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المقدمة
إن ما تشهده منشآت األعمال اليوم من نمو مضطرد في حجم عملياتهاا وتعقااد ننشاطتها جاا

نتيجة حتمية لمواكبة التطورات المتسارعة والمتالحقة التي يعيشها العصر ،وقد صاحب ذلا تشاعب

وتعقاد األنظماة واججا ار ات المعماول بهاا داخال هاذه المنشاآت ،مماا تطلاب إدخاال تحساينات جوهرياة
على نظم واج ار ات الرقابة الداخلية التاي تملال دعامتهاا الرئيساة ألدا دورهاا فاي تحقيا اجنضاباط
المااالي واجدار فيهااا وبمااا ي ا من حمايااة موجااودات تل ا المنشااآت ماان سااو التصاار واجسااتعمال،

فضاالع عاان تااوفير الدقااة والمولوقيااة لبياناتهااا ورفااك كءا تهااا اجنتاجيااة للوصااول الااى التايااات المنشااود
بأقصى درجات التميز واجرتقا في األدا .

م اان جهته ااا فق ااد س ااعت نجه ااز الرقابا اة العلي ااا ألدا دوره ااا بش ااكل فاع اال وف ااي المج اااجت كاف ااة

لتحساين وتطاوير نظام الرقابااة الداخلياة فاي الجهااات الخاضاعة لرقابتهاا ،عاالوع علاى قيامهاا بااالءحص

المسااتمر لهااذه الاانظم للتأكااد ماان فاعليتهااا ومتانتهااا ،وبمااا يضاامن اجيءااا بمتطلبااات المحافظااة علااى
اجموال العامة من الهدر والضياع.

مما سب  ،ولبلوغ هذا البحث غاياته فقد إشتمل على المباحث اآلتية:
 -1المبحث األول :منهجية البحث ،وتتضمن( :مشكلة البحث ،وأهميته ،واألهددا

المتدتوحام منده

وفرضيته ،وأتاليب جمع البيانات ،عالومً على مخطط البحث).
 -2المبحث الثاني :نظم الرقابة الداخلية في المنشآت ودور األجهزة العليا للرقابة في تطويرها.
 -3المبحددث الثالددث :عددرو وتحليددل دور دي دوان الرقابددة الماليددة اإلتحددادي فددي تطددوير نظددم الرقابددة
الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته.
 -4المبحث الرابع :اإلتتنتاجات والتوصيات.

البداحثدان

الكلمات المفتاحية :نظام الرقابة الداخلية ،األجهزة العليا للرقابة  ،ديوان الرقابة المالية اإلتحادي.
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 -1المبحث األول:

منهدجية البحدث
Research methodology
يتناول هذا المبحث عرضاع لمنهجية البحث التي تستند إلى إطار البحث العلمي متضامنة مشاكلة

البحث ونهميته ونهدافه وفرضياته ونساليب جمك البيانات ذات الصلة بموضوع البحاث ،عاالوع علاى بياان

مخطط البحاث ،وعلى النحو اآلتي-:

 1-1مشكلة البحث Research Problem
جج

تعمل األجهز العليا للرقابة جاهد في سبيل تحقي متطلبات الشءافية والوضوح في عمل المنشآت

التي تخضك لرقابتها من خالل مساهمتها بتطوير وتحسين فاعلية نظم الرقابة الداخلية ،فضالع عن تطوير

النظم المحاسبية واجدارية والمالية في هذه المنشآت وبما ي من المحافظة على المال العام وسالمة التصر

به ،مك اجيءا بمتطلبات اجصالح المالي واجدار للدولة وتعزيز نموها اجقتصاد  ،وبهذا الصدد يمكن

للباحلين التعبير عن مشكلة البحث من خالل طرح التسا جت اآلتية:

تقوم به األجهز العليا للرقابة في تطوير وتحسين نظم

 1-1-1هل يوجد إطار محدد لبيان الدور الذ

الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها؟
 2-1-1ما هي الوسائل واجج ار ات المطلوب القيام بها من قبل األجهز العليا للرقابة لتطوير وتحسين
نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها؟
 3-1-1هل تدر الجهات الخاضعة للرقابة نهمية الدور الرقابي الذ

يمكن نن ت ديه األجهز العليا

للرقابة لتطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية فيها؟
 4-1-1ما هي التحديات والمعوقات التي تقيد جهود األجهز العليا للرقابة في سبيل المساهمة بتطوير
وزياد فاعلية نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها؟
 2-1أهمية البحث Originality / Value
تتجسد نهمية البحث في إبراز الدور الهام الذ
كءا

تضطلك به األجهز العليا للرقابة لتطوير ورفك

وفاعلية ننظمة الرقابة في المنشآت الخاضعة لرقابتها ،واجج ار ات التصحيحية الالزمة لإلرتقا

بأدا هذه المنشآت وسالمة عملها ،مك تحقي اجستخدام األملل للموارد المتاحة وجود المنتج النهائي
على اختال
المختلءة.

ننواعه ،عالوع على تعزيز دورها في مسير اجصالح الشامل ،ومكافحة الءساد بأشكاله

كما يكتسب البحث نهميته من ندر البحوث والدراسات التي ناقشت هذا الموضوع على حد علم
الباحلين.
3

 3-1أهدا

البحث The purpose
يسعى البحث إلى تحقي األهدا

اآلتية:

 1-3-1البحث في مءهوم الرقابة الداخلية وبيان نهدافها وننواعها ،مك الكش
ومحدداتها.

 2-3-1التعري

عن خصائصها ومكوناتها

بأجهز الرقابة العليا واطار عملها ،فضالع عن تسليط الضو على ديوان الرقابة المالية

اجتحاد (بصءته نعلى جهة رقابية في جمهورية الع ار ) ومهام عمله.

 3-3-1عرض وتحليل دور ديوان الرقابة المالية اجتحاد
الخاضعة لرقابته من خالل الكش

مساهمته بعملية التطوير والتحسين.

في تطوير نظم الرقابة الداخلية للجهات

عن األنشطة والءعاليات التي ينءذها للوقو

على مستوى

 4-3-1الخروج بتوصيات وحلول من شأنها تقديم اجفاد في الموضوع الذ يناقشه البحث.
 4-1فرضية البحث The hypothesis
ينطل البحث من فرضية مءادها" :إن قيام األجهةم العليا للرقابة بدورها في تحتين وتطوير نظم
الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتهدا والححدا المتدتمر لهدلن الدنظم يدىدي إلدى االتدتخدام األمثدل
للم دوارد المتاحددة وتحقيددق الكحدداام والحاعليددة فددي األداا ،فض دالً عددن إعانددة األجهددةم العليددا للرقابددة ب د داا
مهمتها في المحافظة على المال العام ومناهضة الحتاد ب شكاله المختلحة".
 5-1أتاليب جمع البيانات Data collecting methods
 1-5-1الجانب النظري :Theoretical Aspectإعتمد الباحلان في إل ار هذا الجانب على ما متوافر
من كتب ونطاريح ورسائل عربية ونجنبية ومقاجت في الدوريات المتخصصة(منشور وغير
منشور ) ،وكذل القوانين والتشريعات والولائ الرسمية ذات الصلة بموضوع البحث ،فضالع عن
اجستعانة بالبحوث والدراسات المنشور على الشبكة الدولية(اجنترنت).
 2-5-1الجانب التطبيقي  :Applied Aspectإعتمد الباحلان في هذا الجانب على نربعة محاور تملل
نولها في دراسة إحدى التقارير الصادر عن ديوان الرقابة المالية اجتحاد

بخصوص فحص

وتقويم نظام الرقابة الداخلية جحدى الجهات الخاضعة لرقابته(اشركة ما بين النهرين العامة
للبذور) والتي نختيرت ميداناع للتطبي العملي بحسب توافر البيانات المطلوبة ،والوقو

على نتائج

الءحص من خالل المالحظات المرصد من قبل الديوان ،والمخاطر المحتملة التي نلارها الباحلان
والناتجة عن هذه المالحظات ،مك مناقشة اجج ار ات التصحيحية المتخذ من قبل إدار الشركة
لمالفا هذه المالحظات في الءتر الالحقة ،فيما ركزت المحاور اللاللة المتبقية على األنشطة
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والءعاليات التي نءذها الديوان في مجاجت عد لتطوير نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة
لرقابته ومن نبرزها ونهمها(اللجان المش ّكلة بشأن إرتباط واعاد هيكلة نجهز ونظم الرقابة الداخلية،
إعداد األدلة اجسترشادية بشأن الرقابة الداخلية ،الجانب اجعالمي لدور الديوان في تطوير نظم
الرقابة الداخلية).
 6-1مخطط البحث Research Outline
لدراتة مشكلة البحث وتحقيق الهد

منه ،فإن الشدكل( )1أدندان يصدور مخطدط البحدث الدلي يتدير علدى

نحو التقتيم التالي:

مخطط البحث

المبحث األول

المبحث الثاني

المبحث الثالث

الجانب النظري

الجانب التطبيقي

منهجية البحث
مشكلة البحث
أهمية البحث
أهدا

عرو وتحليل دور

للجهات الخاضعة لرقابتها

البحث

ديوان الرقابة المالية
اإلتحادي في تطوير

نظام الرقابة الداخلية-

نظم الرقابة الداخلية

مدخل محاهيمي

فرضية البحث

للجهات

لرقابته

أجهةم الرقابة العليا واطار

أتاليب جمع

عملها

البيانات

دور ديوان الرقابة المالية اإلتحادي
في تطوير نظم الرقابة الداخلية
للجهات الخاضعة لرقابته

الشكل()1
مخطط البحدث
المصدر(:إعداد الباحثان)
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اإلتتنتاجات والتوصيات
االتتنتاجات

األجهةم العليا للرقابة ودورها في
تطوير نظم الرقابة الداخلية

المبحث الرابع

الخاضعة

التوصيات

 -2المبحث الثاندي:
األجهةم العليا للرقابة ودورها في تطوير نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابتها
SUPREME AUDIT BODIES and its ROLE IN DEVELOPING
INTERNAL CONTROL SYSTEMS OF AUDITEES
INTERNAL CONTROL
 1-2نظام الرقابة الداخلية -مدخل محاهيمي:
SYSTEM – CONCEPTUAL APPROACH

 1-1-2محهدوم وأهددا ومكوندات الرقابدة الداخليدة Concept and Objectives
internal control components
عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية كمءهوم ،فإننا نجد لها مءاهيم عد وان إختلءت

نصوصها وصياغتها إج ننها تكاد تكون متءقة في مجملها ،إذ اعتبرها بعضهم نسلوباع علمياع نو

خطة تنظيمية ،فيما اعتبرها بعضهم اآلخر وظيءة إدارية حتمية ونشاط علمي مستقل تساعد
اجدار في حكمها عن كيءية التنءيذ لألنشطة المختلءة ،فأصبحت الرقابة الداخلية بذل وسيلة

فعالة للنصح واجرشاد لمن يعملون في المنشأ من نجل تطويرهم وتحسين ندائهم وكذل جيصال
المعلومات إلى اجدار العليا والتوجيه واجرشاد بالوسائل واألدوات المتعار
المستند

التدقي

عليها من خالل

والحسابي والءني(الوردات )62 :6002 ،نقالع عن(مخلو ،)26 :6002 ،

فالرقابة الداخلية لم تعد مجرد وسائل تكءال المحافظاة علاى النقدية ،وانما تطورت لتصبح

مجموعة من العناصر والمكونات المترابطة التي تاضعها اجدار العليا لضمان تحقي

المنشأ .

نهدا

إن الرقابة الداخلية بمءهومها العام تُعد ندا ع لتبصير إدار المنشأ عن مدى اجتسا في
تنءيذ برامجها ونهدافها وفقاع للصالحيات المخولة ،وهي تعني في هذا المجال معرفة مصادر

التمويل للمنشأ وكيءية تشتيلها وقياسها ،ولذل

فإنها تلعب دو ار مهماع في منك واكتشا

اجخطا وحماية موجودات المنشأ سوا المادية منها (كالمكائن والمعدات) نو غير المادية

نظر جرتباطها
(كالموجودات غير الملموسة)(الشرع ،)26 :6060 ،كما انها تُعد عملية سلوكية اع
بالسلو والتصر اجنساني ،إذ إن طرفيها )المدق الخارجي والخاضك للتدقي ) هم نفراد من

البشر ،فضالع عن إن هدفها يكمن في التألير على السلو نو التصر

عن طري

األفراد نو تصرفاتهم للءحص والتقييم ،ومن هنا فإن نجاح عملية التدقي ج يتوق
بخصائص العمل الذ

خضوع

على اجهتمام

يتم تدقيقه فحسب ،بل بخصائص األفراد الذين يقومون بتنءيذ هذا

العمل(الوردات ،مصدر ساب  )62 :نقالع عن(مخلو  ،مصدر ساب .)26 :
عرفت الءقر الرابعة من معيار التدقي
وقد َّ

الدولي( )ISA. NO. 315الرقابة الداخلية

بأنها "العملية التي يقوم بها األشخاا المكلحون بالرقابة أو اإلدارم أو غيرهم من الموظحين
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بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير ت كيد معقول حول تحقيق أهدا

منش م

ما فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعالية وكحاام العمليات واالمتثال للقوانين

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

االمريكي للمحاسبين القانونيين بأنها "خطة المنش م وجميع االتاليب والمقاييس المتتقة

والمتبنام من قبل أحد المشروعات للححاظ على موجوداتها والشروع بححا دقة وموثوقية
بياناتها المحاتبية واالرتقاا بمتتوى الكحاام التشغيلية وتشجيع االلتةام بالتياتات اإلدارية

المرتومة" ،)Kumar & Sharma,2011: 69 (،اما لجنة المنظمات الراعية جطار الرقابة
The Committee of Sponsoring
الداخلية المتكامل التابك للجنة(تريد و )
– Organizations of the tread way Commission's Internal Control
عرفتها بأنها "اإلجرااات المطبقة
 Integrated Framework.المسماة بلجنة ( )COSOفقد ًّ

من قبل مجلس اإلدارم ،واإلدارم ،ومن تحت متىوليتهم من أجل توفير ضمانة مقبولة ب ن

األهدا

الرقابية األ تية محققة:

 1-1-1-2حماية الموجودات ،بما فيها منك وكش (في الوقت المناسب) ،اجستحواذ على ،نو
إستخدام ،نو التخلص من موجودات المنشأ المادية بال تءويض.

 2-1-1-2المحافظة على سجالت بتءاصيل كافية كي تعكس بدقة وحيادية موجودات
المنشأ .

 3-1-1-2تزويد معلومات دقيقة ومولقة.

 4-1-1-2توفير ضمانة كافية بأن التقرير المالي قد نعد وف (.)GAAP
 5-1-1-2تعزيز وتحسين الكءا

التشتيلية ،بما فيها التأكد من نن مقبوضات ومصروفات

المنشأ قد تمت بنا ع على تءويضات اجدار والمديرين.
 6-1-1-2تشجيك ودعم اجلتزام بالسياسات اجدارية المءروضة.

 7-1-1-2التقيد بالقوانين واللوائح السارية(ستينبارت ورومني.)622 :6002 ،
ويمكن للباحلين إضافة األهدا

اآلتية:

 1-1-1-2الرقابة على إستخدام الموارد المتاحة.

 2-1-1-2وضك نظام للسلطات والمس وليات وتحديد اجختصاصات.
 3-6-6-6حسن إختيار األفراد للوظائ

 4-1-1-2التدريب والعالقات اجنسانية.
ولتحقي ما تقدم من نهدا

التي يشتلونها.

كان ج بد من تقسيم الرقابة الداخلية إلى األقسام اآلتية:

 1-1-1-2الرقابدة المحاتدبية  : Accounting Controlهاي الخطاة التنظيمياة وجمياك وساائل
التنسااي

واجج ا ار ات الهادفااة إلااى إختبااار حمايااة الموجااودات وضاامان دقااة البيانااات

المالية(موسكو

وسيمكن ،)2 :6006 ،ويضم هذا النوع وسائل متعدد منها علاى سابيل
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الملال( :اتباع نظاام القياد المازدوج ،واساتخدام حساابات المراقبة(اججمالياة) ،واتبااع ماوازين
المراجعااة الدوريااة ،واتباااع نظااام المصااادقات ،واعتماااد قيااود التسااوية ماان موظ ا
ووجود نظام مستند سليم)( ،عبداهلل0)60 :6062 ،

مس ا ول،

 2-1-1-2الرقابدددة اإلداريدددة  :Managerial Controlوتشااتمل علااى خطااة التنظاايم والوسااائل
واجج ار ات المختصة بصءة نساسية لتحقي نكبار كءاا

إنتاجياة ممكناة وضامان تحقيا

السياسات اجدارية ،إذ تتضامن هاذه الرقاباة كال ماا هاو إدار ساوا نكانات بارامج تادريب

العاملين ،نو طرائ التحليل اجحصاائي ود ارساة حركاة المنشاأ عبار مختلا

األزمناة ،نو

تقارير األدا على الجود  ،والى غير ذل من نشكال الرقابة(الوردات.)362 :6062 ،

 3-1-1-2نظدددام الضدددبط الدددداخلي  :Internal control systemويشا اتمل عل ااى مجموع ااة
اججا ا ار ات والوس ااائل التنظيمي ااة والمحاس اابية الت ااي ته ااد

إل ااى ض اابط عملي ااات المنش ااأ

ومراقبتهااا بصااور تلقائيااة ومسااتمر وذل ا بجعاال عماال شااخص مااا ي ارجااك بواسااطة خاار

لضمان حسن سير العمل ومنك وقوع األخطا نو التالعب نو إكتشافها بعد وقوعها بءتر

قصاير ماان خااالل التطبيا التلقااائي للنظااام ،لااذا فاإن هااذا النظااام يقااوم علااى نساااس توزيااك
العمل والمس وليات والصالحيات لكل قسم وتجنب قيام ن موظا

بتنءياذ عملياة بصاور

كاملااة ماان نولهااا إلااى نخرهااا(مجلس المعااايير المحاساابية والرقابيااة فااي جمهوريااة الع ا ار

ويشا ااكل الضا اابط الا ااداخلي جا ااز اع ما اان العمليا ااات
دليا اال التا اادقي رقا اام(ُ ،)6 :6000 ،) 2
الروتينيااة الجاريااة ويااوفر دلاايالع تلقائي ااع علااى الدقااة ،كمااا ُيعااد الجااز الميكااانيكي نو اآللااي
لنشاط الرقابة الداخلية بمءهومه الواسك.

 4-1-1-2التدددقيق الددداخليُ :Internal Auditingيعااد التاادقي الااداخلي الحلقااة األخياار فااي
مجموع ااة إجا ا ار ات الرقاب ااة الداخلي ااة ،فبع ااد وض ااك ننظم ااة الرقاب ااة الداخلي ااة واججا ا ار ات
الواجب إتباعها ج بد من وجود ندا فعالة لتقييم هذه األنظمة ومدى فاعليتهاا فاي تحقيا

نها اادافها عا اان طري ا ا

التأكا ااد ما اان نن التنءيا ااذ يا ااتم علا ااى وف ا ا ما ااا ها ااو وارد با اااللوائح

ويع ااد الت اادقي
والتعليم ااات(الص اابان ) 606: 6003 ،نقا االع عن(محس اانُ ،)26 :6066 ،
الداخلي عنص اعر رئيساع لتحقي فاعلية الرقابة الداخلياة ،إذ إنه(فضاالع عان دوره الكبيار فاي
رفك التقارير التي تهاتم بمتابعاة عناصار الرقاباة الداخلياة للمنشاأ ) ،فاإن كءا تاه يمكان نن

تس ااهم فااي تقلاايص تكلءااة التاادقي الخااارجي عاان طري ا إعانااة الماادق الخااارجي بشااكل

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

فضالع عن تبادل التقنيات والخبرات والمعرفة(.)Arens & Lobbacke, 2000: 299

من جانب نخر ،فإن تطور الرقابة الداخلياة واتساع نطاقها(مءهوماع ونسلوباع واج ار ات) قد جا

نتيجة طبيعية لعوامل وظرو

عديد لعل من نبرزها ما يأتي(عبداهلل ،مصدر ساب :)62-62 :
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 1-1-1-2كبدر حجدم المنشدآت وتعددد أعمالهدا :Firms size and different businesses
إن النمااو الضااخم فااي حجاام المنشااآت وتنااوع نعمالهااا ماان خااالل اجناادماج والتءاارع والنمااو
الطبيعا ااي ،جعا اال ما اان الصا ااعوبة بمكا ااان اجعتما اااد علا ااى اجتصا ااال الشخصا ااي فا ااي إدار

المشااروعات ،ممااا ندى إلااى ضاارور اجعتماااد علااى وسااائل هااي فااي صااميم نظاام الرقابااة
الداخلية(ملل الكشوفات التحليلية والموازنات وتقسيم العمل ،وغيرها).

 2-1-1-2اضدددطرار اإلدارم إلدددى تحدددويو التدددلطات والمتدددىوليات إلدددى بعدددو اإلدارات الحرعيدددة
بالمشددروع  :Authorizationوهااذا واضااح تمام ااع فااي الشااركات المساااهمة ماان حيااث

انءصاال نصااحاب ر وس األماوال عاان اجدار الءعليااة لهاا بساابب كلاار عااددهم وتباعاادهم،
ول ااذل نا اراهم(ممللين ف ااي الهيئ ااة العام ااة للمس اااهمين) يس ااندون اجدار إل ااى ع اادد منتخ ااب

منهم(مجلس اجدار) ،والذ ج يمكنه إدار جمياك نعماال الشاركة بمءارده ،لاذل يضاطر

باادوره إلااى تءااويض الصااالحيات والمس ا وليات عاان العمليااات المختلءااة لماادير اجدارات

في الشركات المختلءة.

ويحتاج مجلس اجدار (جخال مس وليته نمام المساهمين) إلى تحقيا الرقاباة علاى

نعم ا ااال اجدارات المختلء ا ااة بحس ا ااب الواجب ا ااات الملق ا ااا عل ا ااى عاتقه ا ااا واجختصاص ا ااات
المءوضااة لهااا ،عاان طري ا وسااائل ومقاااييس واج ا ار ات الرقابااة الداخليااة التااي ت ا د إلااى
اطمئن ااان مجل ااس اجدار وتأك ااده م اان حس اان س ااير األعم ااال ف ااي الش ااركة ،وم اان هن ااا ج ااا

اجهتماام بأنظماة الرقاباة الداخلياة ووضاك الوساائل واججا ار ات التاي تكءال لمجلاس اجدار

نهدافه الرقابية.

 3-1-1-2حاجة اإلدارم إلى بيانات دورية دقيقة  :Accurate periodical Dataج باد جدار
المشااروع ماان الحصااول علااى عااد تقااارير دوريااة عاان األوجااه المختلءااة لنشاااطه ماان نجاال
إتخ اااذ المناس ااب وال ااالزم م اان القا ا اررات لتص ااحيح اجنح ارف ااات ورس اام سياس ااة المنش ااأ ف ااي

المستقبل ،ومن هنا ج بد من وجود نظام رقابياة ساليمة ومتيناة تُطمائن اجدار إلاى صاحة
تل التقارير التي تقدم لها وتعتمد عليها في إتخاذ ق ارراتها.

 4-1-1-2متددىولية اإلدارم عددن حمايددة مدوارد وممتلكددات المشددروع وصدديانتها Management

 :Responsibilityعلى اجدار توفير نظاام رقاباة داخلاي ساليم حتاى تُخلاي نءساها مان
المس ولية المترتبة عليها في منك األخطا والتش نو تقليل إحتمال إرتكابها.

 5-1-1-2حاجدددة الجهدددات الحكوميدددة وغيرهدددا إلدددى بياندددات دقيقدددة  :Accurate Dataتحتاااج
الجها ااات الحكوميا ااة إلا ااى بيانا ااات دقيقا ااة حا ااول المنشا ااآت المختلءا ااة العاملا ااة داخا اال البلا ااد
لتستعملها في التخطيط اجقتصاد والرقابة الحكومية والتسعير وحصر الكءايات العلمياة

ومااا شااابه ،فااإذا مااا طلباات هااذه المعلومااات ماان منشااأ مااا عليهااا تحضاايرها بساارعة ودقااة،
وهذا هو األمر الذ ج يتسنى لها ما لم يكن نظام الرقابة الداخلية قوياع ومتماسكاع.
9

 6-1-1-2تطددور إجدرااات التدددقيق  :Auditing Procedures Developmentنظا اعر لكباار
حجم المنشآت ،فلقد تحولت عملية التدقي من كاملاة تءصايلية إلاى إختبارياة تعتماد علاى

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

عالوع عما سب  ،فإن الرقابة الداخلياة تملال ركنااع رئيسااع مان نركاان اجدار الحديلاة ،ونحاد األذرع
الءاعلاة لاإلدار فاي المحافظاة علاى ساالمة نموالهاا وحماياة موجوداتهاا ،والعامال المسااعد فاي إتخااذ
القا اررات والتخطايط وتقاويم األدا

وحسان اجساتلمار للماوارد المتاحاة والتوجياه األملال لها(صايام

وغنيمات ،)266 :6066 ،كما إنها(ن الرقابة الداخلية) ليست حدلا نو ظرفاع يحدث لمار واحاد فقاط

ولكنه ااا سلس االة م اان اججا ا ار ات الت ااي تتخل اال ننش ااطة إح اادى المنش ااآت والت ااي تح اادث بإس ااتمرار خ ااالل
العمليات التشتيلية للمنشأ وتنتشر وتتأصال فاي الطريقاة التاي تادير بهاا اجدار تلا المنشاأ  ،وبالتاالي

فاإن الرقابااة الداخليااة تختلا
ننشطة المنشأ .

ماان منظااور بعااض الماراقبين الااذين يعتبرونهااا عبئااع ضاارورياع نضااي

إلااى

وعلى الرغم من نن مءهوم الرقابة الداخلية يكاد يكون متء عليه ،إج اننا يجب نن نءر هنا بين

الرقابااة الداخليااة كمءهااوم وكنظااام ،إذ ُيعاار النظااام بأنااه "مجموعددة مددن األج دةاا أو األنظمددة الحرعيددة
التي تتداخل العالقات بين بعضها وبين النظام اللي يضمها والتي يعتمد كل جدةا منهدا علدى األخدر
فددي تحقيددق األهدددا

التددي يتددعى إليهددا هددلا النظددام الكلددي"( ،الحسااون والقيسااي ،)62 :6226 ،كمااا
مشدتركة"( ،الهااد ،

ُيعر بأناه "مجموعة من المكونات المتداخلدة التدي تنشدئ كيانداً كدامالً ب هددا
 ،)66 :6223وعلااى ضااو ذل ا يمكاان تعري ا نظااام الرقابااة الداخليااة بأنااه "مجموعددة مترابطددة مدددن
العناصددر الرئيتددة والتددي تمثددل األعمدددم أو الركددائة األتاتددية التددي يددتم تصددميمها لتحقيددق األهدددا

المرتدددومة"(،ال ااوردات ،مص اادر س اااب  )366 :فالرقاب ااة الداخلي ااة ه ااي عملي ااة متكامل ااة يق ااوم به ااا إدار
وموظءي إحدى الجهات نلنا سعيها ألدا مهامها ،ويتم تصميمها بحيث توفر ضماناع معقوجع بإمكانية

وفعااال
تحقي ا نهاادافها العامااة المتمللااة بتنءيااذ العمليااات التشااتيلية بشااكل نظااامي ونخالقااي واقتصاااد
ّ

وما لر ،واسااتيءا الت ازمااات محاساابة المسا وليات ،واجلتازام بااالقوانين واللاوائح المعمااول بهااا ،مااك تءاااد

خس ااار الموج ااودات (المنظم ااة الدولي ااة لألجه ااز الرقابي ااة العليا(األنتوس ااا ) ال اادليل اجرش اااد لمع ااايير
الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ،من دون سنة ،)2 :وعليه يمكان تصاني

نظاام الرقاباة الداخلياة

إلااى ننظم ااة فرعي ااة ،فعلااى س اابيل المل ااال (نظ ااام الرقابااة عل ااى اجياارادات ،نظااام الرقاب ااة الداخلي ااة عل ااى

المصاروفات ،نظااام الرقاباة الداخليااة علااى المخااازن... ،الا ) ،كمااا يمكاان تصااني
ننظمة فرعية نخرى والتي َّ
تكون في مجملها (نظام الرقابة الداخلية).

هااذه األنظمااة إلااى

وممااا تجاادر اجشااار إليااه إن نظااام الرقابااة الداخليااة يتكااون من(الماادخالت الرئيسااة للنظااام وتملاال

العمليااات كافااة س اوا نكاناات ماليااة نم غياار ماليااة ،واجج ا ار ات الرقابيااة والمحاساابية كافااة التااي ينءااذها

النظام ،والمعاايير والمقااييس التاي يقاوم عليهاا النظاام وهاي عااد ع معاايير مهنياة ،والمخرجاات الرئيساة،
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ومنها على سبيل الملال (تقارير الجرد وتقارير اجش ار  ،وتقارير التدقي الداخلي والتقاارير المالياة))،
(الوردات ،مصدر ساب .)366 :
على صعيد نخر ذ صلة ،فإن هنال من يرى بأن نظام الرقابة الداخلية ُيعد نقطة اجنطال
التي يرتكاز عليها المدق الخارجي عند إعداده لبرنامج التدقي وتحدياد اجختباارات التي سيقوم بها،
وعمليات الءحص التي ستكون مجاجع لتطبيقه إج ار ات التدقي  ،إذ إن ضع

الداخلية  -الذ

نو قو نظام الرقابة

تقك مس ولية إعداده على عات إدار المنشأ  -ج يحدد فقط طبيعة الحصول على

ندلة اجلبات في عملية التدقي  ،وانما يحدد نيضاع العم المطلوب في فحص تل األدلة ،فضالع عن
تحديد الوقت المالئم للقيام بإج ار ات التدقي واجج ار ات التي يجب التركيز عليها بدرجة نكبر من

غيرها(جربوع )606 :6002 ،و(عبداهلل ،مصدر ساب  ،)62 :وبقدر ما يكون هذا النظام متسماع

بالقو وبعيداع عن ن

وحيث إن هنال

قصور نو ضع

فإن ذل يعمل على نن تكون عملية التدقي سهلة ويسير ،

نوعين من األخطا تواجه المدق

الخارجي والذين يعتمدون على رنيه بشكل

مناسب ،إذ يتملل األول في األخطا الجوهرية التي يمكن نن تحدث نلنا وخالل العملية المحاسبية

التي تنتج عنها القوائم المالية ،بينما يتملل الخطر اللاني في نية نخطا جوهرية ج يمكن اكتشافها

من خالل فحص المدق الخارجي ،وبالطبك فإن المدق الخارجي يمكنه اجعتماد على نظام الرقابة

الداخلية في تخءيض النوع األول من الخطرين الموضحين نعاله ،وذل ألنه يمكن اجشار إلى وجود
عالقة عكسية بين جود نظام الرقابة الداخلية وحجم الخطأ الجوهر الذ

يمكن نن ينتج عن

النظام(مخلو  ،مصدر ساب  ،)62-66 :وعليه ،فيجب نن يستمر المدق

الخارجي في فحص

وتقويم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه اجلمام باألساليب واجج ار ات التي تستخدمها المنشأ والى

المدى الذ

يزيل ن

ش

نو تسا ل في ذهنه عن فعالية وكءا

النظام المعتمد(جربوع ،مصدر

ساب .)606 :

إن وجود نظام الرقابة الداخلية مجدوجع ضمن ننشطة المنشاأ يكاون نكلار فاعلياة إذا جارى بنائاه

داخاال هيكليتهااا ،وُيعااد جااز اع متمم ااع لجوهرهااا ،إذ يجااب نن تكااون الرقابااة الداخليااة متتلتلااة فااي هيكليااة
المنشأ بدجع من نن تكون مجرد إضاافة تعلوهاا ،وتصابح الرقاباة الداخلياة حينئاذ جاز اع متممااع للعملياات
األساسية لإلدار وهي(التخطيط ،والتنءيذ ،والمراقبة) ،كما إن تتلتل الرقابة الداخلية في هيكلية المنشأ

لااه نيضااع تااداعيات هامااة تتعلا بااإحتوا التكااالي  ،إذ إن إضااافة إجا ار ات رقابيااة جديااد منءصاالة عاان
تل اجج ار ات الموجود حالياع يضي

وتكااالي

تكالي

جديد  ،ولكن يمكان للمنشاأ غالبااع نن تتجناب إجا ار ات

ج داعااي لهااا وذل ا بااالتركيز علااى العمليااات التشااتيلية الحاليااة ومساااهمتها فااي رقابااة داخليااة

فاعلة وتكامل الضوابط الرقابية داخل األنشاطة التشاتيلية األساساية (المنظماة الدولياة لألجهاز الرقابياة

العليا(األنتوسا ) الدليل اجرشاد لمعايير الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ،مصدر ساب .)2 :
ماان العاارض الساااب  ،يتضااح بااأن وجااود نظااام فاعاال للرقابااة الداخليااة ُيعااد ماان نهاام العناصاار

الرئيسااة لتصااحيح المسااار المااالي واجدار فااي منشااآت القطاااع العااام نظ ا اعر لمااا ي اروم تحقيقااه ماان بنااا
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سااليم يعماال علااى اجرتقااا بمسااتوى األدا وزياااد الءعاليااة التنظيميااة ،كمااا انااه يملاال الضاامانة الءاعلااة
للحء اااظ عل ااى ممتلك ااات المنش ااآت ودق ااة وج ااود بياناته ااا وم اادى اجعتم اااد عليه ااا ف ااي إتخ اااذ القا ا اررات
الصائبة ،وبما ي من بقا ها واستمرارها لتحقي نهدافها المنشود .

 2-1-2خصائا وعناصر نظام الرقابة الداخلية الحعال characteristics of effective
internal control system
يتمياز نظاام الرقاباة الداخلياة بمجموعاة مان الخصاائص التاي يحادد وجودهاا (كلهاا نو بعضاها)

م اادى ج ااود وما اواطن ق ااو نس اااليب الرقاب ااة الداخلي ااة بالمنش ااأ  ،وف ااي حال ااة ع اادم وج ااود ن م اان ه ااذه
فااي نظااام الرقابااة الداخليااة نو جااز منااه ،وتتجلااى هااذه

الخصااائص فااذل ُيشااير إلااى وجااود ضااع
الخصائص باآلتي(توماس وهنكي:)326 -322 :6222 ،

 1-2-1-2الحصددل بددين المتددىوليات  -:Separation of responsibilitiesيجااب علااى
المنشااأ ان تءصاال بااين مس ا وليات العاااملين فيهااا حتااى تقلاال ماان إحتمااال التااش او
ح اادوث اخط ااا غي اار متعم ااد ف ااي البيان ااات المحاس اابية ،ويعتم ااد الءص اال الس االيم ب ااين
مس ا ا ا ا ا وليات الع ا ا ا ا اااملين علا ا ا ا ااى الءص ا ا ا ا اال با ا ا ا ااين وظائ (اجحتء ا ا ا ا اااظ ب ا ا ا ا ااالموجود نو

حيازته(الحياز ) ،اجلبات في السجالت(القيد) ،سلطة التصدي (التخويل).

 2-2-1-2وضددددوو خطددددوط التددددلطة والمتددددىولية

and

 -:responsibilityيق ا ااوم ب ا ااأدا الوظ ا ااائ

authority

of

Clarity

المختلء ا ااة بالمنش ا ااأ ع ا اادداع كبيا ا ا اعر م ا اان

العاااملين ،ولتحقي ا رقابااة فعالااة علااى كاال ماان هااذه الوظااائ يجااب ان ُيسااأل شاااغل
الوظيء ااة ع اان مجموع ااة مح اادد م اان الموج ااودات نو المطلوب ااات او العملي ااات ويمك اان
تحقيا هااذه المسااائلة ماان خااالل تخصاايص مسا وليات محاادد ألفاراد معينااة ،ويوضااح
الهيكل التنظيمي الخطوط العريضة للعالقة بين السلطة والمس ولية ،ويجاب مالحظاة

خااط الساالطة ماان نعلااى إلااى نسااءل ،بينمااا تتاادف خطااوط المس ا ولية ماان نسااءل إلااى
نعلااى ،وتسااتخدم المنش اآت مااا يعاار ب اا( دلياال الل اوائح واجج ا ار ات) لتحديااد وتعري ا
إختصاصات كل وظيءة من الوظائ

المبينة على الخريطة التنظيمية للمنشأ .

 3-2-1-2كحداام المدوظحين  -:Competency of employeesتعتماد فعالياة نظاام الرقاباة
الداخلية على درجة كءا

العاملين بالمنشأ والذين تقاك علايهم مسا ولية تنءياذه ،فعلاى

الاارغم ماان وضااوح خطااوط الساالطة والمس ا ولية وصااحة توزيااك الوظااائ

طبق ااع لنظااام

الرقابة الداخلية اج ان هذا النظام قد ج يانجح فاي تحقيا نهدافاه نظا اعر لعادم كءاا

نو

نمانااة العاااملين بالمنش اأ فااي تأديااة المس ا وليات الموكلااة لهاام ،وماان ناحيااة نخاارى قااد
يكون نظام الرقابة الداخلية جيداع وفعاجع بءضل العاملين الم هلين واألمنا حتى لو لم
يتضمن النظام تحديداع مءصالع لمواصءات سلطات ومس وليات الوظائ  ،وبنا ع على
ذل يجب نن تتبك المنشأ سياسة سليمة في تعيين العااملين الجادد او ترقياة الحااليين
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خااذ ع باجعتبااار متطلبااات الوظيءااة ماان ما هالت ،كمااا يجااب التااأمين علااى المسا ولين

عن اجحتءاظ بالموجودات وحيازتها ضد خيانة األمانة فهي وسيلة وقائياة ضاد التاش

والتالعب.

 4-2-1-2تددالمة التددجالت واج درااات التصددديق علددى العمليددات  -:Records safetyيااتم
الحص ااول عل ااى المعلوم ااات ع اان إنج ااازات المنش ااأ المحقق ااة والت ااي تس ااتخدم لمحاس اابة

المسا ولين عاان السااجالت والاادفاتر ،وتعااد إج ا ار ات التصاادي واعتماااد العمليااات ذات

نهميااة ف اي تقساايم مس ا ولية تنءيااذ خط اوات عمليااة مااا علااى عاادد األف اراد ،وتس ااهم هااذه
اججا ار ات فااي التقريااب بااين الحكاام الشخصااي لمتخااذ القارار ،ملااال ذلا إن ضاارور

الحصول على تصدي مسب قد يقلل من إحتماال إتخااذ قارار ساي نو الاتخلص مان

موجااود مااا بواسااطة الموظا

المسا ول عاان حياااز هااذا الموجااود ،ونن ياانص فااي دلياال

اجج ا ار ات علااى المس ا وليات المرتبطااة بااإج ار ات التصاادي واجعتماااد ،ويجااب علااى

المنشأ إتباع سياسة سليمة لإلحتءاظ بهذه السجالت.

 5-2-1-2حماية الموجودات والتجالت  -:Assets & records maintenanceيجاب ان
تتااوفر لاادى المنشااأ اجمكانيااات الالزمااة لحمايااة كاال م ان الموجااودات والسااجالت ماان

التلا

نو الءساااد نو الضااياع ،فتخاازن المااأكوجت القابلااة للتلا

ماالالع فااي نماااكن مباارد

حتااى ج تتعاارض للءساااد والتل ا  ،كمااا يجااب إتباااع إج ا ار ات سااليمة لصاايانة اآلجت

والمكائن لتءاد فقد منافعها وخزن المواد األولية والمهمات مرتبة ومنظمة بشكل جيد

يس ااهل الوص ااول اليه ااا وك ااذل حمايته ااا م اان الض ااياع وس ااو اجستعمال(الساارقة) ،نم ااا
بالنسبة للسجالت فيجاب ان تحءاظ فاي نمااكن مان شاأنها نن تقلال مان إحتماال إدخاال

تعديالت في محتوياتها او إصابتها بالتل .

 6-2-1-2متابعدددة اإللتدددةام بنظدددام الرقابدددة الداخليدددة

Following obligation with

 -:internal control systemلن تحق الخصاائص السااب عرضاها ن مناافك
اذا لم يلتازم العااملون بالمنشاأ بإتبااع تعليماات ومباادا نظاام الرقاباة الداخلياة ،ولاذل
تحاارص المنشااآت علااى وضااك وتنءيااذ إج ا ار ات يمكاان ماان خاللهااا التحق ا ماان ماادى

إلتزام موظءيها بتعليمات ومواصءات نظام الرقابة الداخلية.

فضالع عما سب  ،ولكي يحق نظام الرقابة الداخلية نهدافه بشكل فاعل فالبد نن يقوم على

نسس وعناصر معينة ،إذ يتوجب على إدار المنشأ توفير ما يأتي(مجلس المعايير المحاسبية
والرقابية في جمهورية الع ار

دليل التدقي رقم( ،)2مصدر ساب :)3 :

 1-2-1-2وجود خطة تنظيمية وادارية تحدد اجطار العام لتوجيه وضبط نشاط المنشأ من خالل
وجود هيكل تنظيمي قادر على توضيح سياسات تءويض الصالحية وتحديد المس ولية

وتوفير إج ار ات ج تسمح أل فرد بمخالءة نظام الضبط.
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 2-2-1-2موظءين نكءا  ،إذ يعتمد التطبي السليم أل نظام على كءا

ونمانة األشخاص

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

 4-2-1-2إج ار ات سليمة لتسجيل كافة العمليات المحاسبية بالسرعة المناسبة وبالقيمة
الصحيحة والتبويب المحاسبي الصحيح والءتر المحاسبية التي تمت فيها هذه
العمليات بحيث يسهل إعداد المعلومات المالية ضمن إطار سياسات محاسبية

معتر بها وبطريقة تسمح بتحديد المس ولية المحاسبية.

 5-2-1-2إج ار ات سليمة لتءويض الصالحيات وتحديد المس وليات والواجبات بدقاة ووضوح .

 6-2-1-2التقويم والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية لتحاشي احتمال تقادم اجج ار ات
الرقابية.

 7-2-1-2إج ار ات الضبط :هي تل السياسات واجج ار ات التي تقوم اجدار باستنباطها لتحقي
األهدا

المناطة بها.

 3-1-2مكونات الرقابة الداخلية Internal Control Components

ُيعا ا ااد اجطا ا ااار المتكاما ا اال للرقابا ا ااة الداخليا ا ااة فا ا ااي لجنا ا ااة المنظما ا ااات الراعيا ا ااة جطا ا ااار الرقابا ا ااة
الداخليااة( )COSOأكثررر تنارررا ا وقبرروال رري الواليرراح الماحرردة تف انررو يتررل المكونرراح ال مسررة
للرقابة الداخلية الاري تصاممها اجدار ويساتخدمها لتقاديم تأكياد مناساب باأن نهادافها فاي الرقاباة سايتم
تحقيقها ،ويعرض الشكل( )6ندناه المكونات الخمس للرقابة الداخلية ،وكما يأتي:

الشكل()2

المكونات الخمس للرقابة الداخلية
المصدر( :أرنة ولوبك)383 :2005 ،
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ما اان الشا ااكل( )6نعا اااله يتضا ااح با ااأن بيئا ااة الرقابا ااة تشا ااكل المظلا ااة للمكونا ااات الرئيسا ااة األربعا ااة
األخرى(تقدير المخاطر ،ننشطة الرقاباة ،المعلوماات والتوصال ،والمراقباة) ،وفاي حاال عادم وجاود بيئاة
رقابة فعالة فمن المحتمل اج ينتج عن المكونات األربعة رقابة داخلية بتض النظر عن جودتها.
وندناه تءصيل لما تتضمنه المكونات الخمس ،وكما يأتي:

 1-3-1-2بيئددة الرقابددة  :Control Environmentيتملاال جااوهر الرقابااة الءعالااة فااي المنشااأ فااي
إتجاااه إدارتهااا ،فااإذا كاناات اجدار العليااا تاارى إن الرقابااة شااي مهاام ،ساايدر باااقي األف اراد فااي
المنشااأ ذلا  ،وسيسااتجيبون لااذل ماان خااالل تنءيااذ الرقابااة الموضااوعة ،وماان جانااب خاار ،إذا

ندر نعضااا المنظمااة عاادم نهميااة الرقابااة لااإلدار العليااا ،وان اجدار العليااا ج تاادعم الرقابااة،
فمن الم كد إن األهدا

الرقابية لإلدار لن يتم تحقيقها.

وتشاتمل بيئاة الرقاباة علاى التصارفات والسياساات واججا ار ات التاي تعكاس اجتجااه العاام

لإلدار العليا ،والمديرين ،والمال ألية وحاد بخصاوص الرقاباة ونهميتهاا للوحاد (نرنز و خارون،

 ،)222-226 :6063كما تتضمن بيئة الرقابة مجموعة من المكونات الءرعية هي:

 1-1-3-1-2اإلتددتقامة والقدديم األخالقيددة  :Integrity and ethical valuesتُعااد
اجسااتقامة والقاايم األخالقيااة منتج ااع للمعااايير األخالقيااة والساالوكية فااي المنشااأ
وكي ا

يمكاان توصاايلها واجل ا ازم بهااا فااي الممارسااة ،وتشااتمل تص ارفات اجدار

ج ازل ااة نو تخءااايض الح ا اوافز نو اجغ ا ا ار ات التا ااي ت اادفك األف ا اراد إلاااى إرتكا اااب
تصرفات غير مستقيمة ،غير قانونية نو غير نخالقية ،وتشمل نيضاع توصيل
معااايير القاايم األخالقيااة والساالوكية الخاص ااة بالوحااد إلااى األف اراد ماان خ ااالل

سياسات موضوعة وميلا للسلو .

 2-1-3-1-2اإللتدةام بالصدالحية  :Obligation with authorityتتملال الصاالحية
فااي المعرفااة والمهااار الضااروريين لتنءيااذ األفاراد للمهااام المكلءااين بهااا ،ويشاتمل

اجلتاا ا ازام بالص ا ا ااالحية عل ا ا ااى اجعتب ا ا ااارات الت ا ا ااي تح ا ا ااددها اجدار لمس ا ا ااتويات
الصا ااالحية لألعما ااال المحا اادد وكي ا ا
المهارات والمعرفة الواجب توافرهما.

يمكا اان ترجما ااة ها ااذه المسا ااتويات إلا ااى

 3-1-3-1-2مشاركة مجلس اإلدارم أو لجنة التدقيق Contribution of Board of
 :Directors and auditing committeeيتملال مجلاس اجدار الجياد

فا ااي المجلا ااس الا ااذ يعما اال بشا ااكل مسا ااتقل عا اان اجدار ويقا ااوم نف ا اراد بمتابعا ااة
وفحص ننشطة اجدار  ،ويوجد في المنشآت لجان للتدقي وتُعد لجناة التادقي
مس ولة عن اجشا ار علاى عملياة التقريار الماالي بالمنشاأ ويجاب نن تتصال
بإس ااتمرار بك اال م اان الم اادققين ال ااداخليين والخ ااارجيين ويس اامح ذلا ا لك اال م اان
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الما اادققين ونعضا ااا مجلا ااس اجدار ببحا ااث األما ااور التا ااي قا ااد ت ا ارتبط بأشا اايا
ملل(نمانة نو تصرفات اجدار).

 4-1-3-1-2فلتددحة اإلدارم وأتددلوب التشددغيل & Management Philosophy
 :Operation styleتااوفر اجدار عباار األنشااطة التااي تقااوم بهااا إشااارات
واضااحة للعاااملين عاان ماادى نهميااة اجدار ،ملل(هاال تتحماال اجدار المخاااطر

الكبير  ،نم هل تكره اجدار المخاطر ؟ ،كي

يمكن وص

اجدار  ،هي هزيلة

وضااعيءة يهاايمن عليهااا فاارد واحااد نو نف اراد قليلااون ،نو انهااا إدار جيااد ؟) ،إن

فهاام هااذه الجوانااب ومااا يماللهااا يمكاان الماادق ماان إدا ار اجدار نحااو الرقابااة

نرنز ولوب .)322 -323 :6006 ،

 5-1-3-1-2الهيكددل التنظيمددي  :Organizational Structureويتملاال فااي وجااود
هيك ا اال تنظيم ا ااي مناس ا ااب ل ا اادى المنش ا ااأ يب ا ااين المن ا اااط الرئيس ا ااة للس ا االطات
والمس وليات ويوضح خطوط اجتصال والتبعياة لمختلا

وبما يمكن المنشأ من تحقي نهدافها.

6-1-3-1-2تياتددات وممارتددات الم دوارد البشددرية
Resources

المساتويات اجدارياة

Policies & Practices of

 :Humanوتتملا اال فا ااي ت ا اوافر السياسا ااات الكءا ااو والءعالا ااة

والمع اايير الالزمااة لتوظي ا

وتاادريب وترقيااة العاااملين وتقياايم ندائهم(القصاااص،

.)660-662: 6062

ولقااد كاناات شااركة( )Enronملاااجع علااى كيءيااة تأديااة بيئااة الرقابااة الداخليااة

غي ا اار الءعال ا ااة إل ا ااى اجخء ا ااا الم ا ااالي ،وت ا اادمير الص ا ااور العام ا ااة ،فق ا ااد ظه ا اارت
شركة( )Enronوكان لها نظام  ERMفعال(إسات ارتيجية جدياد ومليار  ،مجلاس
إدار م ل

من نشخاص ما لرين ومتنءاذين ،إدار كا

ومرموقاة AIS ،فعاال،

دليا اال سياسا ااات واج ا ا ار ات ،ونظا ااام رقابا ااة داخليا ااة يتضا اامن إش ا ارافاع ،تسا ااويات،
وغيرهما من إج ار ات الرقابة الداخلية) ،ولسو الحظ فقاد تباين إن بيئاة الداخلياة

للرقابة ناقصة ،وقد نءذت اجدار نعماجع مشبوهة وهي لام تكان موضاك شا مان

قبال مجلاس اجدار بتاتااع ،فقاد زيءاات الوضاك الماالي ،وفقاادت لقاة المساااهمين ،إذ
هبطاات نسااعار األسااهم إلااى نقاال مسااتوياتها ،ونخي ا اعر نشااهرت إفالسها(سااتينبارت

ورومني ،مصدر ساب .)626 -622 :

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

خارجها( (Warren ،6006 :623
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وتتنوع درجات المخاطر ما بين المنشآت

والقطاعات المختلءة ،كذل تصن

المخاطر إلى هامة وغير هامة ،ومن الممكن نن

يكون خطر ما كبير في منشأ ما وذات الخطر ُيعد غير مهم في منشأ نخرى.
وتُعر ّ عملية تقدير المخاطر بأنهاا "عملية تحليل األنشطة وتصور ما قد يطد أر
من أحداث ،وتوقع إحتمداالت المخداطر وتقددير أثرهدا علدى أهددا

المنشد م ،ومدن ثدم

تصدور الليدات واألنشدطة التددي تقلدل مدن فدرا حدددوث هدلن المخداطر" ،ويجاب علااى

المدق نن يحصل على معرفة كافية عن عملياة تقادير المنشاأ للمخااطر بالدرجاة التاي
تمكنه من فهم كيءية تحديد إدار المنشأ لهذه المخاطر.

 3-3-1-2أنشطة الرقابة  :Control Activitiesويطلق عليها أيضاً (إجرااات الرقابة) وهي
السياسااات واجج ا ار ات التااي تحااددها اجدار لتحقي ا نهاادا

المنشااأ ( & Arens

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

 األنشطة الوقائية(المانعة) :هي مجموعة إج ار ات يتم وضعها جكتشا
واجنح ارفاات قبال حادولها ،ومان نمللتها(:الءصاال باين الوظاائ
اللنائيااة علااى األعمااال الهامااة ،اجش ا ار

األخطا

المتعارضاة ،الرقابااة

المباشاار ماان قباال المس ا ولين علااى تنءيااذ

العمليااات ،وج ااود نجه ااز إنااذار للسا ارقة والحريا ا  ،نرق ااام س ارية لل اادخول إل ااى ننظم ااة
الحاسوب ،وجود ننظمة وتعليمات تءصيلية مكتوبة ومعروفة لدى العاملين ،سياسة

تدريب الموظءين تتناسب واحتياجاتهم).

 األنشددددطة التحليرية(الكاشددددحة) :وها ااي اجج ا ا ار ات التا ااي يا ااتم ما اان خاللها ااا تحديا ااد
األخطا واجنحرافات عند وقوعها ،ومن نمللتها( :إجا ار ات المطابقاة باين حساابات
المصر والمنشأ  ،مصادقة خارجية لتأيياد األرصاد بالساجالت ،تقاارير الحاساوب

تبااين محاااوجت الاادخول غياار المشااروعة إلااى اجنظمااة والب ارامج ،وحاادات كاااميرات
مراقبااة ،مالحظااة حاادود الصااالحيات الماليااة للمخااولين بالصاار )( ،سااعيد ونحمااد،
.)6062 :6063

 األنشدطة العالجية(التصدحيحية) :وهاي اججا ار ات التاي تعمال علاى حال مشاكالت
الرقابا ااة المكتشا ااءة ،وتتضا اامن إج ا ا ار ات متبعا ااة لتحديا ااد س ا ابب المشا ااكلة ،تصا ااويب
األخطا الناجمة نو الصعوبات وتعديل النظام بحيث تقل المشكالت المستقبلية نو

تختء ااي ،وم اان األملل ااة عل ااى ذلا ا ( :اجحتء اااظ بنسا ا إحتياطي ااة لملء ااات معامل ااة نو
ملءااات رئيسااة ،اجلت ازام باااجج ار ات الخاصااة بتصااويب نخطااا إدخااال المعلومااات،

نضا ا ا

إل ا ااى تلا ا ا اججا ا ا ار ات الخاص ا ااة بإع ا اااد إدخ ا ااال المعلوم ا ااات)( ،س ا ااتنبارت

ورومني ،مصدر ساب .)622 :
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 األنشددددطة الرادعددددة :وه ااي اججا ا ار ات الت ااي تش ااكل ردع ل اادى األفا اراد للقي ااام بأي ااة
إنح ارف ااات نو تج اااوزات وم اان نمللته ااا(:وجود ت اادقي داخل ااي ،وض ااك إش ااارات عل ااى
من اااط معين ااة بع ااد ال اادخول اليه ااا اج الم اارخص له اام ،وج ااود ح ارس ااة عل ااى بع ااض
المواقك ذات خطاور  ،إجا ار ات عقابياة بحا المخاالءين والمهملاين)( ،ساعيد ونحماد،

مصدر ساب .)662 :
 4-3-1-2المعلومدات والتوصديل(اإلعالم)  :Information & Communicationويقصاد
بهاا تحديااد المعلومااات والحصاول عليهااا وتبادلهااا بالشااكل الاذ يمكاان اجدار ماان فاارض

الرقابة على العمليات واألنشطة والموارد.

 5-3-1-2المراقبة  :Monitoringوهي عملية تقويمية تتم على نسااس مساتمر للتحقا مان نن
األنشطة الرقابية تعمل وف ما هو مخطط لها(ديوان المراقبة العامة السعود  ،مصادر
ساب .)66-62 :
والجدول( )6ندنااه ،يعارض مكوناات الرقاباة الداخلياة للجناة مراقباة المنظماات( ،)COSOوعلاى

النحو اآلتي:

الجدول()1

المكونات
بيئة الرقابة

تقدير المخاطر

أنشطة الرقابة

المعلومات
والتوصيل

مكونات الرقابة الداخلية للجنة مراقبة المنظماتCOSO
تقسيمات فرعية إضافية(في حالة القابلية للتطبيق)
وصف المكون
مكونات فرعية لبيئة الرقابة:
التصرفات ،السياسات واإلجراءات
التي تعكس اإلتجاه العام لإلدارة العليا  ،األمانة والقيم األخالقية.
أعضاء مجلس اإلدارة ،ومالك الوحدة  اإللتزام باألهلية أو الصالحية.
 مشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق.
عن الرقابة وأهميتها.
 فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل.
 تخصيص السلطة والمسؤولية.
 سياسات وممارسات الموارد البشرية.
تقدير وتحليل اإلدارة لألخطار المناسبة عمليات تقدير الخطر:
عند إعداد القوائم المالية بما يتفق مع  تحديد العوامل المؤثرة على الخطر.
 تقدير أهمية الخطر وإحتمال حدوثه.
مبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
 تحديد اإلجراءات الالزم إتخاذها للسيطرة على الخطر.
فئات مزاعم الخطر:
 التأكد من فئات العمليات واألحداث األخرى.
 التأكد من أرصدة الحسابات.
 التأكد من العرض واإلفصاح.
فئات أنشطة الرقابة:
السياسات واإلجراءات التي تضعها
اإلدارة لتحقيق أهدافها من التقرير  -الفصل المالئم بين الواجبات.
التصريح المالئم للعمليات واألنشطة.المالي.
المستندات والسجالت المالئمة.الرقابة الفعلية على الموجودات والسجالت.رقابة األداء.الطرق التي تستخدم لتعريف ،تجميع ،يجب تحقيق أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية:
تبويب ،تسجيل ،والتقرير عن العمليات
 اإلكتمال الوجودالمالية للوحدة والحفاظ على المسؤولية
 الترخيص والتلخيص الدقةعن الموجودات المرتبطة بها.
 التوقيت التبويب18

المكونات
المراقبة

تقسيمات فرعية إضافية(في حالة القابلية للتطبيق)
وصف المكون
تقدير اإلدارة المستمر أو التقدير متابعة مدى اإللتزام بمتطلبات تنفيذ نظام الرقابة الداخلية
الدفتري لها لجودة أداء الرقابة الداخلية من قبل إدارة المنشأة ،مع تقييم اإلجراءات المطبقة بصورة
لتحديد ما إذا كانت الرقابة يتم تنفيذها دورية لتحديد الحاجة لتعديله وفق المستجدات الحاصلة.
طبقا ً للتصميم الموضوع لها ،أو يتم
تحديد ما إذا كانت هنالك ضرورة
لتعديل الرقابة الداخلية.

المصدر( :أرنة وآخرون )486 :2013 ،بتصر

 4-1-2محددات الرقابة الداخلية Internal control Determinants

على الرغم من المزايا العديد التي يوفرهاا نظاام الرقاباة الداخلياة ،إج اناه ج يتوقاك لهاذا النظاام

نن ي ااوفر الحماي ااة الكامل ااة لموج ااودات وعملي ااات المنش ااأ  ،نو نن يقض ااي تماما ااع عل ااى جمي ااك ف اارص
التالعااب والتااش ،ويعااود ذل ا للمحااددات والقيااود التااي تحاايط بهااذا النظااام والتااي يجااب نخااذها بنظاار

اجعتبار ،ومن نمللتها(اآللوسي:)666 -666 :6003 ،

 1-4-1-2إن الضوابط الداخلية قد ج تعمل كما هو مصامم لهاا ،وذلا بسابب األخطاا البشارية
المحتملا ااة والناتجا ااة عا اان اجهما ااال والشا اارود الا ااذهني وسا ااو التقا اادير ،وعا اادم اجلما ااام
بالتعليمااات وسااو فهمهااا ،نو إحتمااال مخالءااة إج ا ار ات الرقابااة عاان طري ا الشااخص

المس ول عن تطبيقها.

 2-4-1-2إحتمااال التحاياال علااى نظاام الرقابااة الداخليااة عاان طري ا التواط ا بااين نط ا ار
المنشااأ نو خارجهااا ،فماان المعاارو
جميك األط ار

داخاال

إن التواط ا يهاادم ن نظااام رقااابي طالمااا اتءقاات

المشاركة في العملية على التالعب.

 3-4-1-2توجااه نظاام الرقابااة الداخليااة إهتمامهااا عاااد ع إلااى العمليااات العاديااة المتوقعااة ،وتتءاال
العمليات غير العادية التي ج يتكرر وقوعها عاد ع داخل المنشأ .
 4-4-1-2عدم مال مة إج ار ات الرقابة نتيجةع للظرو
بها ،وبالتالي عدم اجلتزام بها.

المحيطة ،مماا يا د إلاى عادم اجقتنااع

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

النظام.
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 1-2أجهةم الرقابة العليا واطار عملهاSupreme audit bodies and its :
frameworks
تضطلك به الرقابة في حيا الشعوب والدول على حد سوا ،

لقد بدا واضحاع للجميك الدور الذ

كونها تشتل مكان الصدار في العملية اجدارية برمتها وتُعد في هذا السيا
العملية ،كما تُعد من األمور التي تمس الكيان التنظيمي للدولة(العلمي ،)3 :6002 ،فهي تتضمن
وجود نهدا

وخطط ،وج يمكن أل

من نهم عناصر تل

قد ُحددت والخطط قد

مدير تنءيذ الرقابة ما لم تكن األهدا

ُرسمت(البهالن )66 :6262 ،نقالع عن( مصطءى.)66-66 :6066 ،
وقد تعددت التعريءات التي ذكرت بشأن هذا المصطلح ،إج إنها اتءقت إلى كون الرقابة -بشكل
عام -مجموعة من اجج ار ات التي يتم من خاللها التأكد من سالمة تنءيذ التوجيه الذ يمكن نن يتملل
في الدستور والقانون والنظام نو

التعليمات وخطط العمل اجدار

والمالي والبرامج
عن نقاط

والموازنات(الرحاحلة ،6002،من دون رقم صءحة) ،فضالع عن كونها ندا ع تضمن الكش
الضع واألخطا وتقويمها ومنك تكرارها ،كما تضمن سير العمل باجتجاه الصحيح لتحقي األهدا

بكياناته المختلءة ،وقد

المرسومة بكءا وفاعلية ،عالوع على تطوير وتوجيه النشاط اجدار
عرفها(صالح )2 :6006 ،بأنها "عملية اإلش ار والمتابعة من لدن تلطة عليا للت كد من إن
ِّ
عرفها(العلمي،
نشاطات أي وحدم إقتصادية ،تتير بإتجان تحقيق أهدافها المحددم متبقاً" ،كما ِّ

مصدر ساب  )3 :بأنها "التحقق والت كد من إلتةام اإلدارم بالقوانين واألنظمة والتعليمات في أدائها
لعملها لتحقيق األهدا

المرتومة متبقاً على وفق الخطط الموضوعة بكحاام وفاعلية ،والوقو

على نواحي القصور والخط  ،ومن ثم العمل على عالجها ومنع
من جانب خر ،فقد نجمك مختل

رراها".
تك ا

المختصون في اجقتصاد والمالية العامة واجدار على نن ن

نظاام إدار نو مالي ج تتوافر فيه رقابة فعالة ومنظمة على المال العام يعتبر نظاماع ناقصاع يءتقر إلى

المقومات المتكاملة ،وذل

ما نخذت به مختل

المجتمعات منذ القادم ،فأوجدت ننواعاع مختلءة من

الرقابة وشكلت نجهز مختلءة لنءس الترض ملةع في حماية المال العام من مختل

نشكال النهب

والتبذير(موف  ،)6 :6002 ،إذ قامت الدولة بإنشا نجهز للرقابة للتأكد من سالمة تطبي

القواعد

والنظم واللوائح التي تحءظ للمجتمك نمواله وروابطه وحرياته(العنز  ،)63 :6066 ،وفي هذا السيا

تد

نجهز الرقابة دو اعر حيوياع في الرقابة على الحسابات والعمليات التشتيلية الحكومية وفي تعزيز

اجدار المالية السليمة والمسا لة(الدليل اجرشاد

لألجهز الرقابية العليا في مجال الرقابة على

الم سسات الدولية ،)2 :كما إنها تقدم المساعد إلى الدولة في سبيل التعر على كيءية سير األعمال

حصل طبقاع للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة،
داخل الوحدات الحكومية ،والتأكد من نن الموارد تُ ّ
فضالع عن التأكد من مدى تحقي الوحدات ألهدافها بكءاية وفاعلية بترض المحافظة على األموال
العامة والتحق من سالمة تحديد نتائج األعمال والمراكز المالية وتحسين معدجت األدا والكش
21

عن

المخالءات واجنحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها واقتراح الوسائل العالجية لإلنحرافات
السالبة لتءاد تكرارها مستقبالع في تل الوحدات الخدمية نم اجقتصادية.

ولما كان اجستخدام الءعال لألموال العامة يشكل نحد الدعامات األساسية من نجل حسن إدار

تل األموال وفاعلية الق اررات الصادر عن السلطات المختصة ،فإن ذل يتطلب نن يكون لدى كل بلد
هيئة عليا للرقابة المالية يكءل القانون استقاللها ،وكأن وجود ملل هذه الهيئات قد نصبح نكلر ضرور

نظ اعر لقيام الدولة بتوسيك نشاطها الذ امتد إلى القطاعين (اجقتصاد واججتماعي) ،األمر الذ ندى

بها ألن تعمل و ار حدود اجطار المالي التقليد (اعالن ليما بشأن المبادا اجساسية للرقابة المالية،

.)6 :6222

ومن نجل الوصول إلى اجدار الكءو في القطاع العاام ،كاان علاى نجهاز الرقاباة العلياا نن تحاافظ

على نعلى المستويات المهنية وتتبنى ممارسات ومناهج تُعاد مان نكلار الوساائل إنتاجياة مان نجال القياام
بمهمتهااا الرقابيااة وذلا لكااي تلباات وجودهااا وتحقا النوعيااة فااي العماال الرقااابي الااذ ت ديااه ،فضاالع عاان
تحقي ا النوعيااة فيمااا تكتشااءه ماان مالحظااات ومااا تضااعه ماان توصاايات(إعالن بااالي بشااأن "دور الرقابااة

المالية في دعم اجصالح للوصاول إلاى إدار عاماة ،وادار هيئاات تتمتعاان بالكءاا

والءعالياة":6222 ،

.)62

وفااي جمهوريااة الع ا ار اعتماادت الدولااة العراقيااة منااذ تأسيسااها علااى جهاااز رقااابي خااارجي واحااد هااو

(دي اوان م ارق ااب الحس ااابات الع ااام) الم سااس بالق ااانون رق اام( )62لع ااام 6262الااذ ك ااان يم ااارس نعم ااال
الرقابااة والتاادقي المااالي والحسااابي للمصااروفات واجي ارادات الحكوميااة علااى اخااتال

ننواعهااا ،وتاادقي

المهمااات والل اوازم الصااناعية والتجاريااة والتقنيااات والترفيعااات ،ومااك تطااور حجاام الدولااة العراقيااة وتنااامي
حجاام اجي ارادات المتأتيااة ماان الم اوارد النءطيااة فااي نواخاار السااتينيات تاام تأساايس (دي اوان الرقابااة الماليااة)

وعا ّاد هااذا القااانون حالااة متطااور فااي مجااال الرقابااة الماليااة ،إذ
بموجااب القااانون رقاام( )26لعااام ُ ،6222
توسااك فااي إختصاصااه ليشتمل(فضاالع عاان نعمااال الرقابااة علااى اجيارادات والنءقااات العامااة) علااى نعمااال
رقاب ا ااة األدا  ،ونعم ا ااال المحاس ا اابة القانوني ا ااة للمنش ا ااآت اجقتص ا ااادية الحكومي ا ااة ،والش ا ااركات المختلط ا ااة،
والجمعيااات التعاونيااة ،والنقابااات والجمعيااات المهنيااة ،وقااد دنباات الحكومااة العراقيااة علااى إصاادار قااانون

جديد للرقابة المالية كال عشار سانوات ،إذ نصادرت القاانون رقام( )22لعاام 6220ليتكيا

وضاك الرقاباة

المالية مك توجهات الحكومة نحو تشديد القبضاة المركزياة علاى اجقتصااد الع ارقاي ،وليمتاد عمال الرقاباة

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

عااام 6222لوضااك قااانون جديااد للااديوان يحاادد صااالحياته ونطااا عملااه فكااان صاادور القااانون رقاام()2
لعااام(6220عبااد ،باادون ساانة )6 :الااذ تعاارض لعااد تعااديالت اسااتحدلت بموجبهااا ساات دوائاار تاادقي

مركزية في بتداد ومللها في المحافظات.

وبموجب التعديل األخير للقانون ساب الذكر ووف األمر رقم ( )22الصادر عن سالطة اجئاتال

المنحلااة عااام ،6002تاام رساام ليااة التعاااون مااك الجهااات الرقابيااة الجديااد المسااتحدلة (كمءوضااية الن ازهااة
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العامااة ،ومكاتااب المءتشااين العمااوميين) ،وبعااد التتيياار السياسااي الااذ شااهدته جمهوريااة العا ار وصاادور
دسااتورها لعااام  ، 6006قض ات الماااد ( )6منااه وبشااكل ص اريح بااأن يكااون الااديوان هيئااة مسااتقلةع مالي ااع
وادارياع له شخصية معنوية ويعد نعلى هيئة رقابية مالية ترتبط بمجلس النواب.

وبهااذا فقااد صاادر للااديوان قانونااه الحااالي رقاام( )36لساانة (6066المعاادل) الااذ ُماانح بموجبااه العديااد
من الصالحيات التي تعزز من استقالليته اجدارية والتنظيمية وبالشاكل الاذ يسااعدهُ فاي إنجااز المهاام

الموكلااة إليااه واألنشااطة التااي يااروم تقااديمها للجهااات الخاضااعة لنطااا رقابتااه ساوا نكاناات هااذه الجهااات
ممولة مركزيا نو ذاتياع(ورقة عمل قطرية مقدمة من دياوان الرقاباة المالياة اجتحااد فاي جمهورياة العا ار

للندو ( )66لألمام المتحاد واألنتوساا  ،)2 ،وقاد بينات نصاوص الماواد( )2و( 63لانيااع ولاللااع) و(62
نوجع ورابعاع) الوارد في قانونه المهام التي يمارسها الديوان ،وعلى النحو اآلتي:

 6-6-6رقابة وتادقي حساابات ونشااطات الجهاات الخاضاعة للرقاباة والتحقا مان ساالمة التصار فاي
األموال العامة وفاعلية تطبي القوانين واألنظمة والتعليمات على نن يشتمل ذل اآلتي:

نوجع -فحص وتدقي معامالت اجنءا العام للتأكد من سالمتها ،وعدم تجاوزها اجعتمادات المقرر

لها في الموازنة ،واستخدام األموال العامة في األغراض المخصصاة لهاا ،وعادم حصاول هادر
نو تبذير نو سو تصر فيها ،وتقويم مردوداتها.

لانياع -فحص وتدقي معامالت تخماين وتحقا جباياة الماوارد العاماة للتأكاد مان مالئماة اججا ار ات
المعتمد وسالمة تطبيقها.

لاللاع -إبدا ال نر في القوائم والبيانات المالية والتقاارير المتعلقاة بنتاائج األعماال واألوضااع المالياة
للجهات الخاضعة للرقابة ،وبيان ما إذا كانت منظمة على وف المتطلبات القانونية والمعايير

المعتمد  ،وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية.
المحاسبية ُ

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

 3-6-6إج ار التدقي في األمور التي يطلب مجلس النواب إج ار التدقي بها.
 2-6-6تقويم الخطط والسياسات المالياة واجقتصاادية الكلياة المقارر لتحقيا األهادا
واجلتزام بها.

المرساومة للدولاة

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

 2-6-6تدقي البرامج السرية والنءقات المتعلقة باألمن الوطني ،ولرئيس الديوان تخويال مان يناوب عناه
جج ار التدقي واعداد التقارير المتعلقة به.

 2-6-6القيااام بعمليااات الءحااص إسااتناداع لق ارار ماان المجل اس للماانح واجعانااات والقااروض والتسااهيالت
واجمتيازات واجستلمارات ،والتحق من كونها موظءة لألغراض التي قدمت من نجلها.

 2-6-6يتولى الديوان إضافةع لمهامه األخرى اجش ار
سبيل تحقي ذل ما يأتي:
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على دواوين الرقابة المالية في األقاليم ،ولاه فاي

نوجع -مراجعاااة التقا ااارير الرقابيا ااة الصا ااادر عا اان تل ا ا ال اادواوين وتوحيا اادها فا ااي تقري ا اره علا ااى المسا ااتوى
اجتحاد .

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

لاللااع -تنسااي

ليااات عماال دواوياان الرقابااة الماليااة فااي األقاااليم فيمااا بينهااا وفقااع لض اوابط يقرهااا مجلااس

الرقابة المالية.

 2-6-6يتولى الديوان نشر التقارير وف اجج ار ات اآلتية:

نوجع -يقدم مجلس الرقابة المالية تقرير سنو إلى مجلس النواب خاالل( )660يومااع مان نهاياة كال سانة
يتضاامن الجوانااب األساسااية التااي نفرزتهااا نتااائج تنءيااذ الخطااة الساانوية للااديوان بمااا فااي ذل ا اآل ار

والمالحظات والمقترحات المتعلقة باألوضاع المالية واجدارية واجقتصادية والقانونية ،وتقييم فاعلية

وكءايااة إج ا ار ات الحكومااة الالزمااة لضاامان الءعاليااة والشااءافية فااي جبايااة اجي ارادات وانءااا األم اوال
العامة.

لانياع -لمجلس الرقابة المالية نن يقدم تقري اعر إلاى مجلاس الناواب بكال نمار هاام فاي مجاال الرقاباة وتقاويم
األدا المالي واجدار واجقتصاد  ،وله نشر ما يراه ضرورياع بموافقة مجلس النواب.

لالل ااع -ينشاار مجلااس الرقابااة الماليااة قائمااة بالتقااارير الرقابيااة والتدقيقيااة المنجااز ويااوفر لوسااائل اجعااالم
وألية جهة مختصة نسخاع منها بنا ع على طلبها بإستلنا التقارير الماسة بااألمن الاوطني فاال يجاوز
نشرها إج بموافقة مجلس النواب.

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

ويشااتمل نطااا عم اال الااديوان وعل ااى وف ا الم اااد ( )2ماان قانون ااه علااى الجه ااات التااي تخض ااك

لرقابته وتدقيقه والمتمللة بو ازرات ودوائر الدولة والقطاع العام نو نية جهة تتصر في األموال العامة

جباي ا اةع نو إنءاق ا ااع نو تخطيط ا ااع نو تما ااويالع نو صا اايرفة نو تجا ااار نو إنتا اااج نو نعيا ااان نو إنتا اااج السا االك
والخدمات ،مك خضوع نية جهة لرقابتاه إذا كاان قانونهاا (نو نظامهاا الاداخلي) يانص علاى خضاوعها
لرقابتااه وتدقيقااه ،كمااا يشااتمل نطااا عماال الااديوان علااى رقابااة وتاادقي الساالطة التش اريعية فااي األمااور

المالية والمحاسبية فقط ،كاذل الحاال ماك السالطة القضاائية وعلاى وفا

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

ماا منصاوص علياه صاراحةع

ومن ق ار وتحليل النصوص الوارد فاي قاانون الاديوان المشاار إلياه نعااله ،يارى الباحلاان بأنهاا قاد
رسمت بمجملها السلطة القانونية المتاحة للديوان ألدا دوره في التحق من سالمة تنءياذ المتطلباات التاي
تهد

إلى المحافظة على المال العام وحسن إدارته ،مستهدفة من ذل بنا نظام ساليم لاألدا والمساا لة

الموضوعية عن نتائج استعمال م سسات الدولة له بشكل نملل ،ومدى كءا
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وفاعلية واقتصاادية النشااط

فااي تحقيا نهدافااه ،ممااا يحقا للااديوان عمليااة رقابيااة شاااملة علااى المااال العااام وبااأعلى م ارتااب الجااود فااي
العمل الرقابي.

 3-2دور ديوان الرقابة المالية اإلتحادي في تطوير نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته
لقااد جااا فااي إعااالن نيااوديلهي بأنااه فااي الوقاات الااذ تتحماال فيااه الجهااة الحكوميااة مس ا ولية إنشااا
وتطااوير ننظمااة للمحاساابة والرقابااة الداخليااة ،فااإن علااى األجهااز العليااا الرقابااة التأكااد ماان نن هااذه اجنظمااة
فعال ااة ومناس اابة وذلا ا م اان خ ااالل مراجعته ااا واقتا اراح التحس ااينات عليه ااا(اع ااالن ني ااودلهي بش ااأن "المب ااادا
اجساسية لالرتقا بمحاسبة فعالاة ونظاام مالئام للرقاباة الداخلياة فاي القطااع الحكاومي" ،)6 ،6222 ،وقاد
ظهاار دور األجهااز العليااا للرقابااة فااي تطااوير ندا نجهااز الدولااة ماان خااالل المهااام األساسااية المنوطااة بتلا
األجهااز وخاصااة المهااام الرقابيااة)الماليااة واجداريااة والمحاساابية( ،وحااث تل ا األجهااز علااى تطااوير ننظمااة
الدولااة الماليااة واجداريااة والمحاساابية الموجااود  ،وتطااوير إج ا ار ات الممارسااة فيهااا ،والعماال علااى تحسااين
مخرجاتها ،وهذا اجج ار يرتبط بشكل مباشر بتطور الدولة وادخال معايير الحوكمة عليها.
إن دور األجهز الرقابية العليا ليس حديلاع وانما يقوى بحساب م ارحال تطاور الدولاة ونجهزتهاا ،ووفار
مواردها ،بحيث يكون الهد

مان كال ذلا هاو الحءااظ علاى الماوارد وضامان اجساتخدام األملال لهاا ،فءاي

ظل الدولة اجسالمية كان الهد

من دواوين بيت المال :هو إعانة المسلمين في نشر الرسالة المحمدياة،

وتوزيك العطاياا ،وماك تطاور الدولاة اجساالمية ظهار إنماوذج خار للرقاباة يحمال بعاداع سياساياع مهاد لظهاور
نظم برلمانية في الدول الحديلاة يهاد

الاى الموازناة باين السالطات التشاريعية والتنءيذياة والتاي كاان التاألير

والرقابة فيما بينها متباادجع ،وماك انتشاار الءسااد الماالي والسالوكيات المالياة واجدارياة المنحرفاة ،ظهار جليااع
ألجهااز الرقابااة نن األهميااة ليساات فااي الرقابااة الءعالااة والصااارمة علااى المااال العااام للمحافظااة عليااه وتوجيااه
ساابل إنءاق ااه لتحقي ا المص االحة العام ااة فحسااب ،ب اال ف ااي تطااوير ال اانظم المحاس اابية والماليااة واجداري ااة ف ااي
الدولة(مظهر ،)63 :6062 ،وينبتي على هذه األجهز من خاالل تقييمهاا لانظم الرقاباة الداخلياة للجهاات
الخاضااعة لرقابتهااا نن تحاادد ماواطن القااو والخلاال فااي هااذه الاانظم لتااتمكن ماان تسااليط عمليااة التاادقي علااى
مءاصاال الخلاال جرتباطااه بشااكل مباشاار باااجختالجت ونقاااط الضااع
فقرات البيانات المالية للجهات الخاضعة للتدقي  ،إذ إن إكتشاا

المختلءااة التااي تظهاار علااى مسااتوى
تلا النقااط فاي الوقات المالئام والتحقا

ماان سااالمة وصااحة الءق ارات األخاارى التااي تشااتمل عليهااا البيانااات الماليااة ماان شااأنه تقااديم ضاامانة لهااذه
األجهز جبدا نر فني محايد بشأن عدالة البيانات المالية ،كما إن إطمئنان هذه األجهز إلى توافر هكذا
مستوى من التنظيم لدى الجهة المكلءة بإج ار التدقي علاى نشااطها ،تجعلهاا تساتتني تمامااع عان إخضااع
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ذل النشاط إلى فحص مستند وحسابي بنسابة( %)600ألن هاذا الءحاص ج ياوفر لهاا القناعاة بمساتوى
ندا تشااكيالت المنشااأ وتكاملهااا مللمااا تااوفره نتااائج فحصااها لنظااام الرقابااة الداخليااة ولكاان بشاارط ان تنااتهج
نهجاع علمياع ودقيقاع عناد وضاعها لخطاة الءحاص وتنءياذها ،إذ انهاا (بتيااب هاذا الانهج) ساو

لان تتااح لهاا

الءرصة للتعر على حجم ودرجة الخطأ المتوقك حدوله نو ارتكابه في كل حلقة من الحلقات التي يتكون
منهااا النظااام ،وبالتااالي سااو

لاان تت اوافر لهااا وسااائل الاادفاع عاان مسااتوى ادائهااا لواجباتهااا ودرجااة تحملهااا

للمس وليات التي قد تتعرض لها(الحديلي.)26 :2009 ،
وبالرجوع إلى الماد ( )2من قانون ديوان الرقابة المالية اجتحاد رقم( )36لسنة (6066المعدل)،
يجااد الباحلااان بأنهااا قاد تضاامنت األهاادا

التااي يااروم الااديوان تحقيقهااا والتااي تتملاال بالمحافظااة علااى المااال

العااام م اان اله اادر والتب ااذير نو س ااو التص اار وض اامان كء ااا

إس ااتعماله ،م ااك تط ااوير كء ااا

ندا الجه ااات

الخاضااعة لرقابتااه ،واجسااهام فااي إسااتقاللية اجقتصاااد ودعاام نمااوه واسااتق ارره ،كااذل نشاار ننظم اة المحاساابة
والتاادقي المسااتند إلااى المعااايير المحليااة والدوليااة وتحسااين القواعااد والمعااايير القابلااة للتطبيا علااى اجدار
والمحاساابة بشااكل مسااتمر ،فضاالع عاان تطااوير مهنتااي المحاساابة والتاادقي والاانظم المحاساابية ورفااك مسااتوى
األدا المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة لرقابته).
ولتاارض تحقي ا الااديوان لمااا تقاادم ماان نهاادا  ،فض االع عاان النهااوض بواقااك نجهااز الرقابااة والتاادقي
الداخلي ودعمها في شتى المجاجت ،فقد إضطلك بالعديد من المهام ،من نبرزها:
 1-3-2إع ااداد برن ااامج خ اااص لءح ااص وتق ااويم نظ اام الرقاب ااة الداخلي ااة وتهيئ ااة مجموع ااة م اان الم شا ارات
الخاصااة بقياااس ندا نجهااز الرقابااة والتاادقي الااداخلي ،والتااي نُعتماادت ماان قباال الهيئااات الرقابيااة
المختصة والعاملة في الديوان لتقويم ندا تل األجهز واعداد تقارير عن نتائج ذل التقويم.
 2-3-2قيااام الااديوان بءحااص وتقااويم نظاام الرقابااة الداخليااة المعتمااد فااي دواوياان الااو ازرات والاادوائر غياار
المرتبطااة بااوزار والتشااكيالت التابعااة لهااا كافااة ،وقااد نفاارزت نتااائج الءحااص والتقااويم العديااد ماان
المالحظ ااات المهم ااة الت ااي له ااا ت ااألير واض ااح عل ااى ق ااو وفاعلي ااة ه ااذه ال اانظم ،وق ااد بلت اات ه ااذه
المالحظااات بموجااب تقااارير تءصاايلية دقيقااة إلااى الساااد مسا ولي تلا الجهااات ،كمااا تاام مناقشااة
التقااارير كافااة ماان خااالل عقااد إجتماعااات منءصاالة مااك الساااد مءتشااي ومس ا ولي نجهااز الرقابااة
والتاادقي الااداخلي فااي تل ا الجهااات ،فض االع عاان إرسااال تقرياار تءصاايلي بشااأن ذل ا إلااى األمانااة
العامة لمجلس الوز ار في جمهورية الع ار .
 3-3-2قيام الديوان بتنظيم دورات تدريبية لموظءي الدولة بمختل

المجاجت (وخاصة في مجال تأهيال

وتطااوير منتساابي نجهااز الرقابااة الداخليااة وتطااوير قاادراتهم) وبحسااب طلبااات الااو ازرات والجهااات
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األخاارى ،فض االع عاان قيااام الااديوان بإعااداد خطااط للتاادريب ساانوياع متضاامنةع ب ارامج ومحاااور وفق ااع
جحتياجات دوائر الدولة من تل البرامج وبحساب اجختصاصاات والوظاائ  ،وبماا يساهم بشاكل
مباشر في تطوير القطاع العام ويرتقي بمستوى ندا ه وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها.
 4-3-2تشااخيص الااديوان للعديااد ماان نقاااط الخلاال المرصااد ماان قبلااه والتااي تتعل ا بأنشااطة وفعاليااات
نجهااز الرقابااة والتاادقي الااداخلي للجهااات الخاضااعة لرقابتااه ورفعهااا بموجااب تقااارير يوجههااا إلااى
الجهات ذات العالقة ،لإلفاد منها في مواجهة تل النقاط والعمل على تالفيها مستقبالع.
 5-3-2وض ااك وتطاااوير الا انظم المحاسااابية المعتماااد ف ااي اجدارات وبما ااا ي ا ادعم نجه ااز الرقاباااة والتااادقي
الداخلي ،من خالل تطاوير كءاا

عمال تلا األنظماة وساد اللتارات التاي مان الممكان إساتتاللها

في تمرير المخالءات والتالعب.
 6-3-2مشااااركة الاااديوان فا ااي الم ا ا تمرات والنااادوات وورش العم اال العلمي ااة والمهنيا ااة فاااي داخا اال وخا ااارج
جمهورية الع ار  ،وتأييده المستمر في دعم نجهاز الرقاباة والتادقي الاداخلي(ديوان الرقاباة المالياة
اجتحاد

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

 7-3-2قام الديوان بإعداد وتحديث العديد من القواعد المحاسبية ملل(تعاديل القاعاد المحاسابية رقام()6
بيان بشأن معيار قياس نتيجة النشاط لعقود اجنشاا  ،إعاداد القاعاد المحاسابية رقام ( )6بشاأن
الموجااودات غياار الملموسااة ،تعااديل القاعااد المحاساابية رقاام( )3بشااأن رسااملة كل ا

اجقت اراض،

تعااديل القاعااد المحاساابية رقاام( )6بشااأن المخاازون ،تعااديل القاع ااد المحاساابية رقاام ( )2بشااان
اجفصاااح ع اان المعلومااات المت ااعلقة بالبي ااانات الماليااة والسياسااات المحاساابية) ،كمااا قااام الااديوان
بتحااديث متطلبااات البيانااات الماليااة بهااد

تااوفير المعلومااات المتكاملااة لنتااائج ننشااطة الجهااات

الخاضااعة لرقابتااه واجفصاااح عنهااا ضاامن البيانااات الماليااة التااي تعاادها تل ا الجهااات ماان خااالل
اجلتزام بما ورد فيها(عنبر.)62 :6063 ،
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 -3المبحث الثالث :الجانب التطبيقي
عرو وتحليل دور ديوان الرقابة المالية اإلتحادي في تطوير نظم الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته

Presenting & analyzing role of FBSA in developing internal control
systems for audited
كرس الباحلان هذا الجانب لعرض وتحليل دور ديوان الرقابة المالية اجتحاد (بصءته نعلى جهاز
رقابي في جمهورية الع ار ) في تطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية ألجهز الدولة وتشكيالتها التي تخضك
لرقابته ،من خالل بيان نهم المءاصل التي كان للديوان دور واضح فيها ،وعلى وف المحاور اآلتية:

 1-3المحددور األول :تقددارير الددديوان فددي فحددا وتقددويم نظ د م الرقابددة الداخليددة للجهددات
الخاضعة لرقابته وآلية تصحية المالحظات الواردم فيها:
ماان د ارسااة الباحلااان جحاادى التقااارير الصااادر عاان دياوان الرقابااة الماليااة بشااأن فحااص وتقااويم نظااام
الرقابة الداخلية لشركة(ما بين النهرين العامة للبذور -شركة عامة) لسنة(6066وبحسب توافر البيانات)،
كان اآلتي:
 1-1-3ندناه الجدول( )6الذ يتضمن مجموعة من المالحظات الرقابية التي تم رصدها من قبل هيئة
ديا اوان الرقاب ااة المالي ااة اجتح اااد العامل ااة نتيج ااة د ارس ااة وفح ااص فاعلي ااة نظ ااام الرقاب ااة الداخلي ااة
المعتمااد فااي الشااركة المااذكور نعاااله ،والمخدداطر ونتائجهددا التددي يددرى الباحثددان امكانيددة حصددولها

اتددددتناداً إلددددى المالحظددددات المثبتددددة ،واجج ا ا ار ات المتخ ااذ مااان قبا اال إدار الشا ااركة ،لتالفاااي تل ا ا
المالحظات ،وكما يأتي:
الجدول()2

المالحظات الرقابية المرصدم بش ن نظام الرقابة الداخلية المعتمد في شركة ما بين النهرين العامة للبلور لتنة2011
التتلتل
رئيس
1

المالحظة الرقابية

فرعي

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم

المخاطر ونتائجها المحتملة

الشركة

األمور العامة
1-1

عدم قيام قسم الرقابة والتدقي

 عا ا ا اادم ت ا ا ا اوافر القا ا ا اادر الكا ا ا ااا

ما ا ا اان يقوم قسم الرقابة والتدقي الداخلي

الداخلي بإعداد تقارير دورية

المعلومات الالزمة لإلدار العليا وبماا بزيارات ميدانية الى المعامل

بأهم المالحظات المكتشءة من

يمكنه ااا م اان اجعتم اااد عليه ااا جتخ اااذ والمواقك بشكل دور وقام موظءي

خالل عملية التدقي ورفعها إلى

القسم في سنة 6060بواقك خمسة

اجدار العليا جتخاذ اجج ار

القا اررات الالزمااة وبمااا يضاامن تحقيا
اجهدا

الالزم بشأنها ،واقتصار التقارير  ض ااع
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والسياسات المرسومة.

زيارات ميدانية وتم رفك تقارير

مراقبا ااة األدا وتحس ااينه ما اان عن الزيارات إلى اجدار العليا

التتلتل
رئيس

فرعي

المالحظة الرقابية

المخاطر ونتائجها المحتملة

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

المعد من قبل القسم باألعمال

قباال اجدار ممااا ي ا د إلااى إنخءاااض وتم توجيه كتاب قسم الرقابة

واألنشطة المنجز من قبله خالل

الداخلي

السنة فقط.

جود ونوعية العمل المنءذ.

والتدقي

 صعوبة تحقي رقابة فعالة تكءل ربط في 6060 60 62إلى المعامل
الكلا ا ا ا ا

الشركة.

بالخ ا ا ا اادمات الت ا ا ا ااي ت ديه ا ا ا ااا والمواقك كافة لمعالجة المالحظات
المماللة وتم تزويد هيئة ديوان

 صا ااعوبة معالجا ااة ن انح ارفا ااات با ااين الرقابة المالية اجتحاد

العاملة

النتائج الءعلية مك ماا مخطاط مسابقاع ،في الشركة بقسم من تقارير

فضا االع ع اان ع اادم التحقا ا م اان كءاي ااة الزيارات الميدانية والمرفوعة للسيد
اجج ار التصحيحي المتخذ وتوقيته.

مدير عام الشركة موضحين فيه

 صا ا ا ااعوبة تقا ا ا ااويم اجدار لمجها ا ا ااودات المالحظات ومتابعة معالجتها مك
الت ا اادقي ال ا ااداخلي المبذول ا ااة لتتطي ا ااة المعامل والمواقك.
انشااطة الشااركة كافااة وتصااحيحها ان
كانت تتطلب ذل .

 ع ا اادم الق ا اادر عل ا ااى تحدي ا ااد مسا ا ا ولية
اجدارات اجخاارى داخاال الشااركة عاان
اجعما ااال المكلءا ااة بتنءيا ااذها واجج ا ا ار
المتخذ بشأنها.

 غي ا ا ا اااب لي ا ا ا ااة لتب ا ا ا ااادل المعلوم ا ا ا ااات
واجتصال داخال الشاركة ،وكاذل فاي
بحا ا ااث وتشا ا ااخيص ود ارسا ا ااة البا ا اادائل
وطمأنة اجدار العليا بتنءيذ ق ارراتها.
 صااعوبة متابعااة جميااك القضااايا التااي
الارها ااا ما اادققي الحسا ااابات الا ااداخليين

والخارجيين والخاصة بأنشطة الشركة
مما ا ااا ي ا ا ا د إلا ا ااى تءشا ا ااي الظ ا ا اواهر
السا ا االبية ما ا اان تس ا ا اايب م ا ا ااالي وادار

وتضا ا ا ا ا ااخم وظيءا ا ا ا ا ااي وسا ا ا ا ا ااو اجدار
لضمان معالجتها بشكل سليم.

2-1

عدم تناسب التحصيل العلمي  ع ا ا اادم ندا العم ا ا اال بمهني ا ا ااة وكء ا ا ااا
ألغلب العاملين في قسم التدقي

عالية.

ن يد ما جا بالمالحظة ،وتعتمد
الشركة

على

ضو

الموجود

الداخلي في الشركة ،فضالع عن  عا ا اادم القا ا اادر علا ا ااى تتطيا ا ااة عمليا ا ااة الءعلي في مجال العمل ،وفي
عدم تناسب اعدادهم مك حجم

العمل ،إذ لوحظ وجود مدق
واحد فقط لكل معمل نو موقك.

التدقي ألنشطة الشركة كافة.

حالة توافر اجختصاص ،فالشركة

 عا ا ا ا اادم الءها ا ا ا اام الصا ا ا ا ااحيح للخط ا ا ا ا ااط جاد

في وضك اجختصاص

والسياسا ا ا ااات واجج ا ا ا ا ار ات التنءيذيا ا ا ااة للتحصيل الدراسي في مكان
الخاصة بعمل التدقي الداخلي.
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العمل المكل

به.

التتلتل
رئيس

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

فرعي

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

 اجفتقا ااار للمعرفا ااة الكافيا ااة جكتشا ااا
عالمااات التااش واجحتيااال المحتملااة،
وسو تءسير الحقائ .
 عا ا ا ا اادم وضا ا ا ا ااوح صا ا ا ا ااالحيات وندوار
ومس وليات الموظءين المختلءة.

3-1

عدم وجود خطة معتمد من قبال  غياااب الرقابااة المزدوجااة ،ممااا ي ا د
الشركة لتتيير واجباات الماوظءين

إل ااى ع اادم كشا ا

علا ا ا ااى فت ا ا ا ارات دوريا ا ا ااة والعما ا ا اال

يحصل بصور مباشر .

ن يد ما جا بالمالحظة ،وسيتم

التالع ااب ال ااذ ق ااد مراعا ذل مستقبالع لبقية األقسام

مك العرض إن دوران العمل

ب ا ا ا ااإج ار ات ال ا ا ا اادوران ال ا ا ا ااوظيءي  امكانيا ا ا ااة الا ا ا ااتخلص ما ا ا اان الموج ا ا ا ااود الوظيءي معمول به في نقسام
وبالتالي اساتمرار الموظا

بانءس

الوظيء ااة ولءتا ارات طويل ااة كتتيي اار

للحصول علاى نءاك شخصاي وتساوية الرقابة والتدقي

الدفاتر للتخلص من المس ولية.

الداخلي والقسم

التجار .

الم ااوظءين المسا ا ولين عن(نمان ااة  امكاني ا ا ااة تس ا ا ااجيل عملي ا ا ااات وهمي ا ا ااة
الصا ا ااندو  ،ماسا ا ااكي السا ا ااجالت

محتملة.

الدائنة والمدينة ،ماسكي سجالت  امكانيا ا ااة وجا ا ااود اتجا ا اااه للتحيا ا ااز فا ا ااي

الموجودات اللابتة).
2

النتائج لتحسين األدا .

الموجودات الثابتة والمخةنية
1-2

عدد من اراضي المعامل

عدم تسجيل األراضي والعقارات عمليات التزوير واجحتيال على نو ار

هنال

العقار  ،إذ إن معظم األراضي سندات الملكية العقارية.

ملكيتها،

المشيد عليها المعامل التابعة

التسجيل ،إذ ما زالت المتابعة

بإسم الشركة في دوائر التسجيل اللبوتية الخاصة بالعميل نو الكءيل نو والمواقك في المحافظات تم نقل

لها ما زالت بإسما

الجهات

ونخرى

في

طور

مستمر لترض التملي .

المالكة لها.
2-2

ضع

اجج ار ات المتبعة من اظهار المركز المالي ونتيجة النشاط ن يد ما جا بالمالحظة ،وتم غل

قبل الشركة بخصوص غل

للشركة على غير حقيقته من خالل عدم نغلب األرصد المشار اليها في
المشروعات الى الحسابات نصل المالحظة.

نرصد حساب مشروعات تحت نقل تل

التنءيذ وعكسها على حساب المختصة(الموجودات اللابتة) ،فضالع عن
الموجودات اللابتة على الرغم توفير مبلغ للصر

من نن نغلب تل

األرصد

منجز .

على مشروعات

مدور من سنوات سابقة وتخص
مشروعات منجز ومستخدمة من
قبل الشركة.
3-2

لم تتخذ اجج ار ات الالزمة فيما  اظهااار المركااز المااالي للشااركة علااى هنال

عد

إج ار ات للشركة

يخص الموجودات المستهلكة

غي ا اار حقيقت ا ااه ،م ا اان خ ا ااالل تص ا ااوير بخصوص الموجودات المستهلكة

وغير الصالحة للعمل ،فضالع

تعاميم ولكافة المعامل

عن عدم فصل المواد المستعملة

نرصد موجودات لابتاة غيار صاالحة وهنال
لالستخدام.
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والمواقك

لترض

إبدا

ال نر

التتلتل
رئيس

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

فرعي

وغير

والقديمة

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

الصالحة  صعوبة تحديد المواد المخزنية ال ازئاد

بخصوص اجستءاد منها ،وفعالع
امكانية اجستءاد منها في

لإلستعمال عن المواد الجديد

نو بطيئ ا ا ا ا ااة الحرك ا ا ا ا ااة نو المتقادم ا ا ا ا ااة هنال

في المخازن.

للتص اار به ااا م اان قب اال الش ااركة م اان قسم من المعامل لترض اجدامة
خالل البيك ،او إعاد اجساتخدام ،نو والتي توفر مبالغ إذا ما قورنت
مك مبالغ

اجهدا .

الصيانة الخارجية

 صعوبة تقدير اجحتياجات فاي الماواد والمتبقي من هذه المواد هنال
اج ار

المخزنية الصالحة لإلستعمال.

من

الدولة

 امكاني ااة اس ااتلمار كمياااات كبيااار ما اان شطبها وبيعها وف

بخصوص
قانون بيك

رنس المااال العاماال فااي الم اواد بطيئااة وايجار اموال الدولة المرقم()36
لسنة

الحركة.

 صا ااعوبة الوقا ااو

(6222المعدل)،

اما

علا ااى نا ااوع وكميا ااة بخصوص الءصل بين المواد

وقيمة المخزون الموجود لدى الشركة المستعملة والقديمة والمواد الجديد
والمسا ا اااهمة فا ا ااي تخطا ا اايط سياسا ا ااات فالشركة تسعى الى فصل هذه
المواد.

الش ار .

 المبالتااة فااي تحديااد حجاام التااال

ماان

المواد المخزونة.
 خط ا ا اار ح ا ا اادوث خل ا ا ااط ب ا ا ااين الما ا ا اواد

السااليمة نو المتقادمااة المملوكااة فع االع
للشركة و غير المملوكة لها.

4-2

عدم تنظيم سندات إصدار تضليل متخذ الق اررات المتعلقة بحجم ج يتم تنظيم مستند إخراج مخزناي
مخزني

بالموجودات

اللابتة الموجودات اللابتة المطلوبة  ،إذ ان عدم اج فااي حالااة الصاار النهااائي ،إذ

المشت ار من قبل الشركة على تنظيم

اخراج

مستندات

مخزني ج يمكن تخريج الموجودات اللابتة

الرغم من تنظيم مستند إدخال بالموجودات اللابتة من شأنه اظهار م ا اان المخ ا ااازن وانم ا ااا تبق ا ااى بذم ا ااة
مخزني بتل
استالمها.

الموجودات عند الموجودات اللابتة في مخازن الشركة امين المخزن ويتم توقيك الشاخص
على غير حقيقتها .

الااذ يكااون الموجااود بذمتااه علااى

واجمر يرتبط كذل

بمخزون المواد مسااتند اجسااتالم المخزنااي لتاارض

اجولية ،إذ ان عدم تنظيم مستندات تحقي ا ا نكبا اار رقابا ااة علا ااى حركا ااة
المخزني

اجخراج

المصروفة ي د

للمواد

اجولية الموج ا ااودات ،وهنالا ا ا ج ا اارد لك ا اال

الى عدم احتياط اجدار

غرفة بهذه الموجودات وموقاك مان

في طلب المواد اجولية الداخلة بالصناعة قبل األط ار

المعنية.

في الوقت المطلوب مما يءقد الشركة ن يد ما جا بالمالحظة وقد تم
لءرص اقتصادية مهمة تتملل في بيك عمل مستند إدخال مخزني لكامل
المنتجات
المطلوب.

الى

الزبائن

في

الوقت الكمية ،ومن لم تسليمها ذمة إلى
شعبة الحاسبة لترض السيطر
على استعمال الحبر في اجقسام
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التتلتل
رئيس

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

فرعي

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

والمعامل كافة ،وعند صر
الكمية كاملةع ترفك مذكر من
شعبة الحاسبة الى القسم التجار
لترض

مخزني.
5-2

عدم مس
قبل

عمل

مستند

صادر

بطاقات مخزنيه من  عدم القدر على مطابقة المعلومات ن يد ما جا بالمالحظة وسبب

نمين

للمشتريات

المخزن

بالنسبة

والمواصءات الملبتة في البطاقة مك ذل يعود إلى نن شعبة الخدمات

من

اللوازم

المخزون الءعلي للتحق

من عدم استحصلت موافقة لش ار كميات

واللوازم

إدراج عناصر ج وجود لها ضمن من المواد الكهربائية عند الطلب

والمهمات(األدوات
الكهربائية).

وج يوجد خزين في اجقسام لها،

المخزون.

 صعوبة التحق

من نن المبيعات إذ كان سابقاع يتم الش ار لكل حالة

والمشتريات التي تم تخزينها قد تم وبسبب
بموظ

تسجيلها في الوقت المالئم.

تتيير

نمين

المخزن

جديد لم يقم بعمل

 عدم القدر على مالحظة مدى وجود الكارتات سهواع وتم توجيهه بعمل
تحركات

للمخزون خالل

القيام الكارتات وننجزت.

بالجرد.
 عدم القدر على مالحظة المخزون
المتقادم نو اجشار إليه.

 صعوبة

التعر

على

بضاعة

األمانة نو المواد المخزنية التي ج
تخص الشركة وتوجد في مخازنها.
6-2

عدم قيام الشركة بالعمل بنظام  صا ا ااعوبة تا ا ااوفير الم ا ا اواد فا ا ااي وقا ا اات ان هذا النظام معمول به في
إعاد الطلب وانما يتم الش ار

وتعزيز الرصيد المخزني بحسب
الحاجة.

الحاجااة كجااز ماان مسااتلزمات العماال ش ار

للش ار

الم دى.

القرطاسية وج يوجد مواد
لابتة لترض تءعيل هذا

 صعوبة مواجهة الانقص فاي الكمياات النظام.
المعروض ااة بس اابب احتمالي ااة انقط اااع
عملي ا ا ااات التوري ا ا ااد وت ا ا ااأخر وصاا ا ااول
الكميااات المتعاق ااد عليه ااا ((فااي ح ااال

توريا اادها بموجا ااب عقا ااد محا اادد علا ااى
س ا ا اابيل المل ا ا ااال) ،نو نتيجا ا ا اةع لوج ا ا ااود
ظ اارو

طارئ ااة الم اات بالبلد(سياس ااية

كانت نم اقتصادية ،نم....ال )).
7-2

عدم توسيط حساب المخزون في ان عدم تسجيل مشتريات الخامات ن يد ما جا بالمالحظة من حيث

تسجيل مشتريات الشركة لبعض والمواد األولية على حساب المخزون في تسجيل مبيعات الخامات والمواد
المواد(خامات

ومواد

نولية ،نهاية السنة المالية ي د
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الى اظهار كل األولية على حساب المخزون في

التتلتل

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

رئيس

فرعي

3

النقود

4

االتتثمارات

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

ندوات إحتياطية ،مواد التعبئة من قائمة المركز المالي ونتيجة النشاط نهاية
والتتلي  ،المتنوعات) ،إذ يتم على غير حقيقتها ،كما ي د

المالية،

السنة

اما

الى بخصوص المستلزمات السلعية

تبويب الءقرات المذكور عند صعوبة إج ار المطابقات في نهاية الءتر األخرى

اشار

فقد

الدليل

شرائها مباشرع على حساب المالية .
اجستخدامات(المستلزمات

المحاسبي وهو المرجك األساس
في تبويب الحسابات المالية إلى

السلعية) ،فضالع عن عدم قيام

نن المستلزمات السلعية تأخذ

الشركة بإعاد
المتبقية

الصور اآلتية:

تسجيل المواد

 -سلك تشترى من التير نو

خر السنة والظاهر

تنتج ذاتياع لم تخزن وتصر

ضمن محاضر الجرد على

ألغراض اجستخدام.

حساب المخزون وبالتالي عدم
ظهور هذه المواد( بإستلنا
الخامات

مشتريات

 -سلك

من

تشترى

التير

والمواد

لإلستخدام المباشر من دون

األولية ،إذ يتم تسجيلها على

توسيط المخازن وهذا هو

ضمن البيانات المالية ،مما ي لر

في

المستلزمات

على وضوح وعدالة المركز

السلعية.

حساب المخزون خر السنة)

تتبعه الشركة

اجج ار الذ

تسجيل

المالي للشركة.
عدم التأمين ضد خيانة األمانة  ضع
المس ولين

لألشخاص

عن

الحياز النقدية.

بالمالحظة ،مك

اج ار ات الضبط الداخلي في ن يد ما جا

حماية موجودات وممتلكات الشركة العرض إن الشركة ج تتعامل
من السرقة والحري

الحوادث.

الحدود

وغيرها من بالنقد اج في نضي

وللحاجت الطارئة ،إذ وجه كتاب

 امكانية التعرض للتش والتالعب.

من

الشركة

مقر

في 6060 60 62الءقر ( )2على
استالم المبالغ بصكو

وعدم

استالم النقد ،مك العرض إن لدى

الشركة نكلر من( )60نمين
صندو

وعملية التأمين تحمل

الشركة مبالغ كبير .
1-4

عدم إحتءاظ الشركة بسجل  ص ا ااعوبة التحقا ا ا م ا اان ان اجرص ا ااد
تءصيلي

لإلستلمارات

التي

تملكها يوضح تءاصيل تل
اجستلمارات.

2-4

الظاهر في القوائم المالية فعلية.
 إمكانية التالعب في الحسابات.

عدم متابعة الشركة لألرباح  عدم
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السيطر

على

ن يد ما جا
وسو

يتم

في المالحظة
نقل

المعلومات

الموجود في الحاسبة إلى السجل

الخاص باجستلمارات.

عوائد الشركة لها حضور دائم بجميك

التتلتل
رئيس

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

فرعي

المتحققة من إستلماراتها المالية،

استلمار تل

إجتماعات الهيئة العامة الخاصة

العوائد في مشاريك بالشركة العراقية جنتاج البذور

جديد مما يضيك على الشركة فرص ونخرها

نم سعر السو نيهما نقل خالفاع

استلمارية جديد .

الصادر عن مجلس المعايير

عدم تسعير اجستلمارات وف

للقاعد

الشركة

اجستلمارات المتحققة وامكانية اعاد

عالوع على عدم تقويم تل
اجستلمارات وف قاعد التكلءة
المحاسبية

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم

اجتماع

الهيئة

بتاري  ،6066 6 63إذ اجريت

رقم(  )62اظهار موجودات الشركة في ظل زياد رنس مال الشركة من()6
قاعد

مليار دينار إلى( )3620مليار

ام الكلءة ايهما اقل ( دينار وان قيمة المساهمة باألسهم

المحاسبية والرقابية في جمهورية

السو

الع ار .

لالستلمارات قصير اججل) على هي نعلى من التكلءة.
غير حقيقتها اجمر الذ

قد ي د

الى تضليل متخذ الق اررات خاصة

اجستلمارية منها .
5

الحتابات المدينة والدائنة
1-5

عدم

إرسال

للعمال

تأييدات

دورية عدم التأكد قد ي د

الى اظهار اجرصد

إن جميا ا ا ا ا ااك إج ا ا ا ا ا ا ار ات الشا ا ا ا ا ااركة

والمجهزين من قبل المدينة والدائنة على غير حقيقتها  ،بخص ا ااوص ال ا ااديون الس ا ااابقة ه ا ااي

الشركة.

قد ي د

اجمر الذ

الى تضليل متخذ محال ااة إلا ااى الجهاااات العلياااا وهاااي

الق اررات الخاصة بالمركز المالي للشركة ديا ا ااون الم ا ا اربين وديا ا ااون العشا ا ااائر
.
2-5

دراسة لألرصد

عدم إج ار

العربيا ااة ،اما ااا با اااقي الا ااديون فها ااي

اظهار المركز المالي للشركة على غير لا اادى المحا اااكم ومتابعا ااة ما اان قبا اال

المدينة وتحليل نعمار الديون حقيقته  ،اجمر الذ
وضك

بهد

قد ي د

الى القساام القااانوني ،عليااه ج توجااد ن

التخصيصات تضليل متخذ الق اررات الخاصة بالتطور جدوى من إرسال التأييادات ،إذ تام
في والتوسك من خالل المبالغ الممكن حصاار الااديون والخسااائر الخاصااة

الالزمة للديون المشكو

تحصيلها لتكون متناسبة مك تحصيله من المدينون ،فضالع عن عدم بالحرب كافة وتام مءاتحاة الجهاات
امكانية جدولة الديون مما ينعكس على العليا جتخاذ اجج ار ات المناسبة.
رصيد المدينون الموقو .
حجم السيولة المالية المطلوبة .
3-5

إن

تراكم

األرصد

المدينة عدم السيطر على تل

الموقوفة والمدور من السنوات ي د
السابقة يشير إلى ضع
التدقي

اجرصد مما قد

الى اظهار ارصد ضمن القوائم

قسم المالية غير قابلة للتحصيل ( بالنسبة

الداخلي في تصءية تل

الديون.

لالرصد

المدينة ) كما ان اظهار

اجرصد الدائنة المدور من سنوات سابقة
قد يكون م شر على فشل اجدار في
تسديد التزاماتها تجاه الدائنين .

6

الرواتب واألجور
1-6

عدم قيام قسم الرواتب بإعداد عدم توفير نظام معلومات خاص بالمال
بطاقة

سنوية

لكل

يوج ا ااد ل ا اادى الشا ااركة برن ا ااامج ف ا ااي

منتسب يساعد اجدار في الق اررات اجدارية ش ا ا ااعبة الحاس ا ا اابة ولك ا ا اال موظا ا ا ا

وتأشير كافة المتتيرات فيها.

والمالية الخاصة بالمال من خالل تحديد صءحة لكل شهر.
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التتلتل
رئيس

المالحظة الرقابية

فرعي

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم

المخاطر ونتائجها المحتملة

الشركة

حجم المبالغ المطلوبة ألغراض العالوات
والحوافز والترفيعات اجضافية خالل الءتر
الالحقة  ،عالوع على امكانية اتخاذ
الق اررات اجدارية المهمة المتمللة
من خالل

بالتخطيط لتطوير المال

زجهم بالدورات التدريبية وترفيك الموظءين
باجعتماد على مد

الخدمة والشهاد

الدراسية المرتبطة بالدورات سوا التدريبية
منها والتطويرية .
2-6

ع اادم قي ااام قس اام الرقاب ااة والت اادقي

ارتءاع مبالغ الرواتب المصروفة نتيجة يا ا ا ااتم تا ا ا اادقي اسا ا ا ااما الما ا ا ااوظءين

الا ا ا ا ااداخلي با ا ا ا ااإج ار المطابقا ا ا ا ااات عدم دقة في احتساب تل

المبالغ اجمر ونع ا ا اادادهم ف ا ا ااي ض ا ا ااو البيان ا ا ااات

الدوريا ا ا ااة با ا ا ااين نسا ا ا ااما ونعا ا ا ااداد الذ ينعكس على:

الموجا ا ا ااود فا ا ا ااي الحاسا ا ا اابة ويا ا ا ااتم

المااوظءين بموجااب قاوائم الرواتااب  .6عدم الحءاظ على الموجود النقد

مطابق ااة ذلا ا م اان خ ااالل األوام اار

وسجالت األفراد واجقتصار على

للشركة .

الراتب واألوامر اجدارية الخاصاة

الوفورات النقدية في مشاريك مجدية سجل بأعداد الموظءين.

بالمتتيرات الشهرية.

اقتصادياع .

إجا ا ا ا ار المطابق ا ا ااات ب ا ا ااين قا ا ا اوائم  .6ضياع

فرصة

امكانية

اجداري ا ا ا ااة الخاص ا ا ا ااة ب ا ا ا ااالمتتيرات

استلمار شااهرياع إن وجاادت وسااو

يااتم فااتح

 .3امكانية تسعير المنتج باجعتماد
على كلءة المنتج التقديرية ،مما

ينعكس

ضع

الطلب

على

منتجات الشركة نتيجة ارتءاع سعر
بيك المنتج مقارنة بأسعار المنتجات

المنافسة .
3-6

عدم مس

سجل للسيطر على  ع ا ا ا اادم امكاني ا ا ا ااة التخط ا ا ا اايط للمب ا ا ا ااالغ يوجا ا ا ااد لا ا ا اادى الشا ا ا ااركة سا ا ا ااجالت

الدوام اجضافي ،فضالع عن عدم
صر

نجور العمل اجضافي

مك قوائم الرواتب.

المتوق ااك صا ارفها لألعم ااال اجض ااافية لساااعات العماال اجضااافية نحاادهما
نتيج ااة ع اادم تا اوافر نظ ااام للمعلوم ااات لا ا ا اادى مس ا ا ا ا ول شا ا ا ااعبة اآلليا ا ا ااات
خ اااص باألعم ااال اجض ااافية ،فضا االع واألخاار لاادى ماادير مكتااب الماادير
عاان ص اار تل ا المب ااالغ دون التا ازام الع ااام وت اادق ش ااهرياع ل اادى صا ارفها

العا اااملين بأوقا ااات العما اال اجضا ااافية ،ف ااي نهاي ااة ك اال ش ااهر ام ااا اس ااتالم

ممااا يعماال علااى عاادم تحقي ا الهااد
اجس ا ا اااس م ا ا اان اجعم ا ا ااال اجض ا ا ااافية
المطلوبة.

 امكانية تسجيل ساعات زياد بشاكل
احتي ا ا ا ا ا ااالي ،او تكا ا ا ا ا ا ارار الس ا ا ا ا ا اااعات
اجضااافية لاانءس اجشااخاص ماان دون
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الرواتب فيكون في شهر نخر.

التتلتل
رئيس

المخاطر ونتائجها المحتملة

المالحظة الرقابية

فرعي

اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم
الشركة

توافر سند قانوني لذل .
 امكانيا ا ااة وجا ا ااود اسا ا ااما وهميا ا ااة يا ا ااتم
ادراجها ا ااا بسا ا ااهولة ويسا ا اار واخا ا ااتالس
مبالتها.
7

األمور اإلدارية
 صعوبة مطابقة العدد الءعلي مك ن يد ما جا

1-7

عدم مس سجل للمال .

2-7

عدم ربط العالوات والترفيعات عدم اجلتزام بأدا

األعمال الوظيءية هن ا ااا رب ا ااط ب ا ااين تقي ا اايم الع ا اااملين

تقييم المطلوبة والمحدد

والعااالوات والترفيعااات ،إذ ج يرفااك

القوائم الملبتة.

بالمالحظة ويوجد

في مقر الشركة قسم اجدارية

 امكانية تسجيل اسما
وهميين.

لموظءين نظام خاص بالمال
وسو

في الحاسبة

يتم نقل البيانات إلى

 عدم التحق من وجود تأشير موافقة سجل المال المطلوب.
على استحقا الراتب.
بنظام

الحوافز

العاملين.

ونظام

ضمن التوصي

الوظيءي للعاملين فضالع عن انتشار الموظ ا ا

إج إذا تا اام تقييما ااه وف ا ا

مظاهر السخط تجاه اجدار وعدم رضا إسااتمارات التقياايم المقاار ماان وزار
العاملين تجاه سياساتها اجدارية وبما الز ارع ااة ،ام ااا نظ ااام الحا اوافز فه ااو
يعزز مقاومة التتيير .

نظا ااام مسا ااتقل بذاتا ااه ويا ااتم األخا ااذ
بالش ا ا ا ااهاد والمنصا ا ا ا ااب والخدما ا ا ا ااة

والتقيا ا ا ا اايم وتا ا ا ا اادخل فيها ا ا ا ااا ايض ا ا ا ا ااع
العقوبات إن وجدت.

المصدر( :إعداد الباحثان إعتماداً على المعلومات المتوافرم)

ومن الجدول( )6نعاله ،ي شر للباحلين اآلتي:
 1-1-1-3إن الهيئة الرقابية العاملة قد غطت جزع من المحاور التي تكتسب نهمية مادية كبرى
من شأنها اعانتها في الحصول على صور واضحة عن قو وفاعلية نظام الرقابة
الداخلية المعتمد في الشركة وتقييمه والتأكد متانته وكءا ته وتقرير مدى اجعتماد
عليه وما سيترتب على ذل  ،والذ يملل نساساع لتخطيط عملية التدقي وتحديد حجم
الءحوصات ونطا العمل الم دى من قبلها.
 2-1-1-3إن المالحظات المدرجة قد كشءت عن المجاجت التي كان نظام الرقابة الداخلية فيها
يعاني من ضع

واضح سوا نكان ذل في تطبي السياسات المحاسبية السليمة نو

التقيد واجلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين المعتمد والمتطلبات النظامية والقواعد
المتصلة ذات العالقة بأدا عمل الشركة ،نو .....ال  ،فضالع عن تقديم التوصيات
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الالزمة جج ار التحسينات المطلوبة والتي من شأنها معالجة نقاط الخلل المرصد
وبالتالي رفك ندا النظام وتطويره.
 2-1-3من دراسة اإلجرااات المتخلم من قبل إدارم الشركة لمالفام المالحظات المكتشحة من قبل الهيئة

الرقابية ،الحظ الباحلان وجود قصور في عدد من اجج ار ات المتخذ ومنها(وعلى سبيل الملال
ج الحصر):
 1-2-1-3وجود ضع

واضح في عمل قسم الرقابة والتدقي الداخلي بشأن إعداد تقارير

دورية بأهم المالحظات المكتشءة ،إذ قام القسم بتعميم نتائج الزيارات الخمسة
ال تي نءذها على عدد من المعامل والمواقك من دون األخذ باجعتبار ن لترات قد
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
قد تكون مستوفية في عمل هذه المواقك والمعامل التي لم يتم زيارتها من قبل
القسم ،مما ي د إلى عدم قدر القسم في تحديد مواطن الخلل بصور دقيقة على
ننشطة الشركة كافة وايصال نتائجها لإلدار العليا جتخاذ اجج ار المناسب
بشأنها.
 2-2-1-3إن إقتصار إدار الشركة على المالكات المتوافر في قسم الرقابة والتدقي الداخلي
لتأدية العمل المطلوب من دون األخذ باجعتبار متطلبات الوظيءة من م هالت،
نو العدد الكافي من العاملين لمواجهة نعبا المس وليات والسلطات المءوضة
لهم ،ي لر سلباع على جود ندائهم ،فضالع عن عدم قدر الشركة على اجستمرار
وتحقي التايات المنشود .
 3-2-1-3جا ت إجابة الشركة بشأن الموجودات المستهلكة غير واضحة وقد يعود السبب
في ذل (من وجهة نظر الباحلين) إلى عدم امتال

الشركة دراسة موضوعية

شاملة ومدعمة بالتوصيات لإلستءاد نو التخلص من موجوداتها المستهلكة في
عدد من مواقعها(عن طري البيك ،نو اجهدا على سبيل الملال) ،كما إن عدم
إتاحة الشركة للءصل بين المواد المخزنية (المستعملة والقديمة والمواد الجديد )،
ي شر غياب إج ار 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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البيانات ،عالوع عن كونه مكافئ للنقد ومعرضاع للتش ،مما يعرض الشركة

لخسائر مالية كبير .

 4-2-1-3اشارت الشركة في إجابتها بنقل المعلومات الموجود في الحاسوب إلى سجالت
يتم استحدالها لعدد من الحسابات التي ج تمتل سجالت تءصيلية بشأنها ،وهنا
يجد الباحلان بأنه قد يتءل المس ول إدراج كل نو بعض تءاصيل تل الحسابات
في الحاسوب نصالع(بشكل متعمد نو غير متعمد) قبل نقله للسجالت ،مما ي لر
بالنتيجة النهائية على دقة ومولوقية البيانات المقدمة وصحتها.
 5-2-1-3جحظ الباحلان وجود ضع

في إجابة الشركة بخصوص متابعتها لألرباح

المتحققة من استلماراتها المالية ،إذ إن حضورها الدائم ججتماعات الهيئة المنعقد
ج يكءي كدليل قاطك على متابعتها الجدية ألرباحها المتحققة من إستلماراتها
المالية ،عالوع على إن الشركة قد نيدت مخالءتها للقاعد المحاسبية رقم()62
الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية الع ار بشأن عدم

تقويم تل اجستلمارات وف قاعد التكلءة نم سعر السو نيهما نقل ،مما ينعكس
سلباع في دقة العرض واجفصاح عن استلماراتها.
 6-2-1-3إن تأييد الشركة بعدم التأمين على منتسبيها ممن تكون لديهم مس ولية اجحتءاظ
بالموجودات وحيازتها ضد خيانة األمانة ،يشير إلى انها لم تحق

الوقاية من

حاجت التش والتالعب المحتملة ،مما يعرض اموالها لالختالس وسو التصر .

 7-2-1-3بينت الشركة عدم مسكها للبطاقات المخزنية بالنسبة للمشتريات من اللوازم
والمهمات ،مما ي شر وجود خلل واضح في احكام السيطر على اجصنا
المخزنية بأنواعها المختلءة ،والذ

يد

بدوره إلى عدم امكانية اجعتماد على

المعلومات التي تقدمها ادار المخازن.

 2-3المحور الثاني :األدلة اإلتترشادية الخاصة بالرقابة الداخلية:
 1-2-3الدليل اإلتترشادي الخداا لوحددات التددقيق الدداخلي فدي الدو اةرات :انطالقااع مان التازام الاديوان
بتقااديم العااون الءنااي لااإلدارات الحكوميااة الخاض اعة لرقابتااه فقااد كاناات ل اه جهااود واضااحة فااي

إعا ااداد الا اادليل اجسترشا اااد الخا اااص لوحا اادات التا اادقي الا ااداخلي فا ااي الا ااو ازرات عا ااام6002
لإلسترشاد به في نلنا ندا العمال مان قبال وحادات التادقي الاداخلي فاي الجهاات الخاضاعة

لرقابتاه وبماا يعينهاا علااى ندا واجباتهاا بصاور فاعلاة وكءااو  ،وقاد ضام الادليل اجسترشاااد
محاور عد توزعت على( )36صءحة ،وعلى النحو اآلتي:
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 1-1-2-3المحددور األول :اإلطددار النظددري ،وقددد تضددمن (مءهااوم نظااام الرقابااة والتاادقي
الداخلي ،عناصر نظام الرقابة الداخلية ،ننواع الضوابط الرقابية ،البيئاة الرقابياة،
التاادقي الااداخلي ،الماادققون الااداخليون،

وحااد التاادقي الااداخلي ،مءهااوم ونهاادا

نناواع التاادقي الااداخلي ،مهااام نجهااز الرقابااة والتاادقي الااداخلي ،األمااور الواجااب
مراعاتها في إج ار ات الضبط الداخلي).

 2-1-2-3المحددددور الثدددداني :إجددددرااات التدددددقيق ،وتضددددمن (إجا ا ار ات ت اادقي حس ااابات
الموج ا ا ااودات والمطلوب ا ا ااات ،إجاا ا ا ار ات ت ا ا اادقي حس ا ا ااابات النتيجة(اجس ا ا ااتخدامات
والم اوارد) ،إج ا ار ات تاادقي حسااابات التكااالي  ،إج ا ار ات الرقابااة والتاادقي علااى

العق ااود والمق اااوجت ،إجا ا ار ات الرقاب ااة والت اادقي عل ااى األنظم ااة المالي ااة الممكنن ااة،
إج ار ات تدقي البيانات والحساابات الختامياة ،إجا ار ات تادقي حساابات مشااريك

خطة التنمية القومية).

 3-1-2-3المحددور الثالددث ،تقددارير التدددقيق الددداخلي ومااا ينبتااي نن تشااتمل عليااه ماان
المالحظا ااات الت ا ااي إكتش ا ااءها الم ا اادققين الا ااداخليين ع ا اان نت ا ااائج ت ا اادقي العملي ا ااات
واألنشطة المختلءة وابالغها لإلدار .

 2-2-3األدلدددة اإلتترشدددادية التدددي أعددددها الدددديوان لمنتتدددبيه فدددي تدددبيل أداا عملهدددم
الرقابي:

 1-2-2-3دليل التدقيق رقم( )4الصادر عن مجلس المعايير المحاتبية والرقابية:
نقر مجلاس المعايير المحاسبية والرقابية فاي جماهورية الع ار بتااري 6000 2 66

دليل التدقي رقم( )2بشأن (دراتة وتقويم نظام الرقابة الداخلية) مستنداع إلى معايير

التدقي

ذات الصلة والصادر عن اجتحاد الدولي للمحاسبين( ،)IFACوقد إستهد

مجلس المعايير من وضعه لهذا الدليل صياغة القواعد وتوفير اجرشادات الواجب

اعتمادها من قبل المدق الخارجي للتحق من مدى اجلتزام بالمبادا األساسية لنظام
الرقابة الداخلية المعمول به من قبل إدار المنشأ بقصد تحديد نوع وحجم إج ار ات
الءحص والتدقي

األساسية المطلوبة ،لكي يتمكن في النهاية من إبدا رنيه بالبيانات

المالية للمنشأ موضوع الءحص ،مك التعري
لتحديد نهدا

باجج ار ات المعتمد من قبل إدار المنشأ

نظام الرقابة الداخلية ،فضالع عن نن الدليل قد بين بأن على المدق

الخارجي نن يتعر

على النظام المحاسبي ونظم الرقابة الداخلية بشكل جيد وقياس

مدى كءا تهما في المحافظة على الموارد المادية للمنشأ واجطمئنان على دقة البيانات

المالية وبالشكل الذ يمكنه من تخطيط عمله الرقابي ووضك اجج ار ات الكءو لذل .
وقد تضمن الدليل المحاور ندناه:
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 -التعري

بعدد من المصطلحات لات العالقة بالموضوع والتي تشتمل على المقصود بد:

أ -النظام المحاسبي.

ب -نظم الرقابة الداخلية(المحاسبية ،واجدارية ،ونظام

الضبط الداخلي ،وجهاز التدقي

الداخلي).
 العناصر واألتس التي يقوم عليها نظام الرقابة الداخلية والتي تهم المدقق الخارجي :والتيتتملل بوجود:

 خطة تنظيمية وادارية تحدد اجطار العام لتوجيه وضبط نشاط المنشأ .
 موظءين نكءا .

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

 إج ار ات س ليمة لتسجيل كافة العمليات المحاسبية بالسرعة المناسبة وبالقيمة الصحيحة
والتبويب المحاسبي الصحيح والءتر المحاسبية التي تمت فيها هذه العمليات.

 إج ار ات سليمة لتءويض الصالحيات وتحديد المس وليات والواجبات بدقاة ووضوح ،مك
التقويم والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية لتحاشي احتمال تقادم هذه اجج ار ات.
 إج ار ات الضبط التي تقوم اجدار باستنباطها لتحقي األهدا
-

المناطة بها.

مخاطر التدقيق ونظم الرقابة الداخلية ومكوناتها ،والتي تبين المقصود بمخاطر التدقي الناجمة عن

قيام المدق الخارجي بإعطا نر غير مناسب على بيانات مالية محرفة بدرجة جسيمة ،مك توضيح األمور التي

يجب نن يأخذها بعين اجعتبار لمواجهة تل المخاطر والتي تتضمن(المخاطر الضمنية ،ومخاطر الضبط
(الرقابة) ،ومخاطر اجكتشا ).
 إجرااات فحا نظام الرقابة الداخلية ،والتي ضمت(الءحص المبدئي للنظام ،واجلتزام بتطبيقه). ت ثير أنظمة التشغيل على دراتة وتقويم نظم الرقابة الداخلية. الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرم. التقرير عن نظم الرقابة الداخلية. الملحق( /) 1نظام الرقابة الداخلية على التشغيل اللاتي للمعلومات المحاتبية ،والتي ال تختلفي غاياتها عن الغايات المطلوب تحقيقها في ظل النظم اليدوية بإتتثناا استعمال نساليب التدقي

إستناداع إلى الحاسوب.

وقد إشتمل الملح ( )6على عدد من اجج ار ات والضوابط التي تتملل باآلتي:

 اإلجرااات والضوابط النظرية ،وتتضمن(إج ار ات رقابة تنظيمية وادارية ،الرقابة على
المكونات المادية(األجهز ) والمكونات غير المادية(البرامج) ،إج ار ات لمنك الوصول المباشر
للحاسب والبيانات نو الملءات ،إج ار ات تطوير وتولي
ننظمة التشتيل الذاتي للمعلومات).
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ننظمة الحاسب ،ضوابط لحماية

 إجرااات الرقابة الداخلية على تطبيقات التشغيل اللاتي للمعلومات ،وتتضمن(إج ار ات
الرقابة على المدخالت ،إج ار ات الرقابة على عمليات المعالجة ،إج ار ات الرقابة على
المخرجات).

 الملحق( )2قوائم اتتقصااات نظام الرقابة الداخلية :وتضمن القوائم التي يقوم المدقالخارجي من خاللها باجستءسار من الموظءين العاملين في المستويات الوظيءية المختلءة
في المنشأ  ،عما إذا كانت الضوابط التي ينو اجعتماد عليها قائمة خالل الءتر وذل عاان

طري مجماوعة نسئلة مكتوبة يتم اججابة عليها بكلمة (نعم )تشير إلى مواطن قو النظام

وكلمة (ج) تشير إلى مواطن ضعءه وبما يسهل على المدق

الضع

الخارجي اكتشا

نقاط

من خالل اججابات وقد تضمنت هذه القوائم عد محاور فرعية هي(األما ا ا ا ااور

العامة ،الموجودات اللابتة ،المخ ا اازون ،المشا ااتريات ،اجستلمارات ،النقا ا ا ااود ،الحسابات

المدينة والدائنة ،رنس المال واجحتياطيات ،المبيعا ااات ،الرواتب واألجور ،المستلزمات

السلعية والخدمية ،الحاسبة اجلكترونية ،اجنتاج ،والرقابة اجدارية).

 2-2-2-3منهج التدقيق وفق أتلوب المخاطرRisks- Based-Audit :
حرصاع من الديوان علاى النهاوض بادوره فاي مجاال التادقي وفا األدلاة والمعاايير الدولياة
والمحلية ،فضالع عن سعيه الدائم في تطوير قدرات ومهاارات مالكاتاه الرقابياة وبماا يضامن رقاباة
وتاادقي الجهااات الخاضااعة لرقابتااه اسااتناداع ألفضاال الممارسااات المهنيااة  ،فقااد عماال الااديوان علااى
مزج خبراته السابقة مك نحدث المعايير الدولية في هذا المجاال ( معاايير التادقي والتأكياد الدولياة
 ،مع ااايير اجنتوس ااا )  ،إذ نص اابح اجتجا اااه التقليا ااد للتادقي ا ا يستنءا ااذ الوق ا اات والجها ااد ونص اابح
مكلءااع ،نض

إلى اناه فاي بعاض األحيان لم يعااد فااعاالع في ظال التطاورات الهائالااة التااي ط ارنت

جا ار زياااد األنشاطة والعماليااات وتناوعاهااا فااي ننظماة المعالومااات لااذل نصابح لا ازماااع علااى نجهاز
الرقاابا ااة العليااا تارتي ااب نولويااات العم اال الرقاب ااي والتدقيق ااي فااي ظاال الكاام الكبياار ماان تل ا األنشااطة
والعمليات التي تخضك لرقابتهام وتدقيقهام .
لقد ظهار نسالوب التادقي وفا نسالوب المخاطاار وال ااذ م اان خااللااه يت اام انتاه اااج نسالوب
ت ارتيااب األولويات سوا فااي خطاط دوائاار الرقابااة والتدقيا ا نو إلناا تدقي ا العمليااات واألنشاطة ،
بهااد

التركي ااز علااى المواق ااك ذات المخااط اار العالي ااة ليتاام تتطيتهااا بشااكل جيااد والااذ يا د فااي

النهاية إلى الكءا

في توجيه وتقسيم العمل بين نعضا فري التدقي وكذل ربط ننظماة الرقابااة

الداخلية بالمخاطار وتقييمهاا على هذا األساس.
إن الترض من إعداد هذا اجسلوب هو وضك اجرشاادات الخاصاة بتخطايط تنءياذ عملياة
تاادقي للبيانااات الماليااة ،ويش اتمل التخطاايط لعمليااة التاادقي علااى وضااك إسااتراتيجية تاادقي شاااملة
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للعملية وتطوير خطة التدقي بهاد

تقليال مخااطر التادقي إلاى مساتوى مانخءض بشاكل مقباول،

ويس اااعد الت اادقي وفا ا نس االوب المخ اااطر ف ااي التأك ااد م اان ب ااذل الم اادق العناي ااة المهني ااة الالزم ااة
للمجاجت الهامة في التدقي وان المشكالت المحتملة قد شخصت وتم حلهاا فاي الوقات المناساب
وان عملية التدقي منظمة وتدار بالشكل المناسب مان اجال إن ياتم ندا هاا بأسالوب فعاال وكءا ،
كمااا يساااعد كااذل فااي توجيااه نعضااا فري ا التاادقي واألش ا ار

علاايهم وتاادقي عملهاام  ،وتتوق ا

طبيعااة الت اادقي علااى حج اام وتعقيااد الجه ااة الخاضااعة للت اادقي وخباار الم اادق السااابقة ف ااي الجه ااة
التي تحدث نلنا عملية التدقي .

الخاضعة للتدقي والتتيرات في الظرو

وج يعااد التاادقي وف ا نساالوب المخ اااطر مرحلااة منءصاالة ماان الت اادقي باال هااو عمليااة مس ااتمر
للتدقي  ،إذ على المدق الخارجي:
 .6تحديد إج ار ات تقييم المخااطر للحصاول علاى فهام عاام لإلطاار القاانوني والتنظيماي المطبا علاى
الجهة الخاضعة للتدقي ومدى امتلال هذه الجهة لذل اجطار .
 .6تقييم نظام الرقابة الداخلية قبل تحديد وتقييم مخاطر اجخطا الجوهرية .
 .3ندا مزيا ااد ما اان إج ا ا ار ات التا اادقي عنا ااد مسا ااتوى اجلبا ااات لءئا ااات المعا ااامالت ونرصا ااد الحسا ااابات
واجفصاح التي تستجيب لهذه المخاطر.
ويتملل الهد

من اعتماد التدقي وف نسلوب المخاطر فاي مسااعد المادق علاى ضامان قياماه

بتحديااد نحااداث نو ظاارو

قااد تا لر بشااكل عكسااي فااي قدرتااه علااى ندا عمليااة التاادقي لتقلياال مخاااطر

التدقي إلى مستوى منخءض بشكل مقبول.
واسااتناداع الااى ق ارار الااديوان الم ارقم (  ) 62620فااي  6066 60 62تاام تشااكيل فري ا اعااداد
دليل التدقي المستند للمخاطر وتم اعداد الادليل باجشات ار ماك خبا ار البنا الادولي مان (مكتاب التادقي
الوطني البريطاني  NAOوجهاز التدقي البولند  )NIKوفي ضو دراسة بعاض ادلاة التادقي المحلياة
والمع ااايير الدولي ااة الصا ااادر ع اان معا ااايير الت اادقي والتأكي ااد الدولي ااة ومع ااايير اجنتوس ااا  ،فضا االع عا اان
اجسترشاد بمتطلبات اجنتوسا بخصوص اعداد ادلة التدقي .
لقد ركز منهج التدقي وف نسلوب المخاطر على تحدياد المخااطر بناا ع علاى تقاويم نظاام الرقاباة

الداخلية للعناصر محل الءحص( إذ يتطلب هذا اجسلوب القيام بتحديد وتحليل ودراسة المخااطر ونظاام
الرقابااة الداخليااة فااي كاال مهمااة تدقيقيااة  ،فضااالع عاان تحديااد اجهميااة النساابية للعناصاار محاال التاادقي
للتعم ا فااي فحااص البنااود المهمااة منهااا وتاادقي اجختبااار للبنااود غياار المهم اة وبحسااب درجااة اجهميااة
النسبية ) ،كما تضمن المنهج وضك مجموعة من الضوابط الرقابية وتحديد مساتويات اجلتازام لمجموعاة
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من الحسابات المعتمد في البيئة العراقية كأمللة يسترشد بها القائم بعملياات التادقي وفا هاذا اجسالوب
وبما يساعده في امكانية تقويم نظم الرقابة الداخلية للعناصر محل الءحص .

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

المصدر( :إعداد الباحثان إعتماداً على المعلومات المتوافرم)
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 3-3المحور الثالث :اللجان المش ّكلة بش ن إرتباط واعادم هيكلة أجهةم ونظم الرقابة الداخلية
1-3-3اللجنددة المش د ّكلة لدراتددة آليددة إرتبدداط أجهددةم الرقابددة والتدددقيق الددداخلي بمكاتددب
المحتشين العموميين:
ت ارنس دي اوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد اللجنااة المشااكلة بشااأن(إعددداد دراتددة لليددة إرتبدداط أجهددةم
الرقابدة والتددقيق الدداخلي بمكاتدب المحتشدين العمدوميين) ،وقاد ضامت اللجناة فاي عضاويتها عادداع مان
الساد الخب ار والمختصين الممللين لعدد من الجهات ،وهي(األمانة العامة لمجلس الوز ار  ،دياوان الرقاباة
الماليااة اجتحاااد  ،هيئااة الن ازهااة ،وزار الصااناعة والمعااادن ،وزار الاانءط ،وزار الكهربااا  ،فض االع مءتشااين
ع ااامين ف ااي ك اال م اان(وزار التج ااار ،ووزار الص ااناعة والمع ااادن) ،وق ااد ج ااا تش ااكيل اللجن ااة تنءي ااذاع جح اادى
توصا اايات المنبلقا ااة عا اان الم ا ا تمر الا ااذ عقا ااد برعايا ااة األمانا ااة العاما ااة لمجلا ااس الا ااوز ار للما ااد ما اان(-62
.)6060 3 66
وقااد قاماات اللجنااة المشااكلّة بااإج ار المسااح الميااداني الشااامل لاادوائر الرقابااة الداخليااة فااي الااو ازرات
والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار ماان الناحيتين(القانونيااة واجداريااة) ،ماان خااالل تنظاايم إسااتمار خاصااة لهااذا
الترض جج ار المساح ،وقاد قاام الاديوان برفاك كاا من(اجساتمار ومحضار اللجناة وتوصاياتها) إلاى األماناة
العاماة لمجلااس الاوز ار لتقااوم بادورها بتعماايم اجساتمار علااى الاو ازرات والجهااات غيار المرتبطااة باوزار كافااة
لتاارض إدراج المعلومااات المطلوبااة فيهااا واعادتهااا اليهااا خااالل فتاار ( )30يوم ااع وذل ا لتاارض بنااا قاعااد
معلومات تءصيلية ومتكاملة بكل ما يتعل بأجهز الرقابة والتدقي الداخلي في دوائر الدولة.
والشكل( )3ندناه يعارض إنماوذج اجساتمار المساح الشاامل ألجهاز الرقاباة والتادقي الاداخلي التاي
تم تنظيمها من قبل اللجنة المذكور ،وعلى النحو اآلتي:
"إتتمارم المتح الشامل ألجهةم الرقابة والتدقيق الداخلي"
 -1كش

تحليل هيكلية وارتباط أجهةم الرقابة والتدقيق الداخلي:

اتم الوةارم أو الجهة غير المرتبطة بوةارم
اتم الدائرم أو الشركة العامة
المتتوى التنظيمي لجهاة الرقابة والتدقيق الداخلي
التند القانوني لت تيس جهاة الرقابة والتدقيق الداخلي
الجهة التي يرتبط بها الجهاة
وجود الهيكل التنظيمي للجهاة من عدمه(يرفق مع اإلتتمارم في حال وجودن)

دائرم عامة

قتم

شعبة

تحليلي بعدد العاملين في جهاة الرقابة والتدقيق الداخلي:

 -2كش

المالك المقرر(على متتوى
الدائرم أو الشركة العامة)

المالك الحعلي

المجموع

المنتبون

المدققون

التاندون

المدققون

التاندون

من جهات أخرى

إلى جهات أخرى

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

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

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

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

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

حاالت أخرى

المجموع

مدققون تاندون

 -3نتددبة المددالك الحعلددي للعدداملين فددي جهدداة الرقابددة والتدددقيق الددداخلي إلددى المددالك الحعلددي علددى متددتوى
اإلدارم الرئيتة:
عدد المالك الحعلي في جهاة التدقيق{بحتب مجموع

عدد المالك الحعلي في

النتبة المئوية

المىشر في الحقلين( )3و( )4من الحقرم( )2أعالن}

الدائرم أو الشركة العامة

%

 -4كش د

تحليلددي بعدددد المدددققين العدداملين(المالك الحعلددي) فددي جهدداة الرقابددة والتدددقيق الددداخلي بحتددب

المىهل العلمي:
العدد(المالك الحعلي)

ت

المىهل العلمي

6

دكتوراه نو ما يعادلها

6

ماجستير نو ما يعادلها

3

دبلوم عالي(سنة واحد بعد البكالوريوس)
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العدد(المالك الحعلي)

ت

المىهل العلمي

2

بكالوريوس

6

دبلوم(سنتين بعد اجعدادية)

2

إعدادية فما دون

المجموع

 -5كش

تحليلي بعدد المدققين في الجهاة بحتب اإلختصاا:
العدد

اإلختصاا
محاسبة قانونية
محاسبة
إدار واقتصاد
قانون
إختصاصات نخرى(طبيب ،مهندس...،ال )

المجموع

 -6كش

تحليلي بعدد المدققين في الجهاة بحتب تنوات الخبرم في مجال التدقيق:
العدد

تنوات الخدمة(الخبرم)

المالحظات

أكثر من( )30تنة
 22-25تنة
 24-20تنة
 12-15تنة
 14-10تنة
 2-5تنة
 4-1تنة
أقل من تنة

المجموع الكلي
مدير أو متىول جهاة التدقيق

مدير قتم الموارد البشرية

مدير عام الدائرم أو الشركة العامة

األتم:

األتم:

األتم:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ

التاريخ

التاريخ

الشكل()3
إنمولج اإلتتمارم المتح الشامل ألجهةم الرقابة والتدقيق الداخلي

45

عالوع عما تقدم ،فقد تولت اجمانة العامة تحليل المعلومات المتجمعة لديها والوارد مان الاو ازرات

والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار كافااة ،فااي ضااو إسااتمار المسااح الشااامل المشااار اليهااا فااي الشااكل( )
نع اااله ،وق ااد توص االت ال ااى نت ااائج به ااذا الخص ااوص وعرض ااها خ ااالل نعم ااال الما ا تمر الالحا ا للرقاب ااة
الداخلية الذ عقد للمد من( ،)6066 66 66-66مك العرض إن اللجنة المشكلة قاد ننهات اعمالهاا
وذل جنجازها المهمة التي كلءت بها بموجب كتابها المرقم( )262في.6066 6 2
 2-3-3إعادم الهيكلة المصرفيةBanks Restructuring :
نسهم الديوان وبشكل فاعل في إعاد هيكلة عدداع من المصار
ومن بين ذل

نعاد هيكلة قسم الرقابة والتدقي

الداخلي لمصر

العراقية(الرافدين والرشيد)
الرشيد ،وذل

من خالل

عضويته تحسين نوعية خدماتها لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة في المصار األخرى من جهة
نخرى.

 4-3المحور الرابع :الجانب اإلعالمي لدور الديوان في تطوير نظم الرقابة الداخليدة للجهدات
الخاضعة لرقابته :ويتجلى ذل من خالل اآلتي:
 1-4-3الدورات التدريبية التي اقامها الديوان في مجال الرقابة الداخلية:
حارص الاديوان علاى القياام بادوره الريااد

فاي تنمياة وتطاوير قابلياات وقادرات المالكاات

العاملااة فااي اقسااام الرقابااة والتاادقي الااداخلي فااي الااو ازرات والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار الخاضااعة
لرقابته عن طري زجها في دورات تدريبياة ،وتزويادها باالخبرات الالزماة بتياة دعام ندا هاا وتطاوير
قابلياتها وقدراتها ألدا العمل علاى نفضال وجاه وتشاجيك اجدار علاى تعزياز الاوعي بمءهاوم الرقاباة
الداخلية  ،وبالتالي اجيءا بمتطلبات تطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية فيها ،وبما يتواف مك ما
رسمه في خطته الشاملة في مجال التدريب والتطوير.
وقد بدن الديوان بإقامة دورات متخصصة حول نظام الرقابة الداخلية ونساس التادقي الاداخلي
لمنتساابي الااو ازرات والجهااات غياار المرتبطااة بااوزار اعتبااا ار ماان عااام 6002صااعوداع ،إذ بلااغ إجمااالي
الاادورات المقامااة خاالل األعاوام( )6062 ،6063 ،6066 ،6066 ،6060 ،6002بحاادود()63
دور توزعاات علااى عاادد ايااام بلتاات( )602يااوم وبعاادد مشاااركين بلااغ( )323مشاااركاع ،والجاادول()3
ندناه يعرض عدد هذه الدورات خالل األعوام الماذكور مسابقاع مصانءة بحساب (عادد مارات إقامتهاا،
وعدد األيام ،وعدد المشاركين فيها) ،وعلى النحو اآلتي:
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الجدول()3
الدورات المقامة للمالكات العاملة في اقتام الرقابة والتدقيق الداخلي خالل األعوام()2014-2002

ت

األعوام

عدد الدورات المقامة

عدد األيام

عدد المشاركين

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

63

602

323

المجموع

المصدر( :إعداد الباحثان إعتماداً على المعلومات المتوافرم)

 عدد المشاركين
 التنوات
المصدر( :إعداد الباحثان إعتماداً على المعلومات المتوافرم)
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ومن الجدول( )3والمخطط( )6نعاله ،ي شر بأن عدد الدورات التدريبية التي اقيمات خاالل
عام 6002لمنتسابي الاو ازرات والجهاات غيار المرتبطاة باوزار كانات اجكبار نسابةع إلاى بقياة األعاوام

التي نقيمت فيها ،إذ بلاغ عاددها( )63دور اشاتر فيهاا( )663مشااركاع ،فاي حاين انخءضات خاالل

األع ا اوام الالحقا ااة إذ تراوحا اات نعا اادادها با ااين( )3 -6دور وبعا اادد مشا اااركين يت ا اراوح با ااين()60-2

مش اااركاع ،كم ااا ترك ااز ال اانهج المتب ااك ف ااي مض اامون ال اادورات التدريبي ااة المقام ااة عل ااى نظ ااام الرقاب ااة
الداخلية ونسس التدقي الداخلي.

 2-4-3إنمولج هيكلية تقارير التدقيق Model of auditing reports structure
بارز في تءعيل الجاناب اجعالماي لتقااريره الصاادر
كان لديوان الرقابة المالية اجتحاد
دور ُ
ُ
الاى الجهاات الخارجيااة عمومااع وادارات األجهااز الحكومياة الخاضااعة لرقابتاه بوجااه خااص ،اذ باتاات

وسائل اجعالم اليوم تشاكل نهام وساائل الرقاباة علاى األجهاز اجدارياة ،فضاالع عان كونهاا نصابحت

(وباال منااازع) ساالحاع هامااع مان نساالحة مكافحااة الءسااد ،وماان خاالل ذلا

يساتطيك الااديوان ممارسااة

مهامه في تشخيص األخطا والعيوب التي تطباك عمال األجهاز الحكومياة ويكشا

عان المعوقاات

ويحاادد مصااادر الخلاال واعطااا توصااياته الالزمااة لتالفيهااا ،كمااا انااه يساااعد األطا ار

الخارجيااة فااي

تكوين تقييمهم واتخاذ ق ار ارتهم المالية واجقتصادية السليمة.

وق ا ا ااد نص ا ا اادرت دائ ا ا اار الشا ا ا ا ون الءني ا ا ااة والد ارس ا ا ااات ف ا ا ااي ال ا ا ااديوان تعاميمه ا ا ااا بالع ا ا اادد()22

فاي 6066 2 60و( )62فااي 6066 6 63و( )23فااي ، 6066 2 3و( )26فااي 6066 2 62
التي تضمنت إستحداث نماذج لهيكلية تقرير المدق حول البيانات المالية ،كماا تضامنت تعاديالت
على الهيكلية المعتمد تطبيقها بشأن التقرير مان بينهاا إضاافة محاو اعر فرعيااع يكشا

عان ا مخالءاة

تقاوم بهااا الجهااة الخاضااعة للتاادقي فااي تطبيقهاا للقاوانين واألنظمااة والتعليمااات(ومن ماان بينهااا نظااام

الرقابة الداخلية) والتوصية الالزمة لتالفي المخالءة المدرجة وعدم تكرارها.

من العرض الساب  ،يتضح الدور الذ اضطلك به الديوان لتطوير وتحسين نظم الرقابة الداخلية
للجهات الخاضعة لرقابته ،من خالل ساجل لار باألنشاطة والءعالياات التاي قاام بهاا فاي هاذا الصادد وبماا
ي من إدار نموال الدولة إلى نقصى مستوى من الكءاا

والءاعلياة واجقتصاادية ،وهاذا يلبات الءرضاية التاي

إنطل ا منهااا البحااث والتااي تءي اد ب اأن قيااام األجهااز العليااا للرقابااة باادورها فااي تحسااين وتطااوير نظاام الرقابااة
الداخليااة للجهااات الخاضااعة لرقابتهااا والءحااص المسااتمر لهااذه الاانظم يا د إلااى اجسااتخدام األملاال للم اوارد
المتاحااة وتحقيا الكءااا

والءاعليااة فااي األدا  ،فضاالع عاان إعانااة األجهااز العليااا للرقابااة بااأدا مهمتهااا فااي

المحافظة على المال العام ومناهضة الءساد بأشكاله المختلءة.
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-4المبحث الرابع:
اإلتتنتاجات والتوصيات
Conclusions & Recommendations
 1-4اإلتتنتاجاتConclusions :
 1-1-4هنالا مسااهمة فاعلاة مان دياوان الرقاباة المالياة اجتحااد فااي تطاوير وتحساين نظام الرقابااة
الداخلية للجهاات الخاضاعة لرقابتاه ،ساوا فاي تحدياد مءاصال الضاع

فاي عمال تلا الانظم

وتق ا ااديم التوص ا اايات الالزم ا ااة ججا ا ا ار التحس ا ااينات المطلوب ا ااة عليه ا ااا ،نم ف ا ااي اع ا ااداد األدل ا ااة
اجسترش ااادية واقام ااة ال اادورات التدريبي ااة لمنتس اابي الجه ااات الخاض ااعة لرقابت ااه نم ،..الا ا مم ااا
ي د إلى السير في رفك كءا

األدا من جهة ،وحماية األموال العامة من جهة نخرى.

 2-1-4ان معظ اام المنش ااآت العامل ااة ف ااي القط اااع الع ااام ب ااأمس الحاج ااة ف ااي الوق اات الا اراهن لتحس ااين
وتطوير نظم الرقابة الداخلية المعتمد فيها لمواجهة ن تصدعات ادارية كانت نم مالية مان

شأنها زياد المخاطر المحيطة بأدا العمل بأشكالها المختلءة.

 3-1-4عاادم الت ازام معظاام المنشااآت باألسااس العلميااة والموضااوعية السااليمة عنااد توظي ا

العاااملين

وكااذل تءعياال نظااام الاادوران الااوظيءي بياانهم ،ممااا ي ا لر ساالباع علااى العم ال الم ا دى ونتائج اه

المتحققة.

 4-1-4عدم قيام عدد من نقسام الرقاباة والتادقي الاداخلي برفاك تقاارير دورياة جدار المنشاأ تتضامن
تحديد واضح لمواطن الخلل في العمل المنءذ وعلى مستوى تشاكيالتها كافاة ،مماا يا د إلاى

فشل اجدار في اتخاذ اجج ار المالئم لمعالجة الخلل ،ومناهضة ظااهر الءسااد المنتشار باين
صءوفها بقو .

 5-1-4عدم تعمايم نتاائج وتوصايات الما تمرات العلمياة التاي تبحاث فاي مجاال الرقاباة الداخلياة الاى
الجهات المعنية ،األمر الذ ينعكس في قدر هذه الجهات في معالجة المالحظات المدرجاة
عن عملها.

 6-1-4على الرغم من اقامة الاديوان للعدياد مان الادورات التدريبياة لمنتسابي الاو ازرات والجهاات غيار
المرتبطة بوزار  ،اج انها كانت منخءضة نسبياع خالل سنوات انعقادها ،مما انعكس الره سالباع

في المحافظة المستمر على كءا

المنتسبين ورفك مستواهم المهني.

 7-1-4عدم قيام معظم المنشاآت بتبناي بارامج خاصاة لتقيايم جاود اعماال الرقاباة والتادقي الاداخلي
المنءااذ وماادى تتطيتهااا ألوجااه ننشااطتها كافااة وبمااا ي ا لر ساالباع فااي تنءيااذ ننش اطها وتحسااين
عملياتها.
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 8-1-4اجفتقار لوجود شاهاد تخصصاية تمانح للمادق الاداخلي علاى غارار الشاهادات التاي تمنحهاا
الم سسات التعليمية في جمهورية العا ار  ،وكماا هاو معماول باه نصاالع فاي الادول كافاة ،مماا
يحول دون تطبي المدق الداخلي لعمله المطلوب ببراعة وخبر مهنية نكلر.

 2-1-4اجفتقار لوجاود جمعياات ومنظماات مهنياة متخصصاة تُعناى بشا ون مهناة المادق الاداخلي،
وتكون مس ولة عن اجرتقا بعمله.

 2-4التوصياتRecommendations :

 1-2-4ضرور تطوير الجانب المهني لمنتسبي اقسام التدقي الداخلي من خالل حضور الم تمرات
والندوات وورش العمل والدراسات الجامعية وبرامج التادريب التاي تعناى بتطاوير وتحساين نظام
الرقابة الداخلية ،مك وضك موازنة خاصة وكافية لتتطية مستلزمات التدريب لضمان كءا تهاا،
وبمااا ي ا من انجاااز العماال بدقااة وجااود عاليااة وتخءاايض حاااجت اجخطااا والتااش والتص ارفات

غير القانونية فيها.

 2-2-4علااى المنشااآت كافااة األخااذ باجعتبااار األسااس العلميااة السااليمة والمتطلبااات الواجبااة لتوظي ا
العاااملين ،فض االع عاان تءعياال الرقابااة المزدوجااة ماان خااالل مراجعااة األعمااال ماان قباال شااخص
اخر واتخاذ اجج ار المناسب في حالة اكتشا

ا خلل او قصور.

 3-2-4ضرور قيام الجهاات المسا ولة عان إقاماة الما تمرات العلمياة بتعمايم النتاائج والتوصايات التاي
تبحااث فااي مجااال الرقابااة الداخليااة الااى الجهااات المعنيااة لمعالجااة نوجااه القصااور فااي ممارس اة
عملها ومالفا حاجت الخلل والضع

المرصد .

 4-2-4العمل على إخضاع نظم الرقابة الداخلية في المنشآت لمتابعة وتقيايم مساتمرين للوقاو
نقا اااط الضا ااع

علاى

التا ااي تها اادد فاعليتها ااا ومتانتها ااا والتوصا اايات وتزويا ااد اجدار العليا ااا بالتحليا اال

الموضوعي واجقتراحات البنا

السنو .

الالزمة لمالفاتها ،مك إدراج نتائج التقييم ضمن تقرير اجدار

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

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

 7-2-4المطالبااة بتأساايس منظمااات مهنيااة متخصصااة تُعنااى بش ا ون مهنااة الماادق الااداخلي ،وتكااون
مس ولة عن اجرتقا بعمله.
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المصددادر:
 المصادر العربية:
 -1القوانين والتشريعات والوثائق الرتمية-:
أ .إعااالن بااالي بشااأن "دور الرقابددة الماليددة فددي دعددم اإلصددالو للوصددول إلددى إدارم عامددة ،وادارم هيئددات تتمتعددان
بالكحاام والحعالية" ،بالي ،اندونيسيا6222 ،م.
ب .اعالن ليما بشأن "المبادئ االتاتية للرقابة المالية" ،ترجمة وتعلي د .طار الساطي ،ليما ،البيرو6222 ،م.
ج .اعااالن نيااودلهي بشااأن "المبددادئ االتاتددية لالرتقدداا بمحاتددبة فعالددة ونظددام مالئددم للرقابددة الداخليددة فددي القطدداع
الحكومي" ،نيودلهي-الهند6222 ،م.
د .جمهورية الع ار  -مجلس المعايير المحاسبية والرقابية" ،دليل التدقيق رقدم( )4بشد ن دراتدة وتقدويم نظدام الرقابدة
الداخلية"6000 ،م.
ه .جمهوريااة الع ا ار  ،دي اوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد " ،الدددليل اإلتترشددادي الخدداا لوحدددات التدددقيق الددداخلي فددي
الو اةرات"6002 ،م.
و .جمهورياة العا ار  ،دياوان الرقابااة الماليااة اجتحااد " ،تطددوير أجهددةم الرقابددة الداخليددة" ،ورقااة عمال مقدمااة للمشاااركة
في م تمر الرقابة الداخلية اللاني الذ عقد برعاياة األماناة العاماة لمجلاس الاوز ار تحات شاعار(لتءعيل دور نجهاز
الرقابااة الداخليااة فااي تطااوير ندا الم سسااات الحكوميااة والمحافظااة علااى المااال العااام) للمااد ماان( 66-66كااانون
األول6066 ،)6066م.
ة .جمهوريااة الع ا ار  ،دي اوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد " ،تعدداميم دائددرم الشددىون الحنيددة والدراتددات بالعدددد( )62فدددي
 ، 2011/6/20و( )22فددددي ، 2012/2/23و ( )25فددددي  2012/7/16بشدددد ن إنمددددولجي هيكليددددة تقريددددر
المدقق حول البيانات المالية".
و .جمهورية الع ار  ،ديوان الرقابة المالية اجتحاد  "،دليل منهج التدقيق وفق أتلوب المخاطر"6062 ،م.
(المعددل)" ،جرياد
ط .جمهورية الع ار  ،وزار العدل" ،قانون ديوان الرقابدة الماليدة اإلتحدادي رقدم( )31لتدنةُ 2011/
الوقائك العراقية ،العدد(6066 ،)2662م.

ي .المملكة العربية الساعودية ،دياوان المراقباة العاماة" ،الددليل اإلرشدادي ألعمدال وحددات المراجعدة الداخليدة بداألجهةم
الحكومية والمىتتات العامة"6060 ،م.
ك .المنظمة الدولية لألجهز الرقابية العليا  ،معيار األنتوسا رقم(" ،)6060الدليل اإلرشادي لألجهةم الرقابيدة العليدا
فددي مجددال الرقابددة علددى المىتتددات الدوليددة" ،وليقااة مترجمااة دي اوان المراقبااة العامااة ،المملكااة العربيااة السااعودية،
6266ه.
ل .المنظم ااة الدولي ااة لألجه ااز الرقابي ااة العلي ااا ،اللجن ااة الءرعي ااة التابع ااة للجن ااة المع ااايير المهني ااة ح ااول مع ااايير الرقاب ااة
الداخلية" ،الدليل اإلرشادي لمعايير الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي" ،من دون سنة.
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 -2الكدتب-:
أ .اجتحاد الدولي للمحاسابين" ،إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودم والتدقيق والمراجعة وعمليات الت كيدد األخدرى
والخدددددمات لات العالقددددة" ،ج ،6طبعا ااة ، 6066ترجما ااة جمعيا ااة المجما ااك العربا ااي للمحاسا اابين القا ااانونيين ،المكتبا ااة
الوطنية ،عمان-المملكة األردنية الهاشمية6066 ،م.
ب .نرنز ،لءن ووالدر ،راندال ج .وبيسلي ،ماار س" ،المراجعة المحاتدبية وخددمات الت كيدد مددخل متكامدل" ،تعرياب
ومراجعااة د .محمااد عبااد الءتاااح العشااماو  ،ود.غريااب جباار غريااب ،دار المااري للطباعااة والنشاار ،المملكااة العربيااة
السعودية6063 ،م.
ج .نرناز ،نلءاين ولوبا  ،جاايمس" ،المراجعدة مدددخل متكامدل" ،ترجمااة محماد عباد القااادر الديسايطي ،دار الماري للنشاار،
الرياض -المملكة العربية السعودية6006 ،م.
د .اآللوسي ،حازم هاشم" ،الطريق إلى علدم المراجعدة والتددقيق-المراجعدة النظريدة" ،ج ،6ط ،6دار الكتاب الوطنياة،
طرابلس -ليبيا6003 ،م.
ه .توماااس ،ولاايم وهنكااي ،مرسااون" ،المراجعددة بددين النظريددة والتطبيددق" ،ترجمااة وتعريااب احمااد حامااد حجاااج وساالطان
محمد العلي  ،ط ، 6 ،الرياض -المملكة العربية السعودية 6222 ،م.
و .جربوع ،يوس

محماود" ،مراجعة الحتابات بين النظريدة والتطبيدق" ،ط،6م سساة الاو ار للنشار والتوزياك ،عماان-

األردن6002 ،م.
ة .الحاديلي ،جاساام محمااد خلا " ،رقابددة وتقددويم األداا الحكددومي :دراتددة تحليليددة وتطبيقيددة لواقددع األنظمددة اإلداريددة
والمالية واإلقتصادية وآفاق تطورهدا فدي العدراق مدا بدين عدامي( ،")2003-1220ط ،6األهلياة للنشار والتوزياك،
عمان -المملكة األردنية الهاشمية6002 ،م.
و .الحسون ،عادل محمد ،والقيسي ،خالد ياسين" ،النظم المحاتبية" ،ط ،6بتداد -جمهورية الع ار 6226 ،م.
ط .سااتينبارت ،بااول .ج .ورومنااي ،مارشااال" ،نظدددم المعلومدددات المحاتدددبية" ،الكتاااب األول ،تعريااب د .قاساام إب اراهيم
الحسيني ،دار المري للنشر ،الرياض-المملكة العربية السعودية6002 ،م.
ي .سااعيد ،راس محم ااد ونحم ااد ،علم ااان نم ااين" ،الرقابدددة الماليدددة بدددين النظريدددة والتطبيدددق" ،ط ،1جمهوريدددة العدددراق،
6063م.
ك .صالح ،خولاة عيساى" ،الرقابدة االداريدة والماليدة فدي الدولدة العربيدة االتدالمية" ،دار اجباداع للتصاميم والطباعاة،
بتداد -جمهورية الع ار 6006 ،م.
ل .الصابان ،محماد سامير " ،نظريدة المراجعدة وآليدات التطبيدق" ،الادار الجامعياة ،اجساكندرية -جمهورياة مصار
العربية6003 ،م.
م .عبااداهلل ،خالااد نمااين" ،تدددقيق الحتددابات" ،ط ،6الشااركة العربيااة المتحااد للتسااوي والتورياادات ،القاااهر  -جمهوريااة
مصر العربية6062 ،م.
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ن .القص اااص ،خلي اال محم ااد" ،الحوكم ااة واس ااتراتيجيات الت اادقي ال ااداخلي" ،إدار البح ااوث ،اتح اااد المص ااار العربي ااة،
6062م.
س .موسااكو  ،سااتيءن وساايمكن ،مااار ج" ،نظددم المعلومددات المحاتددبية إلتخددال القد اررات" ،ترجمااة كمااال الاادين سااعيد،
ونحمد حجاج ،دار المري  ، ،الرياض -المملكة العربية السعودية 6006 ،م.
ع .الهاااد  .محمااد محمااد" ،التطددورات الحديثددة لددنظم المعلومددات المبنيددة علددى الكومبيددوتر" ،دار الشاارو  ،القاااهر -
جمهورية مصر العربية 6223م.
 .الاوردات ،خلا

عباداهلل" ،التددقيق الدداخلي" ،م سساة الاو ار للنشار والتوزياك عماان -المملكاة األردنياة الهاشامية،

6002م.
ا.الااوردات ،خلا

عبااداهلل" ،دليددل التدددقيق الددداخلي وفددق المعددايير الدوليددة الصددادرم عددن ،"IIAم سسااة الااو ار للنشاار

والتوزيك ،عمان-المملكة األردنية الهاشمية6062 ،م.

 -3الدوريات والمىتمرات-:
أ .الرحاحلة ،محمد ياسين" ،دور قانون ديوان المحاتدبة فدي المحافظدة علدى االمدوال العامدة فدي المملكدة االردنيدة
الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرم" ،المجلة اجردنية في ادار اجعمال،المجلد،6العدد6002 ،6م.
ب .جمهوريااة الع ا ار  ،دي اوان الرقابااة الماليااة اجتحاااد " ،الرقابددة الماليددة والخدددمات االتتشددارية عددن طريددق أنشددطة
أجهددةم الرقابددة العليددا -المخدداطر والحددرا وامكانيددات مشدداركة الم دواطنين" ،ورقااة عماال قطريااة للناادو ( )66لألماام
المتحد واألنتوسا ".

ج .الشاارع ،مجيااد" ،الرقابددة الداخليددة ودالالتهددا فددي الحددد مددن الحتدداد المددالي :دراتددة تطبيقيددة فددي جهددات رقابيددة"،
بحث منشور ،مجلة المنصور ،العدد( )62ج ،6بتداد -الع ار 6060 ،م.

د .صايام ،ولياد زكرياا وغنيماات ،عباداهلل عقلاة" ،العوامدل المدىثرم فدي فاعليدة أنظمدة الرقابدة الداخليدة فدي الدو اةرات
األردنية" ،المجلة األردنية في إدار األعماال -الجامعاة األردنياة ،المجلاد( ،)2العادد( ،)2عماان -المملكاة األردنياة
الهاشمية6066 ،م.

ه .عبااد ،عبااد الصاااحب نجاام" ،إتددتراتيجية الرقابددة فددي الع دراق" ،د ارسااة منشااور  ،بتااداد ،جمهوريااة الع ا ار  ،ماان دون
سنة.

و .عنبر ،نسيل جبار" ،رقابة ديوان الرقابة المالية اإلتحادي على الجهات التنحيلية ودورن في اإلصالو اإلداري
ودعم األداا الحكومي :دراتة تحليلية لدور الديوان في عمليات اإلصالو اإلداري للجهات الخاضعة لرقابته"،
بحث مقدم للمشاركة في الم تمر العلمي السنو اللاني الذ يقيمه ديوان الرقابة المالية اجتحاد تحت شعار(
قيمة ومنافك األجهز الرقابية في اجصالح اجدار ودعم األدا الحكومي) المنعقد للمد من(،)6063 66 6-2

بتداد -جمهورية الع ار 6063 ،م.

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

العامة لألوقا

التركية بالتعاون مك األمانة

بدولة الكويت والبن اجسالمي للتنمية بجد للمد من( ،)6066 6 66-63إسطنبول -تركيا،

6066م.
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و .مرزه ،جميل جليل" ،ديوان الرقابة المالية وموقعه بين التلطتين التشريعية والتنحيلية" ،مقال منشور ،مجلة
(المراقب العام) ،مجلة نص

سنوية ،العدد( ،)6بتداد -جمهورية الع ار 6066 ،م.

ط .مظهر ،محمد " ،دور األجهةم العليا للرقابة المالية والمحاتبية في تطوير النظام المحاتبي للدولة" ،مقال منشور ،مجلة
اجقتصاد اجسالمي العالمية -مجلة شهرية الكترونية تصدر عن المجلس العام للبنو

والم سسات المالية

اجسالمية بالتعاون مك مركز ابحاث فقه المعامالت اجسالمية ،العدد(6062 )66م.
ي .موف  ،عبد القادر " ،الرقابة المالية من منظور االقتصاد االتالمي واالقتصاديات المعاصرم" ،بحث منشور،
مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ،العدد( ،)6جامعة محمد خيضر بسكر  -كلية العلوم اجقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،الجزائر6002 ،م.

 -4البحوث واألطاريح والرتائل الجامعية-:
أ -البهالن ،عبداهلل فريح" ،الرقابة الشرعية في البنوك التعودية" ،رسالة ماجستير ،غير منشور مقدمة إلى المعهد
العالي للقضا  ،جامعة اجمام محمد بن سعود اجسالمية ،الرياض-المملكة العربية السعودية 6262 ،ه.
ب -العلمي ،صباح سعد الدين عمر" ،دور الرقابة المالية واإلدارية كمدخل للتنمية واإلصالو اإلداري في الدولة"،
بحث منشور ،فلسطين6002 ،م.
ج -محسن ،محمود عبد الساالم" ،مددى اعتمداد المددققين الخدارجيين علدى المددققين الدداخليين فدي تقيديم نظدام الرقابدة
الداخلية  :دراتة تطبيقية على مكاتب تدقيق الحتابات العاملة في قطاع غةم" ،الجا ااامعة اجساالميااة كلياة التجاار
 قسم المحاسبة والتمويل6066 ،م.د -مخلاو  ،نحماد محماد " ،المراجعدة الداخليدة فدي ظدل المعدايير الدوليدة للمراجعدة الداخليدة فدي البندوك التجاريدة
األردنيدة" ،بحااث مقاادم للحصااول علااى شااهاد الماجسااتير فااي علااوم التساايير تخصااص نقااود وماليااة ،جامعااة الج ازئاار،
كلية العلوم اجقتصادية وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير ،الجزائر.6002 ،
ه -مصطءى ،مصطءى ابراهيم محمد " ،نحو منهج متكامل للرقابة على المصار اإلتالمية" ،بحث مقدم للحصول
على شهاد الدكتوراه في اجقتصاد اجسالمي ،الجامعة اجمريكية المءتوحة -مكتب القاهر قسم اجقتصاد
اجسالمي ،جمهورية مصر العربية6066 ،م.
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