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الرقابةنظاماملعملخاللمناللعبھيالذيالدور البحث
مجالّت،كتب،"باملوضوعمنمجموعةباالعتمادوذلكاملؤسساتالداخلية

تحديدأجلمنالعمليةعندققللمموجھ"مواقع
أناملتوّصلالنتائجومنالنظام،ومبادئھاملدققمندرجة

املؤسسةاملدققيقومالداخليةالرقابةنظامأدواتمنأداة
الضعفنقاطعنالكشفاملالية،:أداءتقييمأجلمن

ذلك،الالزمةالتوصياتوتقديممستقبليةمخاطرمنقدبما

درجةيتحددالعناصرمنمجموعةالتدقيقيرتكزكما
املدققاملدققاستقالليةالعناصرومنالداخليةالرقابةنظام

.املبّلغلنتائجھامل

.املؤسسةدققامل،التدقيقالداخلية،الرقابة:املفتاحية

Résumé :

Cette recherche vise à montrer le rôle joué par l’auditeur interne à travers la fonction d’audit
pour l’amélioration du système de contrôle interne au sein des entreprises économiques, et
pour cela, on s’est appuyé sur plusieurs références liées a ce sujet et sur un questionnaire
destiné à l’auditeur interne dans l’entreprise afin de déterminer le degré d’impact des taches et
des principes professionnels d’audit sur l’amélioration du système de contrôle interne.

Parmi les résultats les plus importants obtenus on distingue :

 l’audit interne est un outil de système de contrôle interne, l’entreprise l’utilise afin
d’évaluer la performance de ces différentes activités : comptables, financières,
opérationnelles et administratives et aussi pour détecter les points faibles dans ce
système et faire les recommandations nécessaires pour y faire face.

 L’efficacité de l’audit interne est basée sur un ensemble d’éléments parmi eu :
l’indépendance, l’expérience et l’efficacité de l’auditeur interne et le  suivi des
résultats rapportés.

Les mots clés : contrôle interne, audite interne, auditeur interne, entreprise économique.
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وعنللكشفوظيفةعنعبارةفمنذمراحلعمليةمرت
منأداةأصبحتواليوممنخوفأديما

واملاليةاملختلفةأداءتقييمحيثبلوغاملؤسسة
.أنوعھاملؤسسةتطبيقھمجاالتبمختلفالتدقيقوجدتوتقدم

:النحوي الفصلنقسمإنارتأينالدا
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ــــــــــــــــــــــ

اتخاذاملعلوماتاملختلفةالتنظيميةعنالفضوالدائنون املديرون
املناسبالوقتومناسبةوصائبةسليمةقراراتاتخاذيتم

وموضوعيةاملرآةاتخاذعمليةدور يلعبالتدقيقأنشك
العملنتائج

1للتدقيقالتطور :الأو 

اتخاذالبياناتمنالتحققحاجةمنالتدقيق
الوثائقتدلولقدللواقع،البياناتتلكمطابقةمنالتأكد

املدققللتأكدواليونانقدماءأن
«auditing»تدقيق""أننجدللوقوفتال بالدفاترالقيود

أواستماعيدل«audire»يونانيةمشتقة

والتدقيقالقرن املزدوجالقيد
.والتدقيقاملحاسبة

بإيطاليافمنذسواء،حدالتجاري تطور واملراقبةالتدقيقتطور صاحبلقد
املؤسساتتطور تبعالذياملستمروالتطور عشر،لسادساو عشر

أننفساملالكإذالفرديةاملؤسساتاملراقبة
أموالرؤوسعشر،الصناعيةالثورةالصناعيةاملؤسسات

املخاطرةلديھتتوفرامتناعموالالتطور،ملساير

Roboratifتأسستحيثم.1581عامبإيطالياالتدقيقميدانمنظمةأول وقد
عضواأنالتدقيقول امز يجبإذن

تدقيقعمليةأصبحتالسبقفضلالدول منوقد
أنمنبالرغمم1854جمعيةعندمامستقلة

3177ذلكقبل

تاعبمنحمايةبقصدالتدقيقوجوبينصوالذيم1862سنة
ساعدحيثالتقدمالتدقيق

1

17، ص 2007خالد امین عبد هللا " علم تدقیق الحسابات الناحیة النظریة و العلمیة" دار وائل للنشر، االردن، الطبعة االولى  1
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1882املتحدةياتال الو 1881ففي
الشرق أمام،1911سنةوفنلندام،1904لياا1902وكندا1896سنةوأملانيا،)م1916

عندم1909سنةدون زاولةمبدأتحيثاملجال،السبقفضلملصر
م1953سنةار واململاملنظم)1(رقمالقانون صدور 

1955سنةنقابةتحولتمصر،تنظيممحاولة
كماومسؤولياتوحقوق أعمالينظمم1958سنةدستورا

م.1919سنةالعراقمتقدمة

بقانون حيثم1958أمام1948سنةمطبقاقانون ظلوقد
قانون صدور أماالدخول ينظملقانون خاضعةالتدقيقوأصبحتاالع

1964سنة12(رقمقانون باسمصدرحيثدائماأصبحوالذيم1962سنةاملؤقت
مطبقام1913لسنةقانون ظلفقد

التدقيقأصول منتضمنعندمام1960سنة
التدقيقممارسةنظمآخرقانون صدرم1962سنةالقانون 

وسلطنةمنظمةحالياتتمتع
والسدانواليمنعمان،

املستمرالبحثمنمنھاملتوخاةللتدقيقحقةاملتال تراالتطو إن
قتصادالعامليةجعلھالنظري من

2وجھقتصاديةاملؤسسات

العصور.للتدقيقلتطور جدول التدقيقموضوعاك

17/18خالد امین عبد هللا، مرجع سبق ذكره ص  1

ات التطبیقیة" دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي،" المراجعة و تدقیق الحسابات االطار النظري و الممارس2
7، ص2003، الجزائر، بن  عكنون 
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1-1

التدقيقاملدققبالتدقيقمراملدة
امليالدقبل2000من

الدينرجليالدمي1700
السارق معاقبة

اختالس
حماية

معاقبةوالغش،منع17001850من
.فاعليھ،

تأكيدتجنب18501900من

19001940من
املحاسبة

الغشتجنب

املاليةالكشوفات
.

19401970من
املحاسبة

وسامةصدق
املالية

نظامنوعية19701990من
و

التدقيق
الصورة1990منابتداء

الرقابةنظامونوعية
ظل

ضد

20037/8
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التدقيق:ثانيا

وتقييممنظمةعملية"عنعبارةأنھالتدقيقAAAاملحاسبةجمعية
تأكيدبتأكيدات

1النتائجتلكالتأكيدات

منللتحققمحايداً انتقادًيافنياً فحصاً املؤسسةودفاترفحصعملية"
الرايوابداءالعمليات

2

طرفمنمقدمةأو"أنھالتدقيقالعملمنظمةوعرفت
معللحكمإصداروالتقييماملعلوماتتقنياتمنمجموعة

3."بالتنظيماملتعلقةالنظاموفعاليةمصداقية

املتوخاةلتبعاً منللتدقيقخالھمنينظرتوضيحوأضافتالسابقاملنظمةفي
:

املؤسسة؛داخلاملنتجةاملعلوماتحول ري أأي:املعلوماتنوعيةتقدير
النظاموفعاليةالنجاعةتقدير

السابقةخالمن

تمالعملياتوسامةتال البياناتفحصأي:الفحص
؛

أعمالالسليماملالية:التحقيق
للمركز

:سواءاملعنيةموجھوالتحقيقالفحصنتائجبلورةأي

:أنھالسابقةللتدقيق

علمياً يقومثبات،أدلةوتقييممنظمةعمليةأوالتدقيق
للتأكدبفحصاملؤسسة،خارجأوداخلمنسواءوعمليًا،

18، ص 2004امین السید احمد لطفي،" المراجعة بین النظریة و التطبیق"، الدار الجامعیة، مصر، 1

07، ص2000،" المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات"، دار صفاء للنشر، االردن، احمد حلمي جمعة 2

10د التھامي طواھر، مسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره ص محم 3
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املاليةمحايديار واعطاءقتصادية،ألحداثاملنجزةالعملياتمةال وس
1معينة.زمنيةخالاملعنيةالنتائجوتبليغوالتحقيقالفحصنتائج

ھـــــــــــأنواعودقيقــــــالتاتــــــأساسي:املطلب

وتحددتقامتأساسياتمنظمةأنشكال
التدقيقفروضارتكزتفقدالتدقيق،ذلكومن

2التدقيق.واجراءاتتحددت

التدقيقفروض:أوال

وأساسيةسابقةومتطلباتمعتقدات"الفروض
سنوردوفيماعملياتإليھالرجوعيمكننظري إطارالفروضمنجملةالتدقيق

:الفروض

البياناتفحصالتدقيقيتمحور :للفحصالبياناتقابلية.1
منلتقييماملستخدمةمنالفرضاملولدالنظامعنالناتجة

العناصرى أخر مناملقدمةاملعلوماتومصداقية

املعلومات؛مالئمة
الفحص؛قابلية
عدم
قابلية.

املنافعالتبادلالفرضيقوم:املدققحتميوجودعدم.2
والعكسصائبة،قراراتاتخاذاملدققطرفمنتمبمعلوماتخاللمن

تمثيلوحقيقةواقعصائبمحايديبديأنكذلك
للمؤسسة.املعلومات

املدققالفرض:وتوطئةأخطاءأيةمنللفحصتقدممعلوماتوأيةاملاليةالقوائمخلو.3
مسؤوليةالعنايةبذلعن

املتفقالتدقيق

10محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره ص 1

م عبد السالم عبد هللا سعید ابو سرعة" التكامل بین المراجعة الداخلیة و المراجعة الخارجیة" مذكرة تخرج ضمن متطلبات ماجیستر في العلو2
12ص 2010محاسبة و تدقیق، جامعة الجزائر التجاریة، تخصص 
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تقليلمنيمكناملؤسسةداخلالداخليةللرقابةسليمنظاموجودإن:الداخليةللرقابةسليمنظاموجودي4
بدالاقتصاديالتدقيقنجعلكمانقللموانعباتال والتخطاءحدوث

من

للمبادئوفقاتمقداملعلوماتأنالفرضيقوم:للمبادئاملناسبالتطبيق.5
القوائمصاحيةحقيقيامؤشراإذااملتفق

املركزاملؤسسة

العملياتأنالفرض:املستقبلواملفرداتالعناصر.6
سليمنظاموضمنسليمةوفقتمتاملؤسسةقامت

رجعاالمالضروري منباتلذاوالعكساملستقبل
املفروض.الداخليةالرقابةونظاماجراءاتالضعفمواطنلكشف

وفقوذلككمدققالسنداملدققيقوم:فقطكمدققعملھول از ي.7
املدققواملدققاملؤسسةماتفاقيةملا

تحقيقاملحددةبوظائفھاملدققأنالتدقيقإطاركذلكعملھ
1العملية.مناملتوخاة

2التدقيقمــــــــ:اـــثاني

التدقيقوتتمثلأساسأوساسيةأوالتعميم
(Broad Généralisations)تمثلكماالسابقالفروضمن

يمكنقلأساسيةخمسفإنحالأية،املبادئتحديد
التدقيقمجال

الخالسلوك
؛
الواجبة؛العناية
ثبات؛أدلة
3.العادلوالصادقالعرض

13عبد السالم عبد هللا سعید ابو سرعة، مرجع سبق ذكره ص 1

ولید توماس، امرسون ھنكي،" المراجعة بین النظریة و التطبیق"، الكتاب االول، تعریب و مراجعة: احمد حامد حجاج، كمال الدین سعید، دار2
43، ص 2006المریخ للنشر السعودیة،

ولید توماس، امرسون ھنكي،" المراجعة بین النظریة و التطبیق"، الكتاب االول، تعریب و مراجعة: احمد حامد حجاج، كمال الدین سعید، 3
43مرجع سبق ذكره ص 
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قــــــالتدقيـــــمع:الثالثاملطلب

ولقد.منھالتدقيقعمليةتقييمالخمنالتدقيق
التدقيق"عنوانتحتضمنوضععملمنأول 

1مجموعاتثالثمقسمةتضمنوقد"املتعارف

-عامة: General Standardsأوتتعلقمنمجموعة
؛personal standardsالبعضاطلقاملنطلقومنالتدقيق،

العمل:Standards of Field Workتنفيذمجموعةعنعبارة
التدقيق؛عملية

إعدادStandards of Reportingمجموعةعنعبارة
ذللكوشروط

العامة:الأو 

أنيجبأنالتدقيقللقائمتتعلق
أساسيةمطالبتمثلعامةبواسطةتقدم

الصفاتتنصكذلكئمة،ال مبصورةواعدادالعململقابلةنحتاج
لھمحايداراييتضمنيمكنفإنھاملدقق،أنيجب

السلوكقواعداملطلوب،باالستقالليتمتعوأندرجةاملراجع،إضافةً 
.املتعارف

2:العامةوتنقسم

معيار1)

49خالد امین عبد هللا، مرجع سبق ذكره ص 1
16، ص 2002الجامعیة للنشر ، مصر، محمد سمیر الصبان، عبد الوھاب نصر علي" المراجعة الخارجیة"، الدار 2
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لھكفاءةلديھأنيجباملاليةالكشوفاتبفحصيقومالذيأناملعيار
يتمتعأنبدالفنيةمواصفات

يتوافرأنيجباملدققآلراءاملستعملة
القدرتحديدمنالبدالكفاءةمعيارولتحديد،إبداءعندلالستق

:معيار)2

للرايقيمةالثقةلينالقيمةذواملدققيبديھالذيالرايوذلك
مستقاليقومالذيأنيجبلذلكواملوضوعية،باالستقالليةيتمتعالمنيصدرالذي

مستقلأنھرايھنظرأيضايبدوأنيجبوانما
خدماتتخلققيمةرايھلاملدققفاستقاللية

:العنايةمعيار3)

بتحقيقبواسطةتحقيقھيجبمسؤوليةيفرضالعنايةبذلإن
دليلأنمنالواجبةالعنايةيبذلأنيجبفاملدققواعدادالعمل
1التدقيق.وتأييدلتدعيمومناسب

العملثانيا

2:تنقسمر بددوليًا،املتعارفالتدقيقمن

:املساعدينوضع.1

الفقري التدقيقلعمليةالسليمالتخطيطفإنمسبقاً اً مخططبھالقياميجبعملأيإن
لتحقيقالذيوالوقتاملتاحةاملتوخاةيحدد

وتحديدالتدقيقلعمليةاملتاحالوقتاملدققيقومإذتلك
املفرداتاشتمالھخاللنظامالتدقيقلعمليةاملسطرةمناملنتظرة

التدقيقلعمليةلقياسكأداةوتوقيتھ،والتمحيصالفحصوخطواترداالم
ومحاولةتحديداملخططباألداءاملنجزمقارنةخالمن

وتحديدبھالقياميجبمااحتوائھالتدقيقلعمليةاملوحدالدليلمسبقاً املخطط
وملساعديھ.إليھاملسندةعمليةمنالبدءوتوقيتلذلكالزمنية

:الداخليةالرقابةنظامتقييممعيار.2

16/17محمد سمیر الصبان، عبد الوھاب نصر علي، مرجع سبق ذكره ص  1

45محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره ص 2
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اعتمادااملراداملفرداتالتدقيقلنوعيةمحددللمؤسسةالداخليةالرقابةنظام
بإجراءاتھلمقوماتھاملولدالنظامعنالناتجةاملعلوماتومصداقيةنوعيةأثردرجة

الداخليةالرقابةنظامتقييملذاالطالبةطرافمصداقيةللمعلومات
بإحدىالضروري منباتاملراجعطرفمنعالية

سئلة؛عنستقصاء.أ
الداخلية؛الرقابةلنظامالوصفي.ب

.ج.

أدلةكفايةمعيار.3

املالحظاتالفحصعنالتدقيققرائنوثباتأدلةمنقدريجب
إبداءسليمكأساسواملصادقات

املدققعليھالذيعملية

1

إبداءمعيار:ثالثا

2:التاليةوتتضمنالتدقيقلعمليةعدادإكيفيةبتحديدتتعلق

عرضوعدالةصدقملقياسمعيار.1

وفقاً أنمدققمناملعياريتطلب
قبوالاملقبولةمدققينظر،)املتعارف(عاماً قبوالً املقبولةللمبادئ

اعدادأنوعدالةصدقلقياسكمعيارعاما
منخاليةمصداقي

غش.أيمتعمدة،أوأخطاء،أيمتعمدة،

:املتعارفاملبادئتطبيقثباتمعيار.2

46محمد التھامي طواھر، مسعود صدیقي، مرجع سبق ذكره ص 1
ظل حتمیة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر" مذكرة ماجیستر في علوم التسییر، مناعي، "تقاریر المراجعة الخارجیة في حكیمة2

68ص 2009تخصص محاسبة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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مدارلضمانوذلكاملبادئتطبيقاملعيار
أدتاملاليةالسنواتأو

املتوصلاملاليةالنتائجالسابقةاملاليةعناصرالتداخليؤدياملبادئ
املعيارمنت

للمقارنة؛املالية
املبادئطرأتطبيعةتوضيح

مالئمةذلكمدققيجب
:التاممعيار.3

ماليةمعلوماتعنالتدقيقاملدققإفصاحضرورةيتطلبعدادإمنالثالثاملعيارأنكما
أوحذفتأوأغفلتقدماإذاوذلكالعرض،وعدالةلصدق

التدقيقلممااملناسبأنأيبواسطةاملالحظات
ثمومنخاف

املالية.لصدقحاجةالبأنھالقناعةوصل

:واحدةكوحدةاملاليةالقوائم.4

ري أأنيجب
عدمحالةمنعنصرأوعنرايھيبدي

1ذلكأسبابأنيجبالرايإبداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IIA
1941

1947IIA
1957

68/69حكیمة مناعي، "تقاریر المراجعة الخارجیة في ظل حتمیة تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة في الجزائر"، مرجع سبق ذكره ص  1
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1964review

املالية.

1974
1977

1978

1.

1988عام
1998/9/1

1996IIA

1999

2001

2

30،31ص 2006األردن الطبعة األولى مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع،،یق الداخلي بین النظریة و التطبیق، التدقخلف عبد هللا الوردات 1

32خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  2
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1

-Audit:(Audio.Audire

-Interne(Externe(





2

IIA

3

ؤسسة" مذكرة تخرج ضمن متطلبات شھادة ماستر خیاطي الجیاللي ،احمد ھنشور خیرة " التدقیق الداخلي و دوره في الحفاظ على ممتلكات الم1
24ص 2000-1999جامعة مستغانم ،

10ص 2012كریمة علي الجوھر و آخرون ، التدقیق و الرقابة الداخلیة على المؤسسات منشورات المنظمة العربیة للتنمیة االداریة2
Instistute of internal Auditors (iia), standards for the Professional practice of internal Auditing p31 3
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2004

1

2

3

4

:

1-

10د كریمة علي الجوھر و آخرون مرجع سبق ذكره ص  1

24، ص 2004ھادي تمیمي ، مدخل إلى التدقیق ، دار وائل للنشر ،عمان ، األردن ، الطبعة الثانیة  2

31، ص 2000یة و التطبیق ،الدار الجامعیة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة یونس محمد جربوع ، مراجعة الحسابات بین النظر 3

یاسمینة  بن حمو، ملیكة بن شاعة "عالقة التدقیق الداخلي بنظام الرقابة الداخلیة" مذكرة تخرج من متطلبات الحصول على شھادة ماستر،  4
12تخصص مالیة و محاسبة ، جامعة عبد الحمید ابن بادیس ،مستغانم ، ص 
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2-

؛امل- 

 -

امل- 

 -

3-

راقبةمل
1

2

التأكد

تأكيداالتنفيذية



التأكد


3

12ص الرقابة الداخلیة" ، مرجع سبق ذكره یاسمینة  بن حمو، ملیكة بن شاعة "عالقة التدقیق الداخلي بنظام1
37ص 2014خلف عبد هللا الوردات "دلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة الصادرة "،الوراق للنشر و التوزیع، االردن الطبعة االولى  2

ماستر ،تخصص مالیة ،كلیة العلوم التجاریة ، جامعة بودالي فاطمة و عدالة خیرة ، الرقابة و المراجعة الداخلیة في المؤسسة ، مذكرة تخرج 3
25-24ص 2011-2010عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ،
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ضمان

.





1

التح






29الرقابة و المراجعة الداخلیة في المؤسسة مرجع سبق ذكره ، ص بودالي فاطمة و عدالة خیرة ،1
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1

2





-

تدقيق-

30نفس المرجع السابق ، ص :  1

15، مرجع سبق ذكره ص یاسمینة  بن حمو، ملیكة بن شاعة  2
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1



-

؛-

-





2



55خلف  عبد هللا الواردات ، مرجع سبق ذكره ص 1

56،57خلف عبد هللا الواردات، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

60، 58،59مرجع سبق ذكره  ، ص خلف عبد هللا الوردات ،1
نادیة ، دراسة و تطبیق الرقابة و المراجعة الداخلیة في المؤسسة ، مذكرة تخرج شھادة ماستر ، تخصص مالیة ،كلیة     مال و بلھواريبن علي ا2

106، ص 2011-2010العلوم التجاریة ، 
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1-

-

ال-

2-1

-

-

-

-

3-

-

-

106وردات، مرجع سبق ذكره صخلف عبد هللا ال 1
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1

عنالصادرةالتدقيقبوظيفةخاصةنيوجدأصبح
IIAمنمجموعةوالوظائفمنمجموعاتخمسة

قيمةذاتإرشاداتتحتوي مجموعات

2:التاليةامل

1(:

بتدقيقيقومعناملدققأنمعيار
املدققاستقالأنعليھأيوالالتام

خطالتدقيققسمملديرللمدققاملركزيقوم
عنمستقالاملدققبحيثواملوضوعيةالتدقيق،دارةمجلسمع

التدقيقلقسمأنيجب:)التنظيميالوضع(املؤسسةاملدقق
ومنالعليادارةمندعماملدققيحصلأنبأداء

ذلكلھالتدقيققسممديريتمتعأنللتدقيق
اتصالالتدقيقيجبكماالقسم،توصياتوتنفيذقسمھعملنطاقوتوسيع

قسمومناملعلوماتتوصيلمجلسمعمباشر
التدقيققسممديرمجلسأعضاءإجماعوجودخالمنأنيمكنالتدقيق

التدقيققسمومسؤولياتسلطاتتحديديتمأن

التدقيقلوظيفةأدائھعندموضوعيااملدققأنيجب:املوضوعية
منأمرأيألإبدائھبحيثلعملھأدائھأثناءيتحققأنيجب
أنأيضارايقادريجعلھوضعنفسھاملدققيجعلالأالتدقيقيأمور 

106نفس المرجع السابق ، ص  1

الواقع عبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة ، الرقابة و المراجعة الداخلیة الحدیثة في بیئة تكنولوجیا المعلومات و عولمة اسواق المال (2
500/501، ص 2005و المستقبل)، الدار الجامعیة، مصر، 
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منسيجعلفيمامنأيأداءأنحيثأيأداءاملدقق
املدققيؤخذأنيجبالذيمتوافرة،موضوعيتھ

:للمدقق)2

الفرديةأداءاملعارفيمتلكأنيجب
:التاليةالعناصرخالمناملعيار

:حيثمنالتدقيققسمأوإدارةداخلمنتال مواصفاتتحديد-

؛
العلمية؛
املبادئ
السلوكية؛العلومراسةد
التدقيققسمكفاءةلرفعمستمربرنامجوضع-2الصفاتتوافر

1العناية

:التدقيقنطاق)3

سامةوتقييمأنيجبالتدقيقعملمجالأنللتدقيقنصت
يجبأنھإالتنفيذوجودةاملؤسسةاملعمول الداخليةالرقابةنظموفعالية
املواقفمقتضياتومجلسللمؤسسةالتدقيقمجالتحديدأنمالحظة

والعملياتالتدقيقالعامةواعطاء

الرقابةنظامفحصالتدقيقعملنطاقأننجدذلك
:خاللمنذلكاملحددةأداء

:تتمثلالداخليةالرقابة–1

مرغوبتصرفاتأيمناملؤسسةحماية.
املؤسسة.النظاماملعلوماتدقة
أمثل.املتاحةاملوارداستخدام
والسياسات

2–

:التدقيقعملأداء)4

501/502ھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص عبد الو1
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وتقييمعملتخطيطالتدقيقعملأنضرورةللتدقيقنصت
التدقيقأناملدققيجبذلكثمالتدقيقنتائجإباغاملعلومات،

واعدادوتقييمبفحصيقومأنعليھسليمة،النتائج
راقامالعملياتعناملناسبالوقت

1التدقيق.عمليةاجراءمنواملالحظات

:التدقيققسمإدارة)5

تلكاملدققأنبضرورةالتدقيق
:بحيثاملؤسسة

مجلسالعليااواملسؤولياتالعامةالتدقيقأعمالتحقق.1
وفاعلية؛بكفاءةالتدقيقإدارةاملتاحةاملوارد.2
للتدقيقاملمارسةمعالتدقيقأعمالجميع.3

:أنعليھيجبفإنھالعامةتلكيحققبمامناملديريتمكن

ومسؤولياتوسلطاتالئحة
مسؤولياتلتنفيذخططبوضعيقوم
معھاً مرشدسياساتيوفر
التدقيقإدارةاملوارداختياربرنامجاً يضع
واملدققالتدقيقإدارةمنيقوم
مستمرة؛بصفةوتقييماملؤسسةأعمالجودةبرنامجوتنفيذبوضعيقوم
القسم؛أعماللطبيعةاملناسبةالسياسات
القسم؛إدارة

املدققمع
التدقيقعملالضمانات

2للمدققاملمارسةيتفقبماذلك

التدقيقأدوات:املطلب

503عبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص 1

503/504عبد الوھاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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وتتصفالتوصللتحقيقأدواتعدةإطاراملدقق

1:أساسيةخصائصثال بث

تحقيقھ؛املرادلتحقيقاملناسبةاملدققيختاروانماال
اطرافاستخدامھيمتدبلالتدقيقاستخداميقتصرال

...

بحيثالعنصرنفستخصواحدةالتدقيقعمليةإطاراملدققأنيمكن
باستخدامالتوصلتمالنتائجمنلتحققالثانيةأداة

2الوصفية:

:الأو 

:بالتفصيلوفيما

منعشوائية،يتممحددة،عينھمنانطاقاأداة:.أ
املجتمع.العينةاملالحظةالصفاتراسةالد

:أساسيةخطواتثالثعنداملدقق

الرقابةبتحديدمااملرادأوبتحقيق:تصور -
منھيتحققأناملدققأونوعتحديدالقياميجب

املفرداتوتحديدالقيمتخصعمليةإذاطبقاتاملجتمعبتقسيماملدقق-
العينة.انخفاضسيؤدي

ستجواباملعلوماتمنمجموعةمناملدقق:املقابلة.ب
:الشروطمن

القسم؛عناملسؤولعلمدون استجواببايالقياموعدمالسلطةخطيجب
وكيفيةاملستجوبالطرفواعامالتدقيق
ستجواب؛بدايةاملدققيقوم
قبلستجوابنتائجعناملستجوبالطرفيصادقانيجب

موضوعإطارتوجيھ
إدارةحيثمنمرتبةالطرفاعتباراملسطر

رة محمد لمین عیادي" مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة"، مذكرة ماجیستر، قسم علوم التسییر، فرع ادا1
119، ص 2007/2008اعمال، جامعة الجزائر،

119/120رجع سبق ذكره ص محمد لمین عیادي" مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة"، م2
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:ثانيا

فيماالتدفق،مخططتحليلجدول الوظيفي،املخططالسرد،املادية،املالحظة
:بالتفصيل

مناملاديةاملالحظةالتدقيقعمليةاملدققأناملمكنمن:املاديةمالحظة.أ
:بمرالواقع،الفعجودمو مامعالوثائقمدون ماتطابق

ماعمليةتمراملراحلتحديدمالحظة:لإلجراءاتاملاديةاملالحظة
دليلمدون مامعتطابقھمنللتحقق

املختلفةالوثائقمنالتحقق:للوثائقاملاديةاملالحظة
كيفيةحيثمناملؤسسة

املخزون،أساساوتطبقوجودمنللتحقق:ألصول املاديةاملالحظة
والنقدية؛السندات،

مالحظةأيبالتدقيق:التصرفاتمالحظة
النظام،لوصفالسرداملدققالتدقيقحلمرا:السرد.ب

:
باالستماعاملدققالتدقيقبداية:للتدقيقبھيقومالذيالسرد

أوللنظامالعامطاروصفللتدقيقبھيقومالذيالسرد
املدققاملعلوماتبتحديداملتعلقةالنقائصللتدقيق،

يقومالذي

لةاحتوصلونتائجاملاديةمالحظاتھاملدققيقوم:املدققبھيقومسرد
1قدمھماأناملدققاملعلوماتتدفقمخططاتعن

مناملعلوماتمنانطاقاالوظيفياملخططبإعداداملدققيقوم:الوظيفيمخطط
املؤسسةالوظائفبدايةقاموالسردواملالحظةعمليات

املؤسسةبوظائفالقيامعنجانب
املؤسسة.العملتقسيم

محلأوالوظائفلتحليل:تحليلجدول د.
املؤسسةداخلالوظائفالفصلنقائص،تحديد

الوظائف،مختلفالوثائقانتقال:خرائط
عنتقدماملستخدمتصلتمروالقنواتالوثيقةأصل

120/121محمد لمین عیادي" مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة"، ص 1
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الغرضتطبيقدقةاختياراملعلومات
العناصر.مختلفعنموحدةرموز 

منواقعيةمجموعةنموذجيةقائمةقوائمكذلك:قوائم.و
النقدية،العملياتمثلاملعتادةالعملياتوخاصةمؤسسة،داخلجميع

املدققيقومحيثأرصدةوالبيع،الشراءعمليات
ومنباملؤسسةللوقوفثمومنلتلقي

تتعلقسئلةمجموعةجزءيخصصاجزاءعدةقائمةتقسمأن
الرقابةنقصوجوداحتمال"ا"أو"" :معظم

املجموعاتأوعماليركزسلوب
تنقلأناحتمالخطروجودمع،الفعيتمماشارةدون 

1أيرايطلمإذاخاصةالسنةأسئلةقائمةاملاضيةالسنةإجابات

التدقيقعمليةمراحل:الثالثاملطلب

املسطرنفسالتدقيق
ثالثمنفعال،عمل،لتحقيقمحددةلقواعدتخضع
(النتائجعرض،مرحلة)تنفيذمرحلة(العملمرحلة:أساسيةمراحل

2.

3مرحلة:أوال

بمثابةاملسطرةتحقيقمنيتمكنجيداالتدقيقإن
قسمالعامةإرسالغالباتبدأالتدقيقمجاليحددالذي

:وفيماالتدقيق

للمؤسسةطرفمناملسلمةالوثيقةL’ordre de Mission.أ
يحددعمليةباالنطالقإعالمأجلمنالتدقيققسم

يحددأنكماالعليا،التدقيقطرفمنرداالم
غموضأيلتفاديأوقسمأوالتدقيقالعاقة

121/122محمد لمین عیادي" مساھمة المراجعة الداخلیة في تقییم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة" مرجع سبق ذكره ، ص 1
جعة الداخلیة مھمتھا و مساھمتھا في تحسین تسییر المؤسسة"، مذكرة ماجیستر، علوم اقتصادیة فرع ادارة اعمال، جامعة لطفي شعباني، "المرا2

77،ص 2003/2004الجزائر، 
77/78لطفي شعباني، مرجع سبق ذكره، ص 3
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تنطلقالتدقيقإدارةحصول Plan d’approche:خطة.ب
القسم،السوق،حول معلوماتاملحيطحول أوليةمعلومات

كماالتدقيق،عندثانيةكمرحلةمن
أوليةفقطتقتصرالالتقربخطةكماباملؤسسة.القدامىالستماع

الدراسةتنفيذكيفيةحول أوليةنظرةتصلبلالتدقيق،محلالقسمول ح
تحتوي التقربخطةمسبقا.املسطرةتحقيقيمكنثمومن

تأخذأنالتقربالقيامقبلاملخاطربتحليلاملدققيقومأينمرحلة
التدقيقمحليقسمجدول 

:Tableau des Forces et Faiblesses Apparentesملرحلة
اوملالحظاتموجزةالتقربخطةاملعرفةأساساملعدةاملخاطرتحليل

أونقاطقامماحول املدققراي
أووالضعفالقوةاملخاطر

أساساأنيجبفاملوجودة،والنظمذلككمية،أوعدديةقيمة
النتائجحسبوكذلكاملؤسسة،أصول وحمايةاملعلوماتأمن،الرقابةحول 

للمخاطرتحليالعنعبارةيجباملدققيقومالدراسةفمرحلةاملنتظرة.
جدول 

:Le Rapport d’Orientationتحقيقأسس
منانطاقاالتدقيقبھ.التدقيقطرفمنالوصول يجب

مشرفأومسؤولطرفمنيولدالذيجدول 

املسطرةلتحقيقProgramme de vérification:برنامج.و
موجھالتدقيق،بقسمداخليةوثيقةبمثابة

فمننقاطحقيقةومنللتحققوذلكأعمالأعمال
نقاطنقاطوجود

)تنفيذمرحلة(العمل:ثانيا

1:فرعيةمراحلأيضااملؤسسة

78/79لطفي شعباني، مرجع سبق ذكره ص 1
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تنظيمالتدقيقعملتخطيطLa Planification de Travail:عملتخطيط.أ
عملالدراسةمرحلةمنزمانا

بمثابةالتدقيقلعملالتخطيطاعتبارفيمكناملنفذين
وصفالوقت،نفسوثيقةLa Feuille de Couverture:ورقة.ب

وثيقةكمااملستخلصةالنتائجالتحقق،برنامجاملعرف
منھجزءأولقسموالعملالتحققبرنامج

La Feuille deوتحليل Révélation et d’Analyse de

:Problèmeقيامھعنداملدققيلتقيال
وعنداجراءورقةغيابھأواجراءتطبيق

أنيمكنكمايمكن
ستغناءيمكنوجودعدمأما,لھوكذلكبھاملتلقي

عن

:(النتائجعرضمرحلة:ثالثا

أوبإعطاءالتدقيقكمرحلة
1:فرعيةمراحلتتضمنأيضالطالب

L’ossature du rapport:.أ
منالنقاطيخصفيماالتغطيةورقةوالنتائج

أساس
تمالستماعالتدقيق،يجتمع:أو.ب

التوصل

إبالغاملدققLe Rapport d’Audit Interne:التدقيق
عدمونواحلالداخليةالرقابةنظاموالقصور وأوجھاملختلفة،العملياتتدقيقنتائجعن

برنامجيتضمنمخاطردارةوالتعليماتنظمة
املاحقيحتوي كمابماذايقوممنالتوصيات،مقبلاملدققيحددبحيثاأعمال
وضعمعالقواعدالرسمية،النصوصالنصإثقاللتفادي

81لطفي شعباني، مرجع سبق ذكره ص 1
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صالحياتھ,,،:

:اوال

11

:صفاتھ.2

2:

-ا

-

-

-

.25ص،2006الثالثة،الطبعةللنشر،وائلدار،العمليةوالنظريةالناحيةمنالتدقيقإلىمدخل،التميميهادي1
ماجستري،رسالة،غزةقطاعفيالعاملةاالسالميةالنبوكفيعليهاالمتعارفالداخليالتدقيقمعاييرتطبيقمدىالنونو،كمالسعيدكمال2

.35ص،2009دفعةغزة،االسالمية،اجلامعة
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1:ثانيا

,ا,

1-

-

-

-

-

-

-

:2

-

-

-

-

-

-

-

32، صالسابقنفس املرجع،النونوكمالسعيدكمال 1

32نفس املرجع ، ص 2
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:صالحياتھ:ثالثا

.

1

-

-

-

-

.50ص مرجع سبق ذكره ،التكامل بين المراجعة الداخلية و الخارجيةم عبد اهللا سعيد أبو سرعة، العبد الس1
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:

حيثبموضوعاملتعلقةالعامة،إبرازحاولناالفصلخاللمن
تتمثلتحقيقلإلدارةتضمن

الكفءضمانكذاوضداملحافظةوضمان

منظمةأيةأعمالقيمةرفعترميوموضوعيةمستقلةةعمليوظيفةكما
تقديرإجراءاتفعاليةلتقييمومضبوطنظاميبتطبيقاملنظمةتحقيق

املؤسساتتمنحيجبتلكوُحسناملراقبة
ألجلدلكمع
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ت

ــــــــــــــــداخلية

واجراءاتــــــــــــھمقومــــــــــاتھالداخليــــــــة،الرقابـــــــةنظـــــــــام:املبحث
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

.مرتالتطور مراحلالداخليةالرقابةنظامتناولتلقد

الداخلية:الرقابةوتبلور تطور .1

نمومنوالتجاري التطور الداخليةالرقابةتطور لقد
يمكنعامةعلمالتطور ومواكبةوالوحدات

:كماالداخليةالرقابةمّرتراحلامل

املرحلة

معتناسبوالذيالداخلية،للرقابةالضيقتضّمنتوقدالرقابةمرحلة
النقديةالوسائلمنمجموعةاقتصرآنذاك،سادتالفردية

1.املوجوداتامتدتثمالسرقةمن

الثانية:املرحلة

كمااملؤسساتنمواملرحلةوقدالضبطمرحلة
املؤسسةمنمجموعةبمثابةالداخليةالرقابةذلك

مااملرحلةومن.للعملياتلضمانوكذلك
والطرق منمجموعة"الداخليةالرقابةعّرفحيث1936عامعنصدر

لعمليةالكتابيةالدقةمنالتأكدبجانبالنقديةمناملؤسسةاملستخدمة
2إمساك

الثالثةاملرحلة

عنأساليبالداخليةالرقابةالكفاءةمرحلة
املؤسسةأصول التنظيميةاملتاحةللموارد

1949عامالذيالعمليات،الدقةوضمان
ووسائلالتنظيمية"الداخليةالرقابةعّرفحيثاملرحلة،

ومدىمنوالتأكدالبياناتحمايةاملؤسسةاملتبعة
3"بالكفاءة

جامعةاإلنسانیةمجلة العلوم ،المحاسبيالمعلوماتنظامظلفيالداخلیةالرقابةدور،الغبانمحمودالصبريثائرھلدني،مصطفىعجیباالن 1
7-6ص،ص،2010العراق،،45العدد،7المجلدبابل،

35ص،،1990العراق،الموصل،للطباعةالكتبدار،الداخلیةوالرقابةالتدقیقأصول،محمدالرزاقعبدعثمان2
3- 135ص،،2010عمان،األولى،الطبعةللنشر،البدایةدار،الحساباتتدقیقعلمالحدرب،زھیر.
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املرحلة

الرقابةتمالداخلية،للرقابةتتضمنالداخليةالرقابةنظاممرحلة
بموجبھُوضعوقدشموال،أنباعتبارالداخليةالرقابةبنظامالداخلية

يتمسوفاملؤسسةتأكيديوفربمااملوضوعةمنمجموعة
عناملسؤولأساسيةأيألداءأنھالداخليةالرقابةمبدأ
1الكفاءةمنتأديةعليھ

الداخلية:للرقابةلنظام2

واملنظماتعنصدرماالداخليةللرقابةلنظامواملعاصرةمن
:امليداناملتخصصة



تلكتتمثل"AICPAعنالتدقيقطرائق
البياناتومراجعةحمايةاملؤسسة،قبلمناملتبعةالتنظيمية

بالسياساتالتمسكومدىمنوالتأكد
2

:

تحتاملؤسسةنظام"IFACIالداخليةوالرقابةرجعةاللم
معاملواردمنمجموعةاملسؤوليات،منمجموعةتصرفھ

مناملتاحةاملوارداستخدامكفاءةبفعالية،السيطرةأنھكمامؤسسة،خصائص
3أخرى منواملاليةبمااملؤثرةاملخاطرمن

".

:الثالث

،211رقمأخالقياتوقواعدوالتأكيدالتدقيقأعمالملمارسةاملعيار
IFAC"الوصول قدرراءاتالسياسات

الغش،منعحمايةعاليةعملوكفاءةمنظمةإدارةضمانمع
4."املناسبالوقتموّثقةماليةمعلوماتواكتمالدقةمنوالتحقق

1- 7ص،،ذكرهسبقمرجعالغبان،محمودالصبريثائرھلدني،مصطفىعجیباالن.
2- 228ص،مرجع سبق ذكرهعبدهللا،أمینخالد.

3 http://www.IFACI.com/IFACI/connaitre-l-audit-et-le-controle-interne/definitions-de-l-audit-et-de-controle-
interne-78-html 19/03/17    00 :13

207ص،،2009،عمانالثانیة،الطبعةالمسیرة،دار،النظریةالناحیةالمعاصرالحساباتتدقیق،المطارنةفالحغسان4
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مجلسقبلمنوضعتعمليات"COSOاملنظماتحمايةكما
1:املؤسسةتحقيقمنوالتأكد

العملياتكفاءة
املوثوقية
والتنظيماتبتطبيق".

الذيالنظامذلك"الداخلية،للرقابةشاملتقديميمكنخاللمن
أجلمناملعنيةوالسلطاتمجلسطرفمناملتخذةالسياساتمن

."معوالكفاءةمنبدرجةتحقيقضمان

الرقابةنظاماملساعدةالعوامل:املطلب

مرالتطوراتالداخلية،الرقابةنظاماملساعدةالعوامللقد
:نجدالعواملومنالناحيةمنوخاصة

املؤسساتأنواع.1

منأو،)وفالحيھخدماتيةصناعية،(طبيعةناحيةمنسواءوتقسيماتأصنافاملؤسسة
،)متوسطة(ناحيةمنأو،)عموميةخاصة،(القانونيةناحية

عملولتقييمباملؤسسةاملتعلقةملناقشةالضروري منوالتقسيمات
رسمھتمبمانتائجمنإليھتوصلتالتقييم

2.الداخليةبالرقابةماعنالتنظيمية،

العمليات.2

3

1 Mohamed Hamzaoui, audit gestion des risqué d’entreprise et contrôle interne, Village mondial, 1er édition,
France,2006, p , 80.

93صمرجع سبق ذكره صدیقي،مسعودطواھر،التھاميمحمد2
ادیة، برابح بالل " تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات اإلقتصادیة" تخصص محاسبة، كلیة العلوم االقتص3

6ص 2014/2015جامعة امحمد بوقرة بومرداس 
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السلطات.3

عنرؤوسبانفصال
املؤسسةإدارةقادربدوره،"مجلس"منتخبجزءذلك

ضمانھمعأمامبمسؤولياتھاملؤسسةاملختلفةالسلطاتفيقومبمفرده
أجلمنالداخليةالرقابةوسائلعنأعمالالرقابةتحقيق

1سالمة

4.

عدمأساستقوممنعمليةتحول إن
وجودضرورةأدىاملدونةالعملياتالتفصيليةدققباملالقياماملدقق

التدقيقللقياماملناسبةالعينةدققاملعليھالداخليةللرقابةفّعالنظام
2

دقيقةبياناتحاجة.5

القراراتمناملختلفةعنمناملؤسسةإلدارةالبد
داخليةرقابةنظاموجودومناملستقبلية،املؤسسةسياسةورسموالالزمة،املناسبة

3.القراراتتلكسليم

بياناتحاجة.6

عمليةالبلد،داخلالناشطةاملختلفةاملؤسساتحول دقيقةبياناتتحتاج
أنيجباملؤسسةمنطلبتمافإذاذلك،الرقابةالتخطيط

4.وقوي فعالداخليةرقابةنظاملمماالالذي

والداخليةالرقابةنظامأنواع:الثالثاملطلب

أنواع،ثالثةتقسمالداخليةالرقابةنظامينظراختالف
.متنوعةتحقيق

الداخليةالرقابةنظامأنواع

:الداخليةللرقابةالثالثةتتمثل

11ص،،2010عمان،األولى،الطبعةالبدایة،دار،والمالیةالداخلیةالرقابةفيحدیثةمفاھیم،سالمةصالحمصطفى.1
12. نفس المرجع السابق، ص 2
7برابح بالل " تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات اإلقتصادیة" مرجع سبق ذكره ص 3
7نفس المرجع السابق، ص 4
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الرقابةنظام1.1

منممكنلتحقيقاملؤسسةووسائلالتنظيمية
للمواردبالسياساتضمانعنالكفاءة

الكشوفوسائلذلكولتحقيقوالصالحيات،للمسؤولياتاملناسب
والرسومئطاستخداماملوازناترقابةالوقت

1مباشرةاملتنوعةالبيانية

الرقابةنظام1.2

حمايةواملستخدمةاملتبعةاملؤسسةالتنظيميةتلك
سواءمؤسسةدرجةلتحديداملاليةمنوالتأكد
أنتنفيذكيفيةخدماتيةأوإنتاجية

نظماالرقابةأساليبوتتضمنووظائفعلمذلكعناملسؤولة
بإمساكتتعلقالوظيفيةاملسؤولياتوكذلكالصالحياتومنالسلطات

2:النظامذلكوظائفوتتمثلباألصول،بالعملياتتتعلقوتلك

واملالية؛رتاراالقاتخاذأجلمناملعلوماتوتجميع
والتالعبات؛الغشومنعوالسيطرةالرقابةفرض
التحليلاملاليةإعداد.

الضبطنظام1.3

والضياعاملؤسسةأصول حمايةوسائلوجميعالتنظيمية
عمليخضعحيثالذاتية،العملتقسيمتحقيقالضبطسوءأو

3.واملسؤولياتوالسلطاتعكماالعملية،تنفيذأخرموظفملراجعةموظف

الداخليةالرقابةنظام

الذياملؤسسةخدمةأنبحيثمنالعديدالداخليةالرقابةلنظام
وأشملأوسعوأصبحتالرقابةبتطور تطورتوقدواملسطرة،العامةتحقيقمن

4:وتتمثلالسابق،عليھمما

229مرجع سبق ذكره ص هللا،عبدأمینخالد1
12المجلد،واالقتصادیة،اإلداریةللعلومالقادسیةجامعةمجلة،الداخلیةالرقابةأنظمةعلىاإللكترونيالحاسباستخدامأثرمھدي،محمدثامر2

180ص،،2010العراق،،4العدد
230مرجع سبق ذكره ص ،هللا،عبدأمینخالد3
4- 181، 180، مرجع سبق ذكره ص مھديمحمدثامر.
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21

فقطاملؤسسة،املحافظةأنالبدالداخليةللرقابةالفعالالنظامإن
واملتمثلةالعناصريضمنأنمنالبدبل)املعداتاملخزون،(املادية

يتعرضوتقليلعليھيجبباملؤسسةعنصرالعنصر

راجعحادثقدتجاهاملؤسسةصورة
تقومالعمليات

باملؤسسةاملتعلقةاملعلومات.

املاليةاملعلوماتودقةمصداقيةضمان22

عنقبلمناملعدةاملالية،املعلوماتونوعيةدقةالداخليةالرقابةتضمن
صورةأنكماذلك،املبادئمنمجموعةبوجوباملؤسسة

باإلضافةتقومبالعملياتواملتعلقةاملقدمةاملاليةاملؤسسة
منخاليةاملعلوماتأنيجب

بالكفاءة23

منمجموعةعنللمؤسسة،املتاحةاملوارداستخدامتجنبالعملأي
.التخطيطية،املوازناتمثلذلكوالطرق 

24

جوانبھالسياساتمنمجموعةيتماملشروعإن
.السياساتضمانالداخليةالرقابةاملختلفة،

املعلوماتمصادر25

ومخاطرأنواعللمعلوماتمصادرالرقابيةالنظمتوفر
بالعملياتللمعلوماتأيضاكمااملالية،القوائمتأكيداتتحدثأنيمكن

1.إلعداداملؤسسة

املبيعاتالرقابة26

للعميلمنفحصاملقدمة،أواملباعةللمنتجاتإعدادضمان
.العمالءمناملردوداتواملوافقةمعينة،طلبية

182، مرجع سبق ذكره ص مھديمحمدثامر.1
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أوالرقابة27

1.املنتوجمنوالفاقدمخلفاتمنوالعملاملناسبةالكمياتبإنتاج

1- 2ال

2004،23

1- 181، مرجع سبق ذكره، ص مھديمحمدثامر.

اإللتزام الحمایة  الكفاءة  الدقة 
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مقوماتھالداخلية،الرقابةنظاممكونات:املبحث

تحقيقمنوالقواعدمنمجموعةالداخليةللرقابة
املقومات،منمجموعة

الرقابةنظاممكونات:املطلب

قبلمنإطارالبعضمعمتداخلةخمسةالداخليةالرقابةلنظام
أسلوباعتماداوتمAICPAكماCOSOاملنظماتحماية

املخاطر،تقديرالرقابية،:وتتمثلاملعلومات
1.والرقابةباإلضافةاملعلوماتالرقابية،

نتائجرقابيةوجودعدمحالةففيقاعدةأوكمظلةالرقابية
.يمثلجودة،وذوفعالضبطتؤديال

2-2ال

12" تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة"  مرجع سبق ذكره ص 

11مرجع سبق ذكره ص " تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة"برابح بالل1

البیئة الرقابیة 

التوجیھ و المتابعة األنشطة الرقابیة بیئة المخاطر  المعلومات و االتصال 
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الرقابية1

حتماالعنصروجودوعدمالداخليةالرقابةنظامأساسالرقابية
نظاموتحددولوالنظامفاعليةعدم

الداخليةالرقابةتجاهلنظرةأنكماالداخلية،الرقابة
لقوةالداخليةالرقابةوتمثلاملؤسسة،وتبليغھالداخليةللرقابةالقوي 

والقيماملاليةيتطلبفعالةداخليةرقابةلدىالكفاءة
منيبدأأنيجبفإنجيًدامصممةماواذا

ثمللمؤسسةالتنفيذيمنانطالقا

املخاطرتقدير2

أخطاءالقوائمعنمتحفظعنكمخاطر،المخاطردققون امليقدرمثلما
العواملتقديراملؤسسةبلوغعدمومخاطرمخاطريقّدرونفإن

وادارةتقديرالداخليةالرقابةاملؤثرةوالضغوطاتالداخلية
منممكنقدرتحقيقضمانأجلمناملخاطر،

باإلضافةبوضوح،الرقابةتحديداملخاطرإدارةرقابةتفعيليمكن
املؤسسةجميعتوصيلكمااملتاحة،للمواردوالكفءالفعالباالستخداماملتعلقة

مثلاملؤسسةتحقيقأنيمكنوأمثلةالتطبيقمتضمنةً مناسبة،
العواملالطبيعية،أوالعميلاحتياجاتالتقنيات

1.املاليةالبياناتعنسلبيا

2.

اتخاذاملثالاجراءاتتنفيذضمانالسياساتالرقابة
أنظمةضمنسواءالرقابةفإنلذلكاملؤسسة،تحقيقاملخاطرلتناول الالزمة

أوالتنظيميةمختلفعندمتنوعة،أواملعلوماتتكنولوجيا
سياساتلعمليةمناسبةقدالرقابةيمكنعامالوظيفية،

2:ماتخصاجراءات

مراجعة- 

املعلومات- 

الفعليةالرقابة- 

الواجباتفصل- 

12مرجع سبق ذكره ص برابح بالل1
، األردنعمان،الثانیة،الطبعةوالتوزیع،للنشرصفاءدار،للتدقیقالدولیةللمعاییروفقاوالتأكیدالتدقیقإلىمدخلجمعة،حلميأحمد2

213/215، ص،ً 2015
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املعلومات.3

أنظمةمنوكيفيةاملؤسسةلتحقيقاملالئمةاملعلوماتبتحديد
املؤسسةاملاملالية،إعدادأنظمةوماتاملعل

ضماناملفتوحةقنواتأنكمااملالية،إعدادتلكوخاصةاملعلومات
املاليةإعدادبأمور أيضاأنرجعاالمأجلمنعن

التنظيميةالسلطاتمعمثلبالرقابة،وأولئك
.أوأن

التوجيھ.4

بھالرقابةأداءرتافتالتقديرأواملستمربالتقديرواملراقبةالتوجيھتتعلق
معيتالءمبماوتحديداملوضوعالتصميمظلالرقابةتنفيذمدىلتحديد

وتقديرالداخليةالرقابةبدراسةاملتعلقةاملعلوماتالتوصلاملحيطة،الظروف
باألرقامالعمالءمناملرتدةالتغذيةالبنكية،التنظيميةمثلالتنظيمية

.1يمثل

216احمد حلمي جمعة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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2 -2

مكونات








املسؤوليات؛




تحديد














الضعف.
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" تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة" مرجع سبق ذكره ص  
17

الداخليةالرقابةنظاممقومات:املطلب

منوضعمناملقوماتمنمجموعةالداخليةالرقابةنظام
.منمجموعةعنوذلكأجلھ،

الداخليةالرقابةنظاممقومات

معلوماتالفعالالنمنالداخليةللرقابةقوي نظاموجودإن
وتتمثلأخرى،منتحقيقمنمنللمؤسسةالوضعيةعنبصدق

1:الداخليةالرقابةنظاممقومات

املقومات-1

:العاليةالكفاءةلضمانيجباملقوماتمنمجموعةالداخليةالرقابةلنظام

كفء- 

كفاءة- 

سليمةأداءوجود- 

السياساتمنمجموعةوجود- 

التدقيققسموجود- 

املقومات-2

منمجموعةالفعالالداخليةالرقابةنظاميقوماملقوماتباإلضافة
:تتمثلواملالية،

سليمنظام- 

املستعملةالوسائل- 

لألصول - 

التخطيطيةاملوازنات- 

2أساسونظامنظام- 

، 2006األردن،عمان،األولى،الطبعةوالتوزیع،للنشرالثقافةدار،المعیاریةالتكالیفمحاسبةحنان،حلوةرضوانكحالة،جوزیفجبرائیل1
28./27ص 

29، مرجع سبق ذكره، ص كحالةجوزیفجبرائیل،-2
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2-3

22" تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة" مرجع سبق ذكره ص

الداخليةالرقابةنظام

وتتمثلاملؤسسة،للعملياتمنمجموعةالداخليةالرقابةتقوم
1التنظيميةمنأساسا

التنظيمية- 1

االقتصادیةالعلومكلیةالبلیدة،دحلبسعدجامعةماجستیر،مذكرة،للمؤسسةالرقابياألداءتفعیلفيالداخلیةالمراجعةدورقوبة،كریم1
35/36، ص 2011، الجزائرالتسییر،وعلوم

-.-

-–

-–

-–

.

--

مقومات نظام الرقابة الداخلیة 

المقومات المحاسبیة لمقومات اإلداریة ا



الفصل الثاني:                     دور التدقیق الداخلي في تقییم نظام الرقابة الداخلیة بالمؤسسة 

53

تحديدتخصاجراءاتفنجداملؤسسة،داخلأوجھراءاتتخص
املؤسسة،رقابةيضمنبماداخلالعملواجباتتقسيمو

أخرى إليھ،ومدىمسؤولحدودمعرفةبمااملسؤولياتوتحديد
حركةقاميالذاملوظفالتوقيعكعمليةالتطبيقيتخص

وضبطالنتقاءمعينةاجراءاتوفرضالعملمعيتعارضالبماالتنقالت
بموافقةإالالتصرفموظفأليالبحيثمعينة،إلعدادالواجب

النقاطمنمجموعةاملسؤول،

تحديد- 

العملتقسيم- 

املسؤوليات- 

إعطاء- 

كفاءةمستوى ورفعمراقبة- 

22

سنيجبالداخليةالرقابةلنظاماملدعمةاملقوماتمنالسليماملعلوماتنظام
منالتأكدمثلالعملدائمةرقابةمنتمكن
.بھقاماشراكوعدمبجردالقياممطابقاتاجراءات

23

:تتمثلالسابقة،لالجراءاتاملكّملة

سواءتتعرضقدجميعمناملؤسسة
فاعلبفعلأو

النقديةمباشرالذينيخصفيماخيانةضد
املالية؛راقأواملاديضمن

والصادر؛الواردللرقابةسليمنظاموضع
كتوقيعاملؤسسة،بالعملياتيتعلقفيمااملزدوجةالرقابةوسائلاستخدام

1.وضمانالنقدية

37مرجع سبق ذكره، ص للمؤسسة، الرقابياألداءتفعیلفيالداخلیةالمراجعةدورقوبة،كریم1
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الداخليةالرقابةنظامخصائص:الثالثاملطلب

كفاءتھ،قدرتھ،منمنبمجموعةالداخليةالرقابةنظامأنيجب
:1وتتمثلاملؤسسة،عليھودرجةفعاليتھ

املالءمة

اختيارللمؤسسةطبيعةيناسبجيدنظاماستعمالاملؤسسة
.للمؤسساتوالعكسمعقد،أسلوب

العائدمقارنة

ومنالعوائدمقارنةأصاليقوماملؤسسةبھتقومتجاري عملأيإن
املناسب،الربتحقيقمنمنأقلأناملؤسساتتحرصأن

العائدعنصري املؤسسةتأخذأنيجباملحققة،زادتالفرق 
.تصميمعند

املرونة

يجببحيثاملؤسسة،احتياجاتمعاملتبعالرقابةأسلوبمناسبةباملرونةاملقصود
.امليمكنذلك،تطلب

الفعالية

بأسلوبقبلرفاتاوقادرومتطور جيدنظاماستخداميقصد
بأقلالناجمةيقوموكذلكاملستقبل،عدمتضمن

.وأقلوقتوأسرعممكنة

املوضوعية

خاضعاوأالوجيدةسليمةيقوماملرؤوسإذاماومسألةرد،امنمجموعةتتمثل
تؤثرموضوعيةالعندماالرقابيةألنجدا،رتاواعتباملحددات

عندقيقةمعلوماتقادرالنظامأنيجبكما
منمنمنوالتأكداملناسبالوقت

136/137ص،2003األردن،عمان،األولى،الطبعةالثقافة،دارمكتبة،الحدیثةاإلدارةمبادئوآخرون،سعیدعمر1
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مناملحددالوقتاملاليةبإعدادالوقت،رعاةامالرقابيةبمختلف
1أخرى.

عليھالذيالداخليةالرقابةنظامسةار ودفحصعندالطرق منمجموعةدققامل
:نجدومناملؤسسة،

1.

داخلجميعمنمجموعةتصميمخاللھمنيتم
تخصالعامةمجموعةتتضمننموذجيةقائمةعنعبارةال،أوبنعمعليھالردودلتلقي

الرقابةنظامكفايةمدىللوقوفثمالداخلية،الرقابةعليھأنيجبملاالسليمة
رادمنصياغةإعداداملطبق،الداخلية

2:وعيوبوتتمثلأخرى،منعالقة

11

خاصةطفيفةإجراءاملؤسساتمختلفالقائمةاستخدام

مؤسسة؛أينظامخصائصإلبرازاملرونة
حدة؛عمليةالداخليةالرقابةلفحصبرنامجتتطلبالالوقت
العملياتالداخليةالرقابةنظامفحص.

عيوب12

الطفيفةالتعديالتتلكإدون استخدامبالفحصيدعوقد

مؤسسة؛الداخليةالرقابةلنظامالدقيقةالتفاصيلالتغلغليمكنال
اجراءوعدمفيھوردبماباالكتفاءاملقد.

137مرجع سبق ذكره ص وآخرون،سعیدعمر1
185ص،،2009األردن،والتوزیع،للنشرصفاءدار،المالیةالمعامالتمراجعةالرماحي،عباسمحمد2
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2.

أجلللرقابةالسليمالنظامفيھتحددبيانعنعبارة
الرقابةومرشدادليالوالتقييم،الفحصالقيامعندبھ

1.وقتأيإليھالرجوعيمكنالداخلية

وضعرجعايتماليؤخذولكنالوقتباالقتصادتمتاز
2.عملھمناسبة

الوصفي.3

املؤسسة،للرقابةاملختلفةيصفبوضعاملدقققيام
بالعمليقومالذيوتقييماملوجودةالعملياتلتدفقشرح
.املؤسسةإدارةأوجھالتوصلأجلمنالعملتنفيذ

أداءعنبكتابةليقومواأسئلةوضعيمكنحيث
لكنوالدفاترمنتمرعملية،
يحدثأنيمكنكماالنظام،الضعفمواطن،جراءاتوصفاملطلوبالشرح

واملتوسطةاملؤسساتصالماعادةالعناصرذكرعن
3.نظامحيث

التدفقخرائط.4

الرقابةنظاممنوالرموز منمجموعةيحتوي عنعبارةالتدفق
كمامعينة،اجراءاتأولقراراتحيثالداخلية

.العامأواليومية،معلوماتتحول كيفية

دققاملتمّكنمحددة،عملياتولدورةكعرضالتدفقخرائطاعتباريمكن
تتفوق جودتھ،مدىمنوتمكنھالداخليةالرقابةنظامعنفكرة

إذاصعبةكمايتطلبأنالوصفي
قدالعاديةألنالفضالتفاصيلتضمنت

4.نظاملتقييمذات

الداخليةالرقابةنظامتقييم

85ص،،2003الجزائر،األولى،الطبعةالجامعیة،المطبوعاتدیوان،التطبیقإلىالنظریةمنالحساباتومراقبةالمراجعةبوتین،محمد1
149ذكره، ص سبقمرجع،الورداتهللاعبدخلف.2
114ص،،2000األردن،عمان،األولى،الطبعةللنشر،الوارقمؤسسة،والتطبیقالنظریةبینالحساباتمراجعةیوسف،محمودجربوع3
115، مرجع سبق ذكره ص یوسفمحمودجربوع4
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1:خاللمناملؤسسةالداخليةالرقابةنظاموتقييمبدراسةرجعاالميقومأنيمكن

الداخليةالرقابةنظامخطوة.1

وأساليب"الداخليةالرقابةنظامعناملعرفةلديھأنرجعاالميجب
الرجوعوكذلكاملؤسسةمختلفمنطلبعنوذلك"الرقابة

"الرقابةنظامتقييمأساليباملؤسسة،وظائفومختلفالنظامتصف
....الوصفي

مخاطرتحديدخطوة.2

املدققيقومالنظام،مخاطرتحديدالداخليةالرقابةنظامتقييمعمليةالثانية
نصتوقدواملبادئوذلكقوتھونقاطالنظامضعفنقاطبتحديد

أنيجب"نّص والذي1220Aرقماملعيارذلكيخصفيماللممارسةالدولية
."باملؤسسةاملواردأوالعملياتأوتأثرقداملخاطراملدقق

خطوة.3

عنمحددكماتطبقالداخليةالرقابيةأنمنالتأكد
أرصدةمنالتحققللعمليات،التدقيقواملتمثلةدققامليقوممنمجموعة

تحثأنالتنفيذ،عمليةأثناءتصرفاتمالحظة
.دقةوتحديد

الداخليةالرقابةبنظامالتدقيقعالقة:الثالثاملطلب

منالنظامقمةتقعالداخلية،الرقابةنظاممنجزءالتدقيقوظيفة
عنقيمةالداخليةالرقابةنظاموتقييمفحصبقصداملؤسسةإدارةعناصره،

وجودألزمتتدقيقللممارسةالدوليةأنكما
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