اا، حيث مت أأجل ت
وميدان زلل الدراسة علمنا أن ال يوجد قسم  ،ىو أحد فروع مؤسسة سوناطراك  GL2Zمركب أن دبا

إمنا تتواجد ىذه اخللية على مستوى ادلديرية العامة لذلك سوف نستخدم خاص بالتدقيق الداخلي يف ادلركب، و 
 ادلقابلة بغية احلصول على ادلعلومات وربليلها.

 
   GL2Zتقديم التدقيق الداخلي في المركب المطلب األول: 

و مؤسسة سوناطراك أنو ال ديكن يف أي حال من األحوال تسيَت وبفاعلية مؤسسة هبذا لقد أدرك مسَت 
جم  والتنوع يف الفروع وتوزيعها عرب نقاط جغرافية عديدة، إال باللجوء إذل طاقم مؤىل يعتمد عليو يف ادارة احل

ومديرو مؤسسة سوناطراك على التدقيق الداخلي، من أجل االستفادة منو  لكيالتدقيق الداخلي، فاعتمد ما
سة سوناطراك يف طريق اصلاز مديريات للتدقيق مؤس اإلطارية، ففي ىذا َت والستخدامو يف العديد من القضايا التسي

 الداخلي على مستوى كل فرع.
 :كاآليت  تتواجد دائرة التدقيق الداخلي يف مؤسسة سوناطراك وىي مكونة من ثبلث مصاحل ىي

ويتمثل دور ىذه األخَتة يف حرص على تلبية احتياجات ادلدققُت الداخليُت من : مصلحة التوثيق واألرشيف -1
دة العملية وادلعلومات وسلتلف التقارير وادلعلومات الصادرة، كذلك تعمل على نشر سلتلف التعليمات حيث ادلا

 ادلقدمة ذلا.
: إن مصلحة النظم تنتمي إذل دائرة التدقيق الداخلي، فعملها ذو أمهية كبَتة كونو يتمثل يف مصلحة النظم -2

اجلديدة تكون انطبلقا  واإلجراءاتة وىذه التعديبلت عمل جديدة يف نظم الرقابة الداخلي إجراءاتتعديل وخلق 
من التقارير ادلعدة من طرف ادلدققُت الداخليُت، فإذا كانت ىذه ادلصلحة مستقلة عن دائرة التدقيق الداخلي والنظم 

 حىت ديكنها العمل باستقبللية عن ىذه األخَتة.
 : مصلحة التدقيق الداخلي -3

 :مايلي وىي ربتوي بدورىا على
 : ما يلي: وىو الذي يتكفل بادلسؤوليات واألنشطة ادلتمثلة فيرئيس المصلحة 3-1
 ؛ي للفحوصات والسهر على حسن سَتىاالربنامج السنو  إعداد - 
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وتبليغ ادلسؤولُت احملليُت ادلركزيُت واجلهويُت بنتائج تلك الفحوصات وادلواجهة ادليدانية دبا فيها الثغرات  إعبلم - 
إذل ىذه ادلسؤولية ادلسندة إذل رئيس ادلصلحة فإنو مكلف باصلاز ادلهام والوظائف  ةإضافح توصيات، والنقائص واقًتا 

 التالية:
 ؛الربامج وعرضو على ادلديريةربضَت  -
 التقارير. وإرسالبعض ادلعلومات الضرورية  وإضافةعلى سَت ادلهمات  اإلشراف -
   :: وىو الذي يتوذل ادلهام التاليةرئيس المهمة 3-2
 ؛على ادلدققُت اإلشراف -
 ؛وإرشادىمتقدًن النصائح  -
 .التقارير إعداد -
 : وىم ادلكلفون بادلسؤوليات واألنشطة التالية:فريق المدققين 3-3
 ؛الرقابة الداخلية إجراءاتضمان فعالية واحًتام  -
 ؛االطبلع ادلستمر على طرق الفحص دبا فيها ادلعايَت والتطور احلاصل -
 ؛برنامج وسلططات ادلهمات وعرضها على رئيس  الدائرة للمصادقة إعداد -
السهر على حسن سَت ادلهمات وتقدًن تقارير التدقيق الداخلي يف مواعيدىا وربقق ىذه ادلسؤوليات من خبلل  -

 .81االيت مت فحصه حالة ادلصلحة إلثباتالسَت يف ادلؤسسة، تقييم نظام الرقابة يف هناية ادلهمة  إجراءاتتقييم 
 إن مديرية التدقيق الداخلي بصفة عامة صلدىا منظمة بالشكل التارل:

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .معلومات مقدمة من طرف ادلديرية العامة لسونطراك 81
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 مديرية التدقيق الداخليهرم (: 2-4قم )ل ر الشك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 GL2Z  معلومات مقدمة من طرف مركب المصدر:

 
يل علمي ىو اىتمت مؤسسة سوناطراك دبراعاة التأىيل العلمي وادلهٍت عند توظيف ادلدققُت، فادين تأىو قد 

أن يكون ادلوظف حاصل على شهادة ليسانس يف علوم التسيَت و العلوم االقتصادية وما يعادذلا، مع توفر خربة يف 
 رلال التدقيق لكل شخص يتقدم للتوظيف يف التدقيق الداخلي.

تضمن  ىذا التنظيم ىو ما جيب أن يكون يف داخل مجيع مديريات التدقيق الداخلي جلميع الفروع، حىت إنّ 
ادلؤسسة أداء فعاال كفء، إال أنو ىناك نقص من حيث عدد ادلوظفُت، شلا يوجب على ادلتواجدين القيام بعدد كبَت 

 من األعمال كان من ادلفروض توزيعها على عدد أكرب من ادلدققُت.
 :بمؤسسة سونطراك المهام األساسية للتدقيق الداخلي -4

 لي بادلهام األساسية التالية:تقوم ادلديرية ادلركزية للتدقيق الداخ
 ؛تنشيط ومراقبة تطبيق سياسة الرقابة الداخلية وفعاليتها -
 ؛السلوك ادلهٍت للمدققُت الداخلُتمراعاة احًتام وتطبيق معايَت التدقيق الداخلي و  -
 ؛ادلعمول هبا يف سوناطراك واإلجراءاتالسهر على احًتام وتطبيق السياسات  -
 ؛للمؤسسة اإلسًتاذبيةلسوناطراك ادلبٍت على األىداف  سلطط التدقيق إعداد -

 مدير التدقيق الداخلي 

 )المشرف(

 مسؤول المهمات 

 المدققون األوليين

 المدققون المبتدئون )مساعدون(
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لتقرير حول مهمات التدقيق وا ،تأمُت وضمان جودة ادلهمات واحًتام ادلعايَت وادلناىج ادلهنية سارية ادلفعول -
 ؛و على مستوى كل فرع ة على مستوى سلتلف ىياكل التدقيقالداخلي ادلنجز 

 العامة. اإلدارةوبة من طرف التكفل دبهمات التدقيق اخلاصة ادلطل -
 

 GL2Z المطلب الثاني: مسار التدقيق الداخلي في المركب
لى عج بأس  أن نعرّ  قبل التطرق إذل الكيفية اليت يتم اعتمادىا يف عمليات التدقيق الداخلي يف ادلركب، ال

 احلالة التنظيمية الذاتية دلديرية التدقيق.
من خبللو بأداء مهامو، ىذا التنظيم يسهل عليو الرجوع إذل أي  كل مدقق يقوم بتنظيم ادلكتب الذي يقوم

وتنظيم ادللفات اجلارية و الدائمة بطريقة مبلئمة، ومن أىم ىذه ادللفات  بإعدادمعلومة يريد احلصول عليها، فيقوم 
 حول عمليات سابقة. إعدادىاالربنامج العام السنوي دلهمة التدقيق و التقارير السابقة اليت مت 

 GL2Z منهجية عملية التدقيق الداخلي للمركب -1
جلميع عمليات التدقيق، فتحدد أىم العمليات اليت سوف يتم تدقيقها  ملشاسنوي  برنامج إعداديتم  

دقق دلباشر ىامو وأخذ والتواريخ اليت جيب أن تنفد فيها ىذه العمليات، كما يتم ربديد اجلهة اليت يعتمد عليها ادل
 .مادتو منها

ىذا وفقا دلا  (،GL2Z)مركب  من قبل مدير الفرع لالربنامج يعد من قبل مدير التدقيق ليناقش ويعدىذا 
، اإلسًتاتيجيةقو يف السنوات السابقة، وما مت مبلحظتو من جهة، وفقا لتتبع مدى تنفيذ واصلاز األىداف يمت تدق

ع الرئيس ادلدير مر التدقيق ليناقشو مرة أخرى و مديل يتم اخلروج بربنامج عام يذىب بوبعد عملية ادلناقشة والتعدي
العام ومدير الفرع، حىت يتم ادلصادقة عليو دبا خيدم األىداف العامة واخلاصة ليتم توزيع ىذا الربنامج على مديرية 

 التدقيق، لتقوم ىذه األخَت بتطبيق الربنامج واصلاز ادلهام وتكليف ادلدققُت بذلك.
)ادلدير العام( إذل مدير التدقيق وىذا التكليف قد خيص   إما من قبل الرئيست استثنائية تأيتافىناك تكلي

عملية ما وقع فيها لبس أو ظهور بعض األخطاء أو وجود اضلرافات كبَتة ...اخل، وقد تأيت ىذه التكليفات 
بعملية التدقيق   بالقياماالستثنائية من قبل مدير الفرع إذل مدير التدقيق، فتكون ىذه التكليفات يف صورة أمر 

 كادلخزن أو االنتاج و ادلالية، فيقوم مدير التدقيق الداخلي بدوره.
 بالرجوعدراسة مع حل الوظيفة اليت سيتم تدقيقها وىذا  بإعدادقبل بداية أي مهمة يقوم ادلدققون الداخليون 

مج العملية على ادليدان، وعند اجلديدة إذا وجدت، ويتم بعدىا تنفيذ برنا اإلجراءاتإذل التقارير السابقة وسلتلف 
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وصول فرقة ادلدققُت الداخليُت إذل الناحية ادلراد فحصها فإن أول اتصال يكون مع مدير الناحية لقيم األمر بادلهمة 
 .82وعرض موضوعها

 أىم ادلراحل اليت دير هبا ادلدقق الداخلي خبلل اصلازه دلهمتو: و الشكل التارل يبُت
 نجاز المدقق الداخلي لمهمته: مراحل إ(3-4الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من طرف ادلديرية العامة لسونطراك. : من إعداد الطالب باإلعتماد على معلومات مقدمةالمصدر
 

االختبار  إجراءاتخرائط التدفق ووضع  وإنشاءولكي يتسٌت للمدقق الداخلي الدخول يف مرحلة احلوار 
 عليو طرح أسئلة على ادلوظفُت. واستخراج نقاط الضعف ونقاط القوة جيب

                                                             
82

 يس مصلحة قسم المالية .معلومات مقدمة من طرف رئ 

 إنشاء خرائط التدفق

 مرحلة احلوار

 إجراء االختبار

استخراج نقاط القوة 
ط الضعفونقا  

 إعداد التقرير النهائي
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منهجية عمل التدقيق الداخلي يف ادلركب يطبق ما توصل إليو ادلعهد الفرنسي للتدقيق  نّ إعلى العموم ف
 والرقابة الداخلية وىو كالتارل:

 التخطيط:  -1
 تتم ىذه ادلرحلة عرب اخلطوات التالية:

 اقتراح المواضيع: 1-1
ق الداخلي رلموعة من ادلواضيع مبنية على أىداف زلددة الصلازىا خبلل السنة تقًتح ادلديرية ادلركزية للتدقي

واليت بواسطتها يتم اصلاز مشروع ادلخطط السنوي للتدقيق الداخلي  ،لوظيفية ادلركزيةوىي زبص الفروع واذلياكل ا
 GL2Z  مركب، من بينها سلطط مشروع الذي يشمل مشاريع سلططات الفروع

 المواضيع:دراسة واختيار  1-2
ادلكونة من مدراء التدقيق على ادلستوى ادلركزي بدارسة ادلشروع،  اخلطوة تقوم جلنة مديرية التدقيقيف ىذه 

 .حيث تعتمد ىذه الدراسة على تقدير أمهية ادلواضيع واختيارىا وترتيبها حسب األولوية وزبصيص ادلوارد البلزمة ذلا
 تدعيم المخطط: 1-3

ادلخطط اخلاص هبا أخذا بعُت االعتبار  إهناءمن كل وحدة للتدقيق  واضيع، يطلببعد دراسة واختيار ادل
 .إذل ادلديرية ادلركزية وإرسالومن طرف جلنة مديرية التدقيق  إصدارىاالقرارات اليت مت 

 المصادقة على المخطط:  1-4
قة عليو من طرف رئيس وادلصاد GL2Zدلركب م تقدديو إذل اللجنة التنفيذية يت وإهنائوبعد عملية تدعيم 

 ادلدير العام.
 تنفيذ المخطط: -2

دلؤسسة سونطراك كل موضوع يشملو ادلخطط يتم تنفيذه دبهمة، ومن أجل ىذا وضعت ادلديرية ادلركزية 
 ،لف اخلطوات لتحضَت وتنفيذ ادلهمةوالذي يصف سلت ،قيادة مهمة التدقيق الداخليى يسم إجراءللتدقيق الداخلي 

 .على كل مهمات التدقيق على مستوى مؤسسة سوناطراك راءاإلجويطبق ىذا 
 ( التالية:3كل مهمة من مهام التدقيق تتم عرب اخلطوات )

 :ة التحضير للمهمةيعمل -2-1

 كالتارل:  و تتم ىذه اخلطوات 
 ختيار فريق التدقيق:ا -أ
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عي ادلهٍت، ويتكون ىذا الفريق التدقيق الكفاءة و الو  ويتم اختيار ىذا الفريق وفقا للمعايَت إذ تتطلب مهمات
 مدققُت، ربت مسؤولية ادلشرف. 3أو  2من رئيس ادلهمة، 

 :اآليت ىذا الفريق على و يستند تركيب
 .طبيعة و تعقيد ادلهمة -
 .قيد الوقت -
 .ادلوارد ادلتاحة -

 رسالة المهمة:  -ب
ترسل إذل ى ادلديرية العامة،، بداخلو ، بل على مستو  ال تقع GL2Zألّن مصلحة التدقيق الداخلي دلركب و 

 و تتضمن ما يلي: ،حبضور ادلدققُت عن قريب إلشعارىا رسالة  الوحدة اخلاضعة للتدقيق
 ؛تاريخ بداية ادلهمة -
 ؛الفًتة البلزمة الصلاز ادلهمة -
 ؛اسم رئيس ادلهمة -
 .اسم ادلدققُت -
 الدراسة األولية: -ج

 ة ميدانيا، يقوم ادلدققون الداخليون بدراسة كل ادلعلومات ادلفيدة ادلتعلقة بالنشاط زلل التدقيقمقبل اصلاز ادله
 لميدان زلل التدقيق، والقيام بتحليل ادلخاطر وربديد أىداف التدقيق.لوىذا ما يسمح بتكوين مرجع  بادلركب،

 التشاور مع مسيري الوحدة محل التدقيق: -د
تدقيق جيب على رئيس ادلهمة أن يربمج لقاء مع ادلسؤولُت ادلعنيُت للتشاور حول قبل االنطبلق يف عملية ال

مع عمل الوحدة يسمح ىذا التشاور بتأكيد ادلخاطر اليت مت التدقيق دلهمة، وكذا مناقشة تنسيق ا وأىداففائدة 
 .و اليت قد تواجههم داخل الوحدة ربديدىا

 ل المخاطر:و جد -ه
على إذ يهدف إذل ربديد نقاط القوة والضعف احلقيقية واحملتملة  ،يل ادلخاطريلخص ىذا اجلدول مرحلة ربل

 مستوى ادلركب.
 تنفيذ المهمة: 2-2

 سبر عملية تنفيذ ادلهمة خبطوات التالية:
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 االجتماع االفتتاحي: -أ
لو ، ويتم خبلاخلاضع للتدقيق على مستوى ادلركب اجلهة ادلسؤولة عن النشاط وإدارة ُتيعقد بُت ادلدقق

 شرح طبيعة ادلهمة و أسلوب التنسيق واالتصال وادلعلومات ادلطلوبة.
 الفحص الميداني: -ب

، و احلصول على ادلعلومات اليت البلزمةيف ىذه اخلطوة يقوم فريق التدقيق وطبقا لربنامج العمل بالفحوصات 
 تساعد على ربقيق أىداف ادلهمة.

 ومن بُت األدوات ادلستعملة يف عملية الفحص:
 وثائق العمل: -
 ؛وثيقة كشف وربليل ادلشكل -
 .وثيقة تغطية الفحص -
 أدوات االستجواب: -
 ؛اإلحصائياالستقصاء  -
 ؛احملاورة -
 .الرقابة الداخلية يانةاستب -
 الدراسة الوصفية: -
 ؛اذليكل الوظيفي -
 ؛شبكة ربليل ادلهام -
 .خريطة سَت ادلعلومات -

تم وضع خبلصة جزئية من طرق ادلدقق يف شكل وثيقة كشف وربليل بعد كل مرحلة من برنامج العمل ي
ادلقًتحة على الوحدة اليت  ( حيث ىذه تقوم بطرح ادلشكل، تعريفو، أسبابو، وتأثَته والتوصياتFRAPادلشاكل )

 :والشكل التارل يوضح منوذج عن وثيقة كشف وربليل ادلشكل، عت للتدقيقضخ
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 تحليل المشكلكشف و قة  ور  :(4-4)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GL2Zوثائق مقدمة من طرف مؤسسة مركب المصدر: 
 اجتماع نهاية مرحلة الفحص: 2-3

 :مها كالتارل تتم ىذه اخلطوة من خبلل عقد اجتماعُت
يكون االجتماع األول بُت رئيس ادلهمة وادلدققُت للتأكد من أن رلموع النقاط و األىداف ادلسطرة يف 

 .د مت ربقيقهابرنامج العمل ق
زلل  GL2Z لـ أما االجتماع الثاين يكون بُت فريق التدقيق )رئيس ادلهمة وادلدققُت( ومسؤورل الوحدة

 .بالنتائج ادلتوصل إليها إلعبلمهمالتدقيق 
 التقرير النهائي -3

 بعد عملية ادلصادقة على ادلشروع وتعديلو إذا تطلب األمر ذلك، يصبح تقرير هنائي حيث يتضمن ىذا
 :مايلي التقرير

 .GL2Zادلركب  خبلصة موجهة دلسَتي -

 المهمة: 

 التاريخ:

 من إعداد:

 مراجع من: 

 

 

 

 

 المشكل:____________________________________________

 الحدث:_______________________________________________ 

 ________________________األسباب:_______________________

 التأثير:_________________________________________________

 _______________________________________________التوصيات:

 

 ورقة كشف وتحليل المشكل رقم:

Feuille de révélation et d’analyse de problème  

(F.R.A.P) N° : 
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 ؛ادلبلحظات والتوصيات -
 .موقف ادلسؤولُت ادلعنيُت بعملية التدقيق -

 :ما يلي ىذا التقرير إذل كل من إرسالويتم 
 ؛ادلسؤولُت ادلعنيُت بتنفيذ التوصيات -
 .ركبمسؤول الوحدة اخلاضعة للتدقيق العضو يف اللجنة التنفيذية للم -
 عة التوصياتمتاب -4

 اخلطوات التالية:تتمثل ىذه ادلرحلة يف متابعة التوصيات ادلوجودة يف تقارير التدقيق وىي تتم وفق 
 تحضير مخطط النشاط: -أ

يف ىذه اخلطوة يقوم مسؤول الوحدة اليت خضعت لعملية التدقيق بًتمجة كل التوصيات اليت يتضمنها التقرير 
 إذل وحدة التدقيق وحيتوي ىذا اجلدول على: إرسالوو النهائي إذل سلطط عملي للنشاطات 

 ؛التوصيات -
 ؛الشخص ادلسؤول على تطبيق التوصيات -
 .اآلجال احملددة لتنفيذىا -
 فحص مخطط النشاط: -ب

بعد استبلم سلطط النشاط من الوحدة ادلعنية يقوم فريق التدقيق بفحص ومراقبة كل نقطة منو للتأكد من أهنا 
 .روح )التوصيات(تتطابق مع ادلشكل ادلط

 :تتبع وتقييم مخطط النشاط -ج 
و اليت تبُت مدى التقدم  وإرساذلاوثيقة إذل الوحدة ادلعنية دلؤلىا  بإرسالكل ثبلثة أشهر تقوم وحدة التدقيق 

 يف تطبيق التوصيات.
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 وثيقة متابعة تطبيق التوصيات :(5-4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 GL2Z ة من طرف ادلؤسسة مركبوثائق مقدم لمصدر:ا

 
 وتقييم التدقيق الداخلي: GL2Zالمطلب الثالث: معايير إعداد التقرير في المركب 

لفهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل إليها من قبل مدير ادلركب ومدير التدقيق ىناك منوذج يتم على 
 التقارير النهائية لعلمية التدقيق. إعدادأساسو 

التقرير النهائي ألي عملية جبودة، حيًتم  فيها رلموعة من النقاط، وىذه النقاط مت استنباطها جيب أن يعد 
 ما يلي:لداخليُت األمريكي وادلتمثلة يف التقارير، الصادرة عن معهد ادلدققُت ا إعدادمن معايَت 

 ؛وواضح، سلتصر ويف الوقت ادلناسب جيب أن يكون التقرير موضوعي -

   
   

 الوثيقة تمأل وترجع إلى وحدة التدقيق عشرة أيام بعد االستالم

 تقرير التدقيق......................................الوحدة .....................................التاريخ ..........

 توصية رقم: ..................................

 البيان

 المتفق عليه خالل االجتماع الختامي:تاريخ تطبيق التوصية 

 

 التوصية:        أنجزت                                    تحت الدراسة                          رفضت     

 طرف: متابعة مخطط النشاط من  قبول مخطط النشاط: نعم           ال 

 االسم والقب.................   
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ادلوضوعي على حقائق تكون غَت متحيزة، كما جيب أن تشمل األسباب والنتائج، والتوصيات حيتوي التقرير  -
 ؛بدون ربيز

 ؛جيب أن تبُت التقارير الغرض والنطاق عندما يكون ذلك مبلئم -
 ؛جيب أن حيتوي التقرير على رأي ادلدقق -
لخصات وتبُت ادلعلومات العامة من ادلمكن أن حيتوي التقرير على معلومات عامة كخلفية للتقرير وعلى م -

الوحدات التنظيمية واألنشطة زلل الفحص كما توفر معلومات تفسَتية مبلئمة وقد تشمل أيضا األسباب والنتائج 
 والتوصيات اخلاصة بفًتات سابقة. 

 GL2Z:حركة التقرير داخل المركب -1
اخلي ليقوم بدراستها و مناقشتها، ليتم ذبميع لًتفع إذل مدير التدقيق الد أعماذلمتقارير  بإعداديقوم ادلدققون 

وىذا حسب موضوع عملية التدقيق ليتم التطرق  ، GL2Z مركبتقرير شامل، مناقشتو مع مدير  وإعدادالتقارير 
تطبيقها ومدى مبلئمتها لؤلىداف ادلرجوة والفًتة الزمنية  إمكانيةخاصة إذل التوصيات اليت مت التوصل إليها ومناقشة 

 لتطبيقها. البلزمة
 الشكل العام للتقرير في الفرع: -2

 جيب أن تعد كل التقارير بصفة عامة على النحو التارل:
 ؛عنوان عملية التدقيق -
 ر؛فهرس أو خطة التقري -
 ؛رلال وأىداف ونطاق العمل -
 ؛قييم نظام الرقابة الداخليةت -
 ؛لوضع التشغيليا -
 ؛طبيق الفحصت -
 ؛ة الداخليةتائج تقييم نظام الرقاب -
 ؛لخصم -
 للوحدة زلل التدقيق. وصياتت -
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 :GL2Zتقييم التدقيق الداخلي للمركب  -3
وخَت دليل على ذلك ىو مدى اعتماد  ،التدقيق الداخلي بدرجة كبَتة يف ازباذ القرارات بادلركب يساىم

كامل أو اغلبها، وىذا لدرجة حيث يتم تنفيذىا بشكل   ،ادلسؤولُت على تقاريرىا وما ورد فيو من نتائج وتوصيات
 التدقيق. ةثقة اليت منحت يف موظفي مديريال

ففي كل مرة يواجو ادلدير مشكل  ،فعلى مستوى ادلركب يشكل التدقيق الداخلي الدعامة األساسية للمركب
ا توصل إليو من الداخلي، ليشَت عليو أما دب التدقيقما أو يكون أمام قرارات تتعدد فيها البدائل، فانو يستعُت دبدير 

 نتائج و توصيات، وإما بصفة مباشرة أين يكون االتصال بينهما مشافهة. 
 

 المبحث الثالث: خطوات تقييم أنظمة الرقابة الداخلية واقتراحات المدقق
تتم عملية دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية يف ادلركب من طرف ادلدقق عرب خطوات أساسية وىي كما 

 يلي:
 ؛نظام الرقابة الداخلية فهم ىيكل -
 ؛ربديد سلاطر الرقابة -
 .اختبارات االلتزام -

 .وىذا ما سنتاولو يف ىذا ادلبحث بشكل أعمق
 

 داخل المركب المطلب األول: طرق تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
 عند تقييمو للرقابة الداخلية، وىناك مشاكل يتعرض ذلا. داخليىناك طرق يعتمد عليها ادلدقق ال

 تقييم أنظمة الرقابة الداخلية: -1
قد اعتمد ادلدققُت يف ظل ادلدخل السائد حاليا لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على رلموعة من الطرق 

 :ما يلي ، ومن ىذه الوسائلعلى مستوى ادلركب ذلك التقييم إلجراءوالوسائل 
 التقرير الوصفي:  1-1

رير ليشتمل على وصف كامل لنظام الرقابة الداخلية وما حيتوي عليو ادلدقق )أو أحد مساعديو( ىذا التق يعدّ 
، وطبيعة السجبلت اليت يتم االحتفاظ هبا، ويتم احلصول داخل ادلركب من تدفق للمعلومات وتقسيم للواجبات
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ية قرائن ، والدورة ادلستندية وأاإلجراءاتعلى ىذه ادلعلومات من خبلل ادلقاببلت مع العاملُت، والرجوع إذل دليل 
 أخرى مبلئمة.

الرأي فيما إذا كان ادلدقق  وإبداءوعادة ما يتم عرض ىذا التقرير على بعض ادلسؤولُت داخل الوحدة دلراجعتو 
قد أصاب يف تفسَت بعض األحداث، وذلك قبل كتابتو يف صورتو النهائية. ويف الفًتات ادلالية التالية قد يتطلب 

ومن مث فليس من الضروري  ،علمياتتظهره عملية التدقيق من تغَتات يف سَت ال األمر تعديل ىذا التقرير وفقا دل
 .83تقرير جديد إعداد

 قوائم األسئلة: 1-2
تتطلب ىذه الوسيلة تصميم رلموعة من االستفسارات تتناول مجيع نواحي النشاط داخل الوحدة، وتتوزع 

لوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ادلطبق ل اإلجاباتعلى العاملُت لتلقي الردود عليها، مث ربليل تلك 
داخل الوحدة. ومن األفضل أن تقسم قائمة األسئلة إذل عدة أجزاء، خيصص كل جزء منها جملموعة من األسئلة 

  "نعم" أو "ال" إجاباتللحصول على  األسئلةرلاالت النشاط. ويف معظم احلاالت تصمم ىذه   بإحدىتتعلق 
وتعترب ىذه الوسيلة من أكثر  ،بعض القصور يف الرقابة الداخلية بالنفي قد تعٍت احتمال وجود اإلجابةحيث أن 

 :ما يلي الوسائل استخداما بُت ادلدققُت، دلا ربققو من مزايا أمهها
 ؛صميم رلموعة من األسئلة لكل رلالتغطية اجملاالت اليت  ام ادلدقق عن ت إمكانية -
دلمكن استخدامها قبل البدء يف عملية التدقيق ا القوائم، شلا جيعل من  عدادإيط يف استخدام مبدأ التنم إمكانية -

 ؛بفًتة كافية
 ؛ديكن استخدام القوائم بواسطة أشخاص أقل تأىيبل وخربة، بعكس احلال عند استخدام الوسائل األخرى للتقييم -
ادلوجودة، وىذا ما تفتقر إليو الوسائل األخرى سبدنا دبعيار ديكن استخدامو كمقياس لدى فاعلية الرقابة الداخلية  -

 للتقييم.
 :  GL2Z لمركب مشاكل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية -2

 :ما يلي ؤدي لسوء إذل ظهور بعض ادلشاكل لعل أمههاتة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية إن عملي
، ولعل للمركبقييم نظام الرقابة الداخلية : أن ادلدققُت سوف يتوصلون إذل نتائج سلتلفة نتيجة تالمشكلة األولى

 : ما يلي ذلك يرجع إذل عدة أسباب منها
 ؛قد ال يعترب كذلك بالنسبة لآلخر اختبلف ادلعايَت الشخصية لكل منهم، فما يعترب مبلئما بالنسبة ألحدىم -

                                                             
83

 معلومات مقدمة من طرف رئيس مصلحة قسم المالية . 
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 ؛استخدام طرق سلتلفة للتقييم -
 .الرقابة الداخلية تكون منها نظاموضع أولويات سلتلفة للعناصر اليت ت -

ذلك ألن عملية التقييم تستنفذ جزءا كبَتا من الزمن،  ،بع من عملية التقييم يف حد ذا اا: فهي تنالمشكلة الثانية
ولذلك جيد ادلدقق نفسو أمام معايرين أحدمها جيعلو يندفع يف عملية التقييم إذل حد جيعل العمليات األخرى تفقد 

وال شك أن الذي  ،االنتهاء من عملية التدقيق كلها جيعلو يؤجل عملية التقييم إذل ما بعد األمهية البلزمة ذلا، واآلخر
 .من ناحية أخرى دققكل من التيارين وأن عملية التقييم تعترب عبئا على ادل  إغراءيؤدي إذل وجود ىذه ادلشكلة ىو 

ات الداخلية نتيجة للعبلقة كوحدة واحدة، : فهي صعوبة احلكم على فاعلية أنظمة الرقابة الداخليالمشكلة الثالثة  
غَت أن ىذه ادلشاكل ال  ،التعمق يف عمليات الفحص والدراسةوخاصة عند  ادلركب، حساباتادلعقدة بُت سلتلف 

 ليلها دبا حيقق كفاية يف األداء.ملية التقييم، وجيب ادلعمل على ربوأمهية ع ضرورةتقلل من 
 

 المركب وظائفخلي بمختلف عالقة التدقيق الدا المطب الثاني:
  .التدقيق الداخلي لو عبلقة مع سلتلف الوظائف يف ادلؤسسة وذلك بغية ربقيق التكاملإن 

 التدقيق الخارجي والداخلي: ،العالقة بين المراقبة الداخلية -1
 وسيلة من والسياسات دبا يف ذلك التدقيق الداخلي الذي يعترب اإلجراءاتادلراقبة الداخلية عبارة عن رلموعة 

وسائل ادلراقبة الداخلية، حبيث تقييم نظام الرقابة الداخلية يتم من طرف ادلدقق الداخلي وتقييم عمل ادلدقق 
، فوجود ىذه الوظائف ضروري جدا يف ادلؤسسة حيث يؤدي ىذا لسونطراك الداخلي يتم من طرف ادلدقق اخلارجي
 .ة للمركبألىداف ادلسطر والوصول إذل االتكامل إذل الرفع من مستوى األداء 

 العالقة بين التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير: -2
كما ديارس كل منهما الرقابة على عمل اآلخر ،إن التدقيق الداخلي ومراقبة التسيَت يكمل أحدمها اآلخر 

 .)رقابة متبادلة(
لي دبراقبة ىذه ادلعلومات وتصميم نظام ادلعلومات يف حُت يقوم ادلدقق الداخ بإعداد  يقوم مراقب التسيَت

 .والتحقق منها )التقارير(
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 GL2Z المطلب الثالث: تقرير المدقق للمركب

 .إذل أعضاء جلنة التدقيق  العليا أو اإلدارةيرفع تقرير التدقيق الداخلي إذل 
 العليا دارةلئل دو ربديد مداىا يع نّ إف ،ويف الوقت الذي يكون يف مسؤولية ادلدقق الداخلي الكثَت من التنوع

 اليت يعمل هبا ادلدقق الداخلي.على مستوى ادلديرية العامة سة أو أعضاء جلنة التدقيق للمؤس للمركب
يقوم هبا ادلدقق الداخلي حيث يتضمن التقرير رلموعة من التوصيات  ةخر خطو آتقدًن التقرير يعد 

 واالقًتاحات اليت جيب تنفيذىا. 
تكون توصيات يف شكل رأي أو  العليا، و اإلدارةإذل  إرسالومن التقرير  جيب على ادلدقق دبجرد االنتهاءإذ 

التنفيذية اليت قام  اإلدارةتوصية وأن يكون هبا عرض حللول، ويتعُت على ادلدقق الداخلي أن يقوم بعرض تقريره على 
ناك تأخَت يف تسليم بتدقيق أعماذلا كي يكون لديهم علم بأخطائهم اليت رآىا ادلدقق يف عملهم، وان ال يكون ى

 العليا. اإلدارةالتقرير إذل 
فادلقصود ىنا  ،ألنو يعمل هبا ويتبعها ،استقبللية ادلدقق الداخلي عن ادلؤسسة إمكانيةوبالرغم من عدم 

ولكي يكون فعاال وذو جدوة جيب  ،باالستقبللية أن تكون ذباه األقسام ادلطلوب من ادلدقق الداخلي تدقيق أعماذلا
 للمراكب األخرىومن غَت ادلمكن ، لقيام بالعناية ادلهنية ادلطلوبةم بأي عمل تنفيذي حىت يتمكن من اأن ال يقو 

وىو و أختبلف حجم النشاط، لديو  يةلعدم توافر احلياد GL2Zدلركب االعتماد على تقارير ادلدقق الداخلي 
 جوىر االختبلف بُت ادلدقق الداخلي ادلدقق اخلارجي.
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 لفصل: خالصة ا
كما   ،التدقيق الداخلي واخلطوات ادلتبعة يف عملية التدقيق إجراءلقد اعتمدنا يف دراستنا التطبيقية على كيفية 

تقليل من من أجل ال ادلسطرة، وكذلك لئلجراءاتأن وجود التدقيق الداخلي يضمن التطبيق والتنفيذ الفعلي 
 .بادلركب تملة احلدوثزلاألخطاء واالضلرافات 

ل فيها االضلرافات لؤسسة سوناطراك إذل توفَت جو رقايب على يساعدىا على أداء أنشطتها بصورة تقتسعى م
واألخطاء غَت مرغوب فيها، كما تسعى إذل تبٍت طرق ومناذج تسيَتية ورقابية حديثة، حبيث وفقت مؤسسة 

وعملية ازباذ القرارات بصفة  سوناطراك من جعل التدقيق الداخلي كأداة تساعد يف العملية التسيَتية بصفة عامة
، لذلك ساعد إنشائهااألمر الذي جيعلها ربقق رلموعة من النتائج ادلتبلحقة عرب سنوات متبلحقة منذ  ،خاصة

 التدقيق الداخلي على تفعيل سلتلف النتائج االجيابية وىذا ما جعلها من أكرب ادلؤسسات اجلزائرية.
 ربقيق أىداف ومتطلبات ادلؤسسة، حبيث يعترب من األدوات الدراسة مدى أمهية التدقيق يف اوأظهرت لن

 .البد من اعتمادىا يف التسيَت والضرورية اليتاألساسية 
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 عامة:خاتمة 
من خالل ىذا البحث حاولنا التعرض إىل سلتلف ادلفاىيم وأساسيات التدقيق وادلراقبة الداخلية وكذا 
ادلراحل اليت مير هبا التدقيق الداخلي من خالل اكتساب معرفة حول ادلؤسسة موضوع الدراسة، حبيث كانت 

عمل على احلد من حدوثها حيث استخدمت  أىداف التدقيق يف البداية زلدودة باكتشاف األخطاء والغش وال
تدقيق كامل ومستمر للعمليات احلسابية، ولكن مع تطور إمكانيات ادلدققني وإسهامهم يف تقدمي  إلجراءكوسيلة 
إىل جانب خدماهتم ادلالية تطور مفهوم التدقيق واتسع نطاقو لدرجة أصبح معناه يف الوقت احلاضر  إداريةخدمات 

 تحقيق األىداف الكلية للمؤسسة.لص وتقييم كافة األنشطة والعمليات كخدمة يشتمل على تدقيق وفح
اجلانب التطبيقي مع  أووسنحاول فيما يلي أن نقدم النتائج اليت توصلنا إليها سواء كان يف اجلانب النظري 

 إعطاءا مع الرجوع إىل الفرضيات اليت سبق وضعها أثناء اختيارنا ذلذا ادلوضوع وذلك هبدف تأكيدىا أو نفيه
 بعض االقًتاحات.

 فيما خيص اختبار الفرضيات فقد أدت معاجلة البحث إىل النتائج التالية:
توقف صلاح عملية التدقيق الداخلي على إتباع ادلدقق جملموعة من فيما خيص الفرضية األوىل وادلتمثلة يف 

 .ادلعايري ادلتعارف عليها

حيث على ادلدقق إتباع الدارسة ادليدانية قمنا بإثبات ىذه الفرضية،  الثاين وحتليلاألول و فبعد دراستنا الفصل  
  يق.وذلك باعتبارىا ادلوجو الرئيسي لعملية التدق معايري التدقيق الدولية لتحقيق أعلى كفاءة وأحسن أداء،

هم يف إبراز أمهية دورىم والتسويق أس ووجود جتمعات مهنية تضم ادلدققني الداخليني وترعى مصاحلهم
حدث ستمر وزلاولة ادلدقق للحصول على أضف إىل ذلك اخلربة ادلهنية والتكوين ادلأللمهنة بشكل جيد، 

 قيق من خالل حضور ندوات وملتقيات.ادلعلومات والنظريات ادلتعلقة بالتد
ىام يف حوكمة ادلؤسسة بدور يقوم ادلدقق الداخلي فكرة أّن : وادلتضمنة نيةأما فيما خيص الفرضية الثا

عليو يف ادلهمة، ادلدقق حىت ينطلق ف ة الداخلية وتفعيل إدارة ادلخاطر، فقد مّت إثبات صحتها،قييم نظام الرقابوت
 ، ووصع إحتماالت لألخطار ادلستقبلية،ن ملفات العمل حىت تسهل عملو، وحصولو على أدلة وقرائن إثباتيكو ت

 ية وادلالية بكل صدق ونزاىة يف تقرير يشمل ذلك.ليقوم يف األخري باإلدالء برأيو حول صدق البيانات احملاسب
على اكتشاف وإبراز نقط القوة والضعف  يعمل ادلدقق الداخلي و ادلتضمنة أنّ الثالثة: أما بالنسبة للفرضية 

فقد مّت اثبات صحتها أيضا، فالتواجد ادلستمر للمدقق الداخلي على مستوى ادلركب  ،لنظام الرقابة الداخلية
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ئمة جتعلو ملما بكل التفاصيل، و يصبح مدركا لنقاط القوة والضعف للمركب، كما تصبح لو ىيبة بني ورقابتو الدا
 ادلوظفني و ىذا ما يقلل من نسب الغش و األخطاء.

جودة حوكمة ادلؤسسات تعتمد بشكل كبري على فعالية التدقيق الرابعة: ادلتضمنة فكرة  أما بالنسبة للفرضية
فرضيات الثالثة سونطراك، فهي صحيحة، فمن خالل إثبات ال مؤسسة لى أداءالداخلي وىو ما ينعكس ع

األوىل، نستنتج أّن فعالية التدقيق الداخلي حتّسن األداء وذلك  من خالل الرقابة ادلستمرة، ىذا من شأنو  ان 
 يؤدي إىل حوكمة جيدة للمركب تنعكس عليو إجيابا.

 أما النتائج ادلتوصل إليها فجاءت كما يلي:
لتصحيح األخطاء الرفع من  التدقيق الداخلي وظيفة تابعة للمديرية العامة من أجل حتسني الدورة اإلدارية -

 األداء؛
يعترب التدقيق الداخلي وظيفة أساسية يف ادلؤسسة هبدف محاية شلتلكاهتا من السرقة والتالعبات ومن األخطاء  -

 ظهار الثغرات السلبية يف ادلؤسسة؛ى ادلستوى الداخلي وبالتايل إاحملتملة، وكذا حتفيز العمال على األداء اجليد عل
وطرق  اإلداريةتعترب الرقابة الداخلية رلموع القوانني الداخلية، اإلجراءات ادلكتوبة وغري ادلكتوبة، التوصيات  -

 ىم يف التحكم األفضل يف ادلؤسسة؛العمل اليت تسا
بد من مراعاة عدد من ادلقومات و اإلجراءات األساسية اليت من أجل وجود أنظمة رقابية داخلية سليمة، ال -

يك يف تعمل على ضمان الفعالية والكفاءة، وإن اإلخالل بتنفيذ أحد ىذه اإلجراءات أو جتاىلها يؤدي إىل تشك
 مصداقية ىذا النظام ادلطبق؛

جراءهتا وكذلك إوإن التدقيق الداخلي يعترب العنصر األساسي وادلهم يف تقييم نظام الرقابة الداخلية ومراقبة تنفيذ  -
 التحسينات ادلناسبة ذلا؛إبراز أىم نقاط الضعف والقوة واقًتاح احللول و 

ر ادلنوط هبا شلا يعطي إن إتباع معايري التدقيق والقواعد ادلتعارف عليها يؤدي هبذه الوظيفة إىل لعب الدو  -
 ادلصداقية للنتائج ادلتوصل إليها؛

تتم شلارسة عملية التدقيق الداخلي وفق خطوات متكاملة ومًتابطة طبقا دلعايري متعارف عليها وتنتهي ىذه  -
 ية إىل ادلستفدين من ىذا التقرير؛العملية باإلدالء بالرأي حول صدق وسالمة القوائم ادلال
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من أىم األدوات اليت يعتمد عليها ادلدقق من خالل تصميم خرائط لسري العمليات  خرائط التدفق ىي -
واإلجراءات وبالتايل يسهل على أي شخص مهما كانت وظيفتو من فهم العمليات ولكنها طريقة تسلتزم وقتا 

 وصعوبة استعمال الرموز واألشكال؛طويال الصلازىا نظرا لتعقيد العمليات 
صاء من أكثر األساليب استعماال من طرف ادلدققني الداخليني نظرا إلمكانية تغطية مجيع أسلوب قوائم االستق -

 اجملاالت اليت هتم ادلدقق عن طريق تصميم رلموعة من األسئلة لكل رلال وتلقي اإلجابات عليها ومن مت حتليلها.
ابة لديها، وأن التدقيق معظم اإلدارات احلالية تعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي يف تعزيز نظام الرق

ليات اإلدارية زاء التنظيم، حيث تدفق كافة العمالداخلي مبفهومو احلديث أصبح ميارس أنشطتو يف سلتلف أج
أىم طرق االتصال بني العاملني داخل تنظيم ادلؤسسة  إبرازوادلالية والتشغيلية، لدى على ادلؤسسة أن هتتم وتعمل 

 لوصول إىل األىداف بصورة فعالة.و بني ادلدققني الداخليني هبدف ا
ىو إظهار نقاط القوة والضعف يف ، GL2Zىدف ادلدقق من خالل قيامو بتقييم نظام الرقابة الداخلية دلركب  -

 نظامو من أجل احلكم على فعاليتو، وتقدمي التوصيات إذا كان ىناك قصور فيو.
النصوص ادلعمول هبا كافية، ادلعلومات ادلتدفقة ىدف خلية التدقيق الداخلي للمركب ىو التأكد دوريا من أن  -

 ة واذلياكل واضحة ومناسبة،صادقة، العمليات شرعية، التنظيمات فعال
سوناطراك التدقيق الداخلي أداة تساعد يف العملية التسيريية بصفة عامة وعملية اختاذ القرارات بصفة جعلت  -

 إلجيابية، و حتقيق أحسن أداء.ا جعلها حتقق رلموعة من النتائجاألمر الذي  ،خاصة
 ويف األخري وبعد االنتهاء من عرض النتائج كان البد أن خنرج مبجموعة من االقًتاحات

زيادة الوعي واالىتمام بالتدقيق الداخلي واعتبار ادلدقق موظف دلساعدة اآلخرين عن طريق متابعة ومراجعة  -
توعية وتنمية اإلحساس بروح ادلسؤولية من خالل توليد العمل للوصول إىل احلد األعلى من األداء ذلذا جيب 

القناعة الكاملة لدى ادلوظفني وادلدريرين بأن تقارير ومالحظات ادلدققني الداخليني تستخدم لتطوير قدراهتم 
 ومهارهتم بشكل أفضل يف ادلستقبل وللرفع من كفاءة العمل وليس دلعاقبتهم على أدائهم ادلاضي.

التوصيات واالقًتاحات اليت تندرج ضمن التقرير النهائي للمدققني الداخليني مع اعطاء ضرورة االىتمام ب -
 شهادات، باإلضافة إىل حث ادلدققني الداخليني لالخنراط يف معهد التدقيق الداخلي لتبادل و اكتساب اخلربات.



 الخاتمة العامة
 

[117] 

 

بدرجات عالية من الفاعلية إن توفري اجلو الرقايب الفعال )غري ادلعرقل للنشاط( يساعد على بلوغ األىداف  -
والكفاءة لذا نقًتح على أي مسؤول يف أي مؤسسة أن يسعى إىل تبين طرق ومناذج رقابية حديثة، تساعدىم على 

 التقليل من الثغرات و أعمال الغش والتوفيق يف القيام بأداء أنشطتهم بصورة فعالة.
 أفاق البحث:

 نقاط اجلديرة بالدراسة وىي:ميكن بنهاية ىذا البحث أن نلفت النظر لبعض ال
  ؛أثر التدقيق الداخلي يف التقليل من ادلخاطر ادلواجهة -
 منها؛دور جلان التدقيق يف زيادة استقاللية التدقيق الداخلي، ومدى استفادة ادلؤسسة  -
 فعالية ادلعايري الدولية للتدقيق الداخلي يف األداء الفعال لوظيفة التدقيق الداخلي. -
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 قائمة المراجع:
 الكتب :

طبعة عمان،  ،العريب مكتبة اجملتمع، م على خماطر األعمال حداثة وتطورالتدقيق القائنظمي،  إيهابراهيم بإ -
 .9002األوىل، ، 

 . 9002االسكندرية ، ،، منشأة ادلعارفمحد أبو السعود حممد، االجتاهات احلديثة لقياس وتقييم أداء ادلوظفنيأ -
، ةاإلطار الفكري والنظم التطبيقية، الدار اجلامعي علي حسني، نظم ادلعلومات احملاسيب امحد حسني -

 . 9002 – 9009، اإلسكندرية
 .9222، عمان، الطبعة األوىل، تدقيق احلديث للحسابات، دار صفاء، الأمحد حلمي مجعة -
 . 9099 ،أمحد حلمي مجعة، التدقيق الداخلي واحلكومي، دار الصفار، عمان -
 .9090، عمان، والداخلية، مكتبة اجملتمع العريباخلطيب خالد راغب، مفاهيم حديثة يف الرقابة ادلالية  -
 ،9009 عمان، ،مطابع الشمساجملمع العريب للمحاسبني القانونني، مفاهيم  التدقيق ادلتقدمة،  -
 .9009، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ت يف الرقابة وادلراجعة الداخليةاالجتاها ،وآخرون السوافريي فتحي -
 .9220، عمان دار البشري، ،اإلطار النظري و احملتوى السلوكي ادلراجعة الداخلية ،العمرات امحد صاحل -
 .9002القاهرة،  ،، دار النصرالقبطان حممد، قواعد ادلراجعة يف أعمال البنوك  -
 .9002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التأكدأمني البد أمحد نطغي، ادلراجعة وخدمات  -
 .9002، اإلسكندرية، أمني السيد أمحد لطفي، فلسفة ادلراجعة، دار اجلامعية -
-9002دار الفكر العريب، ، اإلسكندرية تقييم األداء مداخل جديدة لعامل جديد، ،توفيق حممد عبد احملسن -

9002.  
 -9009، مصر، وي و االلكرتوين، الدار اجلامعيةالداخلية يف النظامني اليدثناء علي القباين، الرقابة احملاسبية  -

9002. 
 .9002طبعة األوىل،  دار الصفاء، عمان،، دخل إىل التدقيق والتأكيد احلديثادلمجعة أمحد حلمي،  -
  .9000 ،اإلسكندرية، ةخل وظيفي، الدار اجلامعيدميل أمحد توفيق، إدارة األعمال مج -
مراجعة احلسابات ادلتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملية،  حسني يوسف القاضي، دحدوح، حسني أمحد-

  .9002، الطبعة األوىل األردن، دار الثقافة،
، عمان، مؤسسة الوراقحسني القاضي حسني دحدح، أماميات التدقيق يف ظل ادلعايري األمريكية والدولية،  -

9222.  
  .9009 ،، احملاسبة الإلدارية لرجال األعمال، دار النشر والتوزيع اإلسالمية، القاهرة حسني شحاتة -
 .9222، األردن ، دار وائل،، التدقيق و الرقابة يف البنوكخالد أمني عبد اهلل -
 .9090خالد راغب اخلطيب، مفاهيم حديثة يف الرقابة ادلالية والداخلية، مكتبة اجملتمع العريب، عمان،  -
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، مؤسسة الوراق، يق وفقا دلعايري التدقيق الدوليةالتدقيق الداخلي بني نظرية والتطبخلف عبد اهلل الواردات،  -
  .9002األردن، الطبعة األوىل، 

 .9002 ،األردن،دار اليازوزي  رعد عبد اهلل الطائ  و عيسى قدادة ،إدارة اجلودة الشاملة، -
الشركة وادلراجعة الداخلية يف تطوير االقتصاد الوطين، ادلعهد اإلسالمي سعدايب ابراهيم أمحد، دور حوكمة  -

 .9002 ،للبحوث والتدريب، جدة
 طبعة األوىل،ال القاهرة،صبح داوود يوسف، دليل التدقيق الداخلي وفق ادلعايري الدولية، دار الكتب العلمية،  -

9002. 
منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  يف ادلنظمات،تكنولوجيا األداء البشري  عبد الباري إبراهيم درة، -

  .9002القاهرة، 
 .9002دار الثقافة، عمان،  ،عبد الرزاق حممد قاسم، حتليل وتصميم نظم ادلعلومات احملاسبية -
سكندرية االعبد الفتاح حممد الصحن، فتحي رزق سوافريي، الرقابة الداخلية وادلراجعة الداخلية، الدار اجلامعية  -
،9002. 

  .9009 ،اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،ادلراجعة اخلارجية موضوعات متخصصة ،عبد الفاتح الصحن وآخرون
 .9002،اليمناألساليب العلمية يف التخطيط والرقابة وتقومي األداء، مطابع جامعة عدان ، عبد اهلل حزام، -
 .9002-9002 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، الداخلية،الرقابة و ادلراجعة  شحاتة، عبد الوهاب نصر -
  ،منشورات ذات السالسل، جامعة الكويت أساسيات التكاليف واحملاسبية اإلدارية، علي عبد الرحيم وآخرون، -

9220. 
  .9002عمان، الطبعة األوىل،  ، ، مبادئ اإلدارة احلديث، مكتب دار لثقافةعمر سعيد وآخرون -
  .9002 ،، عمان، الدار ادلسرية، الناحية النظرية، تدقيق احلسابات ادلعاصرادلطارنةغسالن فالح  -
 .9002اجلديدة، اإلسكندرية،  يةدار اجلامعالحممد إمساعيل بالل، مبادئ اإلدارة بني النظرية والتطبيق،  -
  .9002، ، نظم ادلعلومات احملاسبية، دار إجييبت، االسكندريةحممد الفيومي حممد -
  .9002حممد بوتني، ادلراجعة ومرتبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -
 . 9009 إلسكندرية، ا،ق، الدار اجلامعيةنظرية ادلراجعة واليات التطبي حممد مسري الصبان، -
 .9220حممد مسري الصبان، حممد الفيومي حممد، ادلراجعة بني النظري والتطبيق، الدار اجلامعية،بريوت،  -
 .9009، ، األردنل، دار وائحممد يوسف حفناوي ، نظم ادلعلومات احملاسبية -
 .9222 مصر ييم األداء، جامعة القاهرة،وتق اإلداريةمنصور حامد حممود، ثناء عطية، ادلراجعة  -
  .9002الدار اجلامعية، اإلسكندرية، خلية يف ظل التشغيل االلكرتوين، ادلراجعة الدانادر شعبان السواح،  -
 .الثالثة ةالطبع ،هادي التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، ،دار وائل ، عمان -
 .9009،، الطبعة األوىلدلنصورةاجلالء ، ا ، مكتبة، أصول ادلراجعةحيي حسني عبيد وإبراهيم طه عبد الوهاب -
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 الملتقيات العلمية: 
إدارة ادلخاطر ادلصرفية، ورقة حبث مقدمة إىل ادللتقى الوطين حول مهنة  فريدة صاحل، دور التدقيق الداخلي يف -

 جامعة سكيكدة،. ،9090فيفري 99-90ادلنعقد يومي  الدقيق يف اجلزائر،
 المجالت العلمية:

اجمللة العلمية لكلية  ،يل االقتصادية يف منظمات األعمالدور ادلراجعة الداخلية يف تفعبكري علي حجاج،  -
 .9002، 20التجارة، جامعة األزهر، العدد 

 :مذكرات التخرج
كيفية تقييم فعالية الرقابة الداخلي، مذكرة ماسرت، ختصص تدقيق حماسيب مراقبة التسيري، كلية العلوم حياة،  لبال-

  .9099االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغاًل، 
لة عبد الغين، فضل علي، "مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها يف البنوك اليمنية"، رسا -

 .ماجستري، جامعة الريموك، عمان
شعبان لطفي، ادلراجعة الداخلية مهتمها ومسامهتها يف حتسني سري ادلؤسسة، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  -

9002. 
ك اإلسالمية العاملة يف قطاع مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي ادلتعارف عليها يف البنو حممد سعيد كامل،  -

ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم احملاسبة والتمويل، مذكرة ، االسالمي الفلسطيينالبنك  -غزة
 .غزة
، مذكرة بنك القدس -يوسف سعيد، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء ادلايل واإلداري لألوراق ادلالية -

 .9002ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، قسم احملاسبة ولتمويل، غزة، 
جامعة  مذكرة ادلاجيستري، دور الرقابة الداخلية وادلراجعة اخلارجية يف حتسني أداء ادلؤسسة، وجدان علي أمحد،-

 .9090-9002،اجلزائر
 المطبوعات: 
 .9099أمين عبد اهلل أبو بكر، التدقيق الداخلي، مدونة، جامعة أبو ظيب،  -

 المواقع اإللكترونية:
http://www.sonatrach.com 
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 الملخص:
يف وىران،-، ارزيو،مؤسسة سونطراكGNL2Zالتدقيق الداخلي مبركب تقدم ىذه الدراسة تشخيصا لوظيفة 

، وذلك باستخدام هد األمريكي للمراجعني الداخليني، والصادرة عن املعالداخلي تدقيقضوء املعايري الدولية لل
ىذه األسئلة  ،باملركب التدقيق الداخلياملسؤول على وظيفة طريقيت املقابلة املباشرة، مع توجيو أسئلة مباشرة على 

من النتائج، حول مدى تبين واحرتام ممارسة وظيفة  كانت يف شكل استبيان، حيث مت بذلك التوصل إىل جمموعة
للمعايري الدولية للمهنة، وعلى إثر ىذه النتائج مت اقرتاح جمموعة من  GNL2Zمبركب  التدقيق الداخلي

باعتبار أن ىذه الوظيفة من املقومات اإلدارية  جودةو إىل مستوى ذ التدقيق الداخليللنهوض بوظيفة التوصيات، 
 األساسية للنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.

، معايري الصفات ، معايري األداء، رقابة للتدقيق الداخلي، معايري دولية التدقيق الداخلي:  يةالكلمات المفتاح
 ، األداء.داخلية

Abstract : In the light of the international standards for internal audit , issued by 
the American Institute of internal auditors (IIA), this study provides a diagnosis of 
the internal audit function in the complex GNL2Z of Sonatrach in arziw-oran . It 
uses two ways of direct interview, including direct questions to the one is in 
charge of the internal audit function in the complex. These questions are in the 
form of a questionnaire. So they can reach some results about adoption and 
respect for the implementation of internal audit function, following the 
international standards for the profession. Consequently a set of recommendations 
are proposed. So, the internal audit function can reach an advanced level of 
quality. 
Keywords : Internal audit, international standards for internal audit, qualities 
standards, performance standards, internal control, Performance. 

 


