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 المقدمة
 

 

جاا   وتعقااد ننشاطتها عملياتهااحجم من نمو مضطرد في اليوم إن ما تشهده منشآت األعمال 
تشاعب  ذلا  صاحب قدو  ،التي يعيشها العصرالمتالحقة المتسارعة و التطورات لمواكبة نتيجة حتمية 

جوهرياة  تحساينات إدخاالتطلاب مماا  هاذه المنشاآت، داخالت المعماول بهاا األنظماة واججارا اتعقاد و 
جرا ات الرقابة الداخلية   تحقيا  اجنضاباط ألدا  دورهاا فاي رئيساة ال تهاادعامالتاي تملال على نظم وا 

 ،واجساااتعمال ماان ساااو  التصاار  تلاا  المنشاااآت حمايااة موجاااوداتوبمااا يااا من  فيهااااالمااالي واجدار  
لوصااول الااى التايااات المنشااود  ل ورفااك كءا تهااا اجنتاجيااة بياناتهااال والمولوقيااة دقااةتااوفير الفضااالع عاان 

 .في األدا واجرتقا   التميز درجاتبأقصى 
 وفاااي المجااااجت كافاااة بشاااكل فاعااال دا  دورهاااا أل العليااااة نجهاااز  الرقابااا ساااعت مااان جهتهاااا فقاااد

 ءحصبااال قيامهاا الو ع علاىعاا، الخاضاعة لرقابتهااالجهااات فاي  نظام الرقابااة الداخلياةتحساين وتطاوير ل
لمحافظااة علااى جيءااا  بمتطلبااات اوبمااا يضاامن ا ،تهاااومتان تهااالتأكااد ماان فاعليللهااذه الاانظم المسااتمر 

 اجموال العامة من الهدر والضياع.
 

 مما سب ، ولبلوغ هذا البحث غاياته فقد إشتمل على المباحث اآلتية:
واألهددا  المتدتوحام منده ث، وأهميته، )مشكلة البح: ضمنتوت ،البحث يةمنهجالمبحث األول:  -1

  .(عالوًم على مخطط البحث، جمع البيانات أتاليبو، تهوفرضي

 دور األجهزة العليا للرقابة في تطويرها.و منشآتنظم الرقابة الداخلية في الالمبحث الثاني:  -2

ابددة نظددم الرق فددي تطددويرديددوان الرقابددة الماليددة اإلتحددادي  دورعددرو وتحليددل الثالددث: المبحددث  -3
 .الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته

 المبحث الرابع: اإلتتنتاجات والتوصيات.                                                          -4

 البداحثدان                                                          

 

 .لرقابة ، ديوان الرقابة المالية اإلتحاديليا العلجهزة ألا ،نظام الرقابة الداخليةالكلمات المفتاحية: 
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 : المبحث األول -1
 ثدجية البحدمنه

 Research methodology 
 

مشاكلة  ةالتي تستند إلى إطار البحث العلمي متضامن بحثهذا المبحث عرضاع لمنهجية ال يتناول   
بياان عاالو ع علاى  ،البحاثالبيانات ذات الصلة بموضوع نساليب جمك و البحث ونهميته ونهدافه وفرضياته 

  -اآلتي:النحو وعلى  مخطط البحاث،

     جج    Research Problem مشكلة البحث 1-1
المنشآت تحقي  متطلبات الشءافية والوضوح في عمل جاهد  في سبيل لرقابة لالعليا جهز  األتعمل        

تطوير  فضالع عن، بة الداخليةنظم الرقابتطوير وتحسين فاعلية  مساهمتهاالتي تخضك لرقابتها من خالل 
وبما ي من المحافظة على المال العام وسالمة التصر   منشآتهذه ال في والمالية النظم المحاسبية واجدارية

 يمكن ذا الصددوبه، وتعزيز نموها اجقتصاد  بمتطلبات اجصالح المالي واجدار  للدولة اجيءا  مكبه، 
 اآلتية: ن خالل طرح التسا جتم البحث مشكلة عن التعبيرللباحلين 

 نظملرقابة في تطوير وتحسين لجهز  العليا األهل يوجد إطار محدد لبيان الدور الذ  تقوم به  1-1-1
 الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها؟

لرقابة لتطوير وتحسين لجهز  العليا األهي الوسائل واججرا ات المطلوب القيام بها من قبل  ما 1-1-2
 الخاضعة لرقابتها؟ جهات للالداخلية  الرقابة نظم

األجهز  العليا  ت ديهالذ  يمكن نن الرقابي نهمية الدور  الجهات الخاضعة للرقابةهل تدر   1-1-3
 ؟الرقابة الداخلية فيها نظموتحسين  للرقابة لتطوير

 بتطوير المساهمةفي سبيل لرقابة لجهز  العليا األ تقيد جهودالتي والمعوقات التحديات ما هي  1-1-4
 الخاضعة لرقابتها؟لجهات لالرقابة الداخلية  نظم وزياد  فاعلية

 

 Originality / Value أهمية البحث 1-2
ورفك  تطويرللرقابة لجهز  العليا األتضطلك به  الدور الهام الذ  في إبرازنهمية البحث  تتجسد

حية الالزمة لإلرتقا  واججرا ات التصحي ،الخاضعة لرقابتها المنشآتفي كءا   وفاعلية ننظمة الرقابة 
وجود  المنتج النهائي  اجستخدام األملل للموارد المتاحة وسالمة عملها، مك تحقي  هذه المنشآت أدا ب

بأشكاله الءساد  ومكافحة ،مسير  اجصالح الشاملدورها في تعزيز ، عالو ع على على اختال  ننواعه
  المختلءة.

على حد علم  هذا الموضوعالدراسات التي ناقشت كما يكتسب البحث نهميته من ندر  البحوث و 
 الباحلين. 
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 The purpose  أهدا  البحث 1-3

 :اآلتية هدا األ تحقي إلى  البحث يسعى      
 

 مكوناتهاخصائصها و الكش  عن ، مك ننواعهاو  نهدافهاوبيان  الداخلية رقابةالالبحث في مءهوم  1-3-1
 . ومحدداتها

طا 1-3-2 ديوان الرقابة المالية  تسليط الضو  على فضالع عنر عملها، التعري  بأجهز  الرقابة العليا وا 
  .ومهام عمله جمهورية العرا ( جهة رقابية فينعلى بصءته )اجتحاد  

للجهات نظم الرقابة الداخلية  في تطويرديوان الرقابة المالية اجتحاد   دور عرض وتحليل 1-3-3
للوقو  على مستوى  ينءذهالتي الكش  عن األنشطة والءعاليات امن خالل  الخاضعة لرقابته

 .بعملية التطوير والتحسينمساهمته 
 تقديم اجفاد  في الموضوع الذ  يناقشه البحث.الخروج بتوصيات وحلول من شأنها  1-3-4

 

 The hypothesis البحث ةفرضي 1-4

نظم تطوير بدورها في تحتين و لرقابة لجهةم العليا األ قيامإن " البحث من فرضية مءادها: ينطل 
االتدتخدام األمثدل بة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتهدا والححدا المتدتمر لهدلن الدنظم يدىدي إلدى الرقا

وتحقيددق الكحدداام والحاعليددة فددي األداا، فضدداًل عددن إعانددة األجهددةم العليددا للرقابددة بدد داا  للمددوارد المتاحددة
 ".ب شكاله المختلحةالحتاد  مهمتها في المحافظة على المال العام ومناهضة

 

 Data collecting methods اليب جمع البياناتأت 1-5

ما متوافر  علىهذا الجانب إلرا  إعتمد الباحلان في  :Theoretical Aspectالجانب النظري 1-5-1
منشور  وغير المتخصصة) الدوريات في يح ورسائل عربية ونجنبية ومقاجتطار نكتب و من 

فضالع عن  ،الصلة بموضوع البحث ذات الولائ  الرسميةو  والتشريعات وكذل  القوانين ،(منشور 
 المنشور  على الشبكة الدولية)اجنترنت(.والدراسات البحوث باجستعانة 

محاور تملل  نربعة على  هذا الجانبفي الباحلان  إعتمد :Applied Aspect الجانب التطبيقي 1-5-2
فحص  بخصوص عن ديوان الرقابة المالية اجتحاد  التقارير الصادر إحدى دراسة نولها في 

اشركة ما بين النهرين العامة عة لرقابته)ضالخا تحدى الجهاج يم نظام الرقابة الداخليةو وتق
الوقو  على نتائج و ، المطلوبة بحسب توافر البيانات نختيرت ميداناع للتطبي  العمليللبذور( والتي 

ارها الباحلان المحتملة التي نلالمخاطر و من قبل الديوان، الءحص من خالل المالحظات المرصد  
الشركة قبل إدار  من مناقشة اججرا ات التصحيحية المتخذ   مك والناتجة عن هذه المالحظات،

األنشطة على  المتبقية اللاللةالمحاور  ركزتفيما ، في الءتر  الالحقةلمالفا  هذه المالحظات 
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للجهات الخاضعة ية نظم الرقابة الداخل لتطوير عد في مجاجت  والءعاليات التي نءذها الديوان
عاد  هيكلة نجهز  ونظم الرقابة الداخلية)ومن نبرزها ونهمها لرقابته ، اللجان المشّكلة بشأن إرتباط وا 
، الجانب اجعالمي لدور الديوان في تطوير نظم سترشادية بشأن الرقابة الداخليةاجدلة األإعداد 

 . (الرقابة الداخلية
 

 Research Outline   البحث مخطط 1-6
تدير علدى ي يصدور مخطدط البحدث الدلي  ( أدندان 1الشدكل)فإن  ،دراتة مشكلة البحث وتحقيق الهد  منهل

  :نحو التقتيم التالي

 (1)الشكل

 مخطط البحدث
     

 

 

 المصدر:)إعداد الباحثان(      

 مخطط البحث

 اإلتتنتاجات والتوصيات

 

 المبحث الثاني

 أهدا  البحث

 فرضية البحث

 أهمية البحث

 مشكلة البحث

جمع  أتاليب
 البيانات

ودورها في  لرقابةلجهةم العليا األ
نظم الرقابة الداخلية تطوير 
 الخاضعة لرقابتها  للجهات

 النظري  الجانب

 

 التوصيات

 تنتاجاتاالت

طار  أجهةم الرقابة العليا وا 
 عملها

 المبحث األول

 

 

 منهجية البحث

 

 

 المبحث الرابع

 الجانب التطبيقي

 

 المبحث الثالث

 -الداخلية رقابةالنظام 
 مدخل محاهيمي

 

 دورعرو وتحليل 
ديوان الرقابة المالية 

 في تطويراإلتحادي 
نظم الرقابة الداخلية 
للجهات الخاضعة 

 بتهلرقا
 

 

ديوان الرقابة المالية اإلتحادي  دور
نظم الرقابة الداخلية  في تطوير

 للجهات الخاضعة لرقابته
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 : المبحث الثاندي -2

 اضعة لرقابتهاالخ تجهاللنظم الرقابة الداخلية  في تطويرودورها  األجهةم العليا للرقابة
SUPREME AUDIT BODIES and its ROLE IN DEVELOPING 

INTERNAL CONTROL SYSTEMS OF AUDITEES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTERNAL CONTROL: مدخل محاهيمي -الداخلية رقابةالنظام  2-1

SYSTEM – CONCEPTUAL APPROACH 
 

 Concept and Objectives الداخليدة رقابدةالومكوندات  وأهددا محهدوم  2-1-1

internal control components 
 
 

 

ن إختلءت  عد  مءاهيم لهافإننا نجد  ،عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية كمءهوم وا 
 نو اع علمي اع نسلوب بعضهم اعتبرهاإذ في مجملها، تكاد تكون متءقة إج ننها  نصوصها وصياغتها

ل تساعد مستق علمي اطونش حتمية إدارية وظيءة بعضهم اآلخراعتبرها فيما  تنظيمية،ة خط
 وسيلة بذل  الرقابة الداخلية فأصبحت المختلءة، لألنشطة التنءيذ كيءية عن حكمها في اجدار 
 يصالج وكذل  ندائهم وتحسين تطويرهم نجل من نشأ الم في يعملون لمن واجرشاد للنصح فعالة

 خالل من عليها المتعار  واألدوات بالوسائل واجرشاد والتوجيه العليا اجدار  إلى المعلومات
(، 26: 6002( نقالع عن)مخلو ، 62: 6002)الوردات، والءني والحسابي المستند تدقي  ال

نما علاى النقدية، المحافظاة تكءال وسائل مجرد تعد لم الداخلية فالرقابة  لتصبح تطورت وا 
 نهدا  تحقي  نلضما العليا اجدار  تاضعها التي المترابطة والمكونات العناصر من مجموعة

 .نشأ مال
 في اجتسا  مدى عن نشأ الم إدار  لتبصير ندا ع ُتعد الرقابة الداخلية بمءهومها العام إن 

مصادر  معرفة المجال هذا في تعني وهي المخولة، وفقاع للصالحيات ونهدافها برامجها تنءيذ
 واكتشا  منك في اع مهم دورا تلعب هانإف وقياسها، ولذل  تشتيلها وكيءية نشأ للم التمويل
 المادية غير نو )كالمكائن والمعدات( منها المادية سوا  نشأ الم موجودات وحماية اجخطا 

 جرتباطها اع نظر  سلوكية عمليةُتعد  ، كما انها(26: 6060الملموسة()الشرع،  غير )كالموجودات
 من نفراد هم قي (تدلل والخاضك دق  الخارجيالم (طرفيها ن، إذ إاجنساني والتصر  بالسلو 
 خضوع طري  عن التصر  نو السلو  على التألير ن فيميك هدفها إن فضالع عن البشر،
 اجهتمام على يتوق  ج التدقي  عملية نجاح فإن هنا ومن والتقييم، للءحص تصرفاتهم نو األفراد

 اهذ بتنءيذ يقومون الذين األفراد خصائصب بل فحسب، يتم تدقيقه الذ  العمل بخصائص
 (.26: مصدر ساب ( نقالع عن)مخلو ، 62: مصدر ساب )الوردات، العمل

الرقابة الداخلية ( ISA. NO. 315)معيار التدقي  الدوليقد عرَّفت الءقر  الرابعة من و 
العملية التي يقوم بها األشخاا المكلحون بالرقابة أو اإلدارم أو غيرهم من الموظحين بأنها "
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فظة عليها من أجل توفير ت كيد معقول حول تحقيق أهدا  منش م بتصميمها وتطبيقها والمحا
فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعالية وكحاام العمليات واالمتثال للقوانين ما 

المعهد  عرَّفها فيما(، 622: 6066، اجتحاد الدولي للمحاسبين) "واللوائح التنظيمية المطبقة

المقاييس المتتقة ع االتاليب و جميو  نش مخطة الم" نهاأنونيين باالمريكي للمحاسبين القا
موثوقية لمشروعات للححاظ على موجوداتها والشروع بححا دقة و حد اأالمتبنام من قبل و 

دارية ةام بالتياتات اإلبياناتها المحاتبية واالرتقاا بمتتوى الكحاام التشغيلية وتشجيع االلت
 لجنة المنظمات الراعية جطار الرقابةاما  ،(Kumar & Sharma,2011: 69"،) المرتومة

 The Committee of Sponsoring (و  تريد)الداخلية المتكامل التابك للجنة

Organizations of the tread way Commission's  Internal Control – 

Integrated Framework.  بلجنة المسماة (COSO)  مطبقة اإلجرااات البأنها "ها تعرًّففقد
من قبل مجلس اإلدارم، واإلدارم، ومن تحت متىوليتهم من أجل توفير ضمانة مقبولة ب ن 

 :محققة تيةاألهدا  الرقابية األ 
اجستحواذ على، نو  ،حماية الموجودات، بما فيها منك وكش )في الوقت المناسب( 2-1-1-1

   المادية بال تءويض.أإستخدام، نو التخلص من موجودات المنش
المحافظة على سجالت بتءاصيل كافية كي تعكس بدقة وحيادية موجودات  2-1-1-2

 المنشأ .
 تزويد معلومات دقيقة ومولقة. 2-1-1-3
 (.GAAPتوفير ضمانة كافية بأن التقرير المالي قد نعد وف ) 2-1-1-4
تعزيز وتحسين الكءا   التشتيلية، بما فيها التأكد من نن مقبوضات ومصروفات  2-1-1-5

 قد تمت بنا ع على تءويضات اجدار  والمديرين.منشأ  ال
 تشجيك ودعم اجلتزام بالسياسات اجدارية المءروضة. 2-1-1-6
 (. 622: 6002نبارت ورومني، يالتقيد بالقوانين واللوائح السارية)ست 2-1-1-7

 ويمكن للباحلين إضافة األهدا  اآلتية:
 دام الموارد المتاحة.الرقابة على إستخ  2-1-1-1               

 وضك نظام للسلطات والمس وليات وتحديد اجختصاصات.  2-1-1-2
 حسن إختيار األفراد للوظائ  التي يشتلونها.  6-6-6-3
     التدريب والعالقات اجنسانية.  2-1-1-4

 
 
 
 

 ة:نهدا  كان ج بد من تقسيم الرقابة الداخلية إلى األقسام اآلتيما تقدم من ولتحقي     
 

 وساائل وجمياك التنظيمياة هاي الخطاة: Accounting Control  الرقابدة المحاتدبية 2-1-1-1
إختبااار حمايااة الموجااودات وضاامان دقااة البيانااات  إلااى الهادفااة واججاارا ات التنسااي 

ويضم هذا النوع وسائل متعدد  منها علاى سابيل (، 2: 6006المالية)موسكو  وسيمكن، 
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تبااع ماوازين المازدوجالقياد  نظااماتباع ) :الملال ساتخدام حساابات المراقبة)اججمالياة(، وا  ، وا 
عتماااد قيااود  تباااع نظااام المصااادقات، وا  تسااوية ماان موظاا  مساا ول، الالمراجعااة الدوريااة، وا 

  0(60: 6062)عبداهلل، (، ووجود نظام مستند  سليم
وساااائل وتشاااتمل علاااى خطاااة التنظااايم وال:  Managerial Control الرقابدددة اإلداريدددة 2-1-1-2

واججرا ات المختصة بصءة نساسية لتحقي  نكبار كءاا   إنتاجياة ممكناة وضامان تحقيا  
هاذه الرقاباة كال ماا هاو إدار  ساوا  نكانات بارامج تادريب  تضامنالسياسات اجدارية، إذ ت

نو عبار مختلا  األزمناة،  نشاأ   التحليل اجحصاائي ودراساة حركاة المائطر نو العاملين، 
لى غير ذل  من نشكاتقارير األدا  على ا  (.362: 6062ل الرقابة)الوردات، لجود ، وا 

مجموعاااة  علاااى ملتويشااا :Internal control system نظدددام  الضدددبط الدددداخلي 2-1-1-3
اججاااارا ات والوسااااائل التنظيميااااة والمحاساااابية التااااي تهااااد  إلااااى ضاااابط عمليااااات المنشااااأ  

راجاااك بواساااطة  خااار ومراقبتهاااا بصاااور  تلقائياااة ومساااتمر  وذلااا  بجعااال عمااال شاااخص ماااا ي
كتشافها بعد وقوعها بءتر  إالتالعب نو  لضمان حسن سير العمل ومنك وقوع األخطا  نو

ن هااذا النظااام يقااوم علااى نساااس توزيااك إلااذا فا قصاير  ماان خااالل التطبياا  التلقااائي للنظااام،
موظا  بتنءياذ عملياة بصاور   الصالحيات لكل قسم وتجنب قيام ن العمل والمس وليات و 

)مجلس المعااايير المحاساابية والرقابيااة فااي جمهوريااة العاارا   نخرهااانولهااا إلااى كاملااة ماان 
الضااااابط الاااااداخلي جاااااز اع مااااان العملياااااات  ، وُيشاااااكل(6: 6000(،  2دليااااال التااااادقي  رقااااام)

الروتينيااة الجاريااة ويااوفر دلاايالع تلقائياااع علااى الدقااة، كمااا ُيعااد الجااز  الميكااانيكي نو اآللااي 
 الواسك. لنشاط الرقابة الداخلية بمءهومه

 فااي األخياار  التاادقي  الااداخلي الحلقااة ُيعااد :Internal Auditingالتدددقيق الددداخلي 2-1-1-4
 واججاااارا ات الداخليااااة الرقابااااة ننظمااااة وضااااك فبعااااد الداخليااااة، الرقابااااة إجاااارا ات مجموعااااة

 تحقيا  فاي فاعليتهاا ومدى األنظمة هذه لتقييم فعالة ندا  وجود من بد ج الواجب إتباعها
 بااااااللوائح وارد هااااو ماااااعلااااى وفاااا   يااااتم التنءيااااذ نن ماااان التأكااااد طرياااا  عاااان نهاااادافها

، وُيعاااد التااادقي  (26: 6066نقاااالع عن)محسااان،  ( 606: 6003 الصااابان،)والتعليماااات
الداخلي عنصراع رئيساع لتحقي  فاعلية الرقابة الداخلياة، إذ إنه)فضاالع عان دوره الكبيار فاي 

رقاباة الداخلياة للمنشاأ (، فاإن كءا تاه يمكان نن رفك التقارير التي تهاتم بمتابعاة عناصار ال
بشاااكل المااادق  الخاااارجي  إعاناااةهم فاااي تقلااايص تكلءاااة التااادقي  الخاااارجي عااان طريااا  اتسااا

تباادل كتاب المالحظاات وتقاارير التادقي  الاداخلي  منهاامتعادد ، من خاالل صاور مباشر 
ى تقرير األخار، فيما بينهما، مما قد ي د  بكل منهما إلى تعديل نطا  عمله إعتماداع عل

 .(Arens & Lobbacke, 2000: 299)تبادل التقنيات والخبرات والمعرفةفضالع عن 
جرا ات(  الداخلياة لرقابةا تطور إننخر، ف من جانب    تساع نطاقها)مءهوماع ونسلوباع وا  قد جا  وا 
         :(62-62: مصدر ساب ما يأتي)عبداهلل،  نبرزها من لعل عديد  وظرو  لعوامل طبيعية نتيجة
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 : Firms size and different businessesأعمالهداوتعددد  المنشدآتكبدر حجدم  2-1-1-1
وتنااوع نعمالهااا ماان خااالل اجناادماج والتءاارع والنمااو  المنشااآتإن النمااو الضااخم فااي حجاام 

جعاااال ماااان الصااااعوبة بمكااااان اجعتماااااد علااااى اجتصااااال الشخصااااي فااااي إدار   الطبيعااااي،
الرقابااة نظاام صااميم فااي ماااد علااى وسااائل هااي اجعتضاارور  ندى إلااى ممااا  ،المشااروعات

 .)ملل الكشوفات التحليلية والموازنات وتقسيم العمل، وغيرها(الداخلية
إلدددى بعدددو اإلدارات الحرعيدددة  اضدددطرار اإلدارم إلدددى تحدددويو التدددلطات والمتدددىوليات 2-1-1-2

ماان حيااث الشااركات المساااهمة وهااذا واضااح تماماااع فااي  :Authorization بالمشددروع
الءعليااة لهاا بساابب كلاار  عااددهم وتباعاادهم،  عاان اجدار  وس األمااوالنصااحاب ر  انءصاال 

ولاااذل  ناااراهم)ممللين فاااي الهيئاااة العاماااة للمسااااهمين( يساااندون اجدار  إلاااى عااادد منتخاااب 
منهم)مجلس اجدار (، والذ  ج يمكنه إدار  جمياك نعماال الشاركة بمءارده،  لاذل  يضاطر 

لعمليااات المختلءااة  لماادير  اجدارات عاان اوالمساا وليات  صااالحياتض اليءااو باادوره إلااى ت
 في الشركات المختلءة.

تحقيا  الرقاباة علاى إلى  (خال  مس وليته نمام المساهمينويحتاج مجلس اجدار  )ج     
بحسااااااب الواجبااااااات الملقااااااا  علااااااى عاتقهااااااا واجختصاصااااااات  نعمااااااال اجدارات المختلءااااااة 

جاارا ات المءوضااة لهااا،  الداخليااة التااي تاا د  إلااى  الرقابااةعاان طرياا  وسااائل ومقاااييس وا 
، ومااان هناااا جاااا  الشاااركةوتأكاااده مااان حسااان ساااير األعماااال فاااي اطمئناااان مجلاااس اجدار  

اجهتماام بأنظماة الرقاباة الداخلياة ووضاك الوساائل واججارا ات التاي تكءال لمجلاس اجدار  
 .نهدافه الرقابية

ج باد جدار   : Accurate periodical Dataحاجة اإلدارم إلى بيانات دورية دقيقة 2-1-1-3
المشااروع ماان الحصااول علااى عااد  تقااارير دوريااة عاان األوجااه المختلءااة لنشاااطه ماان نجاال 
إتخااااذ المناساااب والاااالزم مااان القااارارات لتصاااحيح اجنحرافاااات ورسااام سياساااة المنشاااأ  فاااي 
المستقبل، ومن هنا ج بد من وجود نظام رقابياة ساليمة ومتيناة ُتطمائن اجدار  إلاى صاحة 

 التي تقدم لها وتعتمد عليها في إتخاذ قراراتها. تل  التقارير
 Managementمتددىولية اإلدارم عددن حمايددة مددوارد وممتلكددات المشددروع وصدديانتها 2-1-1-4

Responsibility:  على اجدار  توفير نظاام رقاباة داخلاي ساليم حتاى ُتخلاي نءساها مان
 بها.المس ولية المترتبة عليها في منك األخطا  والتش نو تقليل إحتمال إرتكا

تحتااااج  :Accurate Data إلدددى بياندددات دقيقدددةالحكوميدددة وغيرهدددا  الجهددداتحاجدددة  2-1-1-5
دقيقاااااة حااااول المنشاااااآت المختلءااااة العاملاااااة داخاااال البلاااااد  إلاااااى بياناااااتالجهااااات الحكوميااااة 

لتستعملها في التخطيط اجقتصاد  والرقابة الحكومية والتسعير وحصر الكءايات العلمياة 
ومااات ماان منشااأ  مااا عليهااا تحضاايرها بساارعة ودقااة، ومااا شااابه، فااإذا مااا طلباات هااذه المعل

 وهذا هو األمر الذ  ج يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية قوياع ومتماسكاع.
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نظااراع لكباار  :Auditing Procedures Development تطددور إجددرااات التدددقيق 2-1-1-6
تعتماد علاى  حجم المنشآت، فلقد تحولت عملية التدقي  من كاملاة تءصايلية إلاى إختبارياة

نسلوب العيناة اجحصاائية، ذلا  األسالوب الاذ  يعتماد فاي تقريار حجماه وكمياة إختباراتاه 
 على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية المستعمل في المشروع المعني.

 
 

 األذرع ونحاد الحديلاة، اجدار  نركاان مان ركنااع رئيسااع تملال الداخلياة  الرقابة فإنعالو ع عما سب ، 
 إتخااذ فاي المسااعد والعامال وحماياة موجوداتهاا، نموالهاا ساالمة علاى المحافظاة فاي لاإلدار الءاعلاة 
لها)صايام  والتوجياه األملال المتاحاة للماوارد اجساتلمار وحسان األدا  والتخطايط وتقاويم القارارات

 قاطف واحاد  لمار  يحدث ظرفاع  نو حدلا ليست (الداخلية الرقابة ها)ن (، كما إن266: 6066وغنيمات، 
 خاااالل ساااتمرارإب تحااادث والتاااي المنشاااآت إحااادى ننشاااطة التاااي تتخلااال اججااارا ات مااان سلسااالة ولكنهاااا

 المنشاأ ، وبالتاالي تلا  اجدار  بهاا تادير التاي الطريقاة فاي وتتأصال وتنتشر للمنشأ  التشتيلية العمليات
 إلااى نضااي  ياع ضاارور  عبئاااع  يعتبرونهااا الااذين المااراقبين بعااض منظااور تختلاا  ماان الداخليااة الرقابااة نإفاا

 .المنشأ  ننشطة
يجب نن نءر  هنا بين  إج اننامءهوم الرقابة الداخلية يكاد يكون متء  عليه،  على الرغم من ننو 

مجموعددة مددن األجددةاا أو األنظمددة الحرعيددة "عاار  النظااام بأنااه يُ إذ الرقابااة الداخليااة كمءهااوم وكنظااام، 
يضمها والتي يعتمد كل جدةا منهدا علدى األخدر  التي تتداخل العالقات بين بعضها وبين النظام اللي

(، كمااا 62: 6226، )الحسااون والقيسااي، "فددي تحقيددق األهدددا  التددي يتددعى إليهددا هددلا النظددام الكلددي
"، )الهااد ، كياندًا كداماًل ب هددا  مشدتركة ئمجموعة من المكونات المتداخلدة التدي تنشد"ُيعر  بأناه 

مجموعددة مترابطددة مدددن لرقاباااة الداخليااة بأنااه "، وعلااى ضااو  ذلاا  يمكاان تعرياا  نظااام ا(66: 6223
العناصددر الرئيتددة والتددي تمثددل األعمدددم أو الركددائة األتاتددية التددي يددتم تصددميمها لتحقيددق األهدددا  

 إدار  بهاااا قاااومي متكاملاااة عملياااة( فالرقاباااة الداخلياااة هاااي 366: مصااادر سااااب "،)الاااوردات، المرتدددومة
بإمكانية  معقوجع  ضماناع  توفر بحيث تصميمها ويتم ،مهامها ألدا  سعيها نلنا  الجهات إحدى وموظءي

 وفّعااال واقتصاااد  ونخالقااي نظااامي بشااكل التشااتيلية العمليااات تحقياا  نهاادافها العامااة المتمللااة بتنءيااذ
 بهااا، مااك تءاااد  المعمااول واللااوائح بااالقوانين المساا وليات، واجلتاازام محاساابة التزامااات وماا لر، واسااتيءا 

لألجهاااز  الرقابياااة العليا)األنتوساااا (  الااادليل اجرشااااد  لمعاااايير  ظماااة الدولياااة)المن الموجاااودات خساااار 
نظاام الرقاباة الداخلياة  تصاني ، وعليه يمكان (2: دون سنةمن ، الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي

إلاااى ننظماااة فرعياااة، فعلاااى سااابيل الملاااال )نظاااام الرقاباااة علاااى اجيااارادات، نظاااام الرقاباااة الداخلياااة علاااى 
هااذه األنظمااة إلااى  تصااني يمكاان كمااا  ة الداخليااة علااى المخااازن، ...الاا (، ، نظااام الرقابااروفاتالمصاا

 .(نظام الرقابة الداخلية)ون في مجملها ننظمة فرعية نخرى والتي تكَّ 
الماادخالت الرئيسااة للنظااام وتملاال من)يتكااون نظااام الرقابااة الداخليااة ن إإليااه   وممااا تجاادر اجشااار 

التااي ينءااذها كافااة اججاارا ات الرقابيااة والمحاساابية اناات ماليااة نم غياار ماليااة، و سااوا  نككافااة العمليااات 
 ،المخرجاات الرئيساةا النظاام وهاي عااد ع معاايير مهنياة، و المعاايير والمقااييس التاي يقاوم عليهاالنظام، و 
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، ((الياةتقارير الجرد وتقارير اجشرا ، وتقارير التدقي  الداخلي والتقاارير الم)على سبيل الملال  ومنها
 .(366: مصدر ساب )الوردات، 

 

 اجنطال  نقطة عديُ  الداخلية الرقابةنظام  نبأيرى  هنال  منفإن ، على صعيد نخر ذ  صلة
 بها، سيقوم التي اجختباارات وتحدياد تدقي ال لبرنامج إعداده عند الخارجي المدق  عليها يرتكاز التي

جرا ات التدقي ، إذ إن ضع  نو قو  نظام الرقابة وعمليات الءحص التي ستكون مجاجع لتطبيقه إ
ج يحدد فقط طبيعة الحصول على  -الذ  تقك مس ولية إعداده على عات  إدار  المنشأ  - الداخلية

نما يحدد نيضاع العم  المطلوب في فحص تل  األدلة، فضالع عن  ندلة اجلبات في عملية التدقي ، وا 
 ات التدقي  واججرا ات التي يجب التركيز عليها بدرجة نكبر من تحديد الوقت المالئم للقيام بإجرا

متسماع هذا النظام  يكون ما وبقدر، (62: مصدر ساب و)عبداهلل،  (606: 6002 جربوع،)غيرها
، ويسير  سهلة عملية التدقي  تكون نن على ذل  يعمل فإن ضع  نو قصور ن  عن وبعيداع  بالقو 
 بشكل رنيه على يعتمدون والذين دق  الخارجيالم تواجه ا األخط من نوعين  لهنا نإ وحيث

 المحاسبية العملية وخالل نلنا  تحدث نن يمكن التي الجوهرية األخطا  في األول يتمللإذ  مناسب،
 اكتشافها يمكن ج جوهرية نخطا  نية في اللاني الخطريتملل  مابين المالية، القوائم عنها تنتج التي
 الرقابة نظام على اجعتماد يمكنه دق  الخارجيالم فإن وبالطبك ،الخارجيدق  الم فحص خالل من

 اجشار  إلى وجود يمكن ألنه وذل  نعاله، الموضحين الخطرين من األول النوع تخءيض في الداخلية
 عن ينتج نن يمكن الذ  الجوهر  الخطأ وحجم الداخلية الرقابة نظام  جود بين عكسية عالقة
يجب نن يستمر المدق  الخارجي في فحص عليه، فو (، 62-66: در ساب مص)مخلو ، النظام

لى  نشأ وتقويم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه اجلمام باألساليب واججرا ات التي تستخدمها الم وا 
مصدر  جربوع،)المعتمد في ذهنه عن فعالية وكءا   النظامالمدى الذ  يزيل ن  ش  نو تسا ل 

 .(606: ساب 
 بنائاه جارى إذا فاعلياة نكلار يكاون نشاأ الم ننشطة ضمن مجدوجع  الداخلية رقابةال نظامد وجو  إن
 هيكليااة فااي متتلتلااة الداخليااة الرقابااة تكااون نن يجاابإذ ، هااالجوهر  متمماااع  جااز اع  ُيعاادهيكليتهااا، و داخاال 

 للعملياات مااع متم جاز اع  حينئاذ الداخلياة الرقاباة وتصابح تعلوهاا، إضاافة مجرد تكون نن من بدجع  نشأ الم
 المنشأ  هيكلية في الداخلية الرقابة تتلتل إن والمراقبة(، كما وهي)التخطيط، والتنءيذ، لإلدار  األساسية

 عاان منءصاالة جديااد  رقابيااة إجاارا ات إضااافة إذ إن التكااالي ، بااإحتوا  تتعلاا  هامااة تااداعيات نيضاااع  لااه
 إجارا ات تتجناب نن غالبااع  نشاأ للم يمكان ولكن تكالي  جديد ، يضي  حالياع  الموجود  اججرا ات تل 

 داخليااة رقابااة ها فاايمساااهمتو  الحاليااة التشااتيلية علااى العمليااات بااالتركيز وذلاا  لهااا داعااي ج وتكااالي 
)المنظماة الدولياة لألجهاز  الرقابياة  األساساية التشاتيلية داخل األنشاطة الرقابية الضوابط وتكامل فاعلة

 (.2: ، مصدر ساب الداخلية في القطاع الحكومي د  لمعايير الرقابةالعليا)األنتوسا (  الدليل اجرشا
 
 
 
 
 

نهااام العناصااار  عاااد مااانيُ لرقاباااة الداخلياااة وجاااود نظاااام فاعااال لن يتضاااح باااأمااان العااارض السااااب ، 
بنااا   روم تحقيقااه ماانياانظااراع لمااا القطاااع العااام  منشااآتالمسااار المااالي واجدار  فااي الرئيسااة لتصااحيح 
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الضاامانة الءاعلااة  يملاال انااهكمااا ، ألدا  وزياااد  الءعاليااة التنظيميااةا   بمسااتوىاجرتقااا يعماال علااىسااليم 
ودقااااة وجااااود  بياناتهااااا وماااادى اجعتماااااد عليهااااا فااااي إتخاااااذ القاااارارات  المنشااااآت للحءاااااظ علااااى ممتلكااااات

ستمرارها لتحقي  نهدافها المنشود .  الصائبة، وبما ي من بقا ها وا 
 
 

 characteristics of effective اخلية الحعالخصائا وعناصر نظام الرقابة الد 2-1-2

internal control system 
 

 (كلهاا نو بعضاها)مان الخصاائص التاي يحادد وجودهاا  مجموعاةيتمياز نظاام الرقاباة الداخلياة ب
مااادى جاااود  وماااواطن قاااو  نسااااليب الرقاباااة الداخلياااة بالمنشاااأ ، وفاااي حالاااة عااادم وجاااود ن  مااان هاااذه 

ضاااع  فاااي نظاااام الرقاباااة الداخلياااة نو جاااز  مناااه، وتتجلاااى هاااذه  وجاااودإلاااى الخصاااائص فاااذل  ُيشاااير 
 (:326 -322: 6222الخصائص باآلتي)توماس وهنكي، 

يجااب علااى  -:Separation of responsibilities الحصددل بددين المتددىوليات 2-1-2-1
المنشاااأ  ان تءصااال باااين مسااا وليات العااااملين فيهاااا حتاااى تقلااال مااان إحتماااال التاااش او 

الءصااال الساااليم باااين يعتماااد و ماااد  فاااي البياناااات المحاسااابية، حااادوث اخطاااا  غيااار متع
نو  موجودمسااااااااااا وليات العااااااااااااملين علاااااااااااى الءصااااااااااال باااااااااااين  وظائ )اجحتءااااااااااااظ باااااااااااال

 التخويل(.)، سلطة التصدي (القيد)، اجلبات في السجالت(الحياز حيازته)
 Clarity of authority and وضددددوو خطددددوط التددددلطة والمتددددىولية 2-1-2-2

responsibility:-  يقاااااوم بااااااأدا  الوظااااااائ  المختلءااااااة بالمنشااااااأ  عاااااادداع كبيااااااراع ماااااان
العاااملين، ولتحقياا  رقابااة فعالااة علااى كاال ماان هااذه الوظااائ  يجااب ان ُيسااأل شاااغل 
الوظيءاااة عااان مجموعاااة محااادد  مااان الموجاااودات نو المطلوباااات او العملياااات ويمكااان 

ضااح معينااة، ويو  ألفاارادتحقياا  هااذه المسااائلة ماان خااالل تخصاايص مساا وليات محاادد  
الهيكل التنظيمي الخطوط العريضة للعالقة بين السلطة والمس ولية، ويجاب مالحظاة 

لاااى إبينماااا تتااادف  خطاااوط المسااا ولية مااان نساااءل  ،ساااءلنلاااى إعلاااى نخاااط السااالطة مااان 
ت مااا يعاار  باااا) دلياال اللااوائح واججاارا ات( لتحديااد وتعريااا  آعلااى، وتسااتخدم المنشاان

 ى الخريطة التنظيمية للمنشأ .إختصاصات كل وظيءة من الوظائ  المبينة عل
تعتماد فعالياة نظاام الرقاباة   -:Competency of employees كحداام المدوظحين 2-1-2-3

الداخلية على درجة كءا   العاملين بالمنشأ  والذين تقاك علايهم مسا ولية تنءياذه، فعلاى 
الاارغم ماان وضااوح خطاااوط الساالطة والمساا ولية وصااحة توزياااك الوظااائ  طبقاااع لنظاااام 

قابة الداخلية اج ان هذا النظام قد ج يانجح فاي تحقيا  نهدافاه نظاراع لعادم كءاا   نو الر 
  فاااي تأدياااة المسااا وليات الموكلاااة لهااام، ومااان ناحياااة نخااارى قاااد أنماناااة العااااملين بالمنشااا

الم هلين واألمنا  حتى لو لم  عاملينيكون نظام الرقابة الداخلية جيداع وفعاجع بءضل ال
على  اع مءصالع لمواصءات سلطات ومس وليات الوظائ ، وبنا ع يتضمن النظام  تحديد

الجادد او ترقياة الحااليين  عااملينذل  يجب نن تتبك المنشأ  سياسة سليمة في تعيين ال
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 خااذ ع باجعتبااار متطلبااات الوظيءااة ماان ماا هالت، كمااا يجااب التااأمين علااى المساا ولين 
هي وسيلة وقائياة ضاد التاش ف ةعن اجحتءاظ بالموجودات وحيازتها ضد خيانة األمان

 والتالعب.
جددرااات التصددديق علددى العمليددات 2-1-2-4 يااتم  -:Records safety تددالمة التددجالت وا 

المحققاااة والتاااي تساااتخدم لمحاسااابة  منشاااأ الحصاااول علاااى المعلوماااات عااان إنجاااازات ال
عتماااد العمليااات ذات  المساا ولين عاان السااجالت والاادفاتر، وتعااد إجاارا ات التصاادي  وا 

هم هااذه اي تقساايم مساا ولية تنءيااذ خطااوات عمليااة مااا علااى عاادد األفااراد، وتساانهميااة فاا
ن ضاارور  إاججاارا ات فااي التقريااب بااين الحكاام الشخصااي لمتخااذ  القاارار، ملااال ذلاا  

الحصول على تصدي  مسب  قد يقلل من إحتماال إتخااذ قارار ساي  نو الاتخلص مان 
ونن ياانص فااي دلياال  ،موجااود مااا بواسااطة الموظاا  المساا ول عاان حياااز  هااذا الموجااود

اججاارا ات علااى المساا وليات المرتبطااة بااإجرا ات التصاادي  واجعتماااد، ويجااب علااى 
 المنشأ  إتباع سياسة سليمة لإلحتءاظ بهذه السجالت.

يجاب ان  -:Assets & records maintenance حماية الموجودات والتجالت 2-1-2-5
ن الموجااودات والسااجالت ماان تتااوفر لاادى المنشااأ  اجمكانيااات الالزمااة لحمايااة كاال ماا

التلاا  نو الءساااد نو الضااياع، فتخاازن المااأكوجت القابلااة للتلاا  ماالالع فااي نماااكن مباارد  
ت حتاااى ج تتعااارض للءسااااد والتلااا ، كماااا يجاااب إتبااااع إجااارا ات ساااليمة لصااايانة اآلج

وخزن المواد األولية والمهمات مرتبة ومنظمة بشكل جيد والمكائن لتءاد  فقد منافعها 
)السااارقة(، نماااا عمالالوصاااول اليهاااا وكاااذل  حمايتهاااا مااان الضاااياع وساااو  اجستيساااهل 

بالنسبة للسجالت فيجاب ان تحءاظ فاي نمااكن مان شاأنها نن تقلال مان إحتماال إدخاال 
 تعديالت في محتوياتها او إصابتها بالتل .

 Following obligation with متابعدددة اإللتدددةام بنظدددام الرقابدددة الداخليدددة 2-1-2-6

internal control system:-  لن تحق  الخصاائص السااب  عرضاها ن  مناافك
الرقاباة الداخلياة، ولاذل   نشاأ  بإتبااع تعليماات ومباادا نظااماذا لم يلتازم العااملون بالم

تحاارص المنشااآت علااى وضااك وتنءيااذ إجاارا ات يمكاان ماان خاللهااا التحقاا  ماان ماادى 
 ية.إلتزام موظءيها بتعليمات ومواصءات نظام الرقابة الداخل

        
 

البد نن يقوم على ف بشكل فاعليحق  نظام الرقابة الداخلية نهدافه ولكي سب ،  فضالع عما      
مجلس المعايير المحاسبية يأتي)يتوجب على إدار  المنشأ  توفير ما  ، إذعناصر معينةو  نسس

 (:3: مصدر ساب ، (2رقم)  دليل التدقي  في جمهورية العرا  والرقابية

دارية تحدد اجطار العام لتو  2-1-2-1   جيه وضبط نشاط المنشأ  من خاللوجود خطة تنظيمية وا 
وجود هيكل تنظيمي قادر على توضيح سياسات تءويض الصالحية وتحديد المس ولية 

   .تسمح أل  فرد بمخالءة نظام الضبط وتوفير إجرا ات ج
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     على كءا   ونمانة األشخاص  يعتمد التطبي  السليم أل  نظام إذموظءين نكءا ،  2-1-2-2
 القائمين به.             

والمستندات ودليل مبوب مجموعة متكاملة من السجالت  نظام محاسبي يقوم على 2-1-2-3
 يراعى في وضعه المبادا المحاسبية المتعار  عليها.للحسابات 

لقيمة سرعة المناسبة وباإجرا ات سليمة لتسجيل كافة العمليات المحاسبية بال 2-1-2-4
والتبويب المحاسبي الصحيح والءتر  المحاسبية التي تمت فيها هذه الصحيحة 

العمليات بحيث يسهل إعداد المعلومات المالية ضمن إطار سياسات محاسبية 
 معتر  بها وبطريقة تسمح بتحديد المس ولية المحاسبية.

 بات بدقاة ووضوح .إجرا ات سليمة لتءويض الصالحيات وتحديد المس وليات والواج 2-1-2-5
التقويم والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية لتحاشي احتمال تقادم اججرا ات  2-1-2-6

 الرقابية.
إجرا ات الضبط: هي تل  السياسات واججرا ات التي تقوم اجدار  باستنباطها لتحقي   2-1-2-7

 .األهدا  المناطة بها
 
 
 
 
 
 

  Internal Control Components ليةالداخمكونات الرقابة  2-1-3    
لجنااااااة المنظمااااااات الراعيااااااة جطااااااار الرقابااااااة  ُيعااااااد اجطااااااار المتكاماااااال للرقابااااااة الداخليااااااة فااااااي

وقبرروال   رري الواليرراح الماحرردة  تف انررو يتررل المكونرراح ال مسررة  أكثررر تنارررا ا    (COSO)الداخليااة

مناساب باأن نهادافها فاي الرقاباة سايتم  تصاممها اجدار  ويساتخدمها لتقاديم تأكيادللرقابة الداخلية الاري 
 ( ندناه المكونات الخمس للرقابة الداخلية، وكما يأتي:6تحقيقها، ويعرض الشكل)

 
 

 (2الشكل)
 المكونات الخمس للرقابة الداخلية

 

 (383: 2005نة ولوبك، المصدر: )أر 
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ألربعااااة ( نعاااااله يتضااااح بااااأن بيئااااة الرقابااااة تشااااكل المظلااااة للمكونااااات الرئيسااااة ا6ماااان الشااااكل)
، وفاي حاال عادم وجاود بيئاة (األخرى)تقدير المخاطر، ننشطة الرقاباة، المعلوماات والتوصال، والمراقباة

 رقابة فعالة فمن المحتمل اج ينتج عن المكونات األربعة رقابة داخلية بتض النظر عن جودتها.
 وندناه تءصيل لما تتضمنه المكونات الخمس، وكما يأتي:

يتملاال جااوهر الرقابااة الءعالااة فااي المنشااأ  فااي  :Control Environmentبيئددة الرقابددة  2-1-3-1
إتجاااه إدارتهااا، فااإذا كاناات اجدار  العليااا تاارى إن الرقابااة شااي  مهاام، ساايدر  باااقي األفااراد فااي 
المنشااأ  ذلاا ، وسيسااتجيبون لااذل  ماان خااالل تنءيااذ الرقابااة الموضااوعة، وماان جانااب  خاار، إذا 

ن اجدار  العليااا ج تاادعم الرقابااة، ندر  نعضااا  المنظمااة عاادم نهميااة  الرقابااة لااإلدار  العليااا، وا 
 فمن الم كد إن األهدا  الرقابية لإلدار  لن يتم تحقيقها.

وتشاتمل بيئاة الرقاباة علاى التصارفات والسياساات واججارا ات التاي تعكاس اجتجااه العاام 
)نرنز و خارون، يتهاا للوحاد لإلدار  العليا، والمديرين، والمال  ألية وحاد  بخصاوص الرقاباة ونهم

 كما تتضمن بيئة الرقابة مجموعة من المكونات الءرعية هي:(، 226-222: 6063
ُتعااد : Integrity and ethical values اإلتددتقامة والقدديم األخالقيددة 2-1-3-1-1

اجسااتقامة والقاايم األخالقيااة منتجاااع للمعااايير األخالقيااة والساالوكية فااي المنشااأ  
م بهااا فااي الممارسااة، وتشااتمل تصاارفات اجدار  وكياا  يمكاان توصاايلها واجلاازا

جزالااااة نو تخءاااايض الحااااوافز نو اجغاااارا ات التااااي تاااادفك األفااااراد إلااااى إرتكاااااب 
تصرفات غير مستقيمة، غير قانونية نو غير نخالقية، وتشمل نيضاع توصيل 
معاااايير القااايم األخالقياااة والسااالوكية الخاصاااة بالوحاااد  إلاااى األفاااراد مااان خاااالل 

 ميلا  للسلو .سياسات موضوعة و 

تتملال الصاالحية  : Obligation with authority اإللتدةام بالصدالحية 2-1-3-1-2
مل تفااي المعرفااة والمهااار  الضااروريين لتنءيااذ األفااراد للمهااام المكلءااين بهااا، ويشاا

اجعتباااااااارات التاااااااي تحاااااااددها اجدار  لمساااااااتويات علاااااااى اجلتااااااازام بالصاااااااالحية 
المساااااتويات إلاااااى  الصاااااالحية لألعماااااال المحااااادد  وكيااااا  يمكااااان ترجماااااة هاااااذه

 المهارات والمعرفة الواجب توافرهما.

 Contribution of Board of مشاركة مجلس اإلدارم أو لجنة التدقيق 2-1-3-1-3

Directors and auditing committee : يتملال مجلاس اجدار  الجياد
فااااي المجلااااس الااااذ  يعماااال بشااااكل مسااااتقل عاااان اجدار  ويقااااوم نفااااراد بمتابعااااة 

د في المنشآت لجان للتدقي  وُتعد لجناة التادقي  وفحص ننشطة اجدار ، ويوج
مس ولة عن اجشارا  علاى عملياة التقريار الماالي بالمنشاأ  ويجاب نن تتصال 
بإساااتمرار بكااال مااان المااادققين الاااداخليين والخاااارجيين ويسااامح ذلااا  لكااال مااان 
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المااااادققين ونعضاااااا  مجلاااااس اجدار  ببحاااااث األماااااور التاااااي قاااااد تااااارتبط بأشااااايا  
 جدار (.ملل)نمانة نو تصرفات ا

 & Management Philosophy فلتددحة اإلدارم وأتددلوب التشددغيل 2-1-3-1-4

Operation style : تااوفر اجدار  عباار األنشااطة التااي تقااوم بهااا إشااارات
واضااحة للعاااملين عاان ماادى نهميااة اجدار ، ملل)هاال تتحماال اجدار  المخاااطر 

زيلة الكبير ، نم هل تكره اجدار  المخاطر ؟، كي  يمكن وص  اجدار ، هي ه
وضااعيءة يهاايمن عليهااا فاارد واحااد نو نفااراد قليلااون، نو انهااا إدار  جيااد ؟(، إن 
 فهاام هااذه الجوانااب ومااا يماللهااا يمكاان الماادق  ماان إدارا  اجدار  نحااو الرقابااة

 .(322 -323: 6006رنز ولوب ، ن

ويتملاال فااي وجااود  :Organizational Structure الهيكددل التنظيمددي 2-1-3-1-5
نشاااااأ  يباااااين المنااااااط  الرئيساااااة للسااااالطات هيكااااال تنظيماااااي مناساااااب لااااادى الم

والمس وليات ويوضح خطوط اجتصال والتبعياة لمختلا  المساتويات اجدارياة 
 وبما يمكن المنشأ  من تحقي  نهدافها.

 Policies & Practices of تياتددات وممارتددات المددوارد البشددرية 2-1-3-1-6

Human Resources:  وتتملاااال فااااي تااااوافر السياسااااات الكءااااو   والءعالااااة
)القصااااص، ايير الالزماااة لتوظيااا  وتااادريب وترقياااة العااااملين وتقيااايم ندائهموالمعااا

6062 :662-660.) 

( ملاااجع علااى كيءيااة تأديااة بيئااة الرقابااة الداخليااة Enronقااد كاناات شااركة)لو      
غيااااار الءعالاااااة إلاااااى اجخءاااااا  الماااااالي، وتااااادمير الصاااااور  العاماااااة، فقاااااد ظهااااارت 

تيجية جدياد  ومليار ، مجلاس فعال)إساترا ERM( وكان لها نظام Enronشركة)
فعاال،  AISإدار  م ل  من نشخاص ما لرين ومتنءاذين، إدار  كا   ومرموقاة، 

جااااارا ات، ونظاااااام رقاباااااة داخلياااااة يتضااااامن إشااااارافاع، تساااااويات،  دليااااال سياساااااات وا 
وغيرهما من إجرا ات الرقابة الداخلية(، ولسو  الحظ فقاد تباين إن بيئاة الداخلياة 

دار  نعماجع مشبوهة وهي لام تكان موضاك شا  مان للرقابة ناقصة، وقد نءذت اج
قبال مجلاس اجدار  بتاتاااع، فقاد زيءاات الوضاك الماالي، وفقاادت لقاة المساااهمين، إذ 
هبطاات نسااعار األسااهم إلااى نقاال مسااتوياتها، ونخيااراع نشااهرت إفالسها)ساااتينبارت 

 (.626 -622: مصدر ساب ورومني، 

المنشآت بتض النظر عن تواجه جميك  :Risks Assessment تقدير المخاطر 2-1-3-2
من نم المنشأ  حجمها نو طبيعة عملها مخاطر عديد ، سوا  نكانت من داخل 

بين المنشآت تتنوع درجات المخاطر ما و   Warren)  ،6006: 623) هاخارج
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، كذل  تصن  المخاطر إلى هامة وغير هامة،  ومن الممكن نن والقطاعات المختلءة
 ذات الخطر ُيعد غير مهم في منشأ  نخرى.يكون خطر ما كبير في منشأ  ما و 

"عملية تحليل األنشطة وتصور ما قد يطدرأ وُتعرّ  عملية تقدير المخاطر بأنهاا       
من أحداث، وتوقع إحتمداالت المخداطر وتقددير أثرهدا علدى أهددا  المنشد م، ومدن ثدم 

"، ويجاب علااى تصدور الليدات واألنشدطة التددي تقلدل مدن فدرا حدددوث هدلن المخداطر
لمدق  نن يحصل على معرفة كافية عن عملياة تقادير المنشاأ  للمخااطر بالدرجاة التاي ا

 تمكنه من فهم كيءية تحديد إدار  المنشأ  لهذه المخاطر.

هي ويطلق عليها أيضًا )إجرااات الرقابة( و: Control Activitiesأنشطة الرقابة  2-1-3-3
 & Arensمنشاااأ  )لتحقيااا  نهااادا  ال التاااي تحاااددها اجدار السياساااات واججااارا ات 

Loebbek, 2000: 295)  وبصااءة خاصااة فااإن األنشااطة الرقابيااة المتعلقااة بعمليااة ،
 :تتملل باآلتي( 66-62: 6060التدقي )ديوان المراقبة العامة السعود ، 

 :)يتم وضعها جكتشا  األخطا   مجموعة إجرا اتهي  األنشطة الوقائية)المانعة
ا:)الءصاال باين الوظاائ  المتعارضاة، الرقابااة واجنحرافاات قبال حادولها، ومان نمللته

اللنائيااة علااى األعمااال الهامااة، اجشاارا  المباشاار ماان قباال المساا ولين علااى تنءيااذ 
العملياااات، وجاااود نجهاااز  إناااذار للسااارقة والحريااا ، نرقاااام سااارية للااادخول إلاااى ننظماااة 
الحاسوب، وجود ننظمة وتعليمات تءصيلية مكتوبة ومعروفة لدى العاملين، سياسة 

 دريب الموظءين تتناسب واحتياجاتهم(.ت
  :)التااااي يااااتم ماااان خاللهااااا تحديااااد  اججاااارا اتهااااي و األنشددددطة التحليرية)الكاشددددحة

إجارا ات المطابقاة باين حساابات ) األخطا  واجنحرافات عند وقوعها، ومن نمللتها:
المصر  والمنشأ ، مصادقة خارجية لتأيياد األرصاد  بالساجالت، تقاارير الحاساوب 

وحااادات كااااميرات ، جت الاادخول غيااار المشاااروعة إلااى اجنظماااة والباارامجتبااين محااااو 
مراقبااة، مالحظااة حاادود الصااالحيات الماليااة للمخااولين بالصاار (، )سااعيد ونحمااد، 

6063 :6062.) 
  :)التاي تعمال علاى حال مشاكالت  اججارا اتهاي و األنشدطة العالجية)التصدحيحية

بب المشااااكلة، تصااااويب الرقابااااة المكتشااااءة، وتتضاااامن إجاااارا ات متبعااااة لتحديااااد ساااا
األخطا  الناجمة نو الصعوبات وتعديل النظام بحيث تقل المشكالت المستقبلية نو 

اجحتءااااظ بنسااا  إحتياطياااة لملءاااات معاملاااة نو ) تختءاااي، ومااان األمللاااة علاااى ذلااا :
ملءااات رئيسااة، اجلتاازام باااججرا ات الخاصااة بتصااويب نخطااا  إدخااال المعلومااات، 

اصاااااة بإعااااااد  إدخاااااال المعلوماااااات(، )ساااااتنبارت نضااااا  إلاااااى تلااااا  اججااااارا ات الخ
 (. 622: مصدر ساب ورومني، 
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  :التااااي تشااااكل ردع لاااادى األفااااراد للقيااااام بأيااااة  اججاااارا اتهااااي واألنشددددطة الرادعددددة
إنحرافااااات نو تجاااااوزات وماااان نمللتهااااا:)وجود تاااادقي  داخلااااي، وضااااك إشااااارات علااااى 

لاااى بعاااض منااااط  معيناااة بعاااد الااادخول اليهاااا اج المااارخص لهااام، وجاااود حراساااة ع
المواقك ذات خطاور ، إجارا ات عقابياة بحا  المخاالءين والمهملاين(، )ساعيد ونحماد، 

 (.662: مصدر ساب 
 

ويقصاد : Information & Communication المعلومدات والتوصديل)اإلعالم( 2-1-3-4
بهاا تحديااد المعلومااات والحصاول عليهااا وتبادلهااا بالشااكل الاذ  يمكاان اجدار  ماان فاارض 

 واألنشطة والموارد. الرقابة على العمليات

وهي عملية تقويمية تتم على نسااس مساتمر للتحقا  مان نن  :Monitoring المراقبة 2-1-3-5
مصادر األنشطة الرقابية تعمل وف  ما هو مخطط لها)ديوان المراقبة العامة السعود ، 

 (.66-62: ساب 
 

(، وعلاى COSOنظماات)( ندنااه، يعارض مكوناات الرقاباة الداخلياة للجناة مراقباة الم6والجدول)          
 النحو اآلتي:

 (1الجدول)
 COSOمكونات الرقابة الداخلية للجنة مراقبة المنظمات

 تقسيمات فرعية إضافية)في حالة القابلية للتطبيق( وصف المكون المكونات

التصرفات، السياسات واإلجراءات  بيئة الرقابة
ه العام لإلدارة العليا، االتي تعكس اإلتج

دارة، ومالك الوحدة أعضاء مجلس اإل
 عن الرقابة وأهميتها.

 مكونات فرعية لبيئة الرقابة:   
 .األمانة والقيم األخالقية 
 الصالحية. اإللتزام باألهلية أو 
 .مشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق 
 .فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل 
 .تخصيص السلطة والمسؤولية 
 .سياسات وممارسات الموارد البشرية 

تقدير وتحليل اإلدارة لألخطار المناسبة  دير المخاطرتق
عند إعداد القوائم المالية بما يتفق مع 

 مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

 عمليات تقدير الخطر:  
 .تحديد العوامل المؤثرة على الخطر 
 .تقدير أهمية الخطر وإحتمال حدوثه 
 .تحديد اإلجراءات الالزم إتخاذها للسيطرة على الخطر 
 فئات مزاعم الخطر:            

 .التأكد من فئات العمليات واألحداث األخرى 
 .التأكد من أرصدة الحسابات 
 .التأكد من العرض واإلفصاح 

السياسات واإلجراءات التي تضعها  أنشطة الرقابة
اإلدارة لتحقيق أهدافها من التقرير 

 المالي.

 فئات أنشطة الرقابة:   
 لواجبات.لفصل المالئم بين اا -
 التصريح المالئم للعمليات واألنشطة.-
 المستندات والسجالت المالئمة.-
 الرقابة الفعلية على الموجودات والسجالت.-
 رقابة األداء.-

المعلومات 
 والتوصيل

الطرق التي تستخدم لتعريف، تجميع، 
تبويب، تسجيل، والتقرير عن العمليات 
المالية للوحدة والحفاظ على المسؤولية 

 عن الموجودات المرتبطة بها.

  يجب تحقيق أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية: 

 اإلكتمال - الوجود  -
 الترخيص والتلخيص - الدقة -
 التوقيت - التبويب -
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 تقسيمات فرعية إضافية)في حالة القابلية للتطبيق( وصف المكون المكونات

تقدير اإلدارة المستمر أو التقدير  المراقبة
الدفتري لها لجودة أداء الرقابة الداخلية 

بة يتم تنفيذها لتحديد ما إذا كانت الرقا
طبقاً للتصميم الموضوع لها، أو يتم 
تحديد ما إذا كانت هنالك ضرورة 

 لتعديل الرقابة الداخلية.

متابعة مدى اإللتزام بمتطلبات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية 
تقييم اإلجراءات المطبقة بصورة من قبل إدارة المنشأة، مع 

 ت الحاصلة.دورية لتحديد الحاجة لتعديله وفق المستجدا
 

 

 ( بتصر 486: 2013المصدر: )أرنة وآخرون،         
 

 Internal control Determinants  محددات الرقابة الداخلية 2-1-4
على الرغم من المزايا العديد  التي يوفرهاا نظاام الرقاباة الداخلياة، إج اناه ج يتوقاك لهاذا النظاام       

عمليااااات المنشااااأ ، نو نن يقضااااي تماماااااع علااااى جميااااك فاااارص نن يااااوفر الحمايااااة الكاملااااة لموجااااودات و 
التالعااب والتااش، ويعااود ذلاا  للمحااددات والقيااود التااي تحاايط بهااذا النظااام والتااي يجااب نخااذها بنظاار 

 : (666 -666: 6003)اآللوسي، اجعتبار، ومن نمللتها
إن الضوابط الداخلية قد ج تعمل كما هو مصامم لهاا، وذلا  بسابب األخطاا  البشارية  2-1-4-1

لمحتملاااااة والناتجاااااة عااااان اجهماااااال والشااااارود الاااااذهني وساااااو  التقااااادير، وعااااادم اجلماااااام ا
بالتعليمااات وساااو  فهمهاااا، نو إحتماااال مخالءاااة إجاارا ات الرقاباااة عااان طريااا  الشاااخص 

 المس ول عن تطبيقها.

إحتماااال التحايااال علاااى نظااام الرقاباااة الداخلياااة عااان طريااا  التواطااا  باااين نطااارا  داخااال  2-1-4-2
تءقاات امعاارو  إن التواطاا  يهاادم ن  نظااام رقااابي طالمااا المنشااأ  نو خارجهااا، فماان ال

 جميك األطرا  المشاركة في العملية على التالعب.

توجاااه نظااام الرقاباااة الداخلياااة إهتمامهاااا عااااد ع إلاااى العملياااات العادياااة المتوقعاااة، وتتءااال  2-1-4-3
 العمليات غير العادية التي ج يتكرر وقوعها عاد ع داخل المنشأ .

قابة نتيجةع للظرو  المحيطة، مماا يا د  إلاى عادم اجقتنااع عدم مال مة إجرا ات الر  2-1-4-4
 بها، وبالتالي عدم اجلتزام بها.

قد تكون تكلءة إنشا  نظام رقابي عالية جداع بشكل يءاو  الءوائاد الناتجاة عان تطبيقاه،  2-1-4-5
كمااا يءااو  الخسااائر واألخطااا  والتااش المتوقااك حدولااه فااي حالااة عاادم وجااود ملاال هااذا 

 النظام. 
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طار عملها 2-1  Supreme audit bodies and its :أجهةم الرقابة العليا وا 

frameworks 
 

 

به الرقابة في حيا  الشعوب والدول على حد سوا ،  ضطلكالدور الذ  تللجميك  واضحاع لقد بدا 
مكان الصدار  في العملية اجدارية برمتها وُتعد في هذا السيا  من نهم عناصر تل   شتلكونها ت
، فهي تتضمن (3: 6002)العلمي، لتي تمس الكيان التنظيمي للدولة، كما ُتعد من األمور االعملية

وجود نهدا  وخطط، وج يمكن أل  مدير تنءيذ الرقابة ما لم تكن األهدا  قد ُحددت والخطط قد 
 (.66-66: 6066( نقالع عن) مصطءى، 66: 6262ُرسمت)البهالن، 

بشكل - الرقابة ، إج إنها اتءقت إلى كونن هذا المصطلحتعددت التعريءات التي ذكرت بشأوقد 
مجموعة من اججرا ات التي يتم من خاللها التأكد من سالمة تنءيذ التوجيه الذ  يمكن نن يتملل  -عام

التعليمات وخطط العمل اجدار  والمالي والبرامج  ن والنظام نوفي الدستور والقانو 
تضمن الكش  عن نقاط  ندا ع كونها فضالع عن ، (قم صءحة، من دون ر 6002والموازنات)الرحاحلة،

تضمن سير العمل باجتجاه الصحيح لتحقي  األهدا   الضع  واألخطا  وتقويمها ومنك تكرارها، كما
 وقد، تطوير وتوجيه النشاط اجدار  بكياناته المختلءةعالو ع على  لية،المرسومة بكءا   وفاع

ملية اإلشرا  والمتابعة من لدن تلطة عليا للت كد من إن عبأنها " (2: 6006ها)صالح، عرِّف
ف"نشاطات أي وحدم إقتصادية، تتير بإتجان تحقيق أهدافها المحددم متبقاً  )العلمي، ها، كما عرِّ

التحقق والت كد من إلتةام اإلدارم بالقوانين واألنظمة والتعليمات في أدائها بأنها " (3: مصدر ساب 
المرتومة متبقًا على وفق الخطط الموضوعة بكحاام وفاعلية، والوقو   لعملها لتحقيق األهدا 

 ."على نواحي القصور والخط ، ومن ثم العمل على عالجها ومنع تكراراها
 ن  نن على واجدار  العامة والمالية اجقتصاد في المختصون مختل  نجمكفقد  ،من جانب  خر

 إلى يءتقر ناقصاع  نظاماع  يعتبر العام المال على ومنظمة لةفعا رقابة فيه فراتتو  ج مالي نو إدار  نظاام
 من مختلءة ننواعاع  فأوجدت القادم، منذ المجتمعات مختل  به نخذت ما وذل  المتكاملة، المقومات

 النهب نشكال مختل  من العام المال حماية في  ملةع  الترض لنءس مختلءة نجهز  وشكلت الرقابة
قامت الدولة بإنشا  نجهز  للرقابة للتأكد من سالمة تطبي  القواعد إذ (، 6: 6002)موف ، والتبذير

وفي هذا السيا  ، (63: 6066والنظم واللوائح التي تحءظ للمجتمك نمواله وروابطه وحرياته)العنز ، 
دوراع حيوياع في الرقابة على الحسابات والعمليات التشتيلية الحكومية وفي تعزيز الرقابة  نجهز ت د  

)الدليل اجرشاد  لألجهز  الرقابية العليا في مجال الرقابة على ار  المالية السليمة والمسا لةداج
التعر  على كيءية سير األعمال في سبيل المساعد  إلى الدولة  نها تقدم، كما إ(2الم سسات الدولية: 

ئح والتعليمات المخططة، للقوانين واللوا ل طبقاع حصّ ن الموارد تُ نداخل الوحدات الحكومية، والتأكد من 
بكءاية وفاعلية بترض المحافظة على األموال  لتأكد من مدى تحقي  الوحدات ألهدافهافضالع عن ا
األعمال والمراكز المالية وتحسين معدجت األدا  والكش  عن  من سالمة تحديد نتائج حق العامة والت
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قتراح الوسائل العالجية لإلنحرافات  المخالءات واجنحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها وا 
 لتءاد  تكرارها مستقبالع في تل  الوحدات الخدمية نم اجقتصادية. السالبة
لما كان اجستخدام الءعال لألموال العامة يشكل نحد الدعامات األساسية من نجل حسن إدار  و       

يتطلب نن يكون لدى كل بلد  إن ذل ، فالقرارات الصادر  عن السلطات المختصة اعليةتل  األموال وف
ن وجود ملل هذه الهيئات قد نصبح نكلر ضرور  أوك ،هيئة عليا للرقابة المالية يكءل القانون استقاللها

األمر الذ  ندى  (،اجقتصاد  واججتماعي)القطاعين  ىنشاطها الذ  امتد إل بتوسيكالدولة  لقيام نظراع 
، اجساسية للرقابة المالية ااعالن ليما بشأن المباد)لي التقليد بها ألن تعمل ورا  حدود اجطار الما

6222 :6.)  
ومن نجل الوصول إلى اجدار  الكءو   في القطاع العاام، كاان علاى نجهاز  الرقاباة العلياا نن تحاافظ 
على نعلى المستويات المهنية وتتبنى ممارسات ومناهج ُتعاد مان نكلار الوساائل إنتاجياة مان نجال القياام 

مهمتهااا الرقابيااة وذلاا  لكااي تلباات وجودهااا وتحقاا  النوعيااة فااي العماال الرقااابي الااذ  ت ديااه، فضااالع عاان ب
إعالن بااالي بشااأن "دور الرقابااة تحقياا  النوعيااة فيمااا تكتشااءه ماان مالحظااات ومااا تضااعه ماان توصاايات)

دار  هيئاات تتمتعاان بالكءاا   والءعا : 6222لياة"، المالية في دعم اجصالح للوصاول إلاى إدار  عاماة، وا 
62). 

وفااي جمهوريااة العاارا  اعتماادت الدولااة العراقيااة منااذ تأسيسااها علااى جهاااز رقااابي خااارجي واحااد هااو 
الاااذ  كاااان يماااارس نعماااال  6262عاااام(  ل62)دياااوان مراقاااب الحساااابات العاااام( الم ساااس بالقاااانون رقااام)

  ننواعهاااا، وتااادقي  الرقاباااة والتااادقي  الماااالي والحساااابي للمصاااروفات واجيااارادات الحكومياااة علاااى اخاااتال
المهمااات واللااوازم الصااناعية والتجاريااة والتقنيااات والترفيعااات، ومااك تطااور حجاام الدولااة العراقيااة وتنااامي 
حجاام اجياارادات المتأتيااة ماان المااوارد النءطيااة فااي نواخاار السااتينيات تاام تأساايس )ديااوان الرقابااة الماليااة( 

حالااة متطااور  فااي مجااال الرقابااة الماليااة، إذ  ، وُعااّد هااذا القااانون6222 عااام( ل26بموجااب القااانون رقاام)
توسااك فااي إختصاصااه ليشتمل)فضااالع عاان نعمااال الرقابااة علااى اجياارادات والنءقااات العامااة( علااى نعمااال 

اجقتصاااااادية الحكومياااااة، والشاااااركات المختلطاااااة،  نشاااااآترقاباااااة األدا ، ونعماااااال المحاسااااابة القانونياااااة للم
المهنيااة، وقااد دنباات الحكومااة العراقيااة علااى إصاادار قااانون  والجمعيااات التعاونيااة، والنقابااات والجمعيااات

ليتكيا  وضاك الرقاباة  6220عاام( ل22، إذ نصادرت القاانون رقام)يد للرقابة المالية كال عشار سانواتجد
المالية مك توجهات الحكومة نحو تشديد القبضاة المركزياة علاى اجقتصااد العراقاي، وليمتاد عمال الرقاباة 

اف  العاماة والمختلطاة كافاة وفاي بعاض األحياان شاركات القطااع الخااص وبماا المالية ليشتمل على المر 
ج يتعااارض مااك اختصاااص الجهااة القضااائية نو التنءيذيااة، وبعااد ذلاا  قاماات الحكومااة بتشااكيل لجنااة فااي 

( 2لوضااك قااانون جديااد للااديوان يحاادد صااالحياته ونطااا  عملااه فكااان صاادور القااانون رقاام) 6222عااام
 تااادقي  دوائااار سااات بموجبهااا اساااتحدلت تعاااديالت لعااد  تعااارض ( الاااذ 6: )عباااد، بااادون ساانة6220عااامل

 .المحافظات في ومللها بتداد في مركزية
الصادر عن سالطة اجئاتال  ( 22) رقم األمر ووف  ساب  الذكر للقانون األخير التعديل وبموجب

 النزاهااة كمءوضااية) المسااتحدلة الجديااد  الرقابيااة الجهااات مااك التعاااون  ليااة رساام تاام، 6002عااامالمنحلااة 
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 وصاادور العاارا الااذ  شااهدته جمهوريااة  السياسااي التتيياار بعااد(، و العمااوميين المءتشااين ومكاتااب ،العامااة
 مالياااع  مسااتقلةع  هيئااة بااأن يكااون الااديوان صااريح بشااكلمنااه و ( 6) الماااد  تقضاا،  6006 عااامل هادسااتور 
دارياع   .النواب بمجلس ترتبط مالية رقابية هيئة نعلى ويعد معنوية شخصية له وا 

)المعاادل( الااذ  ُماانح بموجبااه العديااد 6066( لساانة 36وبهااذا فقااد صاادر للااديوان قانونااه الحااالي رقاام)
التي تعزز من استقالليته اجدارية والتنظيمية وبالشاكل الاذ  يسااعدُه فاي إنجااز المهاام من الصالحيات 
ه الجهااات كاناات هااذنسااوا   تقااديمها للجهااات الخاضااعة لنطااا  رقابتااه  يااروم األنشااطة التااي الموكلااة إليااه و 

 مقدمة من دياوان الرقاباة المالياة اجتحااد  فاي جمهورياة العارا ورقة عمل قطرية )ممولة مركزيا نو ذاتياع 
  62  لانيااع ولاللااع( و)63( و)2نصاوص الماواد)وقاد بينات ، (2، ( لألمام المتحاد  واألنتوساا 66للندو )

 ي يمارسها الديوان، وعلى النحو اآلتي:المهام الت هنوجع ورابعاع( الوارد  في قانون
رقابة وتادقي  حساابات ونشااطات الجهاات الخاضاعة للرقاباة والتحقا  مان ساالمة التصار  فاي  6-6-6

 األموال العامة وفاعلية تطبي  القوانين واألنظمة والتعليمات على نن يشتمل ذل  اآلتي:

وعدم تجاوزها اجعتمادات المقرر  فحص وتدقي  معامالت اجنءا  العام للتأكد من سالمتها،  -نوجع 
ستخدام األموال العامة في األغراض المخصصاة لهاا، وعادم حصاول هادر  لها في الموازنة، وا 

 نو تبذير نو سو  تصر  فيها، وتقويم مردوداتها.
فحص وتدقي  معامالت تخماين وتحقا  جباياة الماوارد العاماة للتأكاد مان مالئماة اججارا ات  -لانياع 

 مة تطبيقها.المعتمد  وسال
إبدا  الرن  في القوائم والبيانات المالية والتقاارير المتعلقاة بنتاائج األعماال واألوضااع المالياة  -لاللاع 

للجهات الخاضعة للرقابة، وبيان ما إذا كانت منظمة على وف  المتطلبات القانونية والمعايير 
 اط والتدفقات النقدية.المحاسبية الُمعتمد ، وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النش

 رقابة تقويم األدا  للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 6-6-6

 إجرا  التدقي  في األمور التي يطلب مجلس النواب إجرا  التدقي  بها. 6-6-3

تقويم الخطط والسياسات المالياة واجقتصاادية الكلياة المقارر  لتحقيا  األهادا  المرساومة للدولاة  6-6-2
 واجلتزام بها.

ي في المجاجت المحاسبية والرقابية واجدارية وما يتعل  بها من نمور تنظيمياة تقديم العون الءن 6-6-6
 وفنية.

تدقي  البرامج السرية والنءقات المتعلقة باألمن الوطني، ولرئيس الديوان تخويال مان يناوب عناه  6-6-2
عداد التقارير المتعلقة به.  ججرا  التدقي  وا 

س للمااانح واجعاناااات والقاااروض والتساااهيالت القياااام بعملياااات الءحاااص إساااتناداع لقااارار مااان المجلااا 6-6-2
 واجمتيازات واجستلمارات، والتحق  من كونها موظءة لألغراض التي قدمت من نجلها.

يتولى الديوان إضافةع لمهامه األخرى اجشرا  على دواوين الرقابة المالية في األقاليم، ولاه فاي  6-6-2
 سبيل تحقي  ذل  ما يأتي:
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بيااااة الصااااادر  عاااان تلاااا  الاااادواوين وتوحياااادها فااااي تقريااااره علااااى المسااااتوى مراجعااااة التقااااارير الرقا -نوجع 
 اجتحاد .

تنسي  عمل ديوان الرقابة المالياة اجتحااد  ماك دواويان الرقاباة فاي األقااليم وفقااع آللياات ُتعتماد  -لانياع 
 من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.

الماليااة فااي األقاااليم فيمااا بينهااا وفقاااع لضااوابط يقرهااا مجلااس تنسااي   ليااات عماال دواوياان الرقابااة  -لاللاااع 
 الرقابة المالية.

 يتولى الديوان نشر التقارير وف  اججرا ات اآلتية: 6-6-2

( يومااع مان نهاياة كال سانة 660يقدم مجلس الرقابة المالية تقرير سنو  إلى مجلس النواب خاالل) -نوجع 
نءيااذ الخطااة الساانوية للااديوان بمااا فااي ذلاا  اآلرا  يتضاامن الجوانااب األساسااية التااي نفرزتهااا نتااائج ت

والمالحظات والمقترحات المتعلقة باألوضاع المالية واجدارية واجقتصادية والقانونية، وتقييم فاعلية 
نءااا  األمااوال  وكءايااة إجاارا ات الحكومااة الالزمااة لضاامان الءعاليااة والشااءافية فااي جبايااة اجياارادات وا 

 العامة.
قابة المالية نن يقدم تقريراع إلاى مجلاس الناواب بكال نمار هاام فاي مجاال الرقاباة وتقاويم لمجلس الر  -لانياع 

 األدا  المالي واجدار  واجقتصاد ، وله نشر ما يراه ضرورياع بموافقة مجلس النواب.
م ينشاار مجلااس الرقابااة الماليااة قائمااة بالتقااارير الرقابيااة والتدقيقيااة المنجااز  ويااوفر لوسااائل اجعااال -لاللاااع 

وألية جهة مختصة نسخاع منها بنا ع على طلبها بإستلنا  التقارير الماسة بااألمن الاوطني فاال يجاوز 
 نشرها إج بموافقة مجلس النواب.

 لرئيس الديوان بموافقة مجلس الرقابة المالية نشر ن  من تقارير الديوان في وسائل اجعالم.   -رابعاع 

( مااان قانوناااه علاااى الجهاااات التاااي تخضاااك 2مااااد )ويشاااتمل نطاااا  عمااال الاااديوان وعلاااى وفااا  ال
لرقابته وتدقيقه والمتمللة بوزارات ودوائر الدولة والقطاع العام نو نية جهة تتصر  في األموال العامة 
جبايااااةع نو إنءاقاااااع نو تخطيطاااااع نو تمااااويالع نو صاااايرفة نو تجااااار  نو إنتاااااج نو نعيااااان نو إنتاااااج الساااالك 

ابتاه إذا كاان قانونهاا )نو نظامهاا الاداخلي( يانص علاى خضاوعها والخدمات، مك خضوع نية جهة لرق
لرقابتااه وتدقيقااه، كمااا يشااتمل نطااا  عماال الااديوان علااى رقابااة وتاادقي  الساالطة التشااريعية فااي األمااور 
المالية والمحاسبية فقط، كاذل  الحاال ماك السالطة القضاائية وعلاى وفا   ماا منصاوص علياه صاراحةع 

 (.66-62: 6066ه، ( من قانونه)مرز 2في الماد  )
 

لباحلاان بأنهاا قاد ا رىالنصوص الوارد  فاي قاانون الاديوان المشاار إلياه نعااله، ياوتحليل ومن قرا   
التاي  المتطلبااتمن سالمة تنءياذ  في التحق لديوان ألدا  دوره ل السلطة القانونية المتاحة رسمت بمجملها

دفة من ذل  بنا  نظام ساليم لاألدا  والمساا لة مسته ،مال العام وحسن إدارتهالتهد  إلى المحافظة على 
النشااط  واقتصاادية ليةعفاكءا   و ومدى ، بشكل نملل له الدولةم سسات استعمال الموضوعية عن نتائج 
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المااال العااام وبااأعلى مراتااب الجااود  فااي ، ممااا يحقاا  للااديوان عمليااة رقابيااة شاااملة علااى فااي تحقياا  نهدافااه
 . العمل الرقابي

 الخاضعة لرقابته جهاتللنظم الرقابة الداخلية  في تطوير الرقابة المالية اإلتحاديديوان  دور 2-3
 

الجهااة الحكوميااة مساا ولية إنشااا   فااي الوقاات الااذ  تتحماال فيااهأنااه ب جااا  فااي إعااالن نيااوديلهي لقااد
ظمااة لتأكااد ماان نن هااذه اجناعلااى األجهااز  العليااا الرقابااة  فااإنالرقابااة الداخليااة، نظمااة للمحاساابة و نوتطااوير 

ا المبااااد"اعاااالن نياااودلهي بشاااأن )اقتاااراح التحساااينات عليهاااافعالاااة ومناسااابة وذلااا  مااان خاااالل مراجعتهاااا و 
وقاد (، 6، 6222 ،"بمحاسبة فعالاة ونظاام مالئام للرقاباة الداخلياة فاي القطااع الحكاومي اجساسية لالرتقا 

هااام األساسااية المنوطااة بتلاا  ظهاار دور األجهااز  العليااا للرقابااة فااي تطااوير ندا  نجهااز  الدولااة ماان خااالل الم
تلاا  األجهااز  علااى تطااوير ننظمااة  ، وحااث)الماليااة واجداريااة والمحاساابية(األجهااز  وخاصااة المهااام الرقابيااة

الدولاااة المالياااة واجدارياااة والمحاسااابية الموجاااود ، وتطاااوير إجااارا ات الممارساااة فيهاااا، والعمااال علاااى تحساااين 
دخال معايير الحوكمة عليهامخرجاتها، وهذا اججرا  يرتبط بشكل مباشر بتطو   .ر الدولة وا 

نما يقوى بحساب مراحال تطاور الدولاة ونجهزتهاا، ووفار   ليس حديلاع العليا دور األجهز  الرقابية إن  وا 
فءاي ، الحءااظ علاى الماوارد وضامان اجساتخدام األملال لهاا ا، بحيث يكون الهد  مان كال ذلا  هاوموارده

ين بيت المال: هو إعانة المسلمين في نشر الرسالة المحمدياة، ظل الدولة اجسالمية كان الهد  من دواو 
مهاد لظهاور  سياساياع  خار للرقاباة يحمال بعاداع  نماوذج إوتوزيك العطاياا، وماك تطاور الدولاة اجساالمية ظهار 

نظم برلمانية في الدول الحديلاة يهاد  الاى الموازناة باين السالطات التشاريعية والتنءيذياة والتاي كاان التاألير 
 ظهار جليااع  ،وماك انتشاار الءسااد الماالي والسالوكيات المالياة واجدارياة المنحرفاة، بة فيما بينها متباادجع والرقا

ألجهااز  الرقابااة نن األهميااة ليساات فااي الرقابااة الءعالااة والصااارمة علااى المااال العااام للمحافظااة عليااه وتوجيااه 
سااابية والمالياااة واجدارياااة فاااي سااابل إنءاقاااه لتحقيااا  المصااالحة العاماااة فحساااب، بااال فاااي تطاااوير الااانظم المحا

للجهاات  م الرقاباة الداخلياةلانظ هاامن خاالل تقييم األجهز ينبتي على هذه (، و 63: 6062)مظهر، الدولة
عمليااة التاادقي  علااى لتااتمكن ماان تسااليط  هااذه الاانظم  فااي والخلاال نن تحاادد مااواطن القااو  الخاضااعة لرقابتهااا

المختلءااة التااي تظهاار علااى مسااتوى  نقاااط الضااع و  الخلاال جرتباطااه بشااكل مباشاار باااجختالجت مءاصاال
إذ إن إكتشاا  تلا  النقااط فاي الوقات المالئام والتحقا    فقرات البيانات المالية للجهات الخاضعة للتدقي ،

مااان ساااالمة وصاااحة الءقااارات األخااارى التاااي تشاااتمل عليهاااا البياناااات المالياااة مااان شاااأنه تقاااديم ضااامانة لهاااذه 
كما إن إطمئنان هذه األجهز  إلى توافر هكذا ، أن عدالة البيانات الماليةاألجهز  جبدا  رن  فني محايد بش

مستوى من التنظيم لدى الجهة المكلءة بإجرا  التدقي  علاى نشااطها، تجعلهاا تساتتني تمامااع عان إخضااع 
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(% ألن هاذا الءحاص ج ياوفر لهاا القناعاة بمساتوى 600ذل  النشاط إلى فحص مستند  وحسابي بنسابة)
الت المنشااأ  وتكاملهااا مللمااا تااوفره نتااائج فحصااها لنظااام الرقابااة الداخليااة ولكاان بشاارط ان تنااتهج ندا  تشااكي

لان تتااح لهاا ( ساو  هاذا الانهج انهاا )بتيااب، إذ عناد وضاعها لخطاة الءحاص وتنءياذها علمياع ودقيقاع  نهجاع 
حلقات التي يتكون رتكابه في كل حلقة من الاالءرصة للتعر  على حجم ودرجة الخطأ المتوقك حدوله نو 

منهااا النظااام، وبالتااالي سااو  لاان تتااوافر لهااا وسااائل الاادفاع عاان مسااتوى ادائهااا لواجباتهااا ودرجااة تحملهااا 
 (.26: 2009للمس وليات التي قد تتعرض لها)الحديلي، 

، (المعدل)6066( لسنة 36رقم) من قانون ديوان الرقابة المالية اجتحاد ( 2) الماد وبالرجوع إلى 
 المااال لااىوالتااي تتملاال بالمحافظااة ع هاااتحقيق الااديوان يااروماألهاادا  التااي  تضاامنتد هااا قاااحلااان بأنيجااد الب
 الجهاااات ندا  كءاااا   تطاااويرماااك إساااتعماله،  كءاااا   وضااامان التصااار  ساااو  نو والتباااذير الهااادر مااان العاااام

سااتقراره نمااوه ودعاام اجقتصاااد إسااتقاللية فااي واجسااهامتااه، لرقاب الخاضااعة  المحاساابة ةننظماا نشاار كااذل ، وا 
 اجدار  علااى للتطبياا  القابلااة والمعااايير القواعااد وتحسااين والدوليااة المحليااة المعااايير لااىإ المسااتند  والتاادقي 

 مسااتوى ورفااك المحاساابية والاانظم والتاادقي  المحاساابة مهنتااي تطااويرفضااالع عاان ، مسااتمر بشااكل والمحاساابة
 .(تهرقابل الخاضعة للجهات والرقابي المحاسبي األدا 

النهااوض بواقااك نجهااز  الرقابااة والتاادقي  ، فضااالع عاان مااا تقاادم ماان نهاادا الااديوان لتحقياا   ولتاارض
 من نبرزها:لمهام، بالعديد من ا، فقد إضطلك ودعمها في شتى المجاجت الداخلي

ءحااااص وتقااااويم نظاااام الرقابااااة الداخليااااة وتهيئااااة مجموعااااة ماااان الم شاااارات لإعااااداد برنااااامج خاااااص  2-3-1
ماان قباال الهيئااات الرقابيااة  ُنعتماادتبااة والتاادقي  الااداخلي، والتااي الخاصااة بقياااس ندا  نجهااز  الرقا

عداد تقارير عن نتائج ذل  التقويم.  المختصة والعاملة في الديوان لتقويم ندا  تل  األجهز  وا 

دواوياان الااوزارات والاادوائر غياار المعتمااد  فااي ءحااص وتقااويم نظاام الرقابااة الداخليااة قيااام الااديوان ب 2-3-2
، وقااد نفاارزت نتااائج الءحااص والتقااويم العديااد ماان كافااة يالت التابعااة لهاااوالتشااك المرتبطااة بااوزار 

بلتاااات هااااذه وقااااد وفاعليااااة هااااذه الاااانظم، علااااى قااااو  واضااااح المالحظااااات المهمااااة التااااي لهااااا تااااألير 
تاام مناقشااة  كمااا، إلااى الساااد  مساا ولي تلاا  الجهااات دقيقااة بموجااب تقااارير تءصاايليةالمالحظااات 

نجهااز  الرقابااة  ومساا ولي مءتشااي مااك الساااد منءصاالة  ماان خااالل عقااد إجتماعاااتكافااة التقااارير 
إلااى األمانااة  ذلاا تقرياار تءصاايلي بشااأن  إرسااال فضااالع عاان، فااي تلاا  الجهااات والتاادقي  الااداخلي

 .في جمهورية العرا  العامة لمجلس الوزرا 

)وخاصة في مجال تأهيال قيام الديوان بتنظيم دورات تدريبية لموظءي الدولة بمختل  المجاجت  2-3-3
وبحسااب طلبااات الااوزارات والجهااات ير منتساابي نجهااز  الرقابااة الداخليااة وتطااوير قاادراتهم( وتطااو 
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ومحاااور وفقاااع  األخاارى، فضااالع عاان قيااام الااديوان بإعااداد خطااط للتاادريب ساانوياع متضاامنةع باارامج
، وبماا يساهم بشاكل اصاات والوظاائ جحتياجات دوائر الدولة من تل  البرامج وبحساب اجختص

 القطاع العام ويرتقي بمستوى ندا ه وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها.مباشر في تطوير 

أنشاااطة وفعالياااات تشااخيص الاااديوان  للعديااد مااان نقاااط الخلااال المرصااد  مااان قبلااه والتاااي تتعلاا  ب 2-3-4
ورفعهااا بموجااب تقااارير يوجههااا إلااى لجهااات الخاضااعة لرقابتااه نجهااز  الرقابااة والتاادقي  الااداخلي ل

 مستقبالع. العمل على تالفيهاو في مواجهة تل  النقاط اد  منها إلفالجهات ذات العالقة، ل

دعم نجهااااز  الرقابااااة والتاااادقي  وبمااااا ياااانظم المحاساااابية المعتمااااد  فااااي اجدارات وضااااك وتطااااوير الاااا 2-3-5
الداخلي، من خالل تطاوير كءاا   عمال تلا  األنظماة وساد اللتارات التاي مان الممكان إساتتاللها 

 في تمرير المخالءات والتالعب.

ة الااااديوان فااااي الماااا تمرات والناااادوات وورش العماااال العلميااااة والمهنيااااة فااااي داخاااال وخااااارج مشااااارك 2-3-6
)ديوان الرقاباة المالياة الرقاباة والتادقي  الاداخلي جمهورية العرا ، وتأييده المستمر في دعم نجهاز 

 .: من دون سنة(6066اجتحاد   ورقة عمل حول تطوير نجهز  الرقابة الداخلية، 

( 6وتحديث العديد من القواعد المحاسبية ملل)تعاديل القاعاد  المحاسابية رقام) قام الديوان بإعداد 2-3-7
( بشاأن 6بيان بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود اجنشاا ، إعاداد القاعاد   المحاسابية رقام )

( بشاااأن رسااملة كلاا  اجقتاااراض، 3غياار الملموسااة، تعاااديل القاعااد  المحاساابية رقاام)الموجااودات 
( بشاااان 2( بشاااأن المخااازون، تعاااديل القاعااااد  المحاسااابية رقااام )6تعاااديل القاعاااد  المحاسااابية رقااام)

اجفصاااح عااان المعلومااات المتاااعلقة بالبياااانات الماليااة والسياسااات المحاساابية(، كمااا قااام الااديوان 
البياناااات الماليااة بهاااد  تاااوفير المعلوماااات المتكاملااة لنتاااائج ننشاااطة الجهاااات  بتحااديث متطلباااات

الخاضااعة لرقابتااه واجفصاااح عنهااا ضاامن البيانااات الماليااة التااي تعاادها تلاا  الجهااات ماان خااالل 
 .(62: 6063)عنبر، اجلتزام بما ورد فيها
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 التطبيقي  الجانب :المبحث الثالث -3
 

 الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته نظم الرقابة في تطوير رقابة المالية اإلتحاديال ديوان دورعرو وتحليل 
 

Presenting & analyzing role of FBSA in developing internal control 

systems for audited 
 
 

بصءته نعلى جهاز )ديوان الرقابة المالية اجتحاد  دوركرس الباحلان هذا الجانب لعرض وتحليل 
التي تخضك ألجهز  الدولة وتشكيالتها نظم الرقابة الداخلية  وتحسين في تطوير (بي في جمهورية العرا رقا

 :ةاآلتي وف  المحاوروعلى  ،واضح فيهاالمءاصل التي كان للديوان دور نهم بيان  خالل من ،لرقابته
 

ت للجهددا م الرقابددة الداخليددةتقددارير الددديوان فددي فحددا وتقددويم نظددالمحددور األول:   3-1
 وآلية تصحية المالحظات الواردم فيها:الخاضعة لرقابته 

نظااام تقااويم فحااص و ماان دراسااة الباحلااان جحاادى التقااارير الصااادر  عاان ديااوان الرقابااة الماليااة بشااأن       
، )وبحسب توافر البيانات(6066لسنة (شركة عامة -ما بين النهرين العامة للبذور)شركةالرقابة الداخلية ل

 :كان اآلتي
هيئة التي تم رصدها من قبل المالحظات الرقابية مجموعة من  يتضمن ( الذ 6الجدول)ندناه  3-1-1

فاعلياااة نظاااام الرقاباااة الداخلياااة فحاااص نتيجاااة دراساااة و العاملاااة دياااوان الرقاباااة المالياااة اجتحااااد  
 التددي يددرى الباحثددان امكانيددة حصددولهاالمخدداطر ونتائجهددا و المعتمااد فااي الشااركة المااذكور  نعاااله، 

تلاااا  لتالفااااي ، الشااااركة إدار اججاااارا ات المتخااااذ  ماااان قباااال و  ،اتددددتنادًا إلددددى المالحظددددات المثبتددددة
  :وكما يأتي، المالحظات

 (2الجدول)
 2011نظام الرقابة الداخلية المعتمد في شركة ما بين النهرين العامة للبلور لتنةبش ن المالحظات الرقابية المرصدم 

 
 

  التتلتل

 المالحظة الرقابية
 

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم  مخاطر ونتائجها المحتملةال
 فرعي رئيس الشركة 

 األمور العامة 1
عدم قيام قسم الرقابة والتدقي   1-1 

الداخلي بإعداد تقارير دورية 
بأهم المالحظات المكتشءة من 
خالل عملية التدقي  ورفعها إلى 
اجدار  العليا جتخاذ اججرا  

قتصار التقارير الالزم بشأن ها، وا 

  عااااااااادم تاااااااااوافر القااااااااادر الكاااااااااا  مااااااااان
المعلومات الالزمة لإلدار  العليا وبماا 
يمكنهااااا ماااان اجعتماااااد عليهااااا جتخاااااذ 
القاارارات الالزمااة وبمااا يضاامن تحقياا  

 اجهدا  والسياسات المرسومة.
   مراقبااااة األدا  وتحسااااينه ماااان ضااااع

يقوم قسم الرقابة والتدقي  الداخلي 
بزيارات ميدانية الى المعامل 
والمواقك بشكل دور  وقام موظءي 

بواقك خمسة  6060القسم في سنة
زيارات ميدانية وتم رفك تقارير 
عن الزيارات إلى اجدار  العليا 
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  التتلتل

 المالحظة الرقابية
 

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم  مخاطر ونتائجها المحتملةال
 فرعي رئيس الشركة 

المعد  من قبل القسم باألعمال 
واألنشطة المنجز  من قبله خالل 

 السنة فقط.
 
 
 
 
 

قباال اجدار  ممااا ياا د  إلااى إنخءاااض 
 جود  ونوعية العمل المنءذ.

  صعوبة تحقي  رقابة فعالة تكءل ربط
الكلااااااااا  بالخااااااااادمات التاااااااااي ت ديهاااااااااا 

 الشركة. 
  صااااعوبة معالجااااة ن  انحرافااااات بااااين

النتائج الءعلية مك ماا مخطاط مسابقاع، 
فضاااالع عااان عااادم التحقااا  مااان كءاياااة 

 صحيحي المتخذ وتوقيته.اججرا  الت
  صااااااااعوبة تقااااااااويم اجدار  لمجهااااااااودات

التاااااادقي  الااااااداخلي المبذولااااااة لتتطيااااااة 
انشااطة الشااركة كافااة وتصااحيحها ان 

 كانت تتطلب ذل .
  عااااادم القااااادر  علاااااى تحدياااااد مسااااا ولية

اجدارات اجخاارى داخاال الشااركة عاان 
اجعمااااال المكلءااااة بتنءيااااذها واججاااارا  

 المتخذ بشأنها.
 لمعلومااااااااااات غياااااااااااب  ليااااااااااة لتبااااااااااادل ا

واجتصال داخال الشاركة، وكاذل  فاي 
بحااااااث وتشاااااااخيص ودراساااااااة البااااااادائل 
 وطمأنة اجدار  العليا بتنءيذ قراراتها.

  صااعوبة متابعااة جمياااك القضااايا التاااي
الارهااااا مااااادققي الحساااااابات الاااااداخليين 
والخارجيين والخاصة بأنشطة الشركة 
مماااااااا يااااااا د  إلاااااااى تءشاااااااي الظاااااااواهر 
دار   السااااااالبية مااااااان تساااااااايب مااااااااالي وا 
وتضااااااااااااخم وظيءااااااااااااي وسااااااااااااو  اجدار  

 لضمان معالجتها بشكل سليم.

ابة وتم توجيه كتاب قسم الرق
والتدقي  الداخلي 

إلى المعامل  6060 60 62في
والمواقك كافة لمعالجة المالحظات 
المماللة وتم تزويد هيئة ديوان 
الرقابة المالية اجتحاد  العاملة 
في الشركة بقسم من تقارير 
الزيارات الميدانية والمرفوعة للسيد 
مدير عام الشركة موضحين فيه 
ك المالحظات ومتابعة معالجتها م

 المعامل والمواقك. 

عدم تناسب التحصيل العلمي  1-2 
ألغلب العاملين في قسم التدقي  
الداخلي في الشركة، فضالع عن 
عدم تناسب اعدادهم مك حجم 
العمل، إذ لوحظ وجود مدق  

 واحد فقط لكل معمل نو موقك.

   بمهنيااااااااة وكءااااااااا   العماااااااال عاااااااادم ندا
 عالية. 

  عااااااادم القااااااادر  علاااااااى تتطياااااااة عملياااااااة
 ي  ألنشطة الشركة كافة.التدق

  عااااااااااادم الءهااااااااااام الصاااااااااااحيح للخطاااااااااااط
والسياسااااااااات واججاااااااارا ات التنءيذيااااااااة 

 الخاصة بعمل التدقي  الداخلي.

بالمالحظة، وتعتمد ن يد ما جا  
الشركة على ضو  الموجود 
الءعلي في مجال العمل، وفي 
حالة توافر اجختصاص، فالشركة 
جاد  في وضك اجختصاص 
للتحصيل الدراسي في مكان 

 العمل المكل  به.
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  التتلتل

 المالحظة الرقابية
 

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم  مخاطر ونتائجها المحتملةال
 فرعي رئيس الشركة 

   اجفتقاااااار للمعرفاااااة الكافياااااة جكتشاااااا
عالمااات التااش واجحتيااال المحتملااة، 

 وسو  تءسير الحقائ .
  عاااااااااادم وضااااااااااوح صااااااااااالحيات وندوار

 ومس وليات الموظءين المختلءة.
عدم وجود خطة معتمد  من قبال  1-3 

الشركة لتتيير واجباات الماوظءين 
علاااااااااى فتااااااااارات دورياااااااااة والعمااااااااال 

وران الااااااااااوظيءي بااااااااااإجرا ات الااااااااااد
وبالتالي اساتمرار الموظا  بانءس 
الوظيءاااة ولءتااارات طويلاااة كتتييااار 
المااااوظءين المساااا ولين عن)نمانااااة 
الصااااااندو ، ماسااااااكي الساااااااجالت 
الدائنة والمدينة، ماسكي سجالت 

 الموجودات اللابتة(. 

   غياااب الرقاباااة المزدوجااة، مماااا يااا د
إلاااى عااادم كشااا  التالعاااب الاااذ  قاااد 

 يحصل بصور  مباشر .
 نياااااااااة الاااااااااتخلص مااااااااان الموجاااااااااود امكا

للحصول علاى نءاك شخصاي وتساوية 
 الدفاتر للتخلص من المس ولية.

  امكانيااااااااة تسااااااااجيل عمليااااااااات وهميااااااااة
 محتملة.

  امكانيااااااة وجااااااود اتجاااااااه للتحيااااااز فااااااي
 النتائج لتحسين األدا .

ن يد ما جا  بالمالحظة، وسيتم 
مراعا  ذل  مستقبالع لبقية األقسام 
مك العرض إن دوران العمل 

يءي معمول به في نقسام الوظ
الرقابة والتدقي  الداخلي والقسم 

 التجار . 

 الموجودات الثابتة والمخةنية 2
عدم تسجيل األراضي والعقارات  2-1 

بإسم الشركة في دوائر التسجيل 
العقار ، إذ إن معظم األراضي 
المشيد  عليها المعامل التابعة 
لها ما زالت بإسما  الجهات 

 المالكة لها.

مليات التزوير واجحتيال على نورا  ع
اللبوتية الخاصة بالعميل نو الكءيل نو 

 سندات الملكية العقارية.

هنال  عدد من اراضي المعامل 
والمواقك في المحافظات تم نقل 
ملكيتها، ونخرى في طور 
التسجيل، إذ ما زالت المتابعة 

 مستمر  لترض التملي . 

ضع  اججرا ات المتبعة من  2-2 
بل الشركة بخصوص غل  ق

نرصد  حساب مشروعات تحت 
التنءيذ وعكسها على حساب 
الموجودات اللابتة على الرغم 
من نن نغلب تل  األرصد  
مدور  من سنوات سابقة وتخص 
مشروعات منجز  ومستخدمة من 

 قبل الشركة.

اظهار المركز المالي ونتيجة النشاط 
للشركة على غير حقيقته من خالل عدم 

المشروعات الى الحسابات   نقل تل
)الموجودات اللابتة(، فضالع عن المختصة

ير مبلغ للصر  على مشروعات توف
 .منجز 

ن يد ما جا  بالمالحظة، وتم غل  
نغلب األرصد  المشار اليها في 

 نصل المالحظة.

لم تتخذ اججرا ات الالزمة فيما  2-3 
يخص الموجودات المستهلكة 
 وغير الصالحة للعمل، فضالع 
عن عدم فصل المواد المستعملة 

  اظهاااار المركاااز الماااالي للشاااركة علاااى
غيااااار حقيقتاااااه، مااااان خاااااالل تصاااااوير 
نرصد  موجودات لابتاة غيار صاالحة 

 لالستخدام.

هنال  عد  إجرا ات للشركة 
بخصوص الموجودات المستهلكة 

امل وهنال  تعاميم ولكافة المع
والمواقك لترض إبدا  الرن  
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والقديمة وغير الصالحة 
لإلستعمال عن المواد الجديد  

 في المخازن.

   صعوبة تحديد المواد المخزنية الزائاد
نو بطيئاااااااااااة الحركاااااااااااة نو المتقادماااااااااااة 
للتصااار  بهاااا مااان قبااال الشاااركة مااان 
خالل البيك، او إعاد  اجساتخدام، نو 

 اجهدا .
  صعوبة تقدير اجحتياجات فاي الماواد

 المخزنية الصالحة لإلستعمال.
  امكانيااااة اسااااتلمار كميااااات كبياااار  ماااان

رنس المااال العاماال فااي المااواد بطيئااة 
 الحركة.

  صااااعوبة الوقااااو  علااااى نااااوع وكمياااااة
ى الشركة وقيمة المخزون الموجود لد

والمساااااااهمة فااااااي تخطاااااايط سياسااااااات 
 الشرا . 

  المبالتااة فااي تحديااد حجاام التااال  ماان
 المواد المخزونة.

  خطااااااار حااااااادوث خلاااااااط باااااااين الماااااااواد
الساااليمة نو المتقادماااة المملوكاااة فعاااالع 

 .لها غير المملوكة وللشركة 

بخصوص اجستءاد  منها، وفعالع 
هنال  امكانية اجستءاد  منها في 
قسم من المعامل لترض اجدامة 
والتي توفر مبالغ إذا ما قورنت 
مك مبالغ الصيانة الخارجية 
والمتبقي من هذه المواد هنال  
اجرا  من الدولة بخصوص 
شطبها وبيعها وف  قانون بيك 

( 36جار اموال الدولة المرقم)واي
)المعدل(، اما 6222لسنة 

بخصوص الءصل بين المواد 
المستعملة والقديمة والمواد الجديد  
فالشركة تسعى الى فصل هذه 

 المواد.

عدم تنظيم سندات إصدار  2-4 
مخزني بالموجودات اللابتة 
المشترا  من قبل الشركة على 
الرغم من تنظيم مستند إدخال 

تل  الموجودات عند مخزني ب
 استالمها.

تضليل متخذ القرارات المتعلقة بحجم 
الموجودات اللابتة المطلوبة ، إذ ان عدم 
تنظيم مستندات اخراج مخزني 
بالموجودات اللابتة من شأنه اظهار 
الموجودات اللابتة في مخازن الشركة 

 على غير حقيقتها .  
رتبط كذل  بمخزون المواد واجمر ي

ذ ان عدم تنظيم مستندات ، إاجولية
اجخراج المخزني للمواد اجولية 
المصروفة ي د  الى عدم احتياط اجدار  
في طلب المواد اجولية الداخلة بالصناعة 
في الوقت المطلوب مما يءقد الشركة 
لءرص اقتصادية مهمة تتملل في بيك 
المنتجات الى الزبائن في الوقت 

 المطلوب.

اج مخزناي ج يتم تنظيم مستند إخر 
اج فااي حالااة الصاار  النهااائي، إذ 
ج يمكن تخريج الموجودات اللابتة 
مااااان المخاااااازن وانماااااا تبقاااااى بذماااااة 
امين المخزن ويتم توقيك الشاخص 
الاااذ  يكاااون الموجاااود بذمتاااه علاااى 
مسااتند اجساااتالم المخزنااي لتااارض 
تحقياااا  نكباااار رقابااااة علااااى حركااااة 
الموجاااااودات، وهنالااااا  جااااارد لكااااال 

موقاك مان غرفة بهذه الموجودات و 
 قبل األطرا  المعنية. 

ن يد ما جا  بالمالحظة وقد تم 
عمل مستند إدخال مخزني لكامل 
الكمية، ومن لم تسليمها ذمة إلى 
شعبة الحاسبة لترض السيطر  
على استعمال الحبر في اجقسام 
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والمعامل كافة، وعند صر  
الكمية كاملةع ترفك مذكر  من 
شعبة الحاسبة الى القسم التجار  
لترض عمل مستند صادر 

 مخزني. 
عدم مس  بطاقات مخزنيه من  2-5 

قبل نمين المخزن بالنسبة 
للمشتريات من اللوازم 
والمهمات)األدوات واللوازم 

 الكهربائية(.

  عدم القدر  على مطابقة المعلومات
والمواصءات الملبتة في البطاقة مك 
المخزون الءعلي للتحق  من عدم 

لها ضمن  إدراج عناصر ج وجود
 المخزون.

  صعوبة التحق  من نن المبيعات
والمشتريات التي تم تخزينها قد تم 

 تسجيلها في الوقت المالئم. 
  مالحظة مدى وجود القدر  على عدم

تحركات للمخزون خالل القيام 
 بالجرد.

  عدم القدر  على مالحظة المخزون
 المتقادم نو اجشار  إليه.

  صعوبة التعر  على بضاعة
نة نو المواد المخزنية التي ج األما

 تخص الشركة وتوجد في مخازنها. 

ن يد ما جا  بالمالحظة وسبب 
ذل  يعود إلى نن شعبة الخدمات 
استحصلت موافقة لشرا  كميات 
من المواد الكهربائية عند الطلب 
وج يوجد خزين في اجقسام لها، 
إذ كان سابقاع يتم الشرا  لكل حالة 

لمخزن وبسبب تتيير نمين ا
بموظ  جديد لم يقم بعمل 
الكارتات سهواع وتم توجيهه بعمل 

 الكارتات وننجزت.

عدم قيام الشركة بالعمل بنظام  2-6 
نما يتم الشرا   إعاد  الطلب وا 
وتعزيز الرصيد المخزني بحسب 

 الحاجة.

  صاااااااعوبة تاااااااوفير الماااااااواد فاااااااي وقااااااات
الحاجااة كجااز  ماان مسااتلزمات العماال 

 الم دى.
 قص فاي الكمياات صعوبة مواجهة الان

المعروضاااة بسااابب احتمالياااة انقطااااع 
وصااااااااول عمليااااااااات التوريااااااااد وتااااااااأخر 
)فاااي حاااال )الكمياااات المتعاقاااد عليهاااا 

توريااااادها بموجاااااب عقاااااد محااااادد علاااااى 
سااااااابيل الملاااااااال(، نو نتيجاااااااةع لوجاااااااود 
ظاااارو  طارئااااة الماااات بالبلد)سياسااااية 

 .(كانت نم  اقتصادية، نم....ال (

ان هذا النظام معمول به في 
طاسية وج يوجد مواد شرا  القر 

للشرا  لابتة لترض تءعيل هذا 
 النظام.

عدم توسيط حساب المخزون في  2-7 
تسجيل مشتريات الشركة لبعض 
المواد)خامات ومواد نولية، 

ان عدم تسجيل مشتريات الخامات 
والمواد األولية على حساب المخزون في 
نهاية السنة المالية ي د  الى اظهار كل 

ن يد ما جا  بالمالحظة من حيث 
تسجيل مبيعات الخامات والمواد 
األولية على حساب المخزون في 
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ندوات إحتياطية، مواد التعبئة 
والتتلي ، المتنوعات(، إذ يتم 
تبويب الءقرات المذكور  عند 
شرائها مباشر ع على حساب 

امات)المستلزمات اجستخد
السلعية(، فضالع عن عدم قيام 
الشركة بإعاد  تسجيل المواد 
المتبقية  خر السنة والظاهر  
ضمن محاضر الجرد على 
حساب المخزون وبالتالي عدم 
ظهور هذه المواد) بإستلنا  
مشتريات الخامات والمواد 
األولية، إذ يتم تسجيلها على 
حساب المخزون  خر السنة( 

نات المالية، مما ي لر ضمن البيا
على وضوح وعدالة المركز 

 المالي للشركة.

من قائمة المركز المالي ونتيجة النشاط 
على غير حقيقتها، كما ي د  الى 

هاية الءتر  صعوبة إجرا  المطابقات في ن
 المالية .

نهاية السنة المالية، اما 
بخصوص المستلزمات السلعية 
األخرى فقد اشار الدليل 
المحاسبي وهو المرجك األساس 
في تبويب الحسابات المالية إلى 

عية تأخذ نن المستلزمات السل
 الصور اآلتية:

سلك تشترى من التير نو  -
تنتج ذاتياع لم تخزن وتصر  

 ألغراض اجستخدام.
سلك تشترى من التير  -

لإلستخدام المباشر من دون 
توسيط المخازن وهذا هو 
اججرا  الذ  تتبعه الشركة 
في تسجيل المستلزمات 

 السلعية.

 النقود 3
عدم التأمين ضد خيانة األمانة   

خاص المس ولين عن لألش
 الحياز  النقدية.

  ضع  اجرا ات الضبط الداخلي في
حماية موجودات وممتلكات الشركة 
من السرقة والحري  وغيرها من 

 الحوادث.
 لتش والتالعبامكانية التعرض ل. 

ن يد ما جا  بالمالحظة، مك 
العرض إن الشركة ج تتعامل 
بالنقد اج في نضي  الحدود 

إذ وجه كتاب وللحاجت الطارئة، 
من مقر الشركة 

( على 2الءقر ) 6060 60 62في
استالم المبالغ بصكو  وعدم 
استالم النقد، مك العرض إن لدى 

( نمين 60الشركة نكلر من)
صندو  وعملية التأمين تحمل 

 الشركة مبالغ كبير .
 االتتثمارات 4
عدم إحتءاظ الشركة بسجل  4-1 

تءصيلي لإلستلمارات التي 
ضح تءاصيل تل  تملكها يو 

 اجستلمارات.

   صااااااعوبة التحقاااااا  ماااااان ان اجرصااااااد
 الظاهر  في القوائم المالية فعلية.

 في الحسابات. إمكانية التالعب 

ن يد ما جا  في المالحظة 
وسو  يتم نقل المعلومات 
الموجود  في الحاسبة إلى السجل 

 الخاص باجستلمارات.
الشركة لها حضور دائم بجميك عدم السيطر  على عوائد  عدم متابعة الشركة لألرباح  4-2 
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ن إستلماراتها المالية، المتحققة م
عالو ع على عدم تقويم تل  
اجستلمارات وف  قاعد  التكلءة 
نم سعر السو  نيهما نقل خالفاع 

( 62للقاعد  المحاسبية رقم)
الصادر  عن مجلس المعايير 
المحاسبية والرقابية في جمهورية 

 العرا .

اجستلمارات المتحققة وامكانية اعاد  
استلمار تل  العوائد في مشاريك 
جديد  مما يضيك على الشركة فرص 

 استلمارية جديد .
  اظهار موجودات الشركة في ظل

عدم تسعير اجستلمارات وف  قاعد  
السو  ام الكلءة ايهما اقل ) 
لالستلمارات قصير  اججل( على 
غير حقيقتها اجمر الذ  قد ي د  
الى تضليل متخذ القرارات خاصة 

 ستلمارية منها .اج

إجتماعات الهيئة العامة الخاصة 
بالشركة العراقية جنتاج البذور 
ونخرها اجتماع الهيئة 

، إذ اجريت 6066 6 63بتاري 
( 6زياد  رنس مال الشركة من)

( مليار 3620مليار دينار إلى)
ن قيمة المساهمة باألسهم  دينار وا 

 .هي نعلى من التكلءة

 الحتابات المدينة والدائنة 5
عدم إرسال تأييدات دورية  5-1 

للعمال  والمجهزين من قبل 
 الشركة.

عدم التأكد قد ي د  الى اظهار اجرصد  
المدينة والدائنة على غير حقيقتها ، 
اجمر الذ  قد ي د  الى تضليل متخذ 
القرارات الخاصة بالمركز المالي للشركة 

  . 

ت الشااااااااااااركة إن جميااااااااااااك إجاااااااااااارا ا
بخصاااااوص الاااااديون الساااااابقة هاااااي 
محالااااة إلااااى الجهااااات العليااااا وهااااي 
ديااااااون المااااااربين وديااااااون العشااااااائر 
العربيااااة، اماااااا باااااقي الاااااديون فهاااااي 
لاااادى المحاااااكم ومتابعااااة ماااان قباااال 
القساام القااانوني، عليااه ج توجااد ن  
جدوى من إرسال التأييادات، إذ تام 
حصاار الااديون والخسااائر الخاصااة 

الجهاات  بالحرب كافة وتام مءاتحاة
 العليا جتخاذ اججرا ات المناسبة.

عدم إجرا  دراسة لألرصد   5-2 
المدينة وتحليل نعمار الديون 
بهد  وضك التخصيصات 
الالزمة للديون المشكو  في 
تحصيلها لتكون متناسبة مك 

 رصيد المدينون الموقو .

اظهار المركز المالي للشركة على غير 
الى حقيقته ، اجمر الذ  قد ي د  

تضليل متخذ القرارات الخاصة بالتطور 
والتوسك من خالل المبالغ الممكن 
تحصيله من المدينون، فضالع عن عدم 
امكانية جدولة الديون مما ينعكس على 

 حجم السيولة المالية المطلوبة .  
إن تراكم األرصد  المدينة  5-3 

الموقوفة والمدور  من السنوات 
 السابقة يشير إلى ضع  قسم
التدقي  الداخلي في تصءية تل  

 الديون.

عدم السيطر  على تل  اجرصد  مما قد 
ي د  الى اظهار ارصد  ضمن القوائم 
المالية غير قابلة للتحصيل ) بالنسبة 
لالرصد  المدينة ( كما ان اظهار 
اجرصد  الدائنة المدور  من سنوات سابقة 
قد يكون م شر على فشل اجدار  في 

 اتها تجاه الدائنين . تسديد التزام
 الرواتب واألجور 6
عدم قيام قسم الرواتب بإعداد  6-1 

بطاقة سنوية لكل منتسب 
 وتأشير كافة المتتيرات فيها.

عدم توفير نظام معلومات خاص بالمال  
يساعد اجدار  في القرارات اجدارية 
والمالية الخاصة بالمال  من خالل تحديد 

يوجاااااد لااااادى الشاااااركة برناااااامج فاااااي 
شاااااااعبة الحاسااااااابة ولكااااااال موظااااااا  

 صءحة لكل شهر.
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اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم  مخاطر ونتائجها المحتملةال
 فرعي رئيس الشركة 

غراض العالوات حجم المبالغ المطلوبة أل
والحوافز والترفيعات اجضافية خالل الءتر  
الالحقة ، عالو ع على امكانية اتخاذ 
القرارات اجدارية المهمة المتمللة 
بالتخطيط لتطوير المال  من خالل 
زجهم بالدورات التدريبية وترفيك الموظءين 
باجعتماد على مد  الخدمة والشهاد  

سوا  التدريبية  الدراسية المرتبطة بالدورات
 منها والتطويرية . 

عااادم قياااام قسااام الرقاباااة والتااادقي   6-2 
الااااااااااداخلي بااااااااااإجرا  المطابقااااااااااات 
الدوريااااااااة بااااااااين نسااااااااما  ونعاااااااااداد 
المااوظءين بموجااب قااوائم الرواتااب 
وسجالت األفراد واجقتصار على 

ت باااااااين قاااااااوائم إجااااااارا  المطابقاااااااا
الراتب واألوامر اجدارية الخاصاة 

 بالمتتيرات الشهرية.

ارتءاع مبالغ الرواتب المصروفة نتيجة 
عدم دقة في احتساب تل  المبالغ اجمر 

 :لىالذ  ينعكس ع
عدم الحءاظ على الموجود النقد   .6

 للشركة .
ضياع فرصة امكانية استلمار  .6

الوفورات النقدية في مشاريك مجدية 
 ياع .اقتصاد

امكانية تسعير المنتج باجعتماد  .3
على كلءة المنتج التقديرية، مما 
ينعكس ضع  الطلب على  
منتجات الشركة نتيجة ارتءاع سعر 
بيك المنتج مقارنة بأسعار المنتجات 

 المنافسة .

ياااااااااتم تااااااااادقي  اساااااااااما  الماااااااااوظءين 
ونعااااااادادهم فاااااااي ضاااااااو  البياناااااااات 
الموجاااااااااود  فاااااااااي الحاسااااااااابة وياااااااااتم 

ل األواماااار مطابقااااة ذلاااا  ماااان خااااال
اجداريااااااااااة الخاصااااااااااة بااااااااااالمتتيرات 
شااهرياع إن وجاادت وسااو  يااتم فااتح 

 سجل بأعداد الموظءين.

عدم مس  سجل للسيطر  على  6-3 
الدوام اجضافي، فضالع عن عدم 
صر  نجور العمل اجضافي 

 مك قوائم الرواتب.

  عااااااااادم امكانياااااااااة التخطااااااااايط للمباااااااااالغ
المتوقاااك صااارفها لألعماااال اجضاااافية 

تاااوافر نظااااام للمعلومااااات نتيجاااة عاااادم 
خاااااص باألعمااااال اجضااااافية، فضااااالع 
عااان صااار  تلااا  المباااالغ دون التااازام 
العاااااملين بأوقااااات العماااال اجضااااافية، 
ممااا يعماال علااى عاادم تحقياا  الهااد  
اجسااااااااس مااااااان اجعماااااااال اجضاااااااافية 

 المطلوبة.
   امكانية تسجيل ساعات زياد  بشاكل

احتيااااااااااااااالي، او تكاااااااااااااارار الساااااااااااااااعات 
ص ماان دون اجضااافية لاانءس اجشااخا

يوجاااااااااد لااااااااادى الشاااااااااركة ساااااااااجالت 
لساااعات العماال اجضااافية نحاادهما 
لااااااااادى مسااااااااا ول شاااااااااعبة اآللياااااااااات 
واألخاار لااادى ماادير مكتاااب المااادير 
العاااام وتااادق  شاااهرياع لااادى صااارفها 
فااااي نهايااااة كاااال شااااهر امااااا اسااااتالم 

 الرواتب فيكون في شهر نخر.
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  التتلتل

 المالحظة الرقابية
 

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم  مخاطر ونتائجها المحتملةال
 فرعي رئيس الشركة 

 توافر سند قانوني لذل .
  امكانيااااااة وجااااااود اسااااااما  وهميااااااة يااااااتم

ادراجهااااااا بسااااااهولة ويساااااار واخااااااتالس 
 مبالتها.

 األمور اإلدارية 7
صعوبة مطابقة العدد الءعلي مك   عدم مس  سجل للمال . 7-1 

 القوائم الملبتة.
  امكانية تسجيل اسما  لموظءين

 وهميين. 
  عدم التحق  من وجود تأشير  موافقة

 على استحقا  الراتب.

ن يد ما جا  بالمالحظة ويوجد 
دارية في مقر الشركة  قسم اج

نظام خاص بالمال  في الحاسبة 
وسو  يتم نقل البيانات إلى 

 سجل المال  المطلوب.

عدم ربط العالوات والترفيعات  7-2 
بنظام الحوافز ونظام تقييم 

 العاملين.

عدم اجلتزام بأدا  األعمال الوظيءية 
المطلوبة والمحدد  ضمن التوصي  
الوظيءي للعاملين فضالع عن انتشار 

السخط تجاه اجدار  وعدم رضا مظاهر 
العاملين تجاه سياساتها اجدارية وبما 

 يعزز مقاومة التتيير .  

هناااااا  رباااااط باااااين تقيااااايم العااااااملين 
والعااالوات والترفيعااات، إذ ج يرفااك 
الموظاااا  إج إذا تاااام تقييمااااه وفااااا  
إساااتمارات التقيااايم المقااار  مااان وزار  
الزراعاااة، اماااا نظاااام الحاااوافز فهاااو 

تاااااه وياااااتم األخاااااذ نظاااااام مساااااتقل بذا
بالشااااااااااهاد  والمنصااااااااااب والخدمااااااااااة 
والتقياااااااااايم وتاااااااااادخل فيهااااااااااا ايضاااااااااااع 

 العقوبات إن وجدت.
 (إعداد الباحثان إعتمادًا على المعلومات المتوافرم)المصدر: 

             

 ( نعاله، ي شر للباحلين اآلتي:6ومن الجدول)
 مادية كبرى ب نهميةن الهيئة الرقابية العاملة قد غطت جز ع من المحاور التي تكتسإ 3-1-1-1

فاعلية نظام الرقابة قو  و عن في الحصول على صور  واضحة  اعانتهامن شأنها 
وتقرير مدى اجعتماد  وكءا تهمتانته والتأكد وتقييمه  الداخلية المعتمد في الشركة

والذ  يملل نساساع لتخطيط عملية التدقي  وتحديد حجم ، وما سيترتب على ذل  هعلي
 .العمل الم دى من قبلها الءحوصات ونطا 

فيها ن المالحظات المدرجة قد كشءت عن المجاجت التي كان نظام الرقابة الداخلية إ 3-1-1-2
 ويعاني من ضع  واضح سوا  نكان ذل  في تطبي  السياسات المحاسبية السليمة ن

 والمتطلبات النظامية والقواعد بالمعايير المحاسبية والقوانين المعتمد  التقيد واجلتزام
..... ال ، فضالع عن تقديم التوصيات ونبأدا  عمل الشركة، ذات العالقة  المتصلة
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معالجة نقاط الخلل المرصد   اي من شأنهتالالزمة ججرا  التحسينات المطلوبة وال
 وتطويره. النظام ندا بالتالي رفك و 

من قبل الهيئة حة لمالفام المالحظات المكتش إلجرااات المتخلم من قبل إدارم الشركةامن دراسة  3-1-2
 على سبيل الملالو )ومنهاالباحلان وجود قصور في عدد من اججرا ات المتخذ   الرقابية، الحظ

 :(ج الحصر
إعداد تقارير واضح في عمل قسم الرقابة والتدقي  الداخلي بشأن  ضع وجود  3-1-2-1

، إذ قام القسم بتعميم نتائج الزيارات الخمسة دورية بأهم المالحظات المكتشءة
تي نءذها على عدد من المعامل والمواقك من دون األخذ باجعتبار ن  لترات قد ال

تكون غير ملار  نو مكتشءة مسبقاع في عمل المواقك والمعامل التي لم يتم زيارتها، 
نو إن المالحظات الملار  في المواقك والمعامل التي تم زيارتها والتي تم تعميمها 

واقك والمعامل التي لم يتم زيارتها من قبل قد تكون مستوفية في عمل هذه الم
تحديد مواطن الخلل بصور  دقيقة على قدر  القسم في  عدم ي د  إلىالقسم، مما 

جتخاذ اججرا  المناسب ننشطة الشركة كافة وايصال نتائجها لإلدار  العليا 
 .بشأنها

تدقي  الداخلي إن إقتصار إدار  الشركة على المالكات المتوافر  في قسم الرقابة وال 3-1-2-2
لتأدية العمل المطلوب من دون األخذ باجعتبار متطلبات الوظيءة من م هالت، 

 المءوضة والسلطات المس وليات نعبا  من العاملين لمواجهةالعدد الكافي  ون
اجستمرار قدر  الشركة على عدم ، فضالع عن ئهم، ي لر سلباع على جود  ندامله

 .وتحقي  التايات المنشود 
يعود السبب قد و إجابة الشركة بشأن الموجودات المستهلكة غير واضحة  جا ت 3-1-2-3

دراسة موضوعية  الشركة عدم امتال إلى في ذل )من وجهة نظر الباحلين( 
شاملة ومدعمة بالتوصيات لإلستءاد  نو التخلص من موجوداتها المستهلكة في 

كما إن عدم  عدد من مواقعها)عن طري  البيك، نو اجهدا  على سبيل الملال(،
(، المستعملة والقديمة والمواد الجديد ) المخزنية لءصل بين الموادإتاحة الشركة ل

ي شر غياب إجرا ات الرقابة الداخلية المحكمة والدقيقة على المخزون الذ  ُيعد 
من نهم ونخطر بنود الموجودات المتداولة لما له من تألير واضح على مولوقية 
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مما يعرض الشركة  نه مكافئ للنقد ومعرضاع للتش،البيانات، عالو ع عن كو 
 .لخسائر مالية كبير 

إلى سجالت  الحاسوب فيالموجود  بنقل المعلومات  اشارت الشركة في إجابتها 3-1-2-4
وهنا  ،التي ج تمتل  سجالت تءصيلية بشأنها من الحسابات يتم استحدالها لعدد
تءاصيل تل  الحسابات كل نو بعض المس ول إدراج  قد يتءليجد الباحلان بأنه 
مما ي لر ، قبل نقله للسجالت )بشكل متعمد نو غير متعمد(في الحاسوب نصالع 

  .وصحتها على دقة ومولوقية البيانات المقدمةبالنتيجة النهائية 
وجود ضع  في إجابة الشركة بخصوص متابعتها لألرباح جحظ الباحلان  3-1-2-5

ا الدائم ججتماعات الهيئة المنعقد  المتحققة من استلماراتها المالية، إذ إن حضوره
المتحققة من إستلماراتها  هاألرباحج يكءي كدليل قاطك على متابعتها الجدية 

( 62للقاعد  المحاسبية رقم)إن الشركة قد نيدت مخالءتها عالو ع على  المالية،
عدم بشأن  الصادر  عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العرا 

 مما ينعكس، م تل  اجستلمارات وف  قاعد  التكلءة نم سعر السو  نيهما نقلتقوي
 .دقة العرض واجفصاح عن استلماراتها فيسلباع 

اجحتءاظ  لديهم مس وليةتكون من ممنتسبيها على التأمين بعدم  إن تأييد الشركة  3-1-2-6
من  يشير إلى انها لم تحق  الوقاية ،بالموجودات وحيازتها ضد خيانة األمانة

 ، مما يعرض اموالها لالختالس وسو  التصر .حاجت التش والتالعب المحتملة
بالنسبة للمشتريات من اللوازم  مخزنيةالبطاقات للها عدم مسكبينت الشركة  3-1-2-7

السيطر  على اجصنا  ام ي شر وجود خلل واضح في احك والمهمات، مما
امكانية اجعتماد على  عدمبدوره إلى ي د  بأنواعها المختلءة، والذ   المخزنية

 .لومات التي تقدمها ادار  المخازنالمع
 

 األدلة اإلتترشادية الخاصة بالرقابة الداخلية:المحور الثاني:   3-2
انطالقااع مان التازام الاديوان  :فدي الدوةارات لوحددات التددقيق الدداخليالدليل اإلتترشادي الخداا  3-2-1

جهااود واضااحة فااي  هكاناات لاافقااد عة لرقابتااه بتقااديم العااون الءنااي لااإلدارات الحكوميااة الخاضاا
  6002عااااام لوحاااادات التاااادقي  الااااداخلي فااااي الااااوزاراتالاااادليل اجسترشاااااد  الخاااااص  إعااااداد

الاداخلي فاي الجهاات الخاضاعة  لإلسترشاد به في نلنا  ندا  العمال مان قبال وحادات التادقي 
 الادليل اجسترشاااد ضام وقاد ، وكءااو   واجباتهاا بصاور  فاعلاةندا   وبماا يعينهاا علااى لرقابتاه
 ، وعلى النحو اآلتي:( صءحة36على) توزعت عد  محاور
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مءهااوم نظااام الرقابااة والتاادقي  المحددور األول: اإلطددار النظددري، وقددد تضددمن ) 3-2-1-1
، البيئاة الرقابياة، ننواع الضوابط الرقابية، عناصر نظام الرقابة الداخلية، الداخلي

الماادققون الااداخليون، ، لتاادقي  الااداخليمءهااوم ونهاادا  ا، وحااد  التاادقي  الااداخلي
األمااور الواجااب  ،ننااواع التاادقي  الااداخلي، مهااام نجهااز  الرقابااة  والتاادقي  الااداخلي

 (.مراعاتها في إجرا ات الضبط الداخلي
إجاااارا ات تاااادقي  حسااااابات ، وتضددددمن )تدددددقيقالإجددددرااات المحددددور الثدددداني:  3-2-1-2

ت النتيجة)اجساااااااتخدامات الموجاااااااودات والمطلوباااااااات، إجااااااارا ات تااااااادقي  حساااااااابا
والمااوارد(، إجااارا ات تااادقي  حسااابات التكاااالي ، إجااارا ات الرقابااة والتااادقي  علاااى 
العقاااود والمقااااوجت، إجااارا ات الرقاباااة والتااادقي  علاااى األنظماااة المالياااة الممكنناااة، 
إجرا ات تدقي  البيانات والحساابات الختامياة، إجارا ات تادقي  حساابات مشااريك 

  (.ةخطة التنمية القومي
تااي نن تشااتمل عليااه ماان  بومااا ين تقددارير التدددقيق الددداخليالمحددور الثالددث،  3-2-1-3

المالحظاااااات التاااااي إكتشاااااءها المااااادققين الاااااداخليين عااااان نتاااااائج تااااادقي  العملياااااات 
 واألنشطة المختلءة وابالغها لإلدار .

 

عددددها الدددديوان لمنتتدددبيه فدددي تدددبيل أداا عملهدددم أاألدلدددة اإلتترشدددادية التدددي  3-2-2
 رقابي:ال

 ( الصادر عن مجلس المعايير المحاتبية والرقابية:4دليل التدقيق رقم) 3-2-2-1
 

  6000 2 66اري انقر مجلاس المعايير المحاسبية والرقابية فاي جماهورية العرا  بت
ر ييامستنداع إلى مع( دراتة وتقويم نظام الرقابة الداخلية)بشأن  (2رقم) دليل التدقي 

وقد إستهد  ، (IFACتحاد الدولي للمحاسبين)عن اج  الصادر و  ذات الصلةالتدقي  
رشادات الواجب اجقواعد وتوفير المجلس المعايير من وضعه لهذا الدليل صياغة 

للتحق  من مدى اجلتزام بالمبادا األساسية لنظام  المدق  الخارجياعتمادها من قبل 
قصد تحديد نوع وحجم إجرا ات إدار  المنشأ  بقبل الرقابة الداخلية المعمول به من 

الءحص والتدقي  األساسية المطلوبة، لكي يتمكن في النهاية من إبدا  رنيه بالبيانات 
التعري  باججرا ات المعتمد  من قبل إدار  المنشأ  ، مك المالية للمنشأ  موضوع الءحص

المدق   ن الدليل قد بين بأن علىن، فضالع عن لتحديد نهدا  نظام الرقابة الداخلية
يتعر  على النظام المحاسبي ونظم الرقابة الداخلية بشكل جيد وقياس الخارجي نن 

مدى كءا تهما في المحافظة على الموارد المادية للمنشأ  واجطمئنان على دقة البيانات 
 لذل  .  المالية وبالشكل الذ  يمكنه من تخطيط عمله الرقابي ووضك اججرا ات الكءو 

 ل المحاور ندناه:وقد تضمن الدلي
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 :لات العالقة بالموضوع والتي تشتمل على المقصود بد التعري  بعدد من المصطلحات -

 .النظام المحاسبي - أ
نظام  الضبط الداخلي، وجهاز التدقي  و اجدارية، و المحاسبية، )م الرقابة الداخليةنظ - ب

 .(الداخلي
والتي المدقق الخارجي: ي تهم التو نظام الرقابة الداخلية التي يقوم عليها واألتس عناصر ال -

 تتملل بوجود:
  دارية تحدد اجطار العام لتوجيه وضبط نشاط المنشأ  .خطة تنظيمية وا 
  موظءين نكءا. 
 ودليل مبوب ، ة متكاملة من السجالت والمستنداتنظام محاسبي يقوم على مجموع

 .للحسابات  يراعى في وضعه المبادا المحاسبية المتعار  عليها
 ليمة لتسجيل كافة العمليات المحاسبية بالسرعة المناسبة وبالقيمة الصحيحة  إجرا ات س

 .والتبويب المحاسبي الصحيح والءتر  المحاسبية التي تمت فيها هذه العمليات
 مك بدقاة ووضوح إجرا ات سليمة لتءويض الصالحيات وتحديد المس وليات والواجبات ،

 .اججرا اتهذه الداخلية لتحاشي احتمال تقادم التقويم والتحديث المستمر لنظام الرقابة 
 إجرا ات الضبط التي تقوم اجدار  باستنباطها لتحقي  األهدا  المناطة بها. 

الناجمة عن بمخاطر التدقي  والتي تبين المقصود ، كوناتهامو  ةمخاطر التدقيق ونظم الرقابة الداخلي -
، مك توضيح األمور التي ات مالية محرفة بدرجة جسيمةبإعطا  رن  غير مناسب على بيان المدق  الخارجيقيام 

مخاطر الضبط ، و المخاطر الضمنيةوالتي تتضمن)يجب نن يأخذها بعين اجعتبار لمواجهة تل  المخاطر 
      (.مخاطر اجكتشا ، و )الرقابة(

  .(هاجلتزام بتطبيقو ، للنظام الءحص المبدئي)، والتي ضمتإجرااات فحا نظام الرقابة الداخلية -
 .ت ثير أنظمة التشغيل على دراتة وتقويم نظم الرقابة الداخلية -
 .الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرم -
 .التقرير عن نظم الرقابة الداخلية -
والتي ال تختل  ، (/ نظام الرقابة الداخلية على التشغيل اللاتي للمعلومات المحاتبية1الملحق) -

نساليب التدقي   عمالاستقها في ظل النظم اليدوية بإتتثناا في غاياتها عن الغايات المطلوب تحقي
 .الحاسوبإلى  إستناداع 
 :( على عدد من اججرا ات والضوابط التي تتملل باآلتي6وقد إشتمل الملح )      
 داريةوتتضمن)، اإلجرااات والضوابط النظرية الرقابة على ، إجرا ات رقابة تنظيمية وا 

إجرا ات لمنك الوصول المباشر (، والمكونات غير المادية)البرامج المكونات المادية)األجهز (
ضوابط لحماية ، إجرا ات تطوير وتولي  ننظمة الحاسب، للحاسب والبيانات نو الملءات

 (.ننظمة التشتيل الذاتي للمعلومات
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 إجرا ات وتتضمن) ،إجرااات الرقابة الداخلية على تطبيقات التشغيل اللاتي للمعلومات
إجرا ات الرقابة على ، إجرا ات الرقابة على عمليات المعالجة، على المدخالت الرقابة

  (.المخرجات
المدق  يقوم وتضمن القوائم التي : ( قوائم اتتقصااات نظام الرقابة الداخلية2الملحق) -

باجستءسار من الموظءين العاملين في المستويات الوظيءية المختلءة من خاللها  الخارجي
عما إذا كانت الضوابط التي ينو  اجعتماد عليها قائمة خالل الءتر  وذل  عاان  ،في المنشأ 

طري  مجماوعة نسئلة مكتوبة يتم اججابة عليها بكلمة )نعم (تشير إلى مواطن قو  النظام 
اكتشا  نقاط المدق  الخارجي يسهل على  بماوكلمة )ج( تشير إلى مواطن ضعءه  و 

عد  محاور فرعية هي)األمااااااااااور هذه القوائم تضمنت  الضع  من خالل اججابات وقد
العامة، الموجودات اللابتة، المخااااازون، المشااااتريات، اجستلمارات، النقااااااااود، الحسابات 

المبيعااااات، الرواتب واألجور، المستلزمات ل واجحتياطيات، ارنس المالمدينة والدائنة، 
 (. الرقابة اجداريةو بة اجلكترونية، اجنتاج، السلعية والخدمية، الحاس

 

 Risks- Based-Audit :المخاطر منهج التدقيق وفق أتلوب 3-2-2-2

ألدلاة والمعاايير الدولياة احرصاع من الديوان علاى النهاوض بادوره فاي مجاال التادقي  وفا  
ن رقاباة سعيه الدائم في تطوير قدرات ومهاارات مالكاتاه الرقابياة وبماا يضام، فضالع عن والمحلية

الااديوان علااى  عماالفضاال الممارسااات المهنيااة ، فقااد اسااتناداع ألوتاادقي  الجهااات الخاضااعة لرقابتااه 
مزج خبراته السابقة مك نحدث المعايير الدولية في هذا المجاال ) معاايير التادقي  والتأكياد الدولياة 

قاااااات والجهاااااد ونصاااابح لو نصاااابح اجتجاااااه التقلياااااد  للتادقيااااا  يستنءااااذ ا، إذ ، معاااايير اجنتوسااااا  ( 
  إلى اناه فاي بعاض األحيان لم يعااد فااعاال ع في ظال التطاورات الهائالااة التااي طاارنت ضن ،مكلءااع 

علااى نجهاز   جارا  زياااد  األنشاطة والعماليااات وتناوعاهااا فااي ننظماة المعالومااات لااذل  نصابح لازامااا ع
لرقاباااي والتدقيقاااي فااي ظاال الكاام الكبياار ماان تلاا  األنشااطة تارتياااب نولويااات العمااال االعليااا الرقاابااااة 

 .والعمليات التي تخضك لرقابتهام وتدقيقهام 
انتاهااااج نسالوب  المخاطاار والاااذ  مااان خااللااه يتاااموفا  نسالوب ظهار نسالوب التادقي  لقد 

عمليااات واألنشاطة ، تاارتيااب األولويات سوا  فااي خطاط دوائاار الرقابااة والتدقيااا  نو إلناا  تدقياا  ال
لتركيااااز علاااى المواقااااك ذات المخااطاااار العاليااااة ليتااام تتطيتهااا بشااكل جيااد والاااذ  ياا د  فااي بهااد  ا

النهاية إلى الكءا   في توجيه وتقسيم العمل بين نعضا  فري  التدقي  وكذل  ربط ننظماة الرقابااة 
 الداخلية بالمخاطار وتقييمهاا على هذا األساس.

عملياة تنءياذ تخطايط الخاصاة برشاادات اجهو وضك اجسلوب هذا عداد إمن إن الترض 
وضااك إسااتراتيجية تاادقي  شاااملة علااى مل التخطاايط لعمليااة التاادقي  تويشاا ،تاادقي  للبيانااات الماليااة
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، تقليال مخااطر التادقي  إلاى مساتوى مانخءض بشاكل مقباولبهاد  للعملية وتطوير خطة التدقي  
المهنيااااة الالزمااااة العنايااااة بااااذل الماااادق  مخاااااطر فااااي التأكااااد ماااان لوفاااا  نساااالوب ايسااااعد التاااادقي  و 
حلهاا فاي الوقات المناساب تم المحتملة قد شخصت و  تفي التدقي  وان المشكال لمجاجت الهامةل

، بالشكل المناسب مان اجال إن ياتم ندا هاا بأسالوب فعاال وكءا   وان عملية التدقي  منظمة وتدار
 ، وتتوقاا واألشاارا  علاايهم وتاادقي  عملهاام  التاادقي  توجيااه نعضااا  فرياا  فاايكمااا يساااعد كااذل  

وخبااار  المااادق  الساااابقة فاااي الجهاااة  حجااام وتعقياااد الجهاااة الخاضاااعة للتااادقي التااادقي  علاااى طبيعاااة 
 الخاضعة للتدقي  والتتيرات في الظرو  التي تحدث نلنا  عملية التدقي . 

بااال هاااو عملياااة مساااتمر   لمخااااطر مرحلاااة منءصااالة مااان التااادقي وفااا  نسااالوب اوج يعاااد التااادقي      
 :الخارجي على المدق ، إذ للتدقي 

لمخااطر للحصاول علاى فهام عاام لإلطاار القاانوني والتنظيماي المطبا  علاى اتحديد إجرا ات تقييم  .6
 . هذه الجهة لذل  اجطار مدى امتلالالجهة الخاضعة للتدقي  و 

 .وهرية الجاجخطا  قبل تحديد وتقييم مخاطر نظام الرقابة الداخلية تقييم  .6
ندا  مزيااااد ماااان إجاااارا ات التااااادقي  عنااااد مسااااتوى اجلبااااات لءئاااااات المعااااامالت ونرصااااد  الحساااااابات  .3

 واجفصاح التي تستجيب لهذه المخاطر. 
لمخاطر فاي مسااعد  المادق  علاى ضامان قياماه وف  نسلوب ايتملل الهد  من اعتماد التدقي  و 

ندا  عمليااة التاادقي  لتقلياال مخاااطر  علااى تااهقدر فااي بتحديااد  نحااداث نو ظاارو  قااد تاا لر بشااكل عكسااي 
 التدقي  إلى مستوى منخءض بشكل مقبول.

تااام تشاااكيل فريااا  اعاااداد  6066   60  62( فاااي  62620الاااى قااارار الاااديوان المااارقم )  اساااتناداع و 
تم اعداد الادليل باجشاترا  ماك خبارا  البنا  الادولي مان )مكتاب التادقي  و دليل التدقي  المستند للمخاطر 

المحلياة ( وفي ضو  دراسة بعاض ادلاة التادقي  NIKوجهاز التدقي  البولند   NAOيطاني الوطني البر 
 فضااااالع عاااانالصااااادر  عاااان معااااايير التاااادقي  والتأكيااااد الدوليااااة ومعااااايير اجنتوسااااا  ، الدوليااااة والمعااااايير 

 .اجسترشاد بمتطلبات اجنتوسا  بخصوص اعداد ادلة التدقي  
يم نظاام الرقاباة و علاى تقا تحدياد المخااطر بناا ع مخاطر على لقد ركز منهج التدقي  وف  نسلوب ال

يتطلب هذا اجسلوب القيام بتحديد وتحليل ودراسة المخااطر ونظاام إذ الداخلية للعناصر محل الءحص) 
الرقابااة الداخليااة فااي كاال مهمااة تدقيقيااة ، فضااال ع عاان تحديااد اجهميااة النساابية للعناصاار محاال التااادقي  

ة وبحسااب درجااة اجهميااة لمهمااة منهااا وتاادقي  اجختبااار  للبنااود غياار المهمااللتعماا  فااي فحااص البنااود ا
تضمن المنهج وضك مجموعة من الضوابط الرقابية وتحديد مساتويات اجلتازام لمجموعاة  النسبية (، كما
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المعتمد  في البيئة العراقية كأمللة يسترشد بها القائم بعملياات التادقي  وفا  هاذا اجسالوب من الحسابات 
 يم نظم الرقابة الداخلية للعناصر محل الءحص .و يساعده في امكانية تق وبما

لقد تضمن منهج التدقي  وف  نسلوب المخاطر الخطوات والتي يمكن التعبيار عنهاا       
   تي:اآل (6)وف  المخطط

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (إعداد الباحثان إعتمادًا على المعلومات المتوافرم)المصدر: 

 



عادم هيكلة أجهةم ونظم الرقابة الداخليةالمشّكلة  اناللجالث: المحور الث  3-3  بش ن إرتباط وا 

أجهددةم الرقابددة والتدددقيق الددداخلي بمكاتددب  إرتبدداطدراتددة آليددة لة لالمشددكّ  نددةاللج 3-3-1
 المحتشين العموميين: 

إعددداد دراتددة لليددة إرتبدداط أجهددةم حاااد  اللجنااة المشااكلة بشااأن)تتاارنس ديااوان الرقابااة الماليااة اج
عادداع مان  وقاد ضامت اللجناة فاي عضاويتها (، لرقابدة والتددقيق الدداخلي بمكاتدب المحتشدين العمدوميينا

وهي)األمانة العامة لمجلس الوزرا ، دياوان الرقاباة  هات،الممللين لعدد من الج والمختصين الخبرا  الساد 
زار  الكهرباااا ، فضاااالع مءتشاااين و الصاااناعة والمعاااادن، وزار  الااانءط، المالياااة اجتحااااد ، هيئاااة النزاهاااة، وزار  

جاااا  تشاااكيل اللجناااة تنءياااذاع جحااادى وقاااد ووزار  الصاااناعة والمعاااادن(، عاااامين فاااي كااال مااان)وزار  التجاااار ، 
-62توصاااايات المنبلقااااة عاااان الماااا تمر الااااذ  عقااااد برعايااااة األمانااااة العامااااة لمجلااااس الااااوزرا  للمااااد  ماااان)

66 3 6060).   
لميااداني الشااامل لاادوائر الرقابااة الداخليااة فااي الااوزارات جرا  المسااح اوقااد قاماات اللجنااة المشااكّلة بااإ

خاصااة لهااذا إسااتمار  تنظاايم ماان خااالل ، ماان الناحيتين)القانونيااة واجداريااة( والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار 
ماناة وقاد قاام الاديوان برفاك كاا من)اجساتمار  ومحضار اللجناة وتوصاياتها( إلاى األ ،ججرا  المساحالترض 
را  لتقااوم بادورها بتعماايم اجساتمار  علااى الاوزارات والجهااات غيار المرتبطااة باوزار  كافااة لمجلااس الاوز  العاماة

عادتهااا اليهااا خااالل فتاار ) ( يوماااع وذلاا  لتاارض بنااا  قاعااد  30لتاارض إدراج المعلومااات المطلوبااة فيهااا وا 
 . معلومات تءصيلية ومتكاملة بكل ما يتعل  بأجهز  الرقابة والتدقي  الداخلي في دوائر الدولة

التاي ألجهاز  الرقاباة والتادقي  الاداخلي    المساح الشاامل( ندناه يعارض إنماوذج اجساتمار 3والشكل)
 تم تنظيمها من قبل اللجنة المذكور ، وعلى النحو اآلتي:

 "ألجهةم الرقابة والتدقيق الداخلي "إتتمارم المتح الشامل

رتباط أجهةم الرقابة والتدقيق الداخلي: -1  كش  تحليل هيكلية وا 

  اتم الوةارم أو الجهة غير المرتبطة بوةارم
  اتم الدائرم أو الشركة العامة

 شعبة قتم دائرم عامة المتتوى التنظيمي لجهاة الرقابة والتدقيق الداخلي
    

  التند القانوني لت تيس جهاة الرقابة والتدقيق الداخلي
  الجهة التي يرتبط بها الجهاة

  (في حال وجودن جهاة من عدمه)يرفق مع اإلتتمارموجود الهيكل التنظيمي لل
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 كش  تحليلي بعدد العاملين في جهاة الرقابة والتدقيق الداخلي: -2

المالك المقرر)على متتوى 
 الدائرم أو الشركة العامة(

 
 المالك الحعلي

 
 المنتبون

 
 المجموع

 المدققون
(1) 

 التاندون
(2) 

 المدققون
(3) 

 التاندون
(4) 

 ىمن جهات أخر 
(5) 

 إلى جهات أخرى
(6) 

 
(7) 

       
       
       

 

 :مالحظة
يقصد بالمدققين ممن يحملون عناوين تدقيقية، وكذل  ممن يحملون عناوين غير تدقيقية ويمارسون فعالع  .ن 

 مهام الرقابة والتدقي .

نما يمارسون مهام يقصد بالمساندين ن  من العاملين في الجهاز وج يمارسون مهام الرقابة والتدقي ، و  .ب  ا 
 إدارية مختلءة ومساند  في الجهاز.

 (.2( مطروحاع منه الءقر )6( و)2( و)3يدون في حقل)المجموع( حاصل جمك الءقرات) .ج 

 في حالة وجود عاملين بعقود نو حاجت نخرى يجر  ذكرها في الحقل اآلتي: .د 
 

 المجموع حاالت أخرى العاملين بعقود
 تاندون مدققون
    
    

 

نتددبة المددالك الحعلددي للعدداملين فددي جهدداة الرقابددة والتدددقيق الددداخلي إلددى المددالك الحعلددي علددى متددتوى  -3
 اإلدارم الرئيتة:

 

عدد المالك الحعلي في جهاة التدقيق}بحتب مجموع 
 ( أعالن{2( من الحقرم)4( و)3المىشر في الحقلين)

عدد المالك الحعلي في 
 الدائرم أو الشركة العامة

 يةالنتبة المئو 
% 

   
 

المدددققين العدداملين)المالك الحعلددي( فددي جهدداة الرقابددة والتدددقيق الددداخلي بحتددب  كشدد  تحليلددي بعدددد -4
 المىهل العلمي:

 العدد)المالك الحعلي( المىهل العلمي ت
  دكتوراه نو ما يعادلها 6
  ماجستير نو ما يعادلها 6
  دبلوم عالي)سنة واحد  بعد البكالوريوس( 3
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 العدد)المالك الحعلي( المىهل العلمي ت
  بكالوريوس 2

  دبلوم)سنتين بعد اجعدادية( 6

  إعدادية فما دون 2

  المجموع  
 

 كش  تحليلي بعدد المدققين في الجهاة بحتب اإلختصاا: -5
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والوارد  مان الاوزارات ة لديها المتجمعتحليل المعلومات تولت اجمانة العامة  عالو ع عما تقدم، فقد     
فااي ضااو  إسااتمار  المسااح الشااامل المشااار اليهااا فااي الشااكل)  ( والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار  كافااة، 

لالحااا  للرقاباااة ا وعرضاااها خاااالل نعماااال المااا تمر بهاااذا الخصاااوص نتاااائجت الاااى توصااال، وقاااد نعااااله
اعمالهاا قاد ننهات نة المشكلة اللج مك العرض إن(، 6066 66 66-66الداخلية الذ  عقد للمد  من)

 .6066 6 2( في262بموجب كتابها المرقم) التي كلءت بها ةلمهمانجازها جوذل  

 Banks Restructuring :إعادم الهيكلة المصرفية 3-3-2

نسهم الديوان وبشكل فاعل في إعاد  هيكلة عدداع من المصار  العراقية)الرافدين والرشيد(      
يكلة قسم الرقابة والتدقي  الداخلي لمصر  الرشيد، وذل  من خالل ومن بين ذل  نعاد  ه

من جهة  المصار  األخرىفي لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة  خدماتهاتحسين نوعية عضويته 
 نخرى.

 
 

للجهدات لدور الديوان في تطوير نظم الرقابة الداخليدة  الجانب اإلعالميالمحور الرابع:  3-4
   لى ذل  من خالل اآلتي:ويتج :الخاضعة لرقابته

  :الدورات التدريبية التي اقامها الديوان في مجال الرقابة الداخلية 3-4-1

وقادرات المالكاات  قابلياات وتطاوير تنمياة فاي الريااد  حارص الاديوان علاى القياام بادوره
خاضااعة العاملااة فااي اقسااام الرقابااة والتاادقي  الااداخلي فااي الااوزارات والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار  ال

الالزماة بتياة دعام ندا هاا وتطاوير  باالخبرات تدريبياة، وتزويادها دورات في لرقابته عن طري  زجها
بمءهاوم الرقاباة  الاوعي تعزياز علاى اجدار  وجاه وتشاجيك نفضال العمل علاى قابلياتها وقدراتها ألدا 

مك ما  يها، وبما يتواف الداخلية ، وبالتالي اجيءا  بمتطلبات تطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية ف
 والتطوير. الشاملة في مجال التدريب خطته رسمه في

وقد بدن الديوان بإقامة دورات متخصصة حول نظام الرقابة الداخلية ونساس التادقي  الاداخلي 
صااعوداع، إذ بلااغ إجمااالي  6002لمنتساابي الااوزارات والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار  اعتبااارا ماان عااام

( 63( بحاادود)6062، 6063، 6066، 6066، 6060، 6002الل األعااوام)الاادورات المقامااة خاا
( 3( مشاااركاع، والجاادول)323( يااوم وبعاادد مشاااركين بلااغ)602دور  توزعاات علااى عاادد ايااام بلتاات)

ندناه يعرض عدد هذه الدورات خالل األعوام الماذكور  مسابقاع مصانءة بحساب )عادد مارات إقامتهاا، 
 ا(، وعلى النحو اآلتي:وعدد األيام، وعدد المشاركين فيه
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 (3الجدول)
 (2014-2002اقتام الرقابة والتدقيق الداخلي خالل األعوام) العاملة فيمالكات لالدورات المقامة ل

 عدد المشاركين عدد األيام ورات المقامةعدد الد األعوام ت
6 6002 63 22 223 
6 6060 6 6 31 
3 6066 6 2 2 
2 6066 3 66 42 
6 6063 3 12 60 
2 6062 2 8 36 

 323 602 63 المجموع
 

 (إعداد الباحثان إعتمادًا على المعلومات المتوافرم)المصدر: 
 

 
 

 (إعداد الباحثان إعتمادًا على المعلومات المتوافرم)المصدر: 
 

 عدد المشاركين 

 التنوات 
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نعاله، ي شر بأن عدد الدورات التدريبية التي اقيمات خاالل ( 6والمخطط)( 3ومن الجدول)           
لمنتسابي الاوزارات والجهاات غيار المرتبطاة باوزار  كانات اجكبار نسابةع إلاى بقياة األعاوام  6002عام

( مشااركاع، فاي حاين انخءضات خاالل 663( دور  اشاتر  فيهاا)63التي نقيمت فيها، إذ بلاغ عاددها)
( 60-2( دور  وبعاااادد مشاااااركين يتااااراوح بااااين)3 -6األعااااوام الالحقااااة إذ تراوحاااات نعاااادادها  بااااين)

المقاماااة علاااى نظاااام  الرقاباااة  مضااامون الااادورات التدريبياااة  المتباااك فاااي الااانهج كماااا تركااازمشااااركاع، 
 الداخلية ونسس التدقي  الداخلي.

 

 Model of auditing reports structure التدقيقإنمولج هيكلية تقارير   3-4-2

لتقااريره الصاادر   المايفي تءعيل الجاناب اجع بارزُ  دورُ  الرقابة المالية اجتحاد  لديوان كان         
دارات األجهااز  الحكومياة الخاضااعة لرقابتاه بوجااه خااص الاى الجهاات الخارجيااة عمومااع  باتاات  اذ، وا 

فضاالع عان كونهاا نصابحت ، ةاجداريا علاى األجهاز نهام وساائل الرقاباة  تشاكلوسائل اجعالم اليوم 
ممارسااة  الااديوان يساتطيك  ذلاا  ماان خااللو  ،ساالحاع هاماااع مان نساالحة مكافحااة الءسااد (وباال منااازع)

ويكشا  عان المعوقاات  ةالحكوميا جهاز األخطا  والعيوب التي تطباك عمال األ تشخيصمهامه في 
كمااا انااه يساااعد األطاارا  الخارجيااة فااي  ،واعطااا  توصااياته الالزمااة لتالفيهااا ويحاادد مصااادر الخلاال

 .تهم المالية واجقتصادية السليمةتكوين تقييمهم واتخاذ قرارا
( 22بالعاااااااادد) تعاميمهااااااااا فااااااااي الااااااااديوان دائاااااااار  الشاااااااا ون الءنيااااااااة والدراساااااااااترت نصاااااااادوقااااااااد  
 6066 2 62( فااي 26)، و 6066 2 3( فااي23و) 6066 6 63( فااي62)و 6066 2 60فاي
 تعاديالت تتضامن كماا ،البيانات الماليةحول المدق   رلهيكلية تقري إستحداث نماذج تي تضمنتال

مان بينهاا إضاافة محاوراع فرعيااع يكشا  عان ا  مخالءاة  ريربشأن التق على الهيكلية المعتمد تطبيقها
تقاوم بهااا الجهااة الخاضااعة للتاادقي  فااي تطبيقهاا للقااوانين واألنظمااة والتعليمااات)ومن ماان بينهااا نظااام 

 الرقابة الداخلية( والتوصية الالزمة لتالفي المخالءة المدرجة وعدم تكرارها.
 

الديوان لتطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية من العرض الساب ، يتضح الدور الذ  اضطلك به 
التاي قاام بهاا فاي هاذا الصادد وبماا  باألنشاطة والءعاليااتالل ساجل لار  خالخاضعة لرقابته، من  للجهات

، وهاذا يلبات الءرضاية التاي واجقتصااديةي من إدار  نموال الدولة إلى نقصى مستوى من الكءاا   والءاعلياة 
نظاام الرقابااة تطااوير فااي تحسااين و باادورها لرقابااة لجهااز  العليااا األ قيااامن أد بااإنطلاا  منهااا البحااث والتااي تءياا

اجسااتخدام األملاال للمااوارد الءحااص المسااتمر لهااذه الاانظم ياا د  إلااى و  الداخليااة للجهااات الخاضااعة لرقابتهااا
فااي  مهمتهااا بااأدا  العليااا للرقابااة جهااز األوتحقياا  الكءااا   والءاعليااة فااي األدا ، فضااالع عاان إعانااة  المتاحااة

 .بأشكاله المختلءةالءساد  المحافظة على المال العام ومناهضة
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 : رابعالمبحث ال-4

 اإلتتنتاجات والتوصيات

Conclusions & Recommendations 
 

 Conclusions :اإلتتنتاجات 4-1

ديااوان الرقاباة المالياة اجتحااد  فااي تطاوير وتحساين نظام الرقابااة  هنالا  مسااهمة فاعلاة مان 4-1-1
ساوا  فاي تحدياد مءاصال الضاع  فاي عمال تلا  الانظم هاات الخاضاعة لرقابتاه، الداخلية للج

نم فاااااي اعاااااداد األدلاااااة  عليهاااااا، تقاااااديم التوصااااايات الالزماااااة ججااااارا  التحساااااينات المطلوباااااةو 
اجسترشاااادية واقاماااة الااادورات التدريبياااة لمنتسااابي الجهاااات الخاضاااعة لرقابتاااه نم..، الااا  مماااا 

 .من جهة، وحماية األموال العامة من جهة نخرى ي د  إلى السير في رفك كءا   األدا 
فاااي الوقااات الاااراهن لتحساااين حاجاااة الباااأمس  معظااام المنشاااآت العاملاااة فاااي القطااااع العاااامان  4-1-2

مان  ةماليكانت نم  ةاداري اتتصدع المعتمد  فيها لمواجهة ن الرقابة الداخلية نظم  تطويرو 
 .المختلءةا بأشكالهبأدا  العمل المخاطر المحيطة  شأنها زياد 

 توظياا  العااااملينعناااد السااليمة والموضاااوعية ألساااس العلميااة باالتاازام معظااام المنشااآت عاادم  4-1-3
 هالماا دى ونتائجاال علااى العمااساالباع ياا لر ممااا  ،هموكااذل  تءعياال نظااام الاادوران الااوظيءي بياان

  .المتحققة
تتضامن    المنشاأ جدار رفاك تقاارير دورياة بالرقاباة والتادقي  الاداخلي عدم قيام عدد من نقسام  4-1-4

يا د  إلاى  ، ممااوعلى مستوى تشاكيالتها كافاة العمل المنءذفي تحديد واضح لمواطن الخلل 
باين المنتشار  ظااهر  الءسااد  ، ومناهضةاتخاذ اججرا  المالئم لمعالجة الخلل فشل اجدار  في
 .صءوفها بقو 

الاى  الرقاباة الداخلياةمجاال  التاي تبحاث فايتعمايم نتاائج وتوصايات الما تمرات العلمياة عدم  4-1-5
الجهات في معالجة المالحظات المدرجاة  هذه األمر الذ  ينعكس في قدر ، الجهات المعنية

 . عملها عن
لادورات التدريبياة لمنتسابي الاوزارات والجهاات غيار على الرغم من اقامة الاديوان للعدياد مان ا 4-1-6

سنوات انعقادها، مما انعكس الره سالباع  ، اج انها كانت منخءضة نسبياع خاللالمرتبطة بوزار 
 ورفك مستواهم المهني.   المنتسبينلمحافظة المستمر  على كءا افي 

 الرقاباة والتادقي  الاداخليبارامج خاصاة لتقيايم جاود  اعماال عدم قيام معظم المنشاآت بتبناي  4-1-7
وتحساااين  طهاننشااايااا لر سااالباع فااي تنءياااذ كافاااة وبمااا  تهانشاااطومااادى تتطيتهاااا ألوجااه نالمنءااذ  
 عملياتها.
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التاي تمنحهاا   الشاهادات تمانح للمادق  الاداخلي علاى غارار تخصصايةشاهاد   جفتقار لوجودا 4-1-8
، مماا معماول باه نصاالع فاي الادول كافاةهاو  وكماا، الم سسات التعليمية في جمهورية العارا 

 .نكلر مهنية وخبر المطلوب ببراعة لعمله المدق  الداخلي  تطبي يحول دون 
ُتعناى بشا ون مهناة المادق  الاداخلي، متخصصاة مهنياة منظماات اجفتقار لوجاود جمعياات و  4-1-2

 .هوتكون مس ولة عن اجرتقا  بعمل
 

 

  Recommendations :التوصيات 4-2
لمنتسبي اقسام التدقي  الداخلي من خالل حضور الم تمرات ضرور   تطوير الجانب المهني  4-2-1

ت الجامعية وبرامج التادريب التاي تعناى بتطاوير وتحساين نظام والندوات وورش العمل والدراسا
مستلزمات التدريب لضمان كءا تهاا،  الرقابة الداخلية، مك وضك موازنة خاصة وكافية لتتطية

وبمااا ياا من انجاااز العماال بدقااة وجااود  عاليااة وتخءاايض حاااجت اجخطااا  والتااش والتصاارفات 
 غير القانونية فيها.

األخااذ باجعتبااار األسااس العلميااة السااليمة والمتطلبااات الواجبااة لتوظياا   كافااة  المنشااآت علااى 4-2-2
ماان قباال شااخص   عمااالألتءعياال الرقابااة المزدوجااة ماان خااالل مراجعااة ا، فضااالع عاان العاااملين

 اخر واتخاذ اججرا  المناسب في حالة اكتشا  ا  خلل او قصور.
التاي توصايات النتاائج و التعمايم بمياة الما تمرات العلضرور  قيام الجهاات المسا ولة عان إقاماة  4-2-3

ة معالجااة نوجااه القصااور فااي ممارسااالااى الجهااات المعنيااة ل الرقابااة الداخليااةمجااال  تبحااث فااي
 . عملها ومالفا  حاجت الخلل والضع  المرصد 

العمل على إخضاع نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لمتابعة وتقيايم مساتمرين للوقاو  علاى  4-2-4
بالتحليااااال  اجدار  العلياااااا وتزوياااادومتانتهااااا والتوصااااايات  لتااااي تهااااادد فاعليتهاااااانقاااااط الضاااااع  ا

الالزمة لمالفاتها، مك إدراج نتائج التقييم ضمن تقرير اجدار   الموضوعي واجقتراحات البنا  
 . السنو 

نكلار مان فاي عمال المنشاآت  تمااد التادقي  الاداخلي كوظيءاة ذات قيماة مضاافة نشر لقافاة اع 4-2-5
 ومهمات محدد . نجهز  إدارية لها مهام محدد تملل  كونها

بشاأن إمكانياة إساتحداث معاهاد علياا تماانح الم سساات التعليمياة فاي جمهورياة العاارا  مءاتحاة  4-2-6
والاذ  يانعكس نلاره فاي دعام وتعزياز مهناة المادق   شهاد )مراقب داخلي( في جمهورية العرا 

 الداخلي.
ُتعنااى بشاا ون مهنااة الماادق  الااداخلي، وتكااون متخصصااة يااة مهنمنظمااات تأساايس المطالبااة ب 4-2-7

 .همس ولة عن اجرتقا  بعمل
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 :المصددادر  
 المصادر العربية: 
 -:القوانين والتشريعات والوثائق الرتمية -1

دارم هيئددات تتمتعددان إعااالن بااالي بشااأن " .أ  دور الرقابددة الماليددة فددي دعددم اإلصددالو للوصددول إلددى إدارم عامددة، وا 
 م.6222"، بالي، اندونيسيا، لحعاليةبالكحاام وا

 م.6222، البيرو، ليما "، ترجمة وتعلي  د. طار  الساطي،االتاتية للرقابة المالية ئالمباد"اعالن ليما بشأن  .ب 
بمحاتددبة فعالددة ونظددام مالئددم للرقابددة الداخليددة فددي القطدداع  االتاتددية لالرتقدداائ المبدداد"اعااالن نيااودلهي بشااأن  .ج 

 م.6222 ،نداله-نيودلهي"، الحكومي
دراتدة وتقدويم نظدام الرقابدة ( بشد ن 4دليل التدقيق رقدم)، "لس المعايير المحاسبية والرقابيةمج -جمهورية العرا  .د 

 م.6000، "الداخلية

فددي  لوحدددات التدددقيق الددداخلي"الدددليل اإلتترشددادي الخدداا  جمهوريااة العاارا ، ديااوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد ، .ه 
 م.6002، "الوةارات

"، ورقااة عمال مقدمااة للمشاااركة تطددوير أجهددةم الرقابددة الداخليددةالعاارا ، دياوان الرقابااة الماليااة اجتحااد ، " جمهورياة .و 
في م تمر الرقابة الداخلية اللاني الذ  عقد برعاياة األماناة العاماة لمجلاس الاوزرا  تحات شاعار)لتءعيل دور نجهاز  

 كااانون 66-66فظااة علااى المااال العااام( للمااد  ماان)الرقابااة الداخليااة فااي تطااوير ندا  الم سسااات الحكوميااة والمحا
 .م6066، (6066األول

 ( فدددي62بالعدددد) ميم دائددرم الشددىون الحنيددة والدراتدداتاتعددجمهوريااة العاارا ، ديااوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد ، " .ة 
بشدددد ن إنمددددولجي هيكليددددة تقريددددر  16/7/2012( فددددي 25و )،  23/2/2012( فددددي22)، و 20/6/2011

 .  "ات الماليةالمدقق حول البيان

 م.6062"، دليل منهج التدقيق وفق أتلوب المخاطر جمهورية العرا ، ديوان الرقابة المالية اجتحاد ،" .و 

"، جرياد  )الُمعددل(2011( لتدنة/31قانون ديوان الرقابدة الماليدة اإلتحدادي رقدم)جمهورية العرا ، وزار  العدل، " .ط 
   م.6066 (،2662الوقائك العراقية، العدد)

الددليل اإلرشدادي ألعمدال وحددات المراجعدة الداخليدة بداألجهةم العربية الساعودية، دياوان المراقباة العاماة، " المملكة .ي 
 م.6060، الحكومية والمىتتات العامة"

الدليل اإلرشادي لألجهةم الرقابيدة العليدا "(، 6060، معيار األنتوسا  رقم) المنظمة الدولية لألجهز  الرقابية العليا .ك 
 ديااوان المراقبااة العامااة، المملكااة العربيااة السااعودية، وليقااة مترجمااة ،"ابددة علددى المىتتددات الدوليددةفددي مجددال الرق

 ه.6266

المنظماااة الدولياااة لألجهاااز  الرقابياااة العلياااا، اللجناااة الءرعياااة التابعاااة للجناااة المعاااايير المهنياااة حاااول معاااايير الرقاباااة  .ل 
 من دون سنة.القطاع الحكومي"،  "الدليل اإلرشادي لمعايير الرقابة الداخلية فيالداخلية، 
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  -:تبدالك -2
"إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودم والتدقيق والمراجعة وعمليات الت كيدد األخدرى  اجتحاد الدولي للمحاسابين، .أ 

، ترجمااااة جمعيااااة المجمااااك العربااااي للمحاساااابين القااااانونيين، المكتبااااة 6066، طبعااااة6، جوالخدددددمات لات العالقددددة"
 م.6066، لمملكة األردنية الهاشميةا-الوطنية، عمان

"، تعرياب المراجعة المحاتدبية وخددمات الت كيدد مددخل متكامدلنرنز،  لءن ووالدر، راندال ج. وبيسلي، ماار  س، " .ب 
ربيااة ي  للطباعااة والنشاار، المملكااة العومراجعااة د. محمااد عبااد الءتاااح العشااماو ، ود.غريااب جباار غريااب، دار الماار 

 م.6063السعودية، 

"، ترجمااة محماد عباد القااادر الديسايطي، دار الماري  للنشاار، "المراجعدة مدددخل متكامدلءاين ولوبا ، جاايمس، ناز، نلنر  .ج 
 م.6006 ربية السعودية،المملكة الع -الرياض

، دار الكتاب الوطنياة، 6، ط6"، جالمراجعدة النظريدة-"الطريق إلى علدم المراجعدة والتددقيقاآللوسي، حازم هاشم،  .د 
 م.6003ليبيا،  -طرابلس

"، ترجمااة وتعريااب احمااد حامااد حجاااج وساالطان المراجعددة بددين النظريددة والتطبيددق" ماااس، ولاايم وهنكااي،  مرسااون،تو  .ه 
 م.6222، المملكة العربية السعودية  -الرياض،  6محمد العلي ، ط، 

 -عماان، كالاورا  للنشار والتوزيا ة،م سسا6، ط"مراجعة الحتابات بين النظريدة والتطبيدق"جربوع، يوس  محماود،  .و 
 م.6002دن، األر 

رقابددة وتقددويم األداا الحكددومي: دراتددة تحليليددة وتطبيقيددة لواقددع األنظمددة اإلداريددة الحاديلي، جاساام محمااد خلاا ، " .ة 
، األهلياة للنشار والتوزياك، 6"، ط(2003-1220والمالية واإلقتصادية وآفاق تطورهدا فدي العدراق مدا بدين عدامي)

 م.6002المملكة األردنية الهاشمية،  -عمان
 م.6226جمهورية العرا ،  -، بتداد6"، طالنظم المحاتبيةعادل محمد، والقيسي، خالد ياسين، "الحسون،  .و 
"، الكتااااب األول، تعرياااب د. قاسااام إباااراهيم نظدددم المعلومدددات المحاتدددبيةساااتينبارت، باااول. ج. ورومناااي، مارشاااال، " .ط 

 م.6002المملكة العربية السعودية، -الحسيني، دار المري  للنشر، الرياض
، ، جمهوريدددة العدددراق1الرقابدددة الماليدددة بدددين النظريدددة والتطبيدددق"، طراس محماااد ونحماااد، علماااان نماااين، "ساااعيد،   .ي 

 م.6063

"، دار اجباداع للتصاميم والطباعاة، الرقابدة االداريدة والماليدة فدي الدولدة العربيدة االتدالميةصالح، خولاة عيساى، " .ك 
 م.6006جمهورية العرا ،  -بتداد

جمهورياة مصار  -اجساكندرية الجامعياة، الادار ،"التطبيدق وآليدات المراجعدة نظريدة" سامير،  محماد الصابان، .ل 
 م.6003العربية، 

جمهوريااة  -، الشااركة العربيااة المتحااد  للتسااوي  والتورياادات، القاااهر 6"، طتدددقيق الحتدداباتعبااداهلل، خالااد نمااين، " .م 
 م.6062مصر العربية، 
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ساااتراتيجيات التاااادقي  الاااد .ن  اخلي"، إدار  البحاااوث، اتحاااااد المصاااار  العربيااااة، القصااااص، خليااال محمااااد، "الحوكماااة وا 
 م.6062

"، ترجمااة كمااال الاادين سااعيد، نظددم المعلومددات المحاتددبية إلتخددال القددراراتموسااكو ، سااتيءن وساايمكن، مااار  ج، " .س 
 .  م6006المملكة العربية السعودية ،  -ونحمد حجاج، دار المري ، ، الرياض

 -"، دار الشاارو ، القاااهر م المعلومددات المبنيددة علددى الكومبيددوترالتطددورات الحديثددة لددنظالهاااد . محمااد محمااد، " .ع 
 م.6223 جمهورية مصر العربية

، المملكاة األردنياة الهاشامية -عماان والتوزياك للنشار الاورا  م سساة ،"الدداخلي التددقيق" ،عباداهلل خلا  الاوردات، .  
 م.6002

"، م سسااة الااورا  للنشاار IIAيددة الصددادرم عددندليددل التدددقيق الددداخلي وفددق المعددايير الدولالااوردات، خلاا  عبااداهلل، ".ا 
 م.6062، المملكة األردنية الهاشمية-والتوزيك، عمان

 
 
 

 -:الدوريات والمىتمرات -3
دور قانون ديوان المحاتدبة فدي المحافظدة علدى االمدوال العامدة فدي المملكدة االردنيدة " محمد ياسين،، الرحاحلة .أ 

 .م6002، 6،العدد6ردنية في ادار  اجعمال،المجلد، المجلة اج"الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرم
أنشددطة  عددن طريددقلرقابددة الماليددة والخدددمات االتتشددارية ا، "ديااوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد  ،جمهوريااة العاارا  .ب 

مكانيددات مشدداركة المددواطنين -أجهددةم الرقابددة العليددا ( لألماام 66ورقااة عماال قطريااة للناادو )"، المخدداطر والحددرا وا 
 .نتوسا "المتحد  واأل

"، الرقابددة الداخليددة ودالالتهددا فددي الحددد مددن الحتدداد المددالي: دراتددة تطبيقيددة فددي جهددات رقابيددةالشاارع، مجيااد، "  .ج 
 م.6060العرا ،  -، بتداد6( ج62بحث منشور، مجلة المنصور، العدد)

 الدوةارات فدي يدةالداخل الرقابدة أنظمدة فاعليدة فدي المدىثرم العوامدلصايام، ولياد زكرياا وغنيماات، عباداهلل عقلاة، " .د 
المملكاة األردنياة  -(، عماان2(، العادد)2الجامعاة األردنياة، المجلاد) -"، المجلة األردنية في إدار  األعماالاألردنية

   م.6066 الهاشمية،
دون ماان اد، جمهوريااة العاارا ، "، دراسااة منشااور ، بتاادإتددتراتيجية الرقابددة فددي العددراقعبااد، عبااد الصاااحب نجاام، " .ه 

 .سنة
ودورن في اإلصالو اإلداري  التنحيلية رقابة ديوان الرقابة المالية اإلتحادي على الجهاتر، "عنبر، نسيل جبا .و 

"، : دراتة تحليلية لدور الديوان في عمليات اإلصالو اإلداري للجهات الخاضعة لرقابتهودعم األداا الحكومي
قابة المالية اجتحاد  تحت  شعار) اللاني الذ  يقيمه ديوان الر  بحث مقدم للمشاركة في الم تمر العلمي السنو 

، (6063 66 6-2للمد  من) المنعقد قيمة ومنافك األجهز  الرقابية في اجصالح اجدار  ودعم األدا  الحكومي(
 م.6063جمهورية العرا ،  -بتداد

"، بحث مقدم للمشاركة منتدى قضايا الوق  والية الدولة في الرقابة على األوقا العنز ، عصام خل ، " .ة 
الءقهية الخامس الذ  تنظمه رئاسة الش ون الدينية التركية  والمديرية العامة لألوقا  التركية بالتعاون مك األمانة 

تركيا،  -ل(، إسطنبو 6066 6 66-63العامة لألوقا  بدولة الكويت والبن  اجسالمي للتنمية بجد  للمد  من)
 م.6066
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قعه بين التلطتين التشريعية والتنحيلية"، مقال منشور، مجلة "ديوان الرقابة المالية ومو  مرزه، جميل جليل، .و 
 م.6066العرا ،  جمهورية -(، بتداد6مجلة نص  سنوية، العدد))المراقب العام(، 

"، مقال منشور، مجلة دور األجهةم العليا للرقابة المالية والمحاتبية في تطوير النظام المحاتبي للدولةمظهر، محمد، " .ط 
مجلة شهرية الكترونية تصدر عن المجلس العام للبنو  والم سسات المالية  -ي العالميةاجقتصاد اجسالم

 م.6062( 66اجسالمية بالتعاون مك مركز ابحاث فقه المعامالت اجسالمية، العدد)
"، بحث منشور، الرقابة المالية من منظور االقتصاد االتالمي واالقتصاديات المعاصرمموف ، عبد القادر، " .ي 

دارية، العدد)مجلة  كلية العلوم اجقتصادية والتجارية وعلوم  -(، جامعة محمد خيضر بسكر 6ابحاث اقتصادية وا 
 م.6002التسيير، الجزائر، 

 -:البحوث واألطاريح والرتائل الجامعية -4
ى المعهد "، رسالة ماجستير، غير منشور  مقدمة إلالرقابة الشرعية في البنوك التعوديةالبهالن، عبداهلل فريح، " -أ 

 ه. 6262المملكة العربية السعودية، -الرياضاجمام محمد بن سعود اجسالمية،  العالي للقضا  ، جامعة
"، دور الرقابة المالية واإلدارية كمدخل للتنمية واإلصالو اإلداري في الدولةالعلمي، صباح سعد الدين عمر، " -ب 

 م.6002بحث منشور، فلسطين، 
 الرقابدة نظدام تقيديم الدداخليين فدي المددققين علدى الخدارجيين المددققين اعتمداد مددىالساالم، " عبد محسن، محمود -ج 

 التجاار   كلياة اجساالميااة "، الجااااامعةغةم قطاع في العاملة الحتابات تدقيق مكاتب على تطبيقية : دراتة الداخلية
 م.6066والتمويل،  المحاسبة قسم -

 التجاريدة البندوك فدي الداخليدة للمراجعدة الدوليدة المعدايير ظدل فدي الداخليدة المراجعدة مخلاو ، نحماد محماد، " -د 
"، بحااث مقاادم للحصااول علااى شااهاد  الماجسااتير فااي علااوم التساايير تخصااص نقااود وماليااة، جامعااة الجزائاار، ةاألردنيدد

 .6002كلية العلوم اجقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، الجزائر، 
"، بحث مقدم للحصول و منهج متكامل للرقابة على المصار  اإلتالميةنحمصطءى، مصطءى ابراهيم محمد، "  -ه 

مكتب القاهر   قسم اجقتصاد  -على شهاد  الدكتوراه في اجقتصاد اجسالمي، الجامعة اجمريكية المءتوحة
 م.6066اجسالمي، جمهورية مصر العربية، 
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