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  اإلطار النظري لنظام الرقابة الداخلیة: الفصل األول

     تمھید

یمكن أن تؤدي ھذه التھدیدات إلى مجموعة كبیرة من التھدیدات  تتعرض المنشآت أثناء تواجدھا

إلى تعریض المنشآت إلى خسائر مالیة كبیرة، أو تھدید وجودھا بشكل تام، أما احتمال التھدیدات فیطلق 

الخسائر المالیة الكامنة خسائر  من أمثلةدات شكل الخسائر المالیة الكامنة؛ وتأخذ ھذه التھدیعلیھ الخطر، 

تجھیزات لاألصول كتعرض أصول المنشأة للضیاع أو التخریب أو اإلھمال واالستعمال غیر المشروع ل

زیادة التكالیف نتیجة المبالغة في اإلنفاق كشراء أصول أعلى من  المواد وغیرھا من األصول؛والنقدیة و

قیمتھا، أو شراء مواد بأعلى من أسعارھا، أو إنفاق مبالغ كبیرة على الدعایة أو مصاریف السفر، أیضا 

 نقص اإلیرادات نتیجة عدم تسجیل بعض المبیعات في حسابات المدینین، أخطاء في إعداد الفواتیر

من و؛ المنشآت وتھدید وجودھا أرباحتخفیض  إلى كل ھذا یؤدي ،ون المعدومة وغیرھاالدی للمدینین،

أمثلة المخاطر أیضا عدم دقة البیانات المحاسبیة نتیجة بعض السیاسات واإلجراءات التي تنتج عنھا 

معلومات محاسبیة غیر صحیحة وغیر مالئمة أو مختلفة بشكل تام عن المبادئ المحاسبیة المتعارف 

القیاس بشكل مقصود أو غیر مقصود، مما یؤدي إلى خطاء قد تحدث في عملیات التقویم و، ھذه األھاعلی

من ؛ تضلیل جوھري في القوائم المالیة، وتقدیم معلومات لإلدارة تقودھا إلى اتخاذ قرارات غیر رشیدة

ات التنفیذیة بتطبیق المخاطر المحیطة بھا أیضا عدم قدرة المنشآت على التأكد من التزام اإلدار ةأمثل

 تنتج عنھاالسابقة  المخاطرإن تواجد  .لتحقیق األھداف المرجوة مسبقاالسیاسات اإلداریة الموضوعة 

على البقاء بشكل حیوي والمحافظة على موقعھا في السوق،  المنشأةعیوب تنافسیة وعدم مقدرة 

  .واستمراریتھا

 المتاحة االقتصادیة الموارد وندرةمنشآت ال حجم وزیادة االقتصادي النشاط لتطور نتیجةو

من الوقوع في الخطأ یمنع  الحاجة لبناء نظام رقابة داخلیة إلى ذلك أدى دارة،اإل عن الملكیة وانفصال

مایة األصول واألموال في وح، ر العمل وضمان حسن أداء العملیاتتنظیم سیووالغش واالحتیال، 

وضبط الدقة والثقة في بیاناتھا المحاسبیة، واالرتقاء بالكفاءة  ،المخاطر المحیطة بھامن  المنشأة

  .بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مقدمااإلنتاجیة، وتشجیع االلتزام 

التطرق سیتم  ،بھا المرتبطةوكل األمور  الداخلیةلرقابة ا لنظام باإلطار النظريمن أجل التزود و

 سنتناول في المبحث الثانيو، ماھیة نظام الرقابة الداخلیة إلى ، في المبحث األولالفصل من خالل ھذا

 نتطرق إلى طرقالمبحث الثالث،  فيوأخیرا  ،الرقابة الداخلیة وخصائص نظام فروعمقومات وكل من 

    .یم نظام الرقابة الداخلیةیتق
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  ة الداخلیةماھیة نظام الرقاب: المبحث األول

كوظیف�ة م�ن  تعری�ف الرقاب�ةلتفصیل اإلطار النظ�ري لنظ�ام الرقاب�ة الداخلی�ة، نع�رض ف�ي ھ�ذا المبح�ث، 

العوام�ل المس�اعدة عل�ى و التط�ور ف�ي مفھ�وم نظ�ام الرقاب�ة الداخلی�ةالوظائف اإلداری�ة، ث�م بع�دھا نفص�ل 

   .ھاتطور

  إداریة كوظیفة  تعریف الرقابة: المطلب األول 

 م�ن نظام الرقابة الداخلیة، نعرض مجموعة من التعاریف الخاصة بالرقابة كوظیفةقبل التطرق لمفھوم  

  :الوظائف األساسیة لإلدارة وھي

 م�ن التحق�ق عملی�ة فھ�ي المرس�ومة، الخط�ة مع تتوافق الحوادث لجعل تسعى إداریة وظیفة"  ھي الرقابة

  1"ممكن وقت أقصر في تدلیلھا على والعمل تحقیقھا معوقات عن والكشف لمبتغاةا األھداف إنجاز مدى

  أن من التأكد بغرض المرؤوسین أداء وتصحیح قیاس إلى تھدف اإلدارة وظائف من وظیفة"  ھي الرقابة

 أن التأك�د من تمكن التي الوظیفة فھي ثم ومن، تحقیقھا تم قد لبلوغھا الموضوعة والخطط المنشأة أھداف

  2" تماما أرید لما مطابق یتم أو، تم ما

 االقتص��ادیة األھ��داف تحقی��ق عل��ى الوق��وف م��ن تمك��ن الت��ي األنش��طة بمجموع��ة القی��ام"  ھ��ي الرقاب��ة

 اإلج��راءات م��ن مجموع��ة التخ��اذ تمھی��دا األھ��داف تحقی��ق م��دى عل��ى الوق��وف ل��ىع فض��ال، واالجتماعی��ة

   3"  مسبقا المحددة األھداف تحقیق عن االنحراف حاالت في التصحیحیة

  المش�روع داخ�ل العمل سیر كیفیة على فللتعر أعلى سلطة جانب من والمراجعة اإلشراف"  ھي الرقابة

  تقوم ومستمرة دائمة متابعة عملیة ھي فالرقابة، لھا مخصص ھو لما وفقا تستخدم الموارد أن من والتأكد

 للخط�ط وفق�ا ی�تم االقتص�ادیة أو الخدمیة الوحدة داخل عمل من یجري ما أن من للتأكد الرقابیة الجھة بھا

  4"  الموضوعة والسیاسات

 بھدف وذلك اإلدارة طرف من الصادرة األوامر وھي البرنامج في جري ما كل راجعةم"  ھي الرقابة

   5" األشخاص، األشیاء المجاالت كل على تنطبق وھي، إعادتھا ومنع واالنحرافات األخطاء تصحیح

  

  6"الغش ارتكاب من الموظفین یمنع وازع أو مانع وجود أي لضبطا " بالرقابة المقصود

  

    من التعاریف السابقة یمكن القول أن الرقابة كوظیفة إداریة تھدف إلى مراقبة عملیة تحقیق األھداف 

  .والخطط الموضوعة مسبقا، وتحدید وقیاس االنحراف وتصحیحھ

  

  

  

                                                           
1
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2
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  التطور في مفھوم نظام الرقابة الداخلیة :ثانيالمطلب ال

عل�ى  ،إل�ى إعط�اء ض�مانات معقول�ة ولیس�ت مطلق�ة یھ�دفش�امل كنظ�ام  الداخلی�ةأما فیما یخ�ص الرقاب�ة 

 وتش��جیع االلت��زام بالسیاس��ات المحافظ��ة عل��ى األص��ول والكف��اءة اإلنتاجی��ة، وبص��حة البیان��ات المحاس��بیة،

التي یقع إنشائھا وتطویرھ�ا والح�رص عل�ى فعالیتھ�ا عل�ى  الموضوعة مسبقا؛ ھذه البنیة الرقابیة اإلداریة

م��ن فت��رة إل��ى أخ��رى حس��ب األوض��اع  نظ��ام الرقاب��ة الداخلی��ةتعری��ف  اختل��فو ؛ق اإلدارة العلی��اع��ات

، والحاجة إلى ھذا النظام، ولكي نتمكن من فھ�م أھ�م المراح�ل الت�ي م�ر في كل مرحلة السائدةاالقتصادیة 

   :كما یلي مفھوم نظام الرقابة الداخلیة فيالتاریخي بھا ھذا النظام، نقوم بعرض التطور 

الض�بط ال�داخلي والرقاب�ة ھ�و مجموع�ة  :"التعریف الت�الي 1936وضع مجمع المحاسبین األمریكي عام 

وك�ذلك  غیرھ�ا،التي تتبناھا المؤسسة أو المنشاة نفسھا بقصد حمای�ة أص�ولھا النقدی�ة و الطرق،المقاییس و

  7"بقصد ضبط الدقة المحاسبیة لما ھو مقید في الدفاتر

األم�ر ال�ذي دف�ع  الداخلی�ة،كم�رادف للرقاب�ة  خدمتمصطلح الضبط الداخلي قد اسویتضح من التعریف أن 

وإن ك�ان یختل�ف ك�ل  م مصطلح الرقابة عوضا عن الضبط في التعری�ف نفس�ھاإلى استخد باحثینالبعض 

بھ�ا كان�ت  االھتم�ام أالرقاب�ة الداخلی�ة، عن�دما ب�د نظ�ام أھ�دافا یمك�ن الق�ول إن وم�ن ھن�؛ منھما عن أخ�ر

كان��ت الرقاب��ة  المحافظ��ة عل��ى ممتلك��ات المؤسس��ة، الت��ي تمثل��ت بش��كل أساس��ي حین��ذاك بالنقدی��ة، وم��ن ث��م

الداخلیة قواعد لمراقبة النقدیة، بھدف حمایتھا م�ن الغ�ش واالخ�تالس، ث�م تط�ورت أھ�دافھا لتش�مل حمای�ة 

انب حمایة النقدیة، وم�ن ھن�ا ف�إن األخرى وضمان الدقة في البیانات الحسابیة في الدفاتر، إلى ج األصول

  :8الرقابة الداخلیة كانت تشمل على عنصریین ھما 

 ؛حمایة األموال من نقدیة وأصول أخرى .1

  .الغشوالتي بمقتضاھا یمكن تفادي األخطاء و المحاسبیة،ضمان الدقة  .2

إذ إن حیازة األص�ول تتطل�ب ت�وفیر الحمای�ة المادی�ة المناس�بة لھ�ا،  ،آنذاكلعل تلك األھداف كانت كافیة و

 األرب�اح ه، ھ�ذأرب�اح كبی�رةوتحقیق الدقة الحسابیة لتفادي األخطاء والغش، األمر الذي یؤدي إلى تحقی�ق 

ھ��دف إل��ى حمای��ة األص��ول یالرقاب��ة الداخلی��ة  نظ��ام ، فك��اننش��آتمقیاس��ا كافی��ا لقی��اس ق��درة الم تي كان��ت��ال

 9.في ھذه المرحلة من التطور االقتصاديواألموال وضمان الدقة المحاسبیة 

ف�ي العملی�ات اإلداری�ة واإلش�رافیة، وتعق�د ف�ي  حب ذل�ك م�ن تض�خماالمؤسس�ات، وم�ا ص� وبزیادة توس�ع

تحقی�ق وة اإلنتاجی�ة، ءویلیة ظھرت الحاج�ة إل�ى رف�ع الكف�االمشكالت اإلنتاجیة والتسویقیة واإلداریة والتم

ى لھ�ا ذل�ك إال ع�ن طری�ق رف�ع المادی�ة والبش�ریة، وال یتس�نأقصى استغالل اقتصادي لإلمكانات المتاح�ة 

ة اإلنتاجی��ة، بتخف��یض التك��الیف إل��ى أقص��ى درج��ة ممكن��ة، وانعك��س ھ��ذا التط��ور ف��ي األوض��اع ءالكف��ا

لجن�ة إج�راءات المراجع�ة المنبث�ق ع�ن  الرقاب�ة الداخلی�ة وأھ�دافھا، مم�ا دف�ع نظ�ام االقتصادیة على مفھوم

  :وھو  1949لرقابة الداخلیة سنة نظام االمجمع األمریكي للمحاسبین ،إلى تقدیم تعریف شامل ل

                                                           
الطبعة األولى  والتوزیع عمان ، حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملیة، الجزء األول،  دار الثقافة للنشر  7

   . 274، الصفحة  2009
8
  .274نفس المرجع، الصفحة   

9
  .274نفس المرجع، الصفحة    
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، وجمی�ع الط�رق والمق�اییس المتناس�قة الت�ي تتبناھ�ا المؤسس�ة التنظیمی�ةضمن الرقابة الداخلی�ة الخط�ة تت" 

، واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجیة، وتشجیع االلتزام نات المحاسبیةلحمایة أصولھا، وضبط الدقة والثقة في البیا

  .10" بالسیاسات اإلداریة الموضوعة مقدما

وھذا التعریف یمكن أن یكون أوسع من المعنى المرتبط بھذا المصطلح في بع�ض األحی�ان؛ إن�ھ یعت�رف   

   متد إلى أبعد من تلك المسائل الت�ي ت�رتبط مباش�رة بوظ�ائف األقس�ام المحاس�بیة یالرقابة الداخلیة  نظام بأن

 األداءووالمالیة، وإن مثل ھذا التعری�ف، یمك�ن رقاب�ة الموازن�ة، والتك�الیف المعیاری�ة، وتق�اریر التش�غیل 

   ، ت��دریب مخصص��ا لمس��اعدة األف��راد للنھ��وض بمس��ؤولیاتھمامج ن��، وبراإلحص��ائیةوالتحل��یالت  الدوری��ة،

وكوادر من الموظفین للمراجعة الداخلیة، لتقدیم ضمان إضافي لإلدارة فیما یتعلق بإجراءاتھ�ا المخطط�ة، 

  .وفاعلیة تنفیذھا عملیا

 األخ��رى،قاص��را عل��ى حمای��ة النقدی��ة واألص��ول  یع��د الرقاب��ة الداخلی��ة ل��م نظ��ام مفھ��وم وھك��ذا یتض��ح أن

أي أنھ  اإلنتاجیة،الفنیة واإلداریة ووإنما تعدى ذلك لیشمل النواحي  المحاسبیة،وضمان الدقة في البیانات 

  .نشأةالمیشتمل على جمیع أوجھ نشاط 

ھنی�ة األخ�رى فف�ي الم الرقاب�ة الداخلی�ة م�ن قب�ل الب�احثین والھیئ�ات نظامومنذ ذلك الحین، ازداد االھتمام ب

تشیر الرقابة الداخلیة إلى نظام  "، صدر تعریف عن معھد المحاسبین القانونیین بإنجلترا ھو 1953سنة 

مجم��وع عملی��ات مختلف��ة، م��ن مالی��ة وتنظیمی��ة ومحاس��بیة، وض��عتھا اإلدارة ض��مانا لحس��ن س��یر یتض�من 

  .11" في المؤسسة العمل

  :التاليالفرنسیة التعریف دین صدر عن ھیئة الخبراء المحاسبین والمحاسبین المعتم ،1977وفي عام 

الرقابة الداخلیة ھي مجموعة الضمانات التي تساھم في توجیھ المؤسسة، وتھدف إلى ضمان المحافظ�ة " 

عل��ى األص��ول ونوعی��ة المعلوم��ات وحمایتھ��ا م��ن جھ��ة، وإل��ى تطبی��ق تعلیم��ات اإلدارة، وت��دعیم تحس��ین 

ھ م��ن داخ��ل المؤسس��ة للمحافظ��ة عل��ى م��ن جھ��ة أخ��رى، وتنبث��ق طرائ��ق ك��ل نش��اط وإجراءات�� األداء،

  .12"  ستمراریتھاا

  :یليكما  1978كما صدر تعریف أخر عن لجنة ھیئة المحاسبة بإنجلترا سنة 

من أجل توجیھ  اإلدارة،الموضوعة من قبل  غیرھا،من مالیة و النظم،تتضمن الرقابة الداخلیة مجموعة "

وضبط الدقة ف�ي  األصول،وحمایة  اإلداریة،واحترام السیاسات  الفعالة،العملیات كافة بالصفة المطلوبة و

  .13 "البیانات المسجلة 

  

  

  

                                                           
10
  .275 نفس المرجع، الصفحة  
11
  .275نفس المرجع، الصفحة   

12 C. Lionnel et V.Gerard, Audit et Contrôle interne: Aspects Financiers, Opération et stratégique, 04ème édition 

Dalloze, Paris, 1992, Page 35. 
13

  .276حسین أحمد دحدوح، حسین یوسف القاضي، المرجع السابق، الصفحة   
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ھي العملی�ة المص�ممة والمنف�ذة م�ن قب�ل أولئ�ك "أن الرقابة الداخلیة  315كما أوضح المعیار الدولي رقم 

المنشأة فیما یتعلق  المكلفین بالرقابة واإلدارة والموظفین اآلخرین لتوفیر تأكید معقول بشأن تحقیق أھداف

، ویس�تتبع للق�وانین واألنظم�ة المطبق�ة االمتث�البموثوقیة تقدیم التقاریر المالی�ة وفعالی�ة وكف�اءة العملی�ات و

ذلك الرقابة الداخلیة ویتم تصمیمھا وتنفیذھا لتناول مخاطر العمل المح�ددة الت�ي تھ�دد تحقی�ق أي م�ن ھ�ذه 

  .14"األھداف

  :مكن مالحظة ما یليوفي ضوء ما سبق من التعاریف ی

إن تعریف الرقاب�ة الداخلی�ة ارت�بط باألھ�داف المت�وخى تحقیقھ�ا منھ�ا، فعن�دما كان�ت أھ�دافھا حمای�ة  .1

األصول النقدیة، كان�ت تع�رف عل�ى أس�اس أنھ�ا مجموع�ة القواع�د واإلج�راءات الت�ي تتب�ع لحمای�ة 

یفھ�ا لیش�مل س�ائر تل�ك النقدیة، وعندما توسعت أھداف الحمایة لتش�مل األص�ول األخ�رى، امت�د تعر

الرقابة الداخلیة وبتوسع حجم نظام األصول، وأھمھا المخزون وتعد ھذه المرحلة األولى لالھتمام ب

المؤسس��ات، توس��عت أھ��دافھا وص��ار م��ن ض��من تل��ك األھ��داف العم��ل عل��ى تقلی��ل احتم��ال ح��دوث 

ھ�داف، ولع�ل كاف�ة، فتط�ور مفھومھ�ا لیقاب�ل تل�ك األاألخطاء والغ�ش ع�الوة عل�ى حمای�ة األص�ول 

األم�ریكیین  التعریف األدق الذي یعكس تلك األھ�داف ھ�و التعری�ف الص�ادر ع�ن معھ�د المحاس�بین

الرقاب��ة الداخلی��ة، وبزی��ادة االھتم��ام  نظ��ام ل��ك المرحل��ة الثانی��ة م��ن تط��ورتویمك��ن ع��د  1936س�نة 

ة ءم��ن أھ��دافھا العم��ل عل��ى رف��ع الكف��ا ة اس��تخدام الم��وارد المتاح��ة، أي عن��دما أص��بحءكف��ابتحقی��ق 

ویمك�ن  1949األمریك�ي للمحاس�بین الص�ادر س�نة  المعھ�داإلنتاجیة، ویظھر ذلك جلیا في تعریف 

 .الرقابة الداخلیة نظام عد ھذه الفترة المرحلة الثالثة من تطور

 

 احی�ة الوس�ائلتكاد تكون منسجمة فیما بینھا، سواء من ناحیة األھداف أم من ن التعاریفھذه إن .   .2

 :من خالل الجدول المقارن التالي ما سبقیمكن توضیح و
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  .276ة الصفح المرجع، نفس  
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  .ووسائلھا الداخلیة الرقابة نظام مقارنة أھداف ):01(جدول رقم  

  

  

 .277دحدوح، حسین یوسف القاضي، المرجع السابق، الصفحة حسین أحمد :المصدر

  

  

  

  

  

  

المجم��������ع األمریك��������ي للمحاس��������بین 

AICPA-1949   

الھیئة الفرنسیة للخب�راء المحاس�بین 

ECCA-1977   

معھد المحاسبین القانونیین 

-PCCABب�����������������إنجلترا 

1978 

اإلتح��اد ال��دولي للمحاس��بین 

IFAC 

  :األھداف  

 .الحمایة  -1

  

 

 .األصول بأنواعھا   - أ

 

ض���بط الدق���ة والثق���ة    - ب

ف������������ي البیان������������ات 

 .المحاسبیة 

  

  

  

 

 االلت���������������زامتش���������������جیع  -2

بالسیاس���������ات اإلداری���������ة 

 .الموضوعة مقدما 

  

 

بالكفای�������������ة  االرتق�������������اء -3

 .  اإلنتاجیة

  

 

) الحمای�����ة(ض�����مان المحافظ�����ة  -1

 : على

 

 .األصول بأنواعھا  - أ

 

 .نوعیة البیانات  - ب

  

  

 

  

  

 

 .تطبیق تعلیمات اإلدارة -2

  

  

  

 

 تدعیم األداء وتحسینھ -3

 

المحافظ������ة عل������ى اس������تمراریة  -4

 .المؤسسة

  

 

 :الحمایة -1

  

 

 .األصول بأنواعھا  - أ

 

ض������بط الدق�������ة ف�������ي   - ب

 .البیانات المحاسبیة

  

  

  

  

 

احت����������رام السیاس����������ات  -2

 .اإلداریة 

  

  

 

س���ائر العملی���ات  توجی���ھ -3

  .بالصفة المطلوبة 

 

 :الحمایة الكاملة -1

  

 

األص����������������������ول   - أ

 .بأنواعھا

ض��������بط الدق��������ة   - ب

واالكتم���������ال للس���������جالت 

وتھیئ�����������ة المعلوم�����������ات 

الموثوق�������ة ف�������ي الوق�������ت 

 .المناسب

من����ع واكتش����اف   - ت

 .الغش والخطأ 

 

االلت������������������������زام  -2

بالسیاس���������ات اإلداری���������ة 

والخط������ط واإلج������راءات 

 .والقوانین والتنظیمات 

 

ض�����������مان إدارة  -3

  .وكفء للعملمنظمة 

  :الوسائل 

 الخطة التنظیمیة  -

س���ائر الط���رق والمق���اییس  -

  . المتناسقة

  

  

 .التنظیم  -

  .طرائق كل نشاط وإجراءاتھ -

  

مجم����وع ال����نظم  -

م����������ن مالی����������ة 

  .وغیرھا 

   

السیاس��ات واإلج��راءات  -

س�����واء أكان�����ت متعلق�����ة 

بش��كل مباش��ر بوظ��ائف 

النظ�������ام المحاس�������بي أم 

  . غیر متعلقة بھا 
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ض�بط الدق�ة ف�ي أھ�داف الحمای�ة، ورك ف�ي ، تش�تالس�ابقة یالحظ ف�ي الج�دول أع�اله أن التع�اریف األربع�ة

ص�ریحا ف�ي  ظھ�رة اإلنتاجیة فقد ءاع الكفاإلداریة، أما ھدف رف بالسیاسیات االلتزام، والمحاسبیةالبیانات 

  . AICPAتعریف 

 .ة اإلنتاجیةءأشار إلى تدعیم األداء وتحسینھ، مما یؤدي إلى رفع الكفا:   ECCAأن تعریف -

ة ءلس��لیمة یعن��ي العم��ل عل��ى رف��ع الكف��اأش��ار إل��ى توجی��ھ العملی��ات الوجھ��ة ا: PCCABأن تعری��ف  -

 .اإلنتاجیة ھو األخر

 ."الفعال للموارد االقتصادياالستخدام " فقد امتاز في التعبیر عن ذلك بعبارة : IFAC تعریف أما -

الت�ي رس�مھا تعری�ف المجم�ع ومن ھنا یمكن الق�ول إن ھ�ذه التع�اریف ل�م تخ�رج ع�ن الخط�وط العریض�ة 

ویالح��ظ أیض��ا أن ھ��ذه التع��اریف  ؛التعبی��ر عنھ��ا ب، وإن اختل��ف أس��لو1949حاس��بین ع��ام األمریك��ي للم

حی��ث انطلق��ت م��ن الداخلی��ة،  الرقاب��ة نظ��امف��ي تعری��ف  AICPAالمتب��ع نفس��ھ م��ن قب��ل  ألس��لوبتض��منت ا

  . الوسائل لتصل إلى األھداف

بأسالیب مختلفة والواردة في  لنظام الرقابة الداخلیة،األخرى وھناك العدید من التعاریف والتفسیرات 

  :   ما یليك مراجع متعددة یمكن عرض بعض منھا

أنھ جزأ ال یتجزأ من إدارة الشركة وتمثل صمام األمان في الدفاع عن أصول  ":التعریف األول

وممتلكات الشركة وحمایتھا من التالعب حیث تشمل ھذه الرقابة الخطط والطرق واإلجراءات 

 .15"المستخدمة لتحقیق األھداف وبالتالي تدعم اإلدارة المعتمدة على أساس األداء 

من أنھا الخطة التنظیمیة " الداخلیة من قبل معھد المدققین الداخلیین عرفت الرقابة : نيالتعریف الثا

والسجالت واإلجراءات التي تھدف للمحافظة على موجودات الشركة وضمان كفایة استخدامھا والتأكد 

من سالمة ودقة السجالت المحاسبیة بحیث تسمح بإعداد بیانات مالیة یعتمد علیھا ومحضرة طبقا للمبادئ 

  .16"ة المتعارف علیھا المحاسبی

من أنھا مجموعة النظم الرقابیة المالیة وغیر المالیة التي تضعھا " كذلك  توقد عرف: ثالثالتعریف ال

التأكد من االلتزام بالسیاسات اإلداریة ، تسییر نشاط المؤسسة بطریقة فعالة وسلیمة اإلدارة بقصد

 .17" بكفاءة وفعالیةالمحافظة على موجودات، وأنھا استعملت ، والقانونیة

 تتم العملیات أن دائم، بشكل التأكد یتیح للمعلومات دقیق نظام وضع تتضمن عملیة" ھو: رابعالتعریف ال
 ویتم الفعلي األداء عن دائمة مرتدة بیانات وجود على النظام ھذا ویقوم الموضوعة، الخطة حسب

  .18"الموضوعة بالخطة مقارنتھا
 

 أو والقواعد والقوانین اإلجراءات واحترام التزام نحو موجھ، التسییر تعمیم نظام ھو": خامسالتعریف ال
 .19"معقولة مبادئ تحقیق إلى یؤدي نشاط أي
  

  

                                                           
  . 46الصفحة  ،2009، عمان دار الرایة للنشر والتوزیع عطا هللا أحمد سویلم الحسبان، الرقابة الداخلیة والتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلومات، 15
  .81، الصفحة 2004وائل للنشر، الطبعة الثانیة ، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعلمیة، دار ھادي التمیمي  16

17
  .81الصفحة ، المرجع نفس  

18
  .287 فحة صال، 2000 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار المشاریع، وجدولة إدارة ماضي، توفیق محمد 

19
 Hamini allel, Le Contrôle Interne et L'élaboration Comptable, Office des Publications Univers, Alger, 2003, Page 13. 
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  الرقابة الداخلیة نظام العوامل المساعدة على تطور :المطلب الثالث

    : 20یلي من أھم األسباب التي ساعدت على تطور الرقابة الداخلیة واتساع نطاقھا ما

  حجم المشروعاتكبر  .1

لتعدد  ، نتیجةاشرة، إلى صعوبة إدارتھا إدارة فعالة مبأدى اتساع حجم المؤسسة، وتشعب نشاطھا

، وقد أدى من العاملین كبیر وتشعب بنائھا التنظیمي وتعقده، واستخدام عدد ،عملیاتھا وتنوع مشكالتھا

وإلى ، من ناحیة ،المؤسسة صغیراكانت قائمة عندما كان حجم التي  ذلك إلى فقدان الصلة المباشرة،

االعتماد على تقاریر إداریة وكشوف مالیة وإحصائیة وغیرھا من البیانات التي تھدف إلى تلخیص 

األحداث الجاریة وترجمتھا إلى أرقام یمكن عن طریقھا تتبع العملیات والتحقیق الرقابة على نواحي 

سائل أھدافھا وتحقق غایاتھا، فإنھ ال بد من صحة ولكي تؤدي ھذه الو ،النشاط المختلفة من ناحیة أخرى

  .من بیانات وأرقام وخلوھا من أي خطأ أو تضلیل نھ ھذه التقاریر والكشوفما تتضم

  رغبة اإلدارة في تقدیم البیانات الصحیحة .2

، تجاه المالك أو المساھمین أو الدولة، فإنھا مجبرة على في تحسین صورتھاإذا كانت المؤسسة ترغب 

القرارات، فإذا  اتخاذلى الجھات التي تستخدم تلك البیانات في دقیقة إالالصحیحة و تقدم البیاناتأن 

و تأخر میعاد تقدیمھا، فإنھ تقع على اإلدارة عقوبات تنص علیھا ة أو مظللة، أكانت البیانات خاطئ

تتخذ القرارات من ن قوانین مختلفة كما تھتم اإلدارة العلیا بأن تقدم لھا بیانات قابلة للتصدیق وأ

المستویات اإلداریة األخرى، كما یستدعي األمر وجود تلك البیانات حاضرة وصحیحة عند الطلب وال 

   .یتسنى لھا ذلك إال إذا أعدت نظاما فعاال للرقابة الداخلیة وطبقتھ

 اریةبلخارجیة للحسابات إلى مراجعة اختتحول مھنة المراجعة ا .3

عندما كان حجم  ،كافةكان مراجع الحسابات الخارجي یقوم بمراجعة تفصیلیة للعملیات المحاسبیة 

 وتشعب عملیاتھا وتعقدھا، أصبح من ،ولكن باتساع حجمھا ،ونشاطھا محدود ،المؤسسة صغیرا

وحتى إذا كان ذلك ممكنا، فإنھ یتطلب وقتا طویال وتكلفة زائدة  ،شاملة المتعذر القیام بمراجعة تفصیلیة

  .      قد تكون غیر اقتصادیة، وربما یؤدي إلى االرتباك في العمل إذا طالت مدة المراجعة

  للمؤسسةتطور الشكل القانوني  .4

لك أدى ذالضخمة لزیادة االستثمار، و األموال، ظھرت الرغبة في البحث عن وبكبر حجم المؤسسات

، فظھرت شركات إلى  شركات األموال األشخاصلى تطور الشكل القانوني للمؤسسات من شركات ع

ھي التي  ممثلة بمجلسھا الملكیة على اإلدارة وأصبحت اإلدارة العلیا بانفصال تمیزتالمساھمة، التي 

 تفویض السلطات بجمیع العملیات محدودة، اضطرت إلىتوجھ المؤسسة، ولما كانت قدرتھا على القیام 

والمسؤولیات إلى مدیریات مختلفة، وتحدید وظیفة معینة لكل منھا وتعیین مسؤول عنھا، وحتى داخل 

التي تتبع لھا وتحدید مسؤول عن كل  المدیریة الواحدة، یتم توزیع االختصاصات على األقسام المختلفة

، تسیر المدیریات واألقسام المختلفة منھا، ونتیجة لذلك أصبحت اإلدارة العلیا في حاجة للتأكد من أن

                                                           
20

  .272ة ، الصفحالمرجع السابق حسین یوسف القاضي، دحدوح،حسین أحمد    
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الرقابة الداخلیة بمفھومھا الشامل ھي نظام  إنا یمكن القول نللخطوط العریضة التي رسمتھا وھ وفقا

   .التي تبین ذلك، وتطمئن اإلدارة عن سالمة سیر العمل بالمؤسسة 

  اضطرار اإلدارة إلى حمایة أصول الشركة .5

ملكیة عن اإلدارة  ذات مسؤولیة كاملة عن حمایة أصول الشركة وأصبحت اإلدارة نتیجة انفصال ال

ما یكفل  وموجوداتھا، من الضیاع وسوء االستعمال، وتطلب األمر أن تضع اإلدارة من اإلجراءات

یاتھا تجاه المالك أو المساھمین أو الدولة، فإنھا ، وحتى تتمكن من إخالء مسؤولالحمایة لھذه األصول

علیھا أن توفر سلسلة من اإلجراءات التي تعمل على حمایة األصول والتأمین علیھا، كما تعمل على 

على تفادي األخطاء واإلھمال والتبذیر، واكتشاف ما قد یحدث من ذلك، وھذه األمور واجبات تقع 

و فشلھا بمدى تحقیقھا إلى ھذه الوظیفة األساسیة ومما یساعدھا على حھا أاعاتق اإلدارة، التي یقاس نج

  . ذلك وبدون شك، وضع نظام محكم للرقابة الداخلیة

في األسباب أو العوامل التي ساعدت في تطویر مفھوم نظام الرقابة الداخلیة وفي األخیر یمكن إیجاز 

      :   21ھيالتالیة النقاط 

 ؛نشاطھا وتنوع أعمالھاكبر حجم المشروعات واتساع  -

 ؛انفصال الملكیة عن اإلدارة -

 ؛إلى بیانات دوریة وبصورة مستمرةحاجة اإلدارة الخاصة والعامة  -

 ؛وبصورة مستمرةصحیحة حاجة العدید من الجھات العامة في الدولة إلى بیانات  -

 ؛مسؤولیة اإلدارة عن حمایة أموال المشروع -

 ؛ت الموضوعة من السلطة العلیا في المشروعتشجیع العاملین على االلتزام بالسیاسا -

 .ة اإلنتاجیة وكفاءة األداء في المشروعءالعمل على رفع الكفا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .212 الصفحة، 2004علي حاج بكري، أصول مراجعة الحسابات، منشورات جامعة حلب، حلب   21
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   نظام الرقابة الداخلیة كوناتمو خصائصووفروع  ھدافأ: انيالث مبحثال

تناول تطورھا نتعریف نظام الرقابة الداخلیة والعوامل التي ساعدت على بعد عرض وتفصیل كل من  

  .ھاكوناتمھا وخصائصو ھافروعو نظام الرقابة الداخلیة أھداففي ھذا المبحث 

  الداخلیةنظام الرقابة  أھداف:المطلب األول 

  : 22الفعال الرقابة الداخلیة نظام ھاقحقی التياألھداف األساسیة تتمثل   

  واستخدامھا بكفاءة وفعالیة حمایة األصول .1

وتتعدد التفسیرات الخاصة بكلمة ؛ المقصود بكل من الحمایة واألصولھذا الھدف معرفة  تحلیلیقتضي 

أي  ، وبما أن ھناك تعمدا،طاء المتعمدة في معالجة العملیاتالحمایة فقد یقصد بھا الوقایة من األخ

ن تخطیطا مدروسا بواسطة أفراد غیر أمناء ذوي نیات احتیالیة، فإن ذلك یعد غشا ولیس خطأ، إذ إ

مة حمایة الوقایة من األخطاء المتعمدة وغیر كل، وقد یقصد بالخطأ ھو ما یرتكب عن غیر قصد أو تعمد

 ضدالمتعمدة في معالجة العملیات واستخدام األصول، وقد یقصد بھا كل وسائل المحافظة على األصول 

 لحرائقكا راألخطاباإلضافة إلى  الغش واالختالس، والسرقة، :غیر المرغوب فیھا كافة مثل األمور

وطبقا لرأي لجنة إجراءات المراجعة المنبثقة عن المعھد األمریكي للمحاسبین، فإن كلمة حمایة ، مثال

تعني وقایة األصول من الخسائر التي قد تنتج عن الغش أو األخطاء أو األمور األخرى غیر المرغوب 

 التجھیزات،تة كاألبنیة والعقارات ووأما األصول المقصود حمایتھا فھي تتضمن األصول الثاب؛ فیھا

  ...المخزونكالنقدیة و المتداولة،واألصول 

، وتتم حمایة مثال الحرائقك ،خطاراألوتتم حمایة األصول الثابتة بصیانتھا والمحافظة علیھا ضد 

األصول المتداولة بالمحافظة علیھا ضد السرقة واالختالس والغش واألخطاء واألمور األخرى غیر 

حمایة من ال على األصول ویتم التحقق الحمایةب فیھا، وتقع المسؤولیة كاملة على اإلدارة في المرغو

الكاملة والمستمرة ھذه، عن طریق مطابقة األرصدة الدفتریة في السجالت المحاسبیة مع األصول المادیة 

المتوفرة، باإلضافة إلى كون كل المدخالت والمخرجات خالل الفترة المالیة المعنیة، كاملة وقانونیة 

   . ومصرحاً بھا ومثبتة

جھ اإلسراف والقصور والتبذیر في استخدام الموارد یعني االستخدام االقتصادي للموارد تجنب أوو

ة قدرة المؤسسة أو ءوتعني الكفا ة اإلنتاجیة في استخدام تلك الموارد،ءو من ثم االرتقاء بالكفا المتاحة،

  .أي وظیفة أو نشاط معین على تحقیق الھدف المحدد بأقل تكلفة ممكنة

ن أھمھا الموازنات التخطیطیة، والتكالیف المعیاریة، اإلنتاجیة، م ةءبالكفا عدة أسالیب لالرتقاء وتتبع

  ...ودراسة الزمن والحركة، ورقابة الجودة، وتدریب العاملین لرفع مستوى أدائھ
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  .280-278ة ، الصفحالمرجع السابقحسین أحمد دحدوح،حسین یوسف القاضي، 
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 دقة البیانات المحاسبیة  .2

المؤسسة ضمن بیئة تعني دقة البیانات أن تكون المعلومات موضوعیة، تعطي صورة عادلة عن وضع 

المناسب خدمة  تلشكل الكامل والمالئم وفي الوقالمعلومات حاضرة وجاھزة بانشاطھا، وأن تكون ھذه 

لألطراف المستفیدة وترتبط المعلومات المحاسبیة بالعملیات الناتجة عن مزاولة األنشطة المختلفة 

 بالمؤسسة، تلك العملیات التي تعتبر مجاال لتطبیق الرقابة الداخلیة وتتولد عنھا معلومات محاسبیة، وتتم

 ي الدفاتر،وتسجیلھا ف فیذھا،وتن ح بالعملیة،التصری :عملیات عبر سلسلة من الخطوات ھيھذه ال

التي یمر بھا إتمام العملیات، مع إجراء عملیة فإذا ما تمت مراعاة ھذه الخطوات  ؛المحاسبة عن نتائجھا

الوثوق فیھا وعدھا دقیقة یمكن المراجعة لما یتم تسجیلھ فإن المعلومات المحاسبیة الناتجة عن ذلك 

  .كاملةومالئمة و

  بالسیاسات اإلداریة االلتزام .3

تغطي  تتم ترجمة أھداف المؤسسة إلى مجموعة من السیاسات والخطط واإلجراءات المتكاملة، التي

جوانب المؤسسة كافة وتصدر بذلك اإلدارة قرارات وتعلیمات توجھھا إلى منفذي العملیات المختلفة، 

ء أكانت ھذه القرارات والتعلیمات كتابیة أم شفویة، فإنھا تخضع لعملیة ا، وسوات اإلداریةعبر المستوی

األمر الذي یستوجب أن  التنقیح أو التعدیل بما یؤدي إلى فھم القصد الصحیح منھا، من جانب المنفذین

ومالئمة ال تحتمل التأویل، حتى یمكن التقید بھا وتنفیذھا كما التعلیمات اإلداریة واضحة  تكون ھذه

المتضمنة في  والخطط واإلجراءات اإلداریة السیاسات استیعابرسمت، مما یسمح بالقول إن درجة 

  . القرارات والتعلیمات، والتمسك بھا وتطبیقھا، تنعكس على مدى تحقیق أھداف المؤسسة

یاسات والخطط واإلجراءات الواجب إتباعھا، ویرافق تحدید وضع السبویرتبط تحدید المسؤولیات 

وحجم المسؤولیات، ومما یستدعي وجود دلیل یوضح ھذه ولیات تفویض السلطات بما یتماشى المسؤ

یحدث أي تداخل أو  ال بل یوضح خطوط السلطة والمسؤولیة بشكل أكثر تفصیال، حتى االختصاصات،

ة من تزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعاإلخالل أو إلى عدم االلتضارب أو تكرار للعمل، یؤدي إلى 

  .قبل اإلدارات واألقسام التنفیذیة المختلفة
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  نظام الرقابة الداخلیة خصائصو فروع :المطلب الثاني

I. إلى قسمینحسب األھداف السابقة  یمكن تقسیم نظام الرقابة الداخلیة :فروع نظام الرقابة الداخلیة: 

  

مقاییس التي الجراءات واإلرقابة مانعة في طبیعتھا، حیث أنھا مجموعة ھي و: الرقابة المحاسبیة  . أ

والمحافظة على تحول دون حدوث األخطاء في البیانات واألخطاء في اإلجراءات المحاسبیة 

 الخطة "الرقابة الداخلیة المحاسبیة بأنھا  SAS :n°01عرفت لجنة معاییر التدقیق  لقدو ،األصول

وما یرتبط بھا من إجراءات وأسالیب تھدف إلى حمایة األصول والتأكد من دقة البیانات  التنظیمیة

    . 23"المحاسبیة المستخدمة في السجالت المحاسبیة

تتضمن الرقابة اإلداریة السیاسات والخطط التنظیمیة والسجالت والتي تھدف إلى : الرقابة اإلداریة    . ب

تنمیة روح االلتزام بتطبیق السیاسات والتعلیمات واإلجراءات اإلداریة زیادة الكفاءة التشغیلیة و

خطة التنظیم وما یرتبط بھا من " بأنھابالمنشأة وقد عرفت لجنة معاییر التدقیق الرقابة اإلداریة 

إجراءات وأسالیب تختص بالعملیات القراریة، وتقود اإلدارة إلى فرض سلطتھا وتحكمھا في ھذه 

 ." 24العملیات

 الرقابة 01رقمفي نشرة معاییر المراجعة  AICPAولقد عرف مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي 

  : 25ما یلياإلداریة كالمحاسبیة والرقابة 

تحتوي ھذه الرقابة على الخطة التنظیمیة واإلجراءات المتبعة والسجالت : الرقابة المحاسبیة  . أ

المستخدمة التي تتعلق بحمایة أصول الشركة والتأكد من صحة البیانات المحاسبیة ومدى إمكانیة 

  . االعتماد علیھا

ومقاییس تحتوي ھذه الرقابة على الخطة التنظیمیة وكل ما یرتبط بھا من إجراءات : الرقابة اإلداریة  . ب

تتعلق بتفویض سلطة اعتماد العملیات، والتي تعتبر من مسؤولیات اإلدارة نحو تحقیق أھداف 

 .المشروع وذلك نقطة بدایة في وضع الرقابة المحاسبیة على العملیات

ف فالخطة اھداأل طبیعةھ تم تقسیم نظام الرقابة الداخلیة إلى فرعین حسب مما سبق یمكن القول أن

جراءات والمقاییس التي تھدف إلى المحافظة على األصول ودقة البیانات المحاسبیة ھذا التنظیمیة واإل

الخطة التنظیمیة من  الجانب األخر الجانب من نظام الرقابة الداخلیة الشامل سمي بالرقابة المحاسبیة، أما

فسمي ات اإلداریة و اإلجراءات والمقاییس التي تھدف إلى الكفاءة اإلنتاجیة وتشجیع االلتزام بالسیاس

  :ویمكن توضیح ما سبق من خالل الشكل المواليبالرقابة اإلداریة ؛ 

  

  

  

  

                                                           
23

  .208الصفحة ، 2009المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان، األردن، الطبعة الثانیةغسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصرة، دار  
24

  .208نفس المرجع،   
25

   .215المرجع السابق، الصفحة علي حاج بكري،  
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  فروع نظام الرقابة الداخلیة  :01رقم شكل

  

  

  

  

  

  الباحثمن إعداد : المصدر

II. نظام الرقابة الداخلیة خصائص  

 تحقیق یتسنى حتى سلیم، رقابي نظام أي في تتوفر أن یجب التي والمتطلبات الخصائص من العدید ھناك

 :یأتي ما الخصائص، ھذه ضمن ومن، المرجوة ھدافاأل

 قبل االنحرافاتو األخطاء اكتشاف على یقوم ومتطور، جید رقابة نظام استخدام بھا یقصد :الفعالیة -

 من وقت وأسرع ممكنة تكلفة بأقل المستقبل، في وجودھا عدم تضمن بطریقة ومعالجتھا وقوعھا،

 .26فیھ المرغوب الھدف تحقیق أجل من العمل، بھذا القائمین طرف

 المتغیرات مع التكیف أي المرونة،فیھ  تتوافر أن یجب ناجحا، الرقابي النظام یكون حتى: المرونة -

 التصرف یكون أن یتطلب مما ،االنحرافات وأسباب المشاكل تتشابھ ما فنادرا التنظیم، علىة المستجد

 وعلى الموضوعة، والخطط األھداف في تغیرا أملت ظروف استجدت فإذا المتخذ، للموقف مناسبا

 داخل المشاكل لجمیع المختلفة التصرفات ضبط أجل من رقابیة أسالیب لدیھ تتوافر أن المدیر

 .27المنشأة

 یجب وعلیھ المناسب، الوقت في المعلومات كافة لتلقي سلیم، نظام توافر من البد: المناسب التوقیت -

 علیھمو التقاریر، بإعداد القائمین خاصة الوقت مراعاة الرقابیة ألنشطةا بمختلف القائمین على

 .28 كلیا أو جزئیا وفائدتھا معناھا المتأخرة المعلومات تفقد حیث المحدد الوقت في إیصالھا

 الحد وبالتالي الخطة، عن االنحرافات من الحد ھو الرقابة نظام وجود من الھدف: التوفیر في النفقات -

 فمثال تكالیفھ، من أكبر النظام مردود یكون أن یجب لذا بھ، المرتبطة الخسائر أو الضائعة النفقات من

 بأقل بسیطة أنظمة باستعمال ضبطھا یمكن رقابیة عملیات أجل من التطور شدید إلكتروني نظام شراء

 .29التكالیف توازي ال علیھا المتحصل الفوائد دامت ما اقتصادیا یعتبر ال التكالیف

 بكل الخاصة المعاییر لجمیع النظم ھذهاستیعاب  ضرورة إلى الرقابیة النظم تكامل یشیر: التكامل -

 بین تكامل وأیضا ذاتھا الخطط بین تكامل ھناك یكون أن یجب أنھ إلى باإلضافة التنظیمیة، الخطط

 30.المستخدمة الرقابیة النظم

       

                                                           
26

  .137الصفحة  ، 2003 األولى، الطبعة عمان، الثقافة، دار مكتبة الحدیثة، اإلدارة مبادئ وآخرون، سعید عمر 
27

  .373 ،2001األولى الطبعة عمان، والتوزیع، للنشر الصفاء دار والوظائف، والعملیات النظریات اإلدارة مبادئ القیروتي، قاسم محمد  
28

  .359،الصفحة 2000،اإلسكندریة الجامعیة، الدار اإلدارة، مبادئ وآخرون، الصحن فرید محمد 
29

  .21الصفحة مذكورة، غیر النشر سنة الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثاني، الجزء للتسییر، مدخل الطیب، رفیق محمد 
30

  .19الصفحة  ، 2001 األولى، الطبعة مصر، المنصورة، الجالء، مكتبة المراجعة، أصول الوھاب، عبد طھ وإبراھیم عبید حسین یحي 

 الرقابة اإلداریة
:و تھدف إلى  

  الكفاءة اإلنتاجیة 

 المسبقة تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة 
 

 الرقابة المحاسبیة
:و تھدف إلى  

 المحافظة على األصول 

 المحاسبیة دقة البیانات 

 نظام الرقابة الداخلیة
:تقسم إلى  
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  نظام الرقابة الداخلیة كوناتم :الثالث طلبالم

نظام  یتكونمباشرة بالنظام المحاسبي و أبعد من تلك المرتبطةإن نظام الرقابة الداخلیة یشمل أمورا 

   : تصممھا وتنفذھا اإلدارة وھي من خمسة عناصرالرقابة الداخلیة 

I. بیئة الرقابة 

بة الموقف العام للمدیرین واإلدارة وإدراكھم وأفعالھم المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیة ایقصد ببیئة الرق

ولبیئة الرقابة تأثیر في فعالیة إجراءات الرقابة حیث أنھا تمثل المظلة للمكونات وأھمیتھ في المنشأة، 

رقابة داخلیة فعالة بغض النظر  األخرى، وبدوم وجود بیئة رقابة فعالة، لن ینتج عن العناصر األخرى

راجعة عن جودتھا، ففي بیئة رقابة قویة كتلك التي تستخدم الموازنات التقدیریة بشكل محكم وتوظف الم

الداخلیة بشكل فعال سنجد ذلك یتم بدرجة مھمة لبعض إجراءات الرقابة، ومع ذلك، فالبیئة القویة ال 

إن موقف اإلدارة العلیا ھو الذي سیحدد جوھر  ة،تستطیع وحدھا ضمان فعالیة نظام الرقابة الداخلی

ر العاملون في الشركة بھذا الرقابة الفعالة، فإذا كانت الرقابة العلیا تعتقد أن الرقابة ھامة سیشع

وسیستجیبون لذلك من خالل مراعاتھم للضوابط الموضوعة؛ ومن جھة أخرى إذا أدرك العاملون أن 

الرقابة غیر ھامة من وجھة نظر اإلدارة وأنھا مجرد كالم شفوي غیر جدي فمن شبھ المؤكد أن أھداف 

یم بیئة الرقابة ینبغي على المراجع أن یتق، وبغرض فھم والرقابة الخاصة باإلدارة لن تتحقق بشكل فعال

  :31یفھم المكونات الفرعیة لھا والمتمثلة بالنواحي التالیة 

 القیم األخالقیة واالستقامة .1

یتعامل بھا إن القیم األخالقیة واالستقامة ھي نتاج أخالقیات النظام ومعاییره السلوكیة والكیفیة التي 

التي تتخذھا اإلدارة إلزالة أو التقلیل من المحرضات األفراد فیما بینھم، وتشمل اإلجراءات 

 التي تشجع األفراد على التورط بتصرفات غیر شریفة أو غیر قانونیة أو غیر أخالقیة، غریاتموال

كما تتضمن توصیل القیم األخالقیة والسلوكیة إلى األفراد عن طریق سیاسات موضوعیة وسلوك 

  .جید وقدوة حسنة

 االلتزام بالكفاءة  .2

تتضمن أیضا و تتمثل الكفاءة بالمعرفة والمھارات الضروریة إلنجاز األعمال التي تحدد عمل الفرد،

اعتبارات اإلدارة لمستویات الكفاءة لعمل محدد وكیف تترجم ھذه المستویات إلى المھارات 

  .والمعرفة الالزمة

 المراجعةخاصة لجنة  عنھ،وظائف مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  .3

بمتابعة  همجلس اإلدارة الجید بالمجلس الذي یعمل بشكل مستقل عن اإلدارة ویقوم أفرادیتمثل 

ویقوم المجلس بتفویض اإلدارة بمسؤولیة الرقابة الداخلیة ویكون مسؤوال  أنشطة اإلدارة وفحصھا،

إلى عن تقدیم تقویمات مستقبلیة منتظمة لنظام الرقابة الداخلیة الموضوعة من قبل اإلدارة، إضافة 

اإلدارة بتجاھل  تقومأن مجلس اإلدارة الفعال والموضوعي غالبا ما یستطیع تقلیل احتمال أن 

وضع التقاریر  عملیةعلى عملیة اإلشراف وعلى الضوابط الموجودة، ذلك بھدف مساعدة المجلس 

ا یسمح بكل من المراجعین الداخلیین والخارجیین، وھذ باستمرار باالتصالالمالیة في الشركة وتقوم 

  .بأشیاء مثل أمانة اإلدارة أو تصرفاتھاللمراجعین وللمدیرین بأن یناقشوا المسائل التي ترتبط 
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  فلسفة اإلدارة وأسالیب التشغیل المنفذة لھذه الفلسفة .4

فعلى سبیل  الداخلیة،الرقابة  نظام دالالت واضحة للموظفین حول أھمیة عبر نشاطاتھا تقدم اإلدارة

ھل یتم وضع خطط األرباح  ،المثال ھل تتحمل اإلدارة المخاطر الكبیرة، أو تعارض المخاطر

ھل یمكن  ،ر احتماالوبیانات الموازنة على أساس أفضل ما یمكن أو على أساس األھداف األكث

من األفراد  ةأو قلة أو لئیمة یسیطر علیھا فرد واحد دارة بأنھا بیروقراطیة أو إدارة ھزیلوصف اإل

إن فھم ھذه النواحي ومثیالتھا لفلسفة اإلدارة وأسلوب التشغیل یساعد المراجع  ،أم أنھا إدارة جیدة

  .الرقابة الداخلیة نظام على فھم موقف اإلدارة من

  

 المسؤولیةوأسالیب تحدید السلطة و ھو فروع الھیكل التنظیمي للمشروع .5

ألن ھذا یحدد خطوط السلطة  ،التنظیمي للمشروعالضروري أن یفھم المراجع الھیكل  من

كیف یتم تطبیق  ویدرك ،الوظیفیة للعمل ه على التعرف على اإلدارة والعناصرویساعد ،والمسؤولیة

  .الضوابط الرقابیة

 نظم الرقابة اإلداریة .6

والفصل وتشغیل األفراد وإجراءاتھا، تمثل بما في ذلك وظیفة المراجعة الداخلیة وسیاسات تعیین 

 ،وھذه النظم التي تتضمن المذكرات من اإلدارة العلیا بخصوص أھمیة الرقابة ،بین ھذه الواجبات

والسیاسات  لموظفینعمل ا وتوصیل ،والخطط التشغیلیة والتنظیمیة واألمور المرتبطة بھا،

  .المرتبطة بھا

 سیاسة الموارد البشریة في المشروع وممارستھا  .7

یمكن أال توجد ، الرقابة الداخلیة، فإذا كان الموظفین أكفاء وجدیرین بالثقة یشكل األفراد أھم نواحي

القوائم المالیة موثوقة، فاألفراد األمناء واألكفاء ع ذلك یمكن أن تبقى وم عناصر الرقابة األخرى

ع وجود العدید قادرون على األداء بمستوى رفیع حتى مع وجود القلیل من الضوابط، في حین أنھ م

إذا كان األفراد غیر أمناء أن یؤدي إلى تخفیض جودة النظام إلى مستوى لضوابط یمكن من ا

أكفاء وجدیرین بالثقة إال أن األفراد قد یصابون بالملل  ادا، ولكن على الرغم من أن یكونوضعیف ج

ك ، لذا وانطالقا من ذلأو یواجھون مشكالت تعوق األداء أو تدفعھم لتغییر أھدافھم الرضاأو عدم 

نشأة نظام جید یتعلق بتعیین األفراد وتقویمھم وتدریبھم وترقیتھم ومنحھم میجب أن یكون في ال

  .32الرقابة الداخلیة  نظام مكافآت، ألن مثل ھذه األمور تعتبر جانبا ھاما في ھیكل
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II. یم المخاطریتق 

شأة لمنع حدوث الرقابة الداخلیة للمننظام بي ویمیة لفعالیة النظام المحاسییم المخاطر عملیة تقییمثل تق

، أو اكتشافھا وتصحیحھا، حیث ھناك دائما إمكانیة وجود بعض مخاطر للرقابة بسبب معلومات خاطئة

ینبغي على اإلدارة تقدیر مخاطر  لرقابة الداخلیة كمالألي نظام التقییدات الالزمة ألي نظام محاسبي أو 

اإلدارة تحدید المخاطر المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة وتحلیلھا بشكل أي یجب على إعداد التقاریر المالیة 

   .یتوافق مع المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما

حیث أنھ وكما ھو معروف أن جمیع المشاریع، بغض النظر عن حجمھا أو طبیعتھا، تواجھ مجموعة 

المخاطر ینبغي على اإلدارة  داخلي أو خارجي، وھذه المخاطر سواء أكانت ذات منشأ منمتنوعة 

 الختالفمعالجتھا وذلك بما ینسجم مع الظروف االقتصادیة والتشغیلیة ألن الرقابة الداخلیة تختلف تبعا 

  .معینة لن تكون فعالة في ظروف أخرىالظروف، فالرقابة الداخلیة الفعالة في ظل ظروف 

 من مكونات الرقابة الداخلیة الفعالة،إن تحدید المخاطر وتحلیلھا ھي عملیة متواصلة وجزء أساسي 

ویجب على اإلدارة أن تسلط الضوء على المخاطر على مستوى المنظمة كافة، وأن تتخذ اإلجراءات 

 وأول خطوة مھمة بالنسبة لإلدارة تكمن في تحدید العوامل التي قد تزید من المخاطر، عالجتھا،الالزمة لم

، وتركیبة نشأةونوعیة األفراد، والتشتت الجغرافي لعملیات المفالفشل في تحقیق األھداف السابقة، 

، وإدخال تقنیات جدیدة للمعلومات، ودخول منافسین جدیدین جمیعھا أمثلة على العوامل منشأةعملیات ال

تقوم اإلدارة بتقدیر أھمیة ھذه المخاطر  وحالما یتم تحدید المخاطر ،التي قد تؤدي إلى ازدیاد المخاطر

تماالت وقوعھا واتخاذ اإلجراءات الواجب إتباعھا للتقلیل من تأثیرات ھذه المخاطر إلى حد وتقدیر اح

لكن یجب على اإلدارة أن تقدر حجم وطریقة محددة إلزالة المخاطر، مقبول وال یوجد في الواقع العملي 

ر اإلدارة المخاطر المقبولة عقالنیا وتسعى جاھدة إلبقاء تلك المخاطر ضمن الحدود، ویختلف تقدی

تقوم بتقدیر المخاطر كجزء من عملیة فاإلدارة  ،للمخاطر عن تقدیر المراجع لھا، ولكنھا ترتبط بھا

  .رقابة داخلیة وتطبیقھا للتقلیل من األخطاء والتالعب نظام تطبیق

حجم األدلة الضروري في المراجعة، فإذا قامت  مراجع الحسابات فیقوم بتقدیر المخاطر لكي یقدر أما

ھا، سیقوم المراجع بالتالي بتجمیع أدلة أقل بالمقارنة مع حالة فشل تدارة بتقدیر فعال للمخاطر ومواجھاإل

یم اإلدارة یعن عملیة تق معلوماتویحصل المراجع على  اإلدارة في تحدید المخاطر الكبیرة ومواجھتھا؛

یم أھمیتھا ید التقاریر المالیة وتققة بإعداف اإلدارة للمخاطر المتعلیللمخاطر عن طریق تحدید كیفیة تعر

في الحصول على ھذا  انتشاراواحتماالت وقوعھا واختیار اإلجراءات الالزمة لمواجھتھا، وأكثر الطرق 

  .33ع اإلدارةموالحوار  الفھم ھي طریقة االستقصاء

  

III. أنشطة الرقابة  

واإلجراءات الخاصة تتمثل أنشطة الرقابة بالسیاسات واإلجراءات، باإلضافة إلى تلك السیاسات 

بالمكونات األربع األخرى التي اعتمدتھا اإلدارة، لغرض تحقیق األھداف الخاصة بالمنشأة ویوجد العدید 

  :من اإلجراءات الرقابیة في أي منشأة، إال أن أھم ھذه األنشطة ھي
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 الفصل المالئم بین الواجبات  . أ

لحسابات تتعلق بالفصل المالئم بین بالنسبة لمراجعي اإرشادات عامة ذات أھمیة خاصة ھناك 

 : 34 التالیةوذلك بھدف منع الخطأ والتالعب وھي  الواجبات،

عن حیازة  إن سبب عدم السماح للشخص المسؤول :الفصل بین حیازة األصول والمحاسبة عنھا -

، فعندما االختالساألصول بصورة مؤقتة أو دائمة بالمحاسبة عن األصول ھو حمایة الشركة من 

یقوم شخص واحد بتأدیة الوظیفتین یكون ھناك خطر متزاید بأن یقوم ھذا الشخص بالتصرف 

 .بتعدیل السجالت لكي یبعد عن نفسھ المسؤولیةباألصول بغرض المنفعة الشخصیة، وأن یقوم 

من األفضل منع  :الفصل بین الترخیص بالعملیات المالیة وحیازة ما یرتبط بھا من أصول -

الذین یتمتعون بسلطة إقرار العملیات المالیة من أن یكون لھم سلطة على األصول  األشخاص

فعلى سبیل المثال یجب أال یقوم الشخص ذاتھ الذي یقرر عملیة دفع  ؛المتعلقة بھذه العملیات

ألن تمتع الشخص ذاتھ بسلطة إقرار العملیات  الفاتورة،فاتورة شراء ما بالتوقیع على شیك دفع 

     .الشركةصول المتعلقة بھا یزید من احتماالت االختالس في وإدارة األ

إذا كانت دائرة أو قسم في  :الفصل بین مسؤولیة التشغیل ومسؤولیة إمساك الدفاتر المحاسبیة -

الشركة مسؤوال عن إعداد سجالتھ وتقاریره، سیكون ھناك میل للتالعب بالنتائج لتحسین صورة 

لیة مسك الدفاتر بدائرة منفصلة المعلومات ینبغي إناطة مسؤو األداء، ولضمان عدم التحریف في

  .ت إشراف اإلدارة المالیة أو الحساباتحت

للبیانات ینبغي أن یتم الفصل بین  اآللیةفي حالة المعالجة  :قسم المعالجةالفصل بین الواجبات في  -

و ھذا ما سنتطرق إلیھ بالتفصیل  ...المكتبةأمین  ،مشغل الحاسب ،المبرمج ،محلل النظم :یلي ما

 .للبیانات اآللیةالمعالجة إجراءات الرقابة العامة في ظل ب الفصل الثاني والمتعلق في

  

 ئم للعملیات المالیة واألنشطة الترخیص المال  . ب

لكي تكون الضوابط الرقابیة مرضیة، یجب أن یتم إقرار كل عملیة بصورة مناسبة، فلو استطاع كل 

، أو أن ینفق منھا كما یرید لعمت الفوضى التامة أن یحصل على أصول الشركة شخص في الشركة

داخل الشركة، ویمكن أن تكون السلطة عامة أو محددة، وتعني السلطة العامة أن اإلدارة تضع 

السیاسات التي یجب إتباعھا داخل الشركة ویتم إصدار التعلیمات إلى الموظفین لتنفیذ ھذه السیاسات 

ات الموضوعة، ومن أمثلة ذلك لیات المالیة، التي تتضمن السیاسموافقة على العمعن طریق ال

أما السلطة المحددة على العملیات ؛ ...، وحدود االئتمان للزبائنإصدار قوائم أسعار ثابتة لبیع السلع

 ، بل تفضلالمالیة، فتتم عندما ال ترغب اإلدارة في وضع سیاسة عامة لتفویض إقرار العملیات

تفویضا بعملیة  لى حدة، ومثال على ذلك إعطاء مدیر المبیعاتعإعطاء التفویضات وفقا لكل حالة 

  .35 بیع إحدى السیارات المستخدمة في الشركة

  الوثائق والسجالت الكافیة   . ت

ثائق والسجالت أشیاء ملموسة یتم من خاللھا تسجیل العملیات المالیة وتلخیصھا وھي وتمثل ال

الیومیات  المحاسبیة،الدفاتر  الشراء،طلبات  الشراء،فواتیر  البیع،متنوعة ومتعددة مثل فواتیر 

  ...العاملینبطاقات  التكالیف، المحاسبیة، بطاقات

                                                           
34
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اسوبیة إلى أن تتم طباعتھا ألغراض محددة وذلك في ویتم االحتفاظ بالعدید منھا على شكل ملفات ح

كبیرة في مجال الرقابة،  ة، وإن عدم توفر الوثائق والسجالت یتسبب بمشكلاآللیةظل المعالجة 

معلومات داخل الشركة وبین الشركات المختلفة، وینبغي أن وتقوم الوثائق والسجالت بوظیفة نقل ال

ألصول ة لتقدیم ضمان معقول عن وجود الرقابة الكافیة على اتكون الوثائق والسجالت مالئمة وكافی

     .حیح لجمیع العملیات المالیة من جھة ثانیةصمن جھة، وعلى التسجیل ال

 :36مبادئ عند تصمیمھا وھي أن تكونعدة ولكي تؤدي الوثائق والسجالت وظیفتھا یجب مراعاة 

 لضمان أنھا مفھوم بسیطة بما فیھ الكفایة، معدة في وقت حدوث العملیة، التواليمرقمة مسبقا على 

  .موضوعة بطریقة تشجع على اإلعداد الصحیح، مصممة الستخدامات متعددة، تماما

 الرقابة المادیة على األصول والسجالت   . ث

ألنھ لو تركت  ،من الضروري أن توجد ضوابط رقابیة كافیة ومالئمة لحمایة األصول والسجالت

األصول بدون حمایة یمكن أن تسرق، وكذلك بالنسبة للسجالت یمكن أن تسرق أو یتم إتالفھا أو 

بیانات العملیات تشغیل مكن أن تتعطل عملیة المحاسبة وتفقد، وفي حال حصول ھذه األحداث ی

ات البیانات المالیة، وفي حال استخدام الحاسوب ینبغي وضع ضوابط كافیة لحمایة البرامج وملف

واألجھزة، ومن أمثلة الحمایة على األصول والسجالت التأمین على ھذه األصول وحفظ السجالت 

   .في خزائن حدیدیة

 حقق الداخلي المستقل على األداءالت  . ج

األخیر من إجراءات الرقابة ھو المراقبة الدقیقة والمستمرة للعناصر األربعة األخرى  العنصر

لداخلیة تمیل لتحقیق الداخلي، وتأتي الحاجة إلى التحقق من كون الرقابة اوالتي غالبا ما تدعى با

ما لم تكن ھناك آلیة للمراجعة المتكررة، فمن المرجح أن ینسى  ،الوقت إلى التبدل مع مرور

الموظفون أو یتعمدون إغفال بعض اإلجراءات أو قد یصبحون غیر مبالین ما لم یكن ھناك من 

صرف بإضافة إلى أن ھناك احتماال للتحریف االحتیالي أو غیر المعتمد  أدائھم میراقبھم ویقو

ویجب أن یتمتع الشخص الذي ینفذ إجراءات التحقق باالستقالل، ؛ عن نوعیة الضوابط النظر

  .المالیة بحیث یكون محایدا ومستقال عن األفراد المسؤولین أساسا عن إعداد القوائم

  

IV. االتصالالمعلومات و 

نظام المعلومات المحاسبي یكمن في تحدید العملیات المالیة للشركة وتجمیعھا إن الغرض من 

، ویرتبط عنھا، وتحدید المسؤولیة عن األصول المرتبطة بھا وتصنیفھا وتحلیلھا وكتابة التقریر

الیة صناف العملیات المبنظام المعلومات العدید من المكونات الفرعیة، والتي یعتمد تشكلھا على أ

االستثمار،  الحیازة، المتحصالت النقدیة، ،ومسموحات المبیعات المبیعات، المردودات: مثل

: وینبغي أن یحقق النظام المحاسبي لكل مجموعة من العملیات المالیة األھداف التالیة... اإلنتاج

  .الوجود، الكمال، الدقة، التبویب، التوقیت، الترحیل، التلخیص

  :37یم نظام المعلومات المحاسبي یجب علیھ أن یقوم بتحدیدفھم تصم من یتمكن المراجع ولكي

كیف تتم معالجة  ،السجالت المحاسبیة الموجودة وطبیعتھا ،األصناف الرئیسیة لعملیات الشركة

طبیعة العملیة المتبعة  ،مدى استخدام الحاسوب وطبیعتھ ا فیھاملیات من بدایتھا وحتى إتمامھا بالعم

 ؛وتفاصیلھافي وضع التقاریر المالیة 
                                                           

 
36

  . 290ة ح، الصف المرجع السابقحسین أحمد دحدوح،حسین یوسف القاضي، 
37

  .292ة ، الصفحنفس المرجع 
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V.  المراقبة 

لجودة أداء الرقابة الداخلیة، ویتم ذلك من قبل اإلدارة بھدف یم الدائم أو الدوري یتتعلق المراقبة بالتق

 ض من وضعھا، وأنھ یجري تعدیلھا مع تغییر الظروف،رانت الضوابط تؤدي الغتحدید فیھا إذا ك

الرقابة  نظام دراسة: من عدة مصادر تشمل یم والتعدیلیصل إلى المعلومات المتعلقة بالتقویتم التو

 الداخلیة الحالیة، تقاریر المراجعة الداخلیة، تقاریر الھیئات التنظیمیة، التغذیة المرتدة من العاملین، 

وشكاوى الزبائن بخصوص فواتیرھم وأھم األشیاء التي یحتاج إلى معرفتھا في المراقبة ھي األنواع 

لتي تستخدمھا شركة ما وكیف تستخدم ھذه الفعالیات لتعدیل الرقابة الرئیسیة لفعالیات المراقبة ا

الداخلیة عند الضرورة، والحوار والنقاش مع اإلدارة ھو أفضل وسیلة لیحصل المراجع على ھذه 

وظیفتھا بتحقیق المعلومات، إلى جانب ذلك یفضل أن یكون في الشركة ھیئة داخلیة للمراجعة تتمثل 

ر في الشركة، ولكي تمارس ھذه الھیئة وظیفتھا بكفاءة ینبغي أن تكون مستقلة ا یدوممتابعة فعالة ل

عن إدارات الشركة، وأن ترفع تقریرھا إلى أعلى مستوى من السلطة داخل الشركة مباشرة سواء 

    .38 كان ذلك إلى اإلدارة العلیا أو إلى لجنة المراجعة

    

  الرقابة الداخلیة نظام مكونات: 02الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

الدار الجامعیة  المراجعة الداخلیة في ظل التشغیل اإللكتروني، نادر شعبان السواح،  ثناء علي القباني،: المصدر

 .126، الصفحة 2006اإلسكندریة 
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  . 291ة ، الصفح المرجع السابقحسین أحمد دحدوح،حسین یوسف القاضي، 

 بیئة الرقابة

  المراقبة

  والمتابعة  

تقییم 

 المخاطر

األنشطة 

 الرقابیة

المعلومات 

 واالتصاالت
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  نظام الرقابة الداخلیة یمیتق :الثالثالمبحث 

یوجد أیضا  كوناتھا،وم اوخصائصھ اوأھمیتھ ابعد التعرف إلى مفھوم نظام الرقابة الداخلیة ومضمونھ

ھذا النظام في تحقیق أھداف  فعالیةمجموعة من الوسائل واإلجراءات المتبعة في فحص وتقییم مدى 

كاملة، لذلك ینبغي على اإلدارة والمدقق سواء كان داخلي أو خارجي عند قیامھ بفحص ودراسة  نشأةالم

اختیار أنسب تھ اإلبداعیة في اتھ ومھاراعلى إمكان االعتماد ،فعالیتھنظام الرقابة الداخلیة لتقییم مدى 

   .ومواطن ضعفھالوسائل في الحصول على المعلومات الالزمة الكتشاف مواطن قوة ھذا النظام 

  مسؤولیة اإلدارة والمدقق عن نظام الرقابة الداخلیة: ولالمطلب األ

 نظام الرقابة الداخلیة ب فیما یتعلقمسؤولیة اإلدارة  .1

على أن مسؤولیة تصمیم أو وضع بنیة محكمة لنظام الرقابة الداخلیة والعمل على  یوجد اتفاق عام      

تحسینھا وتطویرھا، إنما تقع على عاتق إدارة المنشأة؛ إذ تعد نظام الرقابة الداخلیة وسیلة اإلدارة وأداتھا 

ة علیھا، وحمایة الفعالة في تنظیم سیر العمل وضمان حسن أداء العملیات، وتحقیق الرقابة الذاتیة اآلنی

األصول واألموال من كل عبث بھا، والعمل على استغالل إمكاناتھا المتاحة كافة أكفأ استغالل اقتصادي 

ورفع الكفاءة اإلنتاجیة إلى أعلى درجة ممكنة، األمر الذي یؤدي إلى عد تصمیم  نظام الرقابة الداخلیة 

بنیة محكمة لنظام الرقابة الداخلیة مر على وضع وال یقتصر األوظیفة إداریة وجزأ من مسؤولیة اإلدارة، 

، حیث ال یمكن ألیة مؤسسة القیام بتأدیة فقط بل یتعین على اإلدارة العمل على تقییمھا من حین ألخر

عملیاتھا التشغیلیة بكفاءة بدون وجود نظام رقابة داخلیة فعالة تغطي جمیع مراحل أعمالھا بالكفاءة 

ه الرقابة، مھما بلغت درجة دقة تصمیمھا وسالمة تطبیقھا تضمن وجود إدارة المناسبة؛ وال یعني أن ھذ

رشیدة، أو أنھا بمثابة الحائل أو المانع لحدوث الغش أو الخطأ، وبخاصة الذین یتولون مراكز 

  .39المسؤولیة

وإلحك��ام الرقاب��ة تتخ��ذ المنش��أة الكثی��ر م��ن اإلج��راءات ف��ي س��بیل من��ع م��ا ق��د یح��دث م��ن األش��یاء غی��ر 

ب���ین درج���ة فعالی���ة بنی���ة الرقاب���ة الداخلی���ة مرغ���وب فیھ���ا واكتش���افھا، ولك���ن تبق���ى المنش���آت مقی���دة ال

أس��لوب تحلی��ل التكلف��ة والعائ��د، حی��ث أن��ھ ل��ذا تلج��أ ھ��ذه المنش��آت إل��ى إتب��اع وب��ین تك��الیف تطبیقھ��ا، 

حس���ب ھ���ذا األس���لوب فإن���ھ عل���ى اإلدارة أال تتخ����ذ أي إج���راء رق���ابي قب���ل دراس���تھ وتق���دیر المن����افع 

المتوقع����ة م����ن تطبیق����ھ، ومقابلتھ����ا بتك����الیف تطبی����ق ذل����ك اإلج����راء، ف����إذا تب����ین أن ھن����اك وف����را ف����ي 

التك���الیف الناتج���ة ع���ن س���وء االس���تعمال أو اإلھم���ال، أو ك���ان ذل���ك مع���ادال لتك���الیف تطبی���ق اإلج���راء 

تم الرق��ابي نفس��ھ، ف��إن علیھ��ا أن تق��رر تطبیق��ھ، وإذا كان��ت التك��الیف أكب��ر فإن��ھ ل��یس م��ن الحكم��ة أن ی��

تص��میم مث��ل ھ���ذا اإلج��راء، كم��ا  أن���ھ عل��ى اإلدارة أن تح���دد درج��ة الخط��ر والح���د األدن��ى  المس���موح 

ب����ھ، حی����ث إن نظ����ام الرقاب����ة الداخلی����ة، مھم����ا كان����ت محبوك����ة، ال تع����د الض����امن الكام����ل، إذ إن ك����ل 

س���قط توس���ع ف���ي اإلج���راءات الرقاب���ة الداخلی���ة، تقابل���ھ زی���ادة ف���ي تك���الیف التنفی���ذ، وم���ن ث���م ال ب���د أن ت

ویمك���ن توض���یح م���ا س���بق م���ن . 40 المنش���أة م���ن اإلج���راءات الرقابی���ة م���ا ت���راه منھ���ا تكلف���ة إض���افیة

خ����الل الش����كل الم����والي وال����ذي یوض����ح أس����لوب تحلی����ل التكلف����ة والعائ����د أي تك����الیف التكثی����ف م����ن 

  .اإلجراءات الرقابیة ووفرات التكالیف أي المنافع المرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلیة

  
                                                           

39
   . 296 حسین أحمد دحدوح،حسین یوسف القاضي،المرجع السابق ، الصفحة  

  .297، الصفحة نفس المرجع    40
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  التكالیف والمنافع المرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلیة: 03الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

فتحي رزق السوافیري، الرقابة والمراجعة الداخلیة مدخل نظري  إبراھیم جمعة،محمد سمیر الصبان، إسماعیل : المصدر

  .48،الصفحة1996تطبیقي،الدار الجامعیة، اإلسكندریة، 

  : 41من الشكل السابق یتضح

اس���تخدام المح���ور األفق���ي للدالل���ة عل���ى درج���ة ق���وة نظ���ام الرقاب���ة الداخلی���ة، وكلم���ا اتجھن���ا جھ���ة  -

ذل���ك یعن���ي زی���ادة ف���ي درج���ة ق���وة النظ���ام، والعك���س ص���حیح إذا الیم���ین عل���ى المح���ور كلم���ا ك���ان 

 .اتجھنا جھة الیسار

اس���تخدام المح���ور الرأس���ي للدالل���ة عل���ى التك���الیف المص���احبة لنظ���ام الرقاب���ة الداخلی���ة المقت���رح  -

 .تطبیقھ

ت���م تمثی���ل البیان���ات الخاص���ة بتك���الیف تش���غیل النظ���ام عل���ى منحن���ى یتج���ھ إل���ى األعل���ى، فكلم���ا  -

نظ�����ام زادت التك�����الیف المرتبط�����ة بتطبی�����ق إج�����راءات ھ�����ذا النظ�����ام، مث�����ل زادت درج�����ة ق�����وة ال

 .و العكس صحیح ...تكالیف عنصر العمل الالزمة لتشغیل النظام، إھتالك األصول

ت���م التعبی���ر ع���ن المن���افع المتوقع���ة م���ن تطبی���ق نظ���ام الرقاب���ة الداخلی���ة والمتمثل���ة ف���ي وف���رات ف���ي  -

ة واالخ���تالس، وع���دم دق���ة البیان���ات وم���ا ترت���ب التك���الیف والخس���ائر، الناش���ئة م���ن الغ���ش والس���رق

علی��ھ م��ن اتخ��اذ ق��رارات غی��ر س��لیمة، عل��ى منحن��ى یتج��ھ إل��ى األس��فل، فكلم��ا زادت درج��ة ق��وة 

نظ��ام الرقاب��ة الداخلی��ة المقترح��ة، كلم��ا زادت المن��افع المحتمل��ة مم��ا یعن��ي تخف��یض ف��ي الخس��ائر 

 .الناشئة من الغش والسرقة واالختالس وعدم دقة البیانات

تمث���ل نقط���ة التق���اطع ب���ین المنحنی���ین، نقط���ة الت���وازن ب���ین التك���الیف والمن���افع المرتبط���ة بالنظ���ام  -

المقت���رح لنظ���ام الرقاب���ة الداخلی���ة، والت���ي تمث���ل الحج���م األمث���ل لنفق���ات الرقاب���ة الداخلی���ة،حیث أن���ھ 

قب���ل ھ���ذه النقط���ة س���نجد أن أی���ة زی���ادة ف���ي درج���ة ق���وة نظ���ام الرقاب���ة الداخلی���ة سیص���احبھا زی���ادة 

ف��ي المن��افع تزی��د ع��ن تك��الیف التش��غیل، وبع��د ھ���ذه النقط��ة س��نجد أن أی��ة زی��ادة ف��ي درج��ة ق���وة 

  .النظام سیصاحبھا زیادة في تكالیف التشغیل تزید عن المنافع المحتملة

إال أن التطبیق العملي قد أظھر العدید من الصعوبات للتوصل إلى المعلومات التي تساعد على تقدیر كال 

لمنافع المحتملة ألنظمة الرقابة الداخلیة، وقد تمثلت ھذه الصعوبات في عدم إمكانیة من التكالیف وا

  .   42القیاس لبعض العناصر من ناحیة، وخطر عدم التأكد عند التنبؤ ببعض العناصر من ناحیة أخرى

                                                           
41

  . 49-48 ،الصفحة1996اإلسكندریة،  ،نظري تطبیقي،الدار الجامعیةمدخل ، الرقابة و المراجعة الداخلیة ، و آخرونمحمد سمیر الصبان

تكالیف 

تشغیل 

 النظام

 

نتیجة  تكالیف

و الخطأ السرقة 

 األصل ضیاع

الحجم األمثل لنفقات 

 الداخلیة الرقابة

 درجة قوة نظام الرقابة الداخلیة

 التكالیف
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 فیما یتعلق بنظام الرقابة الداخلیة راجعمسؤولیة الم .2

نص المعیار الثاني من معاییر األداء المھني على ضرورة إجراء دراسة وتقییم لنظام الرقابة الداخلیة 

  : 43 یليفیما  نظام الرقابة الداخلیة ف المراجع من دراسة وتقییماھدأ یمكن حصرالمطبق، و

 ودرجة الثقة فياستخدام نتائج دراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة كأساس لتحدید مدى االعتماد  -

مخرجات النظام المحاسبي المطبق داخل المنشأة، فكلما زادت درجة الثقة في ھذا النظام كلما كان ذلك 

 .سببا في زیادة االعتماد على القوائم المالیة وما تحتوي علیھ من بیانات

ونوعیة المراجعة االعتماد على نتائج دراسة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة في تحدید حجم االختبارات  -

الالزمة، فلقد أصبحت المراجعة في الوقت الحالي تعتمد على أسلوب المعاینة بدال من الفحص الشامل 

 .لجمیع العملیات، ومن ثم تحدید حجم العینة یعتمد بصورة كبیرة على مدى قوة نظام الرقابة الداخلیة

على نواحي القوة ونواحي الضعف في النظام إمكانیة إعداد تقریر بنتائج نظام الرقابة الداخلیة، یشتمل  -

بھدف تحسین وتدعیم النظام ومعالجة نواحي  المطبق، ھذا باإلضافة إلى مجموعة من التوصیات

       .  الضعف إن وجدت

على نظام الرقابة الداخلیة قبل مرحلة التخطیط وذلك عند التمھید للتخط�یط وخ�الل عملی�ة المراجع یعتمد 

والمخاطر التي ق�د توج�د ولتحدی�د حج�م االختب�ارات   الداخلیة قوة أو ضعف نظام الرقابةالتخطیط لمعرفة 

وبعد عملی�ة التخط�یط لتحدی�د الطریق�ة الت�ي س�یتبعھا ف�ي الفح�ص ھ�ل تك�ون مكثف�ة أو بس�یطة بن�اءاً عل�ى 

  .44مالفحص المبدئي للنظام، وفي حال وجود ضعف في النظام یبلغ الجھات المعنیة لعمل التصحیح الالز

یقوم بفحص النظام المعم�ول ب�ھ ف�ي المنش�أة وتقییم�ھ إنم�ا ی�تم بھ�دف التع�رف عل�ى نق�اط أي أن المراجع 

الضعف فیھ التي سیعطیھا أھمیة نسبیة أكثر في عملیة المراجعة ولیس بھدف الجلوس إلى جان�ب اإلدارة 

نظام الرقابة الداخلیة أو إسداء  في تصمیم النظام، إال أنھ یمكن أن یطلب أحیانا من المراجع القیام بتصمیم

  .النصح في تصمیم تلك الرقابة أو تحسینھا، بصفتھ خبیراً في ھذا المجال، بدافع تقدیم االقتراحات البناءة
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  .50نفس المرجع ،الصفحة   

43
  .47-46محمد سمیر الصبان، و آخرون، المرجع السابق، الصفحة  

44
  .213، الصفحة 2009الثانیة ، الطبعة غسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصرة الناحیة النظریة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة   
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  نظام الرقابة الداخلیةوخطوات تقییم  أسالیب :ثانيالالمطلب 

I. تقییم نظام الرقابة الداخلیة أسالیب  

   :رق التالیةطالرقابة الداخلیة المن أھم وسائل فحص نظام 

  أسلوب التقریر الوصفي .1

لنظام وفق ھذا األسلوب یقوم المراجع الداخلي أو الخارجي بإعداد تقریر یحتوي على وصف كامل  

الختصاصات، حمایة األصول، محاسبة ا ، فصلكفاءة الموظفین داریة أيالداخلیة المحاسبیة واإلالرقابة 

ویستخدم ھذا األسلوب في المؤسسات الصغیرة أو متوسطة ... مسار التدقیق، األداءالمسؤولیة، وتقاریر 

ومن خالل الدراسة المعمقة والمتأنیة لھذا التقریر الوصفي المفصل للمجاالت التي تغطیھا الرقابة ؛ الحجم

 وةالداخلیة في المشروع، یتمكن المدقق من تحدید مواطن الضعف في كل نظام إلى جانب مواطن الق

  .45 فیعمل على اقتراح الحلول الممكنة لمعالجة األولى وتشجیع وتنمیة الثانیة

  :و یظھر التقریر الوصفي إلجراءات التحصیل من الزبائن على سبیل المثال كما یلي

  تقریر وصفي عن المتحصالت النقدیةمثال ل :04شكل رقم 
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  الشركة س

  تقریر وصفي عن المتحصالت النقدیة
  

 ،وال���ذي یحت���وي عل���ى الش���یكات م���ن الزب���ائن س���دادا لحس���اباتھم ،یق���وم موظ���ف البری���د ال���وارد بف���رز البری���د وتجمیع���ھ

وھ��و الج��زء العل��وي م��ن الف��اتورة الس��ابق إرس��الھا للزب��ون وتحت��وي عل���ى  ،والت��ي تتض��من أیض��ا أذن توری��د النقدی��ة

  .اسمھ وعنوانھ ورقم حسابھ والمبلغ المستحق علیھ

یق���وم موظ���ف البری���د بإع���داد قائم���ة بالش���یكات ال���واردة عل���ى نس���ختین، ث���م یق���وم بإرس���الھا أذون التوری���د والنس���خة 

وترس��ل النس���خة الثانی��ة إل���ى قس��م حس���ابات األس��تاذ الع���ام  األول��ى م���ن قائم��ة الش���یكات ال��واردة إل���ى حس��ابات الزب���ائن

حی���ث ت���تم مراجع���ة مزدوج���ة عل���ى دق���ة تس���جیل البیان���ات بك���ل قس���م، ت���تم ف���ي قس���م حس���ابات الزب���ائن مطابق���ة قائم���ة 

الش��یكات ال��واردة م��ع أذون التوری��د بھ���دف الرقاب��ة عل��ى ص��حة الس��جالت ودقتھ���ا، وی��تم ترحی��ل المبل��غ إل��ى الجان���ب 

  .الزبون وحفظ كل من قائمة وأذون التورید الدائن من حساب

یق���وم قس���م حس���ابات األس���تاذ الع���ام بمراجع���ة قائم���ة الش���یكات ال���واردة وبترحیلھ���ا إل���ى حس���اب إجم���الي الزب���ائن وب���ین 

  .الحسابات الشخصیة للزبائن

یق���وم أم���ین الص���ندوق باس���تالم الش���یكات، وی���ذھب إل���ى المص���رف یومی���ا إلی���داع الش���یكات ویحص���ل عل���ى إش���عار 

  .داع من المصرف یحتفظ بھ في قسم المقبوضاتإی

  ...................اسم موظف البرید الوارد

  .........................اسم أمین الصندوق 

  ...................اسم موظف األستاذ العام 

  ............... اسم موظف حسابات الزبائن 

  
  توقیع المراجع                                                                            
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 أسلوب خرائط التدفق .2

 

دة، وتستخدم حدتمثل خریطة التدفق للرقابة الداخلیة رسما بیانیا بالرموز لنشاط معین أو لدورة عملیات م

مستقلة لكل نوع من  دفقتالرموز والخطوط في ھذه الطریقة لوصف تفاصیل النظام؛ ویتم إعداد خریطة 

العملیات تبین اإلجراءات الرقابیة المستخدمة وتدفق البیانات خالل النظام، وتساعد خریطة التدفق 

المراجع على تصور العالقة الموجودة بین اإلجراءات الرقابیة وتسھیل تمییز اإلجراءات الرقابیة، فھي 

الرموز والخطوط بدال من  خدامتاس تعطي صورة أوضح وأكثر تحدیدا عن النظام المستخدم، وعند

الكلمات كما ھو األسلوب األول تكون فرص سوء الفھم أقل، وباإلضافة إلى ذلك یمكن بسھولة تحدید 

خرائط التدفق في عملیات المراجعة المتعاقبة سنة بعد أخرى، فكل ما ھو مطلوب ھو إضافة أو تغییر 

وھذا قد یكون  ،راجعین ھو تفضیل ھذا األسلوببعض الخطوط أو الرموز، واالتجاه الحدیث لدى الم

  :46وأھم الرموز المستخدمة ھي ؛ن الصورة ھي أفضل وسیلة لإلیضاحإلى أعائدا 

  

  أھم رموز خرائط التدفق: 05شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتصال                                                                                                    

  

  

                                      خط تدفق العملیات                                                                                                    

  

  

  التعلیقات و التفسیرات اإلضافیة                                                                                    

  

  التعلیقات و التفسیرات اإلضافیة                                                                                                       

                                                              

  

  

  . 301 الصفحة المرجع السابق، حسین یوسف القاضي، حسین أحمد دحدوح، :المصدر 
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  . 300ة ، الصفح المرجع السابق حسین یوسف القاضي، حسین أحمد دحدوح،  

 صل مو إخراج  و إدخال

اتخاذ 

 قرار

عملیة 

 یدویة

 صفحات موصل  عملیة وصف

 مستند

 محفظة أشرطة

 بدایة و نھایة

 یدویة مدخالت

مستندات  حفظ

 مستندات
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 :و توضح الخریطة التالیة نظام التحصیل من الزبائن

 خریطة نظام التحصیل من الزبائنمثال ل :06 شكل رقم

  

  .302المرجع السابق، الصفحة  حسین یوسف القاضي، حسین أحمد دحدوح، :المصدر 

  

  

  
  
  
  

  إرسال الشیكات مع الموظف   )3
  
  

  إشعار اإلیداع بالبنك                                                                                  
  

  أمین الصندوق والحفظ                                                                                
     
  
  

                                                                             )2      (  
                                                                             )2(  

  
  

  إشعار التورید وتسویة ملف المقبوضات 
1(  
  
2(  
  
  

  مطابقة                                      
  
  
  
  قائمة ملف                                                               )                                     3

  المقبوضات                                                                                                          

  الزبائن
إشعار التورید و الشیكات 

 الواردة 

       غرفة البرید

  إشعار التورید

  قسم المقبوظات 

 إشعار السداد

 موظف حسابات الزبائن

 التوریدإشعار 

   قسم حسابات الزبائن

 حسابات أستاذ الزبائن

  .قسم حسابات الزبائن

  1قائمة المقبوضات نسخة 

  قسم األستاذ العام

 الحساب العام

  قسم األستاذ العام

 2قائمة المقبوضات  نسخة 

قسم 

 المقبوضات

إعداد إشعار 

 اإلیداع

إعداد   البرید

 قائمة الشیكات

 قسم الحسابات
الزبائن الترحیل إلى 

 الحسابات 

  قائمة الشیكات  البرید

  1نسخة 

 2نسخة 

  قسم األستاذ العام 

  العامترحیل إلى األستاذ 
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 أسلوب نماذج االستقصاء .3

والمعلومات  وسیلة لجمع البیاناتكھذا األسلوب یلجأ المراجع الداخلي أو الخارجي عادة إلى استخدام 

 االستقصاءتحتوي نماذج و ،الالزمة لفحص وتحلیل وتقییم نظام الرقابة الداخلیة في المشرعات الكبیرة

نشأة، والمتبعة في كل مجاالت الم، الرقابة الداخلیة القائمة نظامومبسطة عن ، على استفسارات مختصرة

وغالبا ما توضع أسئلة االستفسارات بحیث تكون األجوبة عنھا مختصرة، فالبعض یعتمد عبارة نعم أو 

 ،جید ـ وسط ـ ضعیف عبارات خرون، ویعتمد آمالئم أو غیر مالئمال، والبعض اآلخر یعتمد عبارة 

ومن إجابات الداخلیة، الرقابة إجراءات نظام  عدم وجود یعھا إلى وجود أوموھذه العبارات تشیر ج

 لرقابةى تفصیالت النظم الحالیة لیستطیع المراجع التعرف إلموظفي المشروع عن أسئلة ھذا االستقصاء 

من وسائل الرقابة الداخلیة  ویتعین علیھ بحث أیة آثار سلبیة قد تنتج عن انعدام أیة وسیلة ،الداخلیة

یفتقدھا الواردة في االستقصاء، ومن ثم اقتراح إنشاء وتطبیق الوسیلة الرقابیة المالئمة في المجال الذي 

  .47لمعالجة أو إلزالة مواطن ضعف النظام
  

في ویمكن للمراجع أن یستخدم كال من قائمة االستقصاء وخریطة التدفق، وھذا األمر مرغوب بھ بشدة 

الواقع العملي، حیث توفر خرائط التدفق رؤیة عامة عن النظام، بینما تعتبر قائمة االستقصاء قائمة 

اختبار مفیدة لتذكیر المراجع بالعدید من أنواع الرقابة المختلفة والتي یجب أن تكون موجودة، وفي حال 

  .  لمراجع فھم ممتاز للنظاملاستخدام األسلوبین معا، سیتوافر 
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   :ویمثل المثال التالي قائمة تتعلق بالمقبوضات من الزبائن

  

  الرقابة الداخلیة لنشاط المقبوضات  عن مثال لقائمة استقصاء: 07 شكل رقم          

  

  لنشاط المقبوضات من الزبائن  قائمة استقصاء الرقابة الداخلیة
  

  : .................اسم العامل..............      : تاریخ...........                         شركة 
  :...................الوظیفة                                                                          

  
  

  مالحظات  الضعف  ال  نعم  األسئلة
  جسیم  بسیط

  ؟دفتر المقبوضاتھل یقوم أمین الصندوق بالتسجیل في  .1

 إجراءات رقابیة على الشیكات الواردة بالبرید؟ ھل توجد .2

 ل یتم إیداع المقبوضات النقدیة والشیكات الواردة بالبنك یومیا ؟ھ .3

وحساب إجمالي ھل یقوم موظفون مختلفون بمسك الحسابات الشخصیة للزبائن  .4

 الزبائن ؟

 ھل تتم مراجعة الشیكات الواردة مع إذن تورید النقدیة ؟ .5

اإلیداع في المصرف موظف غیر الذي أودع الشیكات في ھل یستلم إشعار  .6

 المصرف ؟

 ھل تتم تسجیل جمیع المقبوضات النقدیة باستخدام آلة تسجیل النقدیة ؟ .7

 ھل یتم مراجعة المجامیع الیومیة آللة تسجیل النقدیة مع المقبوضات الیومیة ؟ .8

بات ھل یتم إجراء مطابقة دوریة ما بین أرصدة الحسابات الشخصیة وحسا  .9

  المراقبة اإلجمالي للزبائن؟

          

     

  

 .304المرجع السابق، الصفحة  حسین یوسف القاضي، حسین أحمد دحدوح، :المصدر
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II. یم نظام الرقابة الداخلیةیخطوات تق  

إن فحص وتقییم إجراءات نظام الرقابة الداخلیة ألیة مؤسسة یتضمن خمسة خطوات نستعرضھا بإیجاز 

  :  48كما یلي

 جمع اإلجراءات  .1

ھ وتدوین یتعرف المراجع على نظام الرقابة الداخلیة من خالل جمعھ لإلجراءات المكتوبة وغیر المكتوبة

ومثال على ذلك عملیة البیع للزبائن، إذ یجمع المراجع ذكرھا  باستخدام الطرق السابق لملخصات

دون ملخصا لھا بعد حوار مع القائمین أو ی ،)وجود دلیل(اإلجراءات المكتوبة إن وجدة حول عملیة البیع 

على إنجازھا، كما یرسم خرائط التتابع ورسوم بیانیة للوثائق المستعملة والمعلومات المتدفقة عنھا 

تتضمن  ،questionnaires ouverts كما یمكن استعمال استمارات مفتوحة ،والمصالح المعنیة بھا

: إن إجراءات عملیة البیع كمثال البد أن تتضمن ،أسئلة تتطلب اإلجابة علیھا شرحا لكل جوانب العملیة

  .إعداد الفاتورة، التسجیل المحاسبي، فعملیة القبض وتسجیلھا تسجیل طلبیة الزبون، تسلیم السلعة،

    

 الفھماختبارات  .2

وذلك عن طریق قیامھ  ،وعلیھ أن یتأكد من أنھ فھمھ ،المتبعفھم النظام یحاول المراقب أثناء ھذه الخطوة 

ففي  ،ائھا وأحسن تلخیصھا بعد تتبعھ للعملیاتمن أنھ فھم كل أجز أي یتأكد ،باختبارات الفھم والتطابق

المثال المعطى السابق یأخذ المراجع بعض طلبیات الزبائن، ویقارنھا بسندات تسلیم السلع، كما یقارنھا 

دة، إن ھذا االختبار ذو أھمیة محدو ،یع المحررة وبتحركات الجرد عبر األماكن المعنیةبفواتیر الب

راقب من أن اإلجراء موجود، وأنھ مفھوم وأنھ أحسن تلخیصھ ولیس والھدف من ورائھ ھو تأكد الم

  .الھدف منھ التأكد من حسن تطبیقھ 

  

 لرقابة الداخلیة نظام االتقییم األولي ل .3

یتمكن المراجع من إعطاء تقییم أولي لنظام الرقابة الداخلیة على الخطوتین السابقتین،  باالعتماد

 أيونقاط الضعف  ،ضمانات تسمح بالتسجیل الجید للعملیات والمتمثلة فيمبدئیا لنقاط القوة  باستخراجھ

 مغلقة استمارات تستعمل في الغالب، ارتكاب أخطاء وتزویر عیوب یترتب عنھا خطر

questionnaires fermés ،أي استمارات تتضمن أسئلة یكون الجواب علیھا إما بنعم أو بال        

وعلیھ یستطیع المراجع في نھایة ھذه الخطوة تحدید نقاط  ،)بنعم إیجابي، الجواب بال سلبي الجواب ( 

  .الدراسةضعفھ وذلك من حیث التصور، أي من الناحیة النظریة للنظام محل 

  اختبارات االستمراریة  .4

یتأكد المراجع من خالل ھذا النوع من االختبارات من أن نقاط القوة المتوصل إلیھا في التقییم األولي 

للنظام نقاط قوة فعال أي مطبقة في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة، إن اختبارات االستمراریة ذات أھمیة 

سمح للمراجع أن یكون على یقین بأن اإلجراءات التي قصوى مقارنة باختبارات الفھم والتطابق ألنھا ت

عد الوقوف على األخطار یحدد حجم ھذه االختبارات ب؛ راقبھا إجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل خلال

   .كما تعتبر دلیل إثبات على حسن السیر عند دراسة الخطوات السابقة ،محتملة الوقوع
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 :جمع اإلجراءات  .1

 .استعمال خرائط تتابع الوثائق ما بین المصالح -

 .ملخصات إجراءات، ملخصات األدلة الكبیرة -

 ):الفھم(التطابق اختبارات  .2

 .تتبع بعض العملیات بھدف فھم النظام وحقیقتھ -

  :تقییم أولي لنظام المراقبة الداخلیة.  3

 .نقاط ضعف النظام –.           نقاط قوة النظام -

  :اختبارات االستمراریة.  4

 .اختبارات للتأكد من تطبیق نقاط القوة في الواقع -

  :یةتقییم نھائي لنظام المراقبة الداخل.  5

 .ضعف في تصور النظام –.     نقاط قوة النظام -

  .وثائق الحوصلة -

 

 التقییم النھائي لنظام الرقابة الداخلیة  .5

  

      باعتماده على اختبارات االستمراریة السابقة الذكر یتمكن المراجع من الوقوف على ضعف النظام 

ھذا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي  عند اكتشاف سوء تطبیق أو عدم تطبیق لنقاط القوة، ه،وسوء سیر

حوصلة في  راجعلنتائج المتوصل إلیھا یقدم الملنظام، باالعتماد على الیھا عند التقییم األولي لتوصل إ

، یقدم فیھا اقتراحاتھ قصد تحسین اإلجراءات، تمثل وثیقة  document de synthèseوثیقة شاملة

أحد الجوانب  الحوصلة ھذه في العادة تقریرا حول الرقابة الداخلیة یقدمھ المراجع إلى اإلدارة كما تمثل

  . 49 ة لمھمتھاإلیجابی

  :عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیة من خالل الشكل اآلتي و یمكن تلخیص خطوات  

  عملیة تقییم نظام الرقابة الداخلیةخطوات  :08شكل رقم 

  

  

    

  

  

  

 

 

 

  

  .71الصفحة  ،السابق ، المرجع، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین :المصدر
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  الرقابة الداخلیة في بیئة المعالجة اآللیة للبیانات نظام تقییم: المطلب الثالث

خاصة المتوسطة  آتاتجھت المنش ،العملیات والبیانات المتولدة عنھاالمشروعات و نتیجة كبر حجم

وشبكات  ،واستخدام نظم المعالجة اآللیة ،سب اآلليفي معالجة بیاناتھا باستخدام الحا  ،وكبیرة الحجم منھا

     .وغیرھا من التقنیات الحدیثة ،االتصال والتبادل اإللكتروني للبیانات

 المالیة وحفظ المعلومات بیاناتمعالجة ال فيسیؤدي إلى تغیر  منشآتمن قبل ال الحاسوبإن استخدام 

جدیدة، مثل مخاطر الغش  یمكن أن تتسبب بمخاطر ن المعالجة اآللیة للبیاناتإ في المقابلوإبالغھا، 

برامج، المخاطر المتعلقة المخاطر المتعلقة بال التكنولوجي، وعدم كفاءة األفراد القائمین على تطبیقھا،

 المخاطر المتعلقة بالتخزین، المخاطر المتعلقة بنقل البیانات، األمر الذي یتطلب من اإلدارة باألجھزة،

لذا ینبغي أن ھا في الحسبان عند تقدیر خطر الرقابة الداخلیة ذأخومراجع الحسابات عدم تجاھلھا و

أثر المعالجة اآللیة للبیانات : متعددة، منھاینصب اھتمام اإلدارة والمراجع في ھذه البیئة على نواحي 

 .  المحاسبیة على نظام الرقابة الداخلیة، وفي تقدیر خطر الرقابة وكذا أنواع الرقابة في ظل ھذه البیئة 

تتواجد بیئة نظم : غیل اإللكتروني للمعلوماتبیئة التش 401:یعرف المعیار الدولي للمراجعة رقمو 

التشغیل اإللكتروني للمعلومات عندما تستخدم المنشأة حاسبا إلكترونیا في تشغیل معلومات مالیة ذات 

  .  50أھمیة لعملیة المراجعة وسواء كان تشغیل الحاسب بواسطة المنشأة أو بواسطة الغیر

رقابة في ظل المعالجة اآللیة وتكنولوجیا المعلومات، وھما وتفرق معاییر المراجعة  بین مجموعتین من ال

 تكنولوجیاالرقابة العامة، والرقابة التطبیقیة، ویقصد بالرقابة العامة تلك الرقابة المتعلقة بوظائف 

الحفظ و  المعلومات وتشمل إدارة وظیفة تكنولوجیا المعلومات، تطویر النظم، واقتناء البرامج وصیانتھا،

أما  .للبرامج والتجھیزات والبیانات، وھي مصممة لحمایة الرقابة التطبیقیة وضمان فعالیتھاالمادي 

تطبیقیة فھي الرقابة المطبقة على كل عملیة على حدة، مثل الرقابة على تشغیل أنشطة دورة الالرقابة 

لرقابة التطبیقیة یم ایت، والمصاریف، ویقوم المراجع بتقاإلیرادات، الرقابة على تشغیل دورة المشتریا

الرقابة  الرقابة على المدخالت،: حسب مجال المراجعة، وتشمل الرقابة التطبیقیة على ثالث أنواع وھي

  .على التشغیل، الرقابة على المخرجات

وقبل أن نفصل فیما سبق ال بد أن نعرف األسس النظریة لبیئة المعالجة اآللیة، وكذلك اإلجراءات 

  .         بالتفصیل في الفصل الثاني إن شاء هللا  إلیھ التطرقوھذا ما سیتم یئة، الرقابیة في ظل ھذه الب
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  خالصة  

نشوء شركات األموال وانفصال الملكیة على ونتیجة عوامل متعددة منھا كبر حجم المنشآت، 

والحاجة لبیانات ومعلومات محاسبیة  وكبر حجم البیانات والمعلومات المتولدة عن العملیات، اإلدارة،

دقیقة تستخدم في تأسیس القرارات الرشیدة، ومسؤولیة اإلدارة في حمایة األصول والموارد المتاحة 

واستغاللھا بالكفاءة والفعالیة المطلوبة، ولزوم تقییم األداء الفعلي لتأكد من درجة إلتزام اإلدارة التنفیذیة 

؛ جاءت ، واستحالة إجراء مراجعة كلیة للعملیات السابقةإلداریة المسطرةبتحقیق الخطط وفق السیاسات ا

، ودقة والكفاءة اإلنتاجیة الحاجة لنظام رقابة داخلیة، یعطي تأكیدا معقوال ولیس ومطلقا بحمایة األصول

ة تنظیمیة مجموعة وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة الموضوعة، من خالل خط ،البیانات المحاسبیة

  .    إجراءات وطرق عمل متناسقة

، بناء وتصمیم نظام رقابة الداخلیة فعالیة، والسھر على تطبیقھا، اإلدارة العلیا مسؤولیةیقع على  

وتقییمھا، وتطویرھا، وتحدیثھا، بما یتناسب مع حاجاتھا والمؤثرات الداخلیة والخارجیة المحیطة بھا، 

نھا لتحقیق األھداف تتفاعل فیما بیلو ،مكونات األخرى للنظاموتوفیر بیئة رقابیة مالئمة، تنشط فیھا ال

ونوعیة لتحدید حجم االختبارات المرجوة منھا؛ كما یقوم مراجع الحسابات بتقییم نظام الرقابة الداخلیة 

  .المراجعة الالزمة

 

  




