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 ملخص البحث
 

هدف هذا البحث إلى التعرف على األنشطة والمجاالت التي تمارسها األجهزة العليـا للرقابـة   
المالية والتي تساهم في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها ، وذلـك مـن   

ومفاهيم وتعاريف وأهداف وأهمية الرقابة المالية والرقابـة الداخليـة    خالل استعراض التطور
ومقومات ومكونات واألدوار والمسؤوليات والعوامل التي ساعدت على تطور كالً منها ، وكذا 
المنظمات واألجهزة المختصة بالرقابة المالية ومهامها واإلرشادات والتوصيات الصادرة عنها 

المهنية األخرى ذات الصلة بهذا الشأن ، كما يروم هذا البحث إلـى  أو الصادرة عن المنظمات 
الخروج بتوصيات من شأنها تفعيل وتدعيم أوجه المساهمات المتعددة المناطة والتـي يمكـن   

  لألجهزة العليا للرقابة المالية أن تقدمها في هذا الجانب.

ـ   وتحقيقاً ألهداف البحث أستخدم الباحث المنهج الوصفي والوثائقي  ومن خالل استقراء مـا ه
متوفر من كتب وبحوث ودوريات في المكتبات فضالً عن المنشور منها على شبكة االنترنـت  
والمتعلقة بالعناصر الرئيسية للبحث وتحليلها وتفسيرها بهدف بيان اإلطار النظـري للبحـث ،   

اهمة الجهاز أما الجانب العملي للبحث فقد تناول الباحث موضوع البحث على شكل دراسة لمس
المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية في تطوير نظام الرقابـة الداخليـة بالجهـات    

  الخاضعة لرقابته بحسب توافر البيانات المطلوبة ، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

لقد واكبت المعايير واإلرشادات والتوصيات المقـرة والصـادرة عـن منظمـة األنتوسـاي      
المجموعات اإلقليمية واألجهزة األعضاء المنضوية تحت مظلة المنظمة الدوليـة لألجهـزة   و

العليا للرقابة المالية وإلى حد كبير نسبياً للتطورات والمستجدات المتسارعة التي طرأت علـى  
مفاهيم وأهداف ومقومات ومكونات وأساليب وإجراءات الرقابة المالية ونظام الرقابة الداخليـة  

ةً الصادرة عن األنتوساي والتي تمثل بمجملها أحدث االتجاهات الحديثة للرقابة الماليـة  وخاص
ونظام الرقابة الداخلية الفعال ، وتمثل إطار عام لما يمكن أن تقدمه أجهزة الرقابة العليـا مـن   

لت مساهمات عديدة في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها ، إال أنها الزا
بحاجة لمزيد من التطوير والتحديث لمفرداتها وآليات التحكم والقبول بها من ناحية والزالـت  
تواجه معوقات وتحديات في عملية تنفيذها وتطبيقها منها المرتبطة بالبيئة الداخليـة المتعلقـة   



 

 و 

بالبيئة المرتبطة منها لرقابي والقائمين عليها خاصةً أو بالتشريعات واساليب وإجراءات العمل ا
الخارجية وخاصةً المرتبطة باإلدارات الحكومية وعدم تفاعلها وقيامها بتوفير كافة المقومـات  

  الالزمة لهذا الجانب من ناحية أخرى.

وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث حزمة من التوصيات التـي مـن شـأنها تفعيـل     
ام الرقابة بالجهـات الخاضـعة   مساهمة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تطوير نظ

  لرقابتها ، منها:

مضاعفة جهود أعمال تطوير وتحديث وزيادة المعايير واإلرشادات ونمـاذج ومفـاهيم    -1
 بالرقابة الداخلية و الحوكمة الرشيدة وآليات التحكم في قبولها ، والعمل بهـا والتجـار  

لها بمختلف الوسـائل   الناجحة في هذا المجال وضمان اعمال التوثيق و الترجمة والنشر
المتاحة ومنها على موقع المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة الماليـة وكـذا مواقـع    

 اجهزتها االعضاء علي شبكة االنترنت .

المتصلة  هتطوير وتحديث آليات الرقابة التي تمارسها اجهزة الرقابة المالية العليا وخاص -2
استمرار تقديم المقترحات بتطويرها وتحسينها وفقـا  منها بتقييم انظمة الرقابة الداخلية و

ألفضل الممارسات المهنية واالتجاهات الحديثة للرقابة واستيعابها للتطـورات التقنيـة   
 ووسائل التكنولوجيا الحديثة.  

ـ   -3  ىحث وتشجيع اإلدارات الحكومية بالدول التي تتبعها أجهزة الرقابة المالية العليـا عل
ة لكافة التشريعات الرقابية والمالية منها واإلدارية بشـكل عـام   إجراء المراجعة الشامل

نهـا أي تـداخل   إتحديثها وتطويرها و نوالمتصلة منها بنظام الرقابة الداخلية وبما يضم
في هـذا الجانـب وتـدعيمها ،     للرقابه جهزة الرقابية العليااالوقصور بها وتفعيل دور 

  عمالها بكفاءة وفعالية.وتوفير كافة المقومات الالزمة ألدائها أل
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  المبحث األول
  اإلطار العام للبحث

  : المقدمة:1-1
لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأسـاليب  
متعددة ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى اإللتزام بالنظم والقوانين النافـذة  

نتيجة عدة عوامـل   ، الحد من األخطاء إلى رقابة شاملة تضم باإلضافة لماسبق الكفاءة والفاعليةبهدف 
إقتصادية وإجتماعية منها أو قانونية تضمنت في مفرداتها عوامل فرعية منها المتصلة بإتسـاع حجـم   

وماترتب علـى  ،  القطاع العام وتعدد مجاالته وأنشطته وكثرة التنظيمات اإلدارية وزيادة عدد العاملين
وتعـاظم بحسـب    دورها والتي تطور ، وأدوارها في هذا الجانبالعليا ذلك من ظهور أجهزة الرقابة 

  .مراحل تطور الدولة وأجهزتها ووفرة مواردها
وفـي   ، العمل المحيطـة  غيرات المتالحقة التي تشهدها بيئةكما أن المستجدات المتسارعة والمت

وإتساع نطاق المستفيدين من مخرجات األجهزة العليا للرقابـة   يالرقاب مفاهيم وأهداف وأساليب العمل
ومتطلبات مواجهة التحديات التي قد تواجه خطط  ، رات النوعية في إحتياجاتهم وتوقعاتهميالمالية والتغي

يـة  التنمية وإدارة المال العام وترشيد اإلنفاق وتحقيق الشفافية والنزاهة في الممارسات الماليـة واإلدار 
وإدخال معايير الحوكمة واإلدارة الرشيدة وتحول الرقابة التي تمارسها من رقابة كاملة إلى إختياريـة ،  

ن تطوير مفهوم وأهداف ومقومات الرقابة بشكل عام ونظام الرقابـة الداخليـة   موكان لزاماً لكل ذلك 
بإعتباره الـرد االساسـي    وكفاءته في تحقيق أهدافه بالجهات الخاضعة للرقابة خاصة وتعزيز فاعليته

على إدارة تلك الجهات ، وتساهم أجهزة الرقابـة   إنشاءها وتطويرهاعلى المخاطر والتي تقع مسؤولية 
العليا في هذا الجانب إسهاماً فاعالً من خالل دورها في أعمال المراجعة لتلـك األنظمـة للتأكـد مـن     

نهـا إدارة مهمـة   أدائها لدورها المزدوج من كوفعاليتها ومالئمتها وإقتراح التحسينات عليها في إطار 
  .في تطوير أدائهااوناً للوحدات الخاضعة لرقابتها كونها مساعداً ومع نملضمان المساءلة و

  : مشكلة البحث:1-2
لألهـداف   ى نظام الرقابة الداخليـة ، وتحقيقـه  نظراً لألهمية البالغة والمتزايدة التي تعول عل

  ,للرقابة المالية بالوحدات الخاضعة لرقابة األجهزة العليا وتحسين األداءالمرجوة منه 
  لذا جاء هذا البحث لإلجابة عن التساؤل الذي مفاده:

في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهـات الخاضـعة    الماليةلرقابة جهزة العليا لاال((ماهي مساهمة 
  لرقابتها))
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  : أهمية البحث:1-3
سلط الضوء على أحد الموضوعات الهامة المرتبطة بتطـوير  يكتسب البحث أهميته من كونه ي

العليـا  مسـاهمة األجهـزة   بحـث  من خالل خرجاتها ، وذلك موأجهزة الدولة  وأعمال أداء تجويد
أنظمـة  في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها في اطار تطوير  للرقابة المالية

سبية القائمة وتطوير إجراءات الممارسة فيها والعمل علـى تحسـين   الدولة المالية واإلدارية والمحا
 بشـكل عـام,   مخرجاتها وإرتباط ذلك بشكل مباشر بتطوير الدولة وإدخال معايير الحوكمة عليهـا 

خاصة مع زيادة حجم وإتساع نطاق تفويض السلطات ومتطلبات الشـفافية والمسـاءلة وصـعوبة    
ل الرقابة الخارجية التي تمارسها األجهزة العليا للرقابـة مـن   اإلعتماد على الرقابة المباشرة وتحو

واإلنتقال من المراجعة السابقة إلى المراجعة الالحقة ،  اإلختياريةالمراجعة التفصيلية إلى المراجعة 
الجهات الخاضـعة لرقابتهـا يحقـق أهدافـه     داخلي فاعل في  رقابه ذلك يتطلب وجود نظاموكل 

  .د عليه وعلى مخرجاتهالمنشودة ويمكن اإلعتما
((اإلستنتاجات والتوصيات)) يمكن من خالها بيـان   تنبع أهمية البحث من أن مخرجاته وكذلك

اإلنجازات التي تحققت في هذا الجانب على المستوى النظري والعملـي والمعوقـات والتحـديات    
  .المقترحه بشأنها القائمة والتوصيات

  
  البحث: هدف: 1-4

ابـة  لرقالعليـا ل جهزة األللبحث في التعرف على األنشطة التي تمارسها يكمن الهدف الرئيسي 
كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتهـا وأثـر   المالية والتي تساهم في تحسين 

ذلك في تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية ودعم األداء بالقطاع العام ، وأثر عدم تفعيل نظام الرقابـة  
وتحقيقاً لهذا الهـدف   ، العلياالماليه ة بأجهزة الرقا للرقابة أو على أداءالداخلية على الجهات الخاضعة 

رقابة المالية في هذا الجانب فضالً عن التطرق لمفهوم لالعليا ل سيتم إستعراض لدور ومساهمة األجهزة
همة المنظمات المختصة بالرقابة أو ودور ومسا وأهداف ومقومات الرقابة المالية ونظام الرقابة الداخلية

  .هذا الجانب، باإلضافة لتجربة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية في  المهنية منها
  
  : حدود البحث:1-5
يقوم الباحث بإعداد البحث من خالل محاولة الحصول على جميع المعلومـات المتاحـة   حدود زمنية: *

  لبحث وذلك دون التقيد بفترة زمنية معينة.التي تفيد في إعداد ا
يقوم الباحث بإعداد البحث من خالل محاولة الحصول على المعلومات المتاحـة التـي   حدود مكانية: *

جامعة صـنعاء  كالً من البنك المركزي وتفيد في إعداد البحث من مكتبة جهاز الرقابة اليمني أو مكتبة 
  . من خالل شبكة األنترنتوذات الصله المتاحه علومات المعتمدة ، باإلضافة إلى الموالمكتبات العامة 

  : فرضية البحث:1-6
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  ات البحث في التالي:يإنسجاماً مع أهداف البحث ، يمكن صياغة فرض
  إن اإلرشادات والمعايير والتوصيات والمقررات الصادرة عن المنظمات المختصة بالرقابة المالية

رسها األجهزة العليا للرقابة المالية تساهم في تطوير وتدعيم وتفعيل ة الرقابية التي تماوكذا األنشط
 أنظمة الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة.

   توجد هناك مجموعة من العوامل المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية التي تحول دون إضـطالع
أنظمة الرقابـة الداخليـة بالجهـات     األجهزة العليا للرقابة المالية بأدوراها ومساهمتها في تطوير

    الخضاعة لرقابتها.
  البحث: منهجية: 1-7

علـى المـنهج    للبحث لجانب النظرياار فرضياته تم اإلعتماد في بلتحقيق أهداف البحث وإخت  
الوصفي والوثائقي وذلك من خالل جمع وإستقراء ماهو متوفر من كتب وبحوث ودوريات في مكتبـة  

العامة بالجمهورية اليمنية ، فضالً عن الكتـب  الجامعية ووالمكتبات  بة والمحاسبةللرقاالجهاز المركزي 
وتحليلهـا   ، والبحوث والدوريات على الشبكة الدولية (األنترنت) المتعلقة بالعناصر الرئيسـية للبحـث  

ع أما الجانب التطبيقي للبحث فقد تناول الباحث موضـو  ، وتفسيرها بهدف بيان اإلطار النظري للبحث
اسبة بالجمهورية اليمنية فـي تطـوير   همة الجهاز المركزي للرقابة والمحالبحث على شكل دراسة لمسا

    نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته بحسب توافر البيانات المطلوبة.
  : خطة وهيكل البحث:1-8

  مباحث وعلى النحو التالي:ستة معالجته في  إقتضىالبحث هذا أن موضوع 
 لمبحث األول والذي خصص لإلطار العام للبحث والذي تضمن مشكلة وأهمية وأهـداف البحـث   ا

 إلى جانب المقدمة. في البحثوحدوده وفرضياته والمنهجية المتبعة 
  ـ المطلـب األول   تالمبحث الثاني والذي تناول الرقابة المالية وتم تقسيمه إلى خمسة مطالب تناول

التطور والتعاريف واألهمية واألهداف ، في حين تناول المطلب الثالث الرقابة المالية ومنه والثاني 
ساليب ومستلزمات تنفيذ الرقابـة الماليـة ، والمطلـب    ألالمالية ، والمطلب الرابع الرقابه أنواع 

 لمنظمات المختصة بالرقابة المالية.فقد خصص لالخامس 
  خمسـة مطالـب تنـاول     م تقسيمه إلىالرقابة الداخلية وتنظام المبحث الثالث فقد كرس لموضوع

فقد  يالمطلب الثانور والتعريف واألهداف واألهمية) أما ها للرقابة الداخلية (التطنمالمطلب األول 
تناول العوامل المساعدة على تطور الرقابة الداخلية ومحدداتها ، في حين تطرق المطلب الثالـث  

فعاليـة   فقـد تنـاول معـايير   المطلب الرابـع  إلى أنظمة ومقومات ومكونات الرقابة الداخلية ، و
الرقابة الداخلية ، وفي المطلب الخامس فقد تـم تنـاول الرقابـة     نظام ومسؤوليات وطرق فحص

 .بيئة تكنولوجيا المعلوماتالداخلية في ظل 
 مالفـي   بالرقابـه الماليـه   المنظمات الدولية واإلقليمية المختصةني بمساهمات بحث الرابع فقد ع

تضمن بالجهات الخاضعة للرقابة والذي تم تقسيمه إلى أربعة مطالب  الداخليه  ظام الرقابةتطوير ن
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اللجنة الفرعية التابعة لألتنوساي المعنية بالرقابـة الداخليـة   منها الى دور  المطلبين األول والثاني
مبحـث  ت األنتوساي للرقابة الداخلية في حين تناول المطلبـين الثالـث والرابـع مـن ال    وإرشادا

 معايير األخرى ذات الصلة.الوكذا  بشأن الرقابة الداخليةعن تلك المنظمات التوصيات الصادرة 
 الجهـات  بالحوكمة وإدارة مخـاطر  الرقابة الداخلية وعالقته لنظام  المبحث الخامس فقد خصص 

 منه  ثوالتدقيق الداخلي وتم تقسيم المبحث إلى أربع مطالب خصص المطالب األول والثاني والثال
لبيان مفهوم وتعاريف وأهداف وأهمية الحوكمة وإدارة مخاطر الجهات والتدقيق الداخلي في حـين  

 بنظام الرقابة الداخلية. منها بيان عالقة كالًلمن المبحث تطرق المطلب الرابع 
 تجربة مساهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنيـة  المبحث السادس فقد تناول 

في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته والذي تم تقسيمه إلى أربعـة مطالـب   
،  ومجاالت الرقابه والسند القانوني والمهنـي  تناول المطلب األول منها إلى ماهية ورؤية وأهداف

مهوريـة  لمساهمة الجهاز في تطوير وظيفة المراجعة الداخليـة بالج  في حين تناول المطلب الثاني
 والمطلـب الرابـع  فقد خصص لمساهمة الجهاز األخرى ذات الصلة المطلب الثالث أما و اليمنية

 .للمحددات العامه علي مساهمة الجهاز 
 التوصيات. باإلضافة للنتائج و  
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  المبحث الثاني
  الرقابة المالية

  
 ، الشـفافية والنزاهـة  تعتبر الرقابة المالية أحد سمات الدولة الديموقراطية المؤمنة بالشراكة و

والتي ترتبط بفاعلية وإنتاجية الوحدات ومدى تحقيقها ألهدافها الموضوعة واإلستخدام األمثل لألمـوال  
  ولألغراض المخصصة ووفقاً للقوانين ذات الصلة بإعتبارها عملية مستمرة.

 بحـث  فـي هـذا الم   قاء الضوء على هذا الموضوع خصص الباحث خمسة مطالب مستقلةومن أجل ال
  وعلى النحو التالي: ، لدراستها

  التعريف. التطور و –المطلب األول: الرقابة المالية 
  األهداف. األهمية و –المطلب الثاني: الرقابة المالية 

  المطلب الثالث: أنواع الرقابة المالية.
  ومستلزمات تنفيذ الرقابة المالية.المطلب الرابع: أساليب 

  مختصة بالرقابة المالية.المطلب الخامس: المنظمات ال
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  :المفهوم والتطور والتعريف –الرقابة المالية : المطلب األول
  

تشكل وظيفة الرقابة أبرز وأهم وظائف اإلدارة إلى جانب الوظائف اإلداريـة األخـرى مـن    
والمـالي   لها القـانوني رقابة المالية ومدلوالعملية اإلدارية وفي هذا المطلب فقد تناول الباحث ماهية ال

  وأهميتها وأهدافها.
  

  :التطور التاريخي والوظيفي: الفرع األول
وقد مرت بمراحـل متعـددة حتـى     ، رقابة المالية وجدت مع وجود المجتمعات المنظمةلأن ا

وصلت لوضعها القائم ، ويمكن القول أن نشأتها تعود إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العـام وصـرفها   
لمال بالنيابة عن الشعب والتي مارستها الدول عبر مراحل تاريخية متعددة ، كما أن هذا التطـور  لهذا ا

رتبط بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للدولة من رقابـة للمشـروعية   إلمفهوم الرقابة المالية قد 
، وتطبيق القوانين الماليـة  إلى رقابية محاسبية قائمة على المراجعة المستندية والتحقق من سالمة التقيد 

علـى   الرقابـة إلى الرقابة اإلقتصادية والتي تستهدف تقييم األداء وترشيد اإلدارة ، ومن ثـم   الحقاًو
  .)1(البرامج

وقد رافق التطور التاريخي والوظيفي لمفهوم الرقابة المالية تطور أخر في إنشـاء أجهـزة مختصـة    
  ها.للرقابة على األموال العامة وتطور تبعيت

ومماسبق يتضح لنا أن مفهوم الرقابة المالية وطرق عملها وأهدافها وأجهزتهـا قـد تطـورت    
بتطور المجتمعات والدول وبتطور حاجات الشعوب ، شأنها في ذلك شأن مختلف المفـاهيم القانونيـة   

  واإلدارية واإلقتصادية واإلجتماعية.
  

  الفرع الثاني: تعريف الرقابة المالية:
فالرقيب يعنـي الحـافظ   ،  )2(غةً تعني المحافظة واإلنتظار واإلطالع على األحوالأن الرقابة ل

  .)3(والمنتظر والحارس أو األمين على الضرائب
أما إصالحاً فقد تعددت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام والرقابة المالية على وجه الخصوص ممـا  

  رقابة والتي سنتطرق إليها فيما يلي:أدى إلى ظهور ثالثة إتجاهات مختلفة فيما يتعلق بال
 يركز هذا اإلتجاه على األهداف التي تسـعى الرقابـة    و :)اإلتجاه األول (الجانب الوظيفي للرقابة

ويعرف البعض بأن الرقابة (مجموعة اإلجـراءات والوسـائل التـي تتبـع لمراجعـة       ، لتحقيقها

                                                   
 .71م ، ص2008موازنة)) ، مجلس النواب ، جمھوریة العراق ، سیروان عدنان الزھاوي ، ((الرقابة المالیة على تنفیذ ال  1

 .210م ، ص1983الجرجاني ، (التعریفات) ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،   2

 .523م ، ص2007مجد الدین الفیرز أبادي ، (القاموس المحیط) ، الطبعة ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ،   3
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بة ، وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على التصرفات المالية ، وتقييم أعمال الجهات الخاضعة للرقا
لضـوابط  لما كان يجب تحقيقه وأنها تحقق وفقـاً  هي تحقيق األهداف الموضوعة والتأكد من أنها 

 وخالل األوقات المحددة.
 :(الجانب اإلجرائي للرقابة) والذي يرتكز على الخطوات واإلجراءات التـي يتعـين   اإلتجاه الثاني

ابة ويعرف البعض الرقابة المالية وفقاً لهـذا اإلتجـاه بأنهـا (مجموعـة     القيام بها في عملية الرق
العمليات التي تتضمن جمع البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تقوم بها أجهزة معنية للتأكد مـن  

  تحقيق المشروع ألهدافه بكفاءة مع إعطائها سلطة التوصية بإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  ويرتكز هذا اإلتجاه على األجهزة التي تضطلع بمهمـة  (القائمين على أعمال الرقابة):اإلتجاه الثالث

مجموعة مـن العمليـات   بأجهزة معينة تقوم (فالرقابة المالية لدى هذا اإلتجاه تعني  ، الرقابة المالية
خـاذ  للتأكد من تحقيق الجهات الخاضعة للرقابة ألهدافها بكفاية مع إعطاء هذه األجهزة صـالحية إت 

  .)القرارات المناسبة بشأنها
وهكذا نالحظ أن كل إتجاه من اإلتجاهات الثالثة يركز على جانب معين من الرقابة عند تعريفه للرقابة 

  :بأنهاإستخالص تعريف شامل للرقابة المالية وفقاً لماسبق من خاللها المالية ، والتي يمكن 
 مجموعة من العمليات واإلجراءات. -
 معينة. ا أجهزةهتقوم ب -
وضمان حسن تحصيلها وإنفاقهـا بدقـة وفعاليـة     ، المحافظة على األموال العامة الى هدفت -

وبهـدف التعـرف علـى     ، وفقاً للقوانين النافذة والخطة والسياسات الموضوعةووإقتصادية 
 اإلنحرفات ومعالجتها.

 الـى ول أنها ترجـع  المتعددة للرقابة المالية يمكن القاالخرى وكذلك ومن التعريفات السابقة و
من خاللها واألهداف التي يجب  للرقابة المالية التي ينظر والمنظور الوظيفة و التشريعات التي تحكمها

المـدلول القـانوني    مدلولين للرقابة المالية وهمـا  علىوالتي ترتكز  ، تحقيقها واألجهزة التي تقوم بها
  يلي: كما )4(والمدلول اإلداري

لتي تعني بالرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند وا( المدلول القانوني -
 اقانوني أخر ، وتحدد إختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني ، وتهدف إلى مطابقـة العمـل ذ  

 .)األثار المالية للقانون
ادفة لتحقيق أكبر والذي يشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات اله( المدلول اإلداري -

وتعتمد علـى   ، قدر ممكن من الكفاءة التشغيلية مع تشجيع اإللتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية
وسائل متعددة في سبيل تحقيق أهدافها وضـمان سـالمة التصـرفات الماليـة والكشـف عـن       

  .)اإلنحرفات
  

                                                   
  م.2014جھزة العلیا للرقابة المالیھ في تطویر النظام المحاسبي) ، مجلة اإلقتصاد اإلسالمي ، محمد مطھر ، (دور األ  4
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  المطلب الثاني: الرقابة المالية (األهمية واألهداف):
أصبحت ركناً مهماً من أركان اإلدارة في الدولة الحديثة وهي الزمة لكل عمل منظم أن الرقابة 

أهميـة وأهـداف    بيانوقد وجدت الرقابة لضبط مالية الدولة والتقليل من التجاوزات ، ومن هنا يمكن 
  الرقابة المالية على النحو التالي:

  
  :)5(الفرع األول: أهمية الرقابة المالية

  فيما يلي: إيجازهاأهمية في نواحي عدة يمكن للرقابة المالية 
الناحية السياسية: في سعيها إلى فرض إحترام إرادة األمة فـي تسـيير أموالهـا وتوجيههـا     من  -1

 للوجهة الصحيحة.
تتمثل بالدقة والحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الموارد أو زيادة  الناحية الحسابية:من  -2

التأكد من توافق المنفذ مع المخطط وتحديد اإلنحرافات وأسـبابها   النفقات عن المتوجب ، ومن ثم
 وطبيعة اإلجراءات الواجب إتخاذها.

 الناحية المالية: منع اإلسراف وسوء إستخدام األموال العامة.من  -3
الناحية اإلقتصادية: التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات المنفذة ومـدى إنجـاز العمليـات    من  -4

وماصاحبه من إسـراف   عيد المحددة وتكاليف التنفيذ ومدى إنتاجية اإلنفاق العامالمالية في الموا
 وتبذير.

الناحية القانونية: ضمان شرعية تنفيذ العمليات التي يجب أن تتم وفقـاً للتشـريعات النافـذة    من  -5
 وتوقيع العقوبات على مرتكبي األخطاء واإلنحرفات.

 ونشر ثقافة الحفاظ على األموال العامة. ، هرة الفسادظا رإنتشاناحية اإلجتماعية: الحد من المن  -6
  

  :)6(الفرع الثاني: أهداف الرقابة المالية
طبقـاً  وتتمثل األهداف العامة للرقابة المالية إلى التحقق من أن اإلنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له 

ـ   وأن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر ، للخطط الموضوعة  ، إسـتخدام  ل، وأنها إسـتخدمت أفض
باإلضافة للمساهمة في تحسين األداء العام وتطوير النظم المالية والمحاسبية واإلدارية بالدولة ، ويمكن 

  :أهداف فنية تقليدية وأهداف إستراتيجية مضمونها فيما يلي تقسيم هذه األهداف العامة إلى
  

  :تتمثل في )أهداف فنية تقليدية(أوالً: 
 مدى صحة األوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات الخاضعة للرقابة.إبداء رأي فني محايد عن  -1
 تشجيع اإللتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية والتأكد من حسن تطبيقها. -2

                                                   
 .75الزھاوي ، مصدر سابق ، ص  5

  .2محمد مطھر، مصدر سابق ، ص  6
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التأكد من دقة البيانات المحاسبية وسالمة وصحة القيد والبيانات المالية ومدى إمكانية اإلعتمـاد   -3
 عليها.

 العمل على تقليل فرص إرتكابها.إكتشاف األخطاء وحاالت الغش و -4
 إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ. نالتحقق م -5
  التأكد من كفاية األنظمة وتحديد سلطات ومسؤوليات العاملين. -6
  

  :تتمثل في )أهداف إستراتيجية(ثانياً: 
وق األطـراف  لحفاظ على حقالحفاظ على الممتلكات والموجودات بمايضمن حماية المال العام وا -1

 ل الرقابة.ذات العالقة بالوحدة مح
وإقتـراح أفضـل السـبل لتحقيـق      ، زيادة الفعالية بمايمكن من تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية -2

 .ليها الخطط والسياسات اإلقتصادية الموضوعةالتي ترمي إ األهداف
ليمة حول إسـتخدام اإلعتمـادات فـي    تزويد السلطة التشريعية بالدولة بالمعلومات والتقارير الس -3

 األوجه التي خصصت لها وجباية اإليرادات وفقاً لألنظمة واللوائح الصادرة.
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  :)7(المطلب الثالث: أنواع الرقابة المالية
فـي هـذا   و ، تتعدد الرقابة المالية وتتنوع بتعدد المعايير التي بموجبها يتم تقسيم هذه األنـواع 

,والشـكل  التوقيت وبحسـب الجهـة المنفـذة لها   و ، لمجاالتها وفقاً إلى أنواعها تطرق الباحثالمطلب 
  )يوضح ذلك1قم(ر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  ) يوضح أنواع الرقابة المالية 1شكل رقم ( 

                                                   
  .4محمد مطھر ، مصدر سابق ، ص  7

وفقًا لمجاالت الرقابة 
 المالیة

الرقابة على تكنولوجیا - 4
      المعلومات:

فحص وتقییم أنظمة 
المعلومات وبرامج 

الحاسوب للتحقق من 
كفایتھا ومالئمتھا وأمن 
وسریة وتكامل البیانات 

وتحدید أوجھ  وجاھزیتھا
 القصور وإقتراح 

  رقابة األداء:- 3
مراقبة مدى اإلقتصاد 

 والكفاءة والفاعلیة

رقابة المطابقھ أو -2
  المشروعیة:

مدى اإللتزام بالقوانین 
واللوائح والتشریعات 

 .المعمول بھا

  الرقابة المالیة:- 1
 فحص الوثائق و

السجالت المحاسبیة 
وغیرھا بغرض إبداء 

أي حول مصداقیة الر
وصحة البیانات المالیة 

ومطابقتھا للقوانین 
 المتعارف علیھا. والمعاییر

 وفقًا لتوقیت التنفیذ

  الرقابة الالحقة:-3
تعنى بأعمال التدقیق والمراجعة 
التي تتم بعد تنفیذ األنشطة وإتخاذ 
 القرارات وإنجاز العملیات المالیة.

  :الرقابة المصاحبة-2
یذ األنشطة وأعمال تتم أثناء تنف

الجھات الخاضعة للرقابة بقصد 
الحیلولة دون حدوث إنحرافات 

  الرقابة المسبقة:-1
الرقابة على األعمال المالیة قبل 

 التصرف

 وفقًا للجھة المنفذة

  الرقابة الداخلیة:-2
ھي الرقابة التي تمارسھا الجھة التنفیذیة بنفسھا عن 

دققین الداخلیین الذین یخضعون للتبعیة طریق الم
 اإلداریة للجھة.

  الرقابة الخارجیة:- 1
ھي رقابة تمارسھا جھة خارجیة غیر تابعة 
للسلطة التنفیذیة وھي جھة مستقلة وھدفھا 
التأكد من صحة العملیات المالیة والبیانات 
المحاسبیة ومشروعیتھا والتحقق من الكفاءة 
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  رابع: أساليب ومستلزمات تنفيذ الرقابة المالية:المطلب ال
  

الرقابة المالية بتنفيذ مهامها بطرق وأساليب مختلفة وغالباً ما تحـدد األنظمـة والقـوانين     أجهزةتقوم 
يـتم  فقد  ، تباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام بالرقابةاليب الالرقابية نوعاً أو أنواعاً من هذه األس

ية ، وقد تتم الرقابة بشكل مسـتمر  يقتصر على أسلوب الرقابة اإلنتقائالرقابة الشاملة أو  إعتماد أسلوب
 )8(إلى كل مـن هـذه األسـاليب   في هذا المطلب أو بشكل دوري ، أو بشكل مفاجئ قد تطرق الباحث 

  :ومستلزمات تنفيذ الرقابة المالية وكمايلي
  

  :الفرع األول: أساليب وطرق تنفيذ الرقابة المالية
  يتطلب تنفيذ الرقابة المالية أساليب وطرق من خالل:

 أوالً: أساليب تنفيذ الرقابة المالية:
إجـراء رقابـة عامـة     الماليه العليـا   الرقابة أجهزةوفقاً لهذا األسلوب تتولى  الرقابة الشاملة: -1

رقابـة  هـذه ال ووتفصيلية على جميع المعامالت المالية التي تمارسها الجهات الخاضعة للرقابـة  
 تكون شاملة ، أو قد يتم تحقيق الرقابة الشاملة على قطاع أو مجال معين بالجهة.

مراقبتهـا   ادرالم المالية من بين المعامالتعينه وفقاً لهذا األسلوب يتم إختيار  الرقابة اإلنتقائية: -2
ـ  تخدامه وفحص تلك العينة كنموذج قياس لألعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة والتي يمكن إس

  بطرق متعددة (العينة العشوائية ، العينة اإلحصائية ، العينة العنقودية).
  ثانياً: طرق تنفيذ الرقابة المالية:

  أنظمة أغلب الدول طرق معينة لتنفيذ الرقابة المالية كاألتي: لقد حددت قوانين و
ين الداخليين ، حيـث يـتم   والتي تتضح في الرقابة الداخلية التي يمارسها المدقق الرقابة المستمرة: -1

الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود المحاسبية الممسوكة مـن قبـل الجهـة    
 الخاضعة للرقابة.

وهنا تتم الرقابة على فترات دورية خالل العام ، كـأن تقـوم أجهـزة الرقابـة      الرقابة الدورية: -2
  ابتها أو في حال جرد المخازن.الخارجية بمراجعة دورية لبعض الوحدات الخاضعة لرق

إجراء الرقابـة بصـورة مباغتـة تسـتهدف     الماليه الرقابة  أجهزةحيث تتولى  الرقابة المفاجئة: -3
موضوعاً أو موضوعات معينة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفات مالية أو بناء على طلب جهـات  

  مسؤولة.
 
  

                                                   
  .95-92الزھاوي ، مصدر سابق ، ص  8
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  :)9(الفرع الثاني: مستلزمات تنفيذ الرقابة المالية
ستمدت هذه المستلزمات من الشروط أو المقومات التي يجب أن يتصف بها نظام الرقابـة  اد لق

المالية والشروط التي يجب توفرها في من يمارس مهمة الرقابة والقواعد التي يجـب أن يتبعهـا فـي    
بهـذه  ليمية المختصـة بالرقابـة الماليـة    عملية الرقابة ، وقد إهتمت المنظمات والهيئات الدولية واإلق

المستلزمات ووضعت القواعد العامة والمقومات األساسية لنظام الرقابة المالية ، فضالً عن المقومـات  
 والمتمثلـه األساسية التي يجب توفرها في أجهزة الرقابة المالية والقائمين بمهمة الرقابة بصورة عامة ، 

  :فيمايلي
  :تي تتمثل في، وال أوالً: المقومات األساسية لنظام الرقابة المالية

 ح النظام الرقابي والتي تعتبر من الشروط الالزمة لنجاحه وفاعليته.وسهولة ووض -1
 ومالءمة النظام الرقابي مع طبيعة عمل الجهة موضع الرقابة. مرونة -2
اإلقتصاد في تكاليف العمل الرقابي والذي اليتعدى الحاجة الفعلية ألعمال الرقابة وإختصاصات  -3

  هذه األجهزة.
  :، والتي تتمثل في المقومات األساسية لمن يتولى مهمة الرقابة المالية ثانياً:

بعيداً  عملهم ية والحماية التي البد أن تتوفر للقائمين بأعمال الرقابة المالية لضمان أداءلاإلستقال -1
 رات الخارجية وبنزاهة وإخالص.ثعن الضغوط والمؤ

وقد إهتمت قوانين بعض الدول ومعايير الرقابة  الخبرة والكفاءة للقائمين بأعمال الرقابة المالية -2
 .)10(المالية والمتعارف عليها بتحديدها

العناية المهنية من خالل الحرص القاطع في جميع مستويات الرقابة للوصـول إلـى مكـامن     -3
  اإلسراف واإلنحرافات والخلل في تنفيذ العمليات المالية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .95الزھاوي ، مصدر سابق ، ص  9

  م.1971مؤتمر السابع لألنتوساي ، الذي عقد في مونتریال ، كندا ، من وثائق ال  10
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  بالرقابة المالية: المطلب الخامس: المنظمات المختصة
إهتمت الدول في مراحل تطورها بتنظيم الرقابة المالية بهدف الحفاظ على األموال وصـيانتها  

والـذي   لألثار الهامه لذلكمن العبث والضياع وتوجيهها لألغراض المخصصة لها وتحسين مخرجاتها 
  لرئيسية لرعايتها.يعتبر مؤشر على نمو الدولة والمحافظة على بقائها وتلبية اإلحتياجات ا

وإلى أن وصلت في العصر الحديث لظهور أجهزة  ، تي لم تنشأ بين عشية وضحاهالوتلك التطورات ا
وتحت مظلة على المستوى الدولي واإلقليمي والمنظمات المختصة بالرقابة المالية والرقابة المالية العليا 

، وفـي إطـار    )INTOSAI( )11بة (األنتوساي المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاس
من أجهزة الرقابة المالية العليـا فـي    العديدهذه المنظمة تم إنشاء مجموعات إقليمية تضم في إطارها 

لة ألنشطة المنظمـة الدوليـة ،   تمارس أنشطة مماثالتي و ، على الصعيد اإلقليمية يالعالم المنظودول 
  :وهي

عام   تصر مسمى المجموعةمخ  مجموعات العمل اإلقليمية  م
  باإلنجليزية  بالعربية  التأسيس

  مOLACEFS 1965  األوالسافس  )12(مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأمريكا الالتينية والكاريبيك  1
  مAFROSAI 1976  األفروساي  )13(مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول األفريقية  2
  مARABOSAI 1976  األرابوساي  )14(المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة   3
  مASOSAI 1978  األسوساي  )15(مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول األسيوية   4
ادي مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول جنوب المحيط اله  5

  )16(والباسيفيك
  مSPASAI 1987  السباساي

  مCAROSAI 1988  الكاروساي  )17(مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول الكاريبي   6
  مEUROSAI 1990  األوروساي  )18(مجموعة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة األوروبي   7

  
المنظمة الدولية لألجهزة العليـا  كالً من بشكل مختصر إلى شارة فقد فضل الباحث اإلفي هذا المطلب و

نظراً لمقتضـيات هـذا   المنظمة العربية (األربوساي) للرقابة المالية والمحاسبة (األنتوساي) ، وكذلك 
    خصص الباحث لكل منها فرعاً خاصاً كاألتي: البحث والذي

  المالية والمحاسبة (األنتوساي): الفرع األول: المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
                                                   

  .) :accessed inwww.intosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (  11

  .) :accessed inwww.olacefs.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   12

  ) :accessed inwww.afrosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   13

  ) :accessed inwww.arabosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   14

  .) :accessed inwww.asosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (  15

  .) :accessed inspasai.orgwww.http () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   16

  .) :accessed inwww.carosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   17

  .) :accessed inwww.eurosai.orghttp () 2015/1/11أنظر الموقع اإللكتروني التالي: (   18
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  أوالً: رسالة ورؤية وأهداف منظمة األنتوساي:
مهنية وغير سياسـية أنشـئت لتـوفير     ، األنتوساي هي منظمة دولية ذاتية الحكم رسالة المنظمة: )1(

اء والمعرفة والتجارب والعمـل كصـوت معتـرف بـه     المتبادل والتشجيع على تبادل اآلرالدعم 
ولدعم تحسين التواصل لدى مجموعـة متنوعـة    ، العليا ضمن المجموعة الدولية لألجهزة الرقابية

  من األجهزة الرقابية األعضاء.
اً رقابيـاً فـي   ز) جها34م عندما التقى (1953تأسست المنظمة الدولية في العام  تأسيس المنظمة: )2(

) 192نظمـة إلـى (  وقد إرتفع عدد األعضاء بالم ، المؤتمر األول للمنظمة في كوبا في نفس العام
عضواً كامل العضوية ، باإلضافة إلى خمسة أجهزة أعضاء كمشاركين ، وتعتبر المنظمة جهـازاً  

) منـذ العـام   UNECOSOCإستشارياً للمجلس اإلقتصادي اإلجتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة (
  م.1966

العليا للرقابة المالية مـن  تتمثل رؤية األنتوساي في دعم الحوكمة بتمكين األجهزة  رؤية المنظمة: )3(
مساعدة الحكومات الخاصة بها على تحسين األداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة والحفاظ على 
المصداقية ومحاربة الفساد وتعزيز ثقة العموم والتشجيع على تقبل وإسـتعمال المـوارد العامـة    

  بفعالية وكفاءة لصالح شعوبها.
  المنظمة الدولية إلى تحقيق األهداف التالية: تسعىاألهداف العامة للمنظمة:  )4(
راء والتجارب فيما بين األجهزة بجميع الدول األعضاء والمساهمة في تحقيق وتعزيز تبادل اآل  -أ 

 نشر المعارف والخبرات.
إقامة الندوات والدراسات والبحوث في مختلف المواضيع المتعلقة بالرقابة واألجهزة الرقابيـة    -ب 

 يات بشأنها.العليا وإقرار التوص
توثيق العالقات بين مختلف األنظمة الرقابية اإلقليمية لإلستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات   - ج 

 إليجاد السبل الالزمة والفعالة للحفاظ على المال العام.
نظمـات  إصدار التوصيات الالزمة في مجال الرقابة المالية إلى كافة الـدول األعضـاء والم    -د 

لقيام بإصالحات األنظمة الرقابية المالية لديهم وبماينسجم مع متطلبـات  اإلقليمية المتخصصة ل
 العصر والتطور الحاصل في هذا المجال.

أهداف أخرى كثيرة كلها تنصب في مجال تحقيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات   - ه 
م للحيلولة دون وإصدار التوصيات والبحث عن اآلليات الالزمة لتطوير أجهزة الرقابة في العال

علـى الجبايـة    صرف النفقات في خدمة الناس والحرصإستباحة المال العام والحفاظ عليه و
  الصحيحة للموارد.

: (اإلستقاللية ، النزاهة ، المهنية ، المصداقية ، الشمولية ، التعاون للمنظمة الدولية القيم الجوهرية )5(
  ، التجديد).

  مي:اً: هيكل أهداف األنتوساي التنظيثاني
يشمل هيكل أهداف منظمة األنتوساي التنظيمي أربعة أهداف إستراتيجية تضم كل منها قائمـة  

  وفقاً للتوصيف التالي:ولجان أهداف األنتوساي ولجانها الفرعية ومجموعات وفرق العمل والمشاريع 
 تضم قائمة لجان ومجموعات عمل أهداف األنتوسـاي ومهامهـا  والتي  اللجان ومجموعات العمل: )1(

  )2وكما هو موضح بالشكل رقم (
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 )المصدر: الموقع اإللكتروني لألنتوساي() يوضح قائمة لجان ومجموعات أهداف األنتوساي 2شكل رقم (

 
  :والذي شمل هيكل األهداف اإلستراتيجية التنظيمية لألنتوساي )2(

 ة.الهدف اإلستراتيجي األول: المعايير المهني 
 .الهدف اإلستراتيجي الثاني: بناء القدرات المهنية 
 .الهدف اإلستراتيجي الثالث: تبادل الخبرات والمعلومات 
 .(نموذجية) الهدف اإلستراتيجي الرابع: منظمات دولية ذات طابع مثالي 

  وتضمن كل هدف إستراتيجي منها عدة لجان رئيسية وأخرى فرعية إلنجاز تلك األهداف.
  

  منظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (األرابوساي):الي: الفرع الثان
    
م لتكـون  1976األرابوساي فـي العـام    –تأسست المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية   

وإستجابة لحاجة الدول األعضاء وإنسجاماً مع دعوة منظمـة  ، مجموعة إقليمية خاصة بالدول العربية 
  نتوساي بإنشاء مجموعات إقليمية في إطار المجموعة الدولية.األ

وتتمثل رسالة منظمة األرابوساي في تحسين األداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة والحفـاظ علـى   
المصداقية ومحاربة الفساد وتعزيز ثقة العموم والتشجيع على تقبل وإستعمال الموارد العامـة بفاعليـة   

  عوب.وكفاءة لصالح الش
  فيمايلي:من نظامها األساسي فيمكن إيجازها  )19(أهم األهداف العامة للمنظمةأما عن 

 تنظيم وتنمية التعاون على إختالف أشكاله بين األجهزة األعضاء وتوطيد الصالت بينها. )1
تشجيع تبادل وجهات النظر واألفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين  )2

 المجالين العملي والتطبيقي. فيهزة األعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة األج
 القائمة لديها.الرقابية التي ترغب في تطوير األجهزة  األعضاء تقديم المعونة الالزمة للدول )3

                                                   
  م.1983) أوًال ، من النظام األساسي للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة ، 2المادة (  19

قائمة لجان ومجموعات عمل 
 أھداف األنتوساي

  اللجان ذات المھام الخاصة:
تشكل بحسب المتطلبات التي یقدمھا 
المؤتمر أو المجلس التنفیذي لدراسة 

مسائل تمثل إھتمامات ھامة للعدید من 
األجھزة العلیا للرقابة المالیة وتعمل 

 لفترة زمنیة محددة

  مجموعات العمل:
لمواضیع والتوصیات تشكل نتیجة ل

التي یقدمھا مؤتمر األنكوساي من 
أجل تلبیة رغبات األجھزة العلیا 

للرقابة في مجال بعض المواضیع 
المتخصصة بھدف إصدار رقابة 

نموذجیة وتوجیھات وتعلیمات عملیة 
 ومثالیة

  اللجان:
تعالج مسائل وقضایا ذات أھمیة 
اساسیة والتي لھا أثر رجعي على 

األعضاء (إعداد جمیع األجھزة 
المعاییر وتوجیھات وتعلیمات 

 التدریب ...الخ)
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 العمل على توحيد المصطلحات العملية بين األجهزة األعضاء في مجال الرقابة المالية. )4
في أداء  الرقابية لوعي الرقابي بالدول العربية ممايساعد على تقوية دور األجهزةالعمل على نشر ا )5

 مهامها.
تنظيم التعاون وتدعيمه بين األجهزة األعضاء في المجموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في  )6

ات والهيئات والمنظمات اإلقليمية التي هـي ذ  )األنتوساي(جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية 
 إختصاص رقابي.

السعي لتكليف المجموعة بتسمية هيئات الرقابة المالية التي تتولى مراقبة حسابات جامعـة الـدول    )7
العربية وغيرها من المنظمات والهيئات والشركات التابعة لها أو الممولة من قبلهـا أو مـن قبـل    

 الدول العربية مباشرةً والعمل على رفع مستوى الرقابة المالية فيها.
وهناك وسائل متعددة تتبعها المنظمة لتحقيق أهدافها منها إقامـة الـدورات والمـؤتمرات والحلقـات     

ذلك ليف وإصدار المنشورات كل بحوث وتشجيع الترجمة والتأ الدراسية وورشات العمل وإقامة مراكز
  .)20(إيجاد الحلول واآلليات المناسبة للحفاظ على المال العامفي مجال الرقابة المالية و

في هـذه   لجهاز الرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية أدوار ومشاركات متميزةوأخيراً يمكن القول أن 
    البحث. هذا دوراتها ومؤتمراتها وفعاليتها المختلفة لسنا بصدد سردها هنا نظراً لمتطلباتبالمنظمة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ) من النظام األساسي للمنظمة.212للمزید أنظر المادة (  20
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  المبحث الثالث
  الرقابة الداخليةنظام 

  
مع تطـور وتوسـع األنشـطة اإلقتصـادية      الفعال الرقابة الداخلية نظام لى  اجة إظهرت الح    

ولضخامة وتعقيد وتعدد العمليات واألنشطة بالوحدات والمنشآت ومتطلبات حماية وصـيانة أصـولها   
وأموالها وتوفير البيانات الدورية الموثوقة عن أوجه النشاط لإلحتياجـات المتعلقـة بإتخـاذ القـرار     

إلنحرافات ورسم السياسات إلى جانب المتطلبات القانونية ، وطرأت على مفهوم وتعـاريف  وتصحيح ا
والخروج من المفهوم التقليدي إلـى   ,الرقابة الداخلية تطورات عديدة ومقومات ومكونات نظام وأهداف

  .مفهوم حديث وأكثر شمول يهدف إلى ضمان تحقيق الكفاءة في األداء والفاعلية في تحقيق األهداف
على كـل  سيتم من خالله تسليط الضوء والذي هذا المبحث  فقد خصص الباحثوتأسيساً على ما تقدم 

  وعلى النحو التالي: ذلك في خمسة مطالب ،
  

  التطور التاريخي ، التعريف ، األهداف ، األهمية. –الرقابة الداخلية نظام المطلب األول: 
  الرقابة الداخلية ومحدداتها.ام نظالمطلب الثاني: العوامل المساعدة على تطور 

  الرقابة الداخلية.نظام المطلب الثالث: أنظمة ومقومات ومكونات 
  الرقابة الداخلية.نظام فعالية ومسؤوليات وطرق فحص معايير المطلب الرابع: 

  الرقابة الداخلية في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات.نظام المطلب الخامس: 
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  



 

18 

  :)، األهميةالتطور التاريخي، التعريف، األهداف(الرقابة الداخلية نظام  المطلب األول:
    
ريخي وكذا تعريفات نظـام الرقابـة الداخليـة    اتالتطور التناول الباحث في هذا المطلب مفهوم و  

  وأهدافه وأهميته:
  الفرع األول: التطور التاريخي لمفهوم الرقابة الداخلية:

لية في مراحل تطور تاريخي تناسبت مع إحتياجـات إدارة الوحـدة   لقد مر مفهوم الرقابة الداخ    
  ,)1يوضحها الجدول رقم ( ، المختلفة والتي يمكن إيجازها في ثالث مراحل رئيسية

  المرحلة  م
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى  البيان

الفترة التاريخية   1
  للمرحلة

  الوقت الحاضر – 1944  م1944 – 1500  م1500 - العصر القديم

أساس نوع الرقابة   2
  للمرحلة

هيكل لتحقيق أهداف  –(الكفاءة التشغيلية   الضبط الداخلي  الرقابة الشخصية
  عمليات لتحقيق أهداف معينة) –دة حالو

تضمنت المفهوم الضيق   بيان المرحلة العام  3
للرقابة الداخلية والذي 
يتناسب مع طبيعة 
ائدة المشروعات الفردية الس

  في حينه.

شهدت هذه المرحلة نمو في 
حجم المشروعات وزيادة 

إتساع أنشطتها وعملياتها و
نطاقها الجغرافي وهو ما 

ى تطوير مفهوم الرقابة ضقتأ
  الداخلية.

تضمنت هذه المرحلة طفرة في مفهوم 
الرقابة الداخلية شكلت القاعدة إلرساء 
  المفهوم الحديث والشامل للرقابة الداخلية.

مفهوم الرقابة   4
  الداخلية

إجراءات وطرق تهدف إلى 
الحفاظ على النقدية من 

وإشراف صاحب  ةالسرق
المنشأة على عملية الرقابة 

: 1999(عثمان ،  الداخلية
68 ()21(   

إهتمام الرقابة الداخلية بحماية 
األصول ودقة السجالت 

اخلية وإعتبار مفهوم الرقابة الد
 بانمرادفاً للضبط الداخلي (الص

  )22() 21:م1996وأخرون ، 

مرحلة تطورات متسارعة في لشملت هذه ا
مفهوم الرقابة الداخلية تميزت باإلهتمام 
بالجوانب التنظيمية اإلدارية والنهج الذي 

ى العالقات بين مجموعة النظم يرتكز عل
عية فيما بينها وبين النظام الكلي الفر

وصوالً لهيكل الرقابة الداخلية واإلطار 
  ل للرقابة الداخلية.المتكام

  ) يوضح المراحل الثالث الرئيسية التي مر بها مفهوم الرقابة الداخلية (مصادر متعددة)1الجدول رقم (
  

كما أن المرحلة الثالثة لتطور مفهوم الرقابة الداخلية الموضحة فيما سبق قد تضـمنت عـدة مراحـل    
  ,)2فرعية يكمن إيجازها وإيضاحها في الجدول رقم (

  

                                                   
  م.1999ة ، الموصل ، العراق ، عثمان ، عبدالرزاق محمد ، (أصول التدقیق والرقابة الداخلیة) ، دار الكتب للطباع  21

  م.1996الصبان وأخرون ، (الرقابة والمراجعة الداخلیة مدخل نظري تطبیقي) ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ،   22
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رحلة الم

  الفرعية
أساس مفهوم 
  الرقابة الداخلية

  البيان العام
عام   البيان التفصيلي

  األساس
  البيان

المرحلة 
  األولى

الكفاءة التشغيلية 
  اجيةنتواإل

تضمنت هذه المرحلة طفرة في   م1949
مفهوم الرقابة الداخلية شكلت القاعدة 

إلرساء المفهوم الشامل للرقابة 
إلهتمام الداخلية حيث تميزت با

  بالجوانب التنظيمية اإلدارية.

شمل مفهوم المرحلة للرقابة الداخلية بأنها إجراءات وخطة 
تنظيمية تهدف إلى حماية األصول ودقة السجالت وتنميـة  
الكفاءة التشغيلية وتشجيع اإللتـزام بالسياسـات اإلداريـة    

 & Johnsonوإعتبار الضبط الداخلي أحد حلقات الرقابة (

Jaenicke , 1980:6(  
المرحلة 

  الثانية
هيكل لتحقيق 
  أهداف الوحدة

تضمنت هذه المرحلة المفهوم الحديث   م1953
نسيباً للرقابة الداخلية وظهور النهج 

الذي يرتكز على العالقات 
إلرتباطات بين مجموعة النظم وا

  الفرعية فيما بينها وبين النظام الكلي.

فكرة التي تقـول  لمرحلة على اليرتكز مبدأ الرقابة في هذه ا
ألداء أي نشاط مسؤولية في تأديـة مهامهـا الخاصـة    أن 

لهـا   معينة وبدرجة مـن الكفـاءة التـي تسـمح     بطريقة
باإلستعمال اإلقتصادي الفعال والمفيد وتوفير تأكيد مقبـول  

  ن األهداف التي تخص الوحدة سوف يتم إنجازها.أب
المرحلة 

  الثالثة
عمليات لتحقيق 

  أهداف معينة
شهدت هذه المرحلة تطوراً وطفرة   م1958

نوعية في مفهوم الرقابة الداخلية من 
عن المنظمات  هخالل إصدارات عد
  .المختصه الدولية والمهنية

شملت هذه المرحلة إصدارات عدة عن المنظمات الدوليـة  
  المهنية وذات العالقة كان أبرزها:

 لجنة إجراءات المراجعة. تتوصيا )1

للمحاسبين للمعايير الدوليـة  إصدارات اإلتحاد الدولي  )2
 ا المتعلقة بالنظام المحاسبي والرقابة الداخلية.همنو

 ).Cohenتقرير لجنة دراسة مسؤوليات المراجعين ( )3

وتعديلـه  ) SAS-NO,55المعيـار المريكـي رقـم (    )4
 .)SAS-NO,78(بالمعيار رقم 

) إحـدى  COSOتقرير اللجنة الراعيـة للمنظمـات (   )5
لمحاسـبين األمـريكيين   اللجان المنبثقة عن مجمـع ا 

)AICPA) وعن لجنة (Tread way) و (CICA.( 

إصدار معايير المراجعة الدولية عن اإلتحـاد الـدولي    )6
 للمراجعين.

 ).1،  2إصدار لجنة بازل ( )7

باإلضافة لتوصيات وإصـدارات المنظمـة الدوليـة     )8
  لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (األنتوساي).

  ل الفرعية التي مرت بها المرحلة الرئيسية الثالثةحح المرا) يوض2جدول رقم (
  مصادر متعددة*                 من تطور مفهوم الرقابة الداخلية

  
 

    : تعريف وأهداف وأهمية نظام الرقابة الداخلية:الفرع الثاني
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م الرقابـة  أن تطور مفهوم الرقابة الداخلية بحسب المراحل التاريخية قد صاحبه تعريفات عـدة لنظـا  
وقد صدرت من هذا المطلب ، السابق  عالفرالداخلية وأهدافها وفقاً لذلك التطور التاريخي الموضح في 

 هـذا الفـرع  في هذا المجال ، وفي  هتلك التعاريف عن العديد من المنظمات الدولية المهنية والمختص
  ,)3بالجدول رقم ( هو موضح بإيجاز، وكما أهداف الرقابة الداخلية تلك التعاريف يقابلها  نورد عدد من

  
  أهداف الرقابة الداخلية  تعريف الرقابة الداخلية  الجهة

لجنة طرائق المراجعة المنبثقة 
ن المعهد األمريكي ع

للمحاسبين القانونيين 
)AICPA(  

الخطة التنظيمية وكل الطرق واألساليب واإلجراءات 
التي تضعها اإلدارة لتحقيق أهدافها 

)www.aicpa.org http//:(  

 حماية األصول. -
ضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبية وزيـادة   -

 درجة اإلعتماد عليها.
 زيادة الكفاءة التشغيلية. -
التحقق من إلتزام العاملين بالسياسات اإلدارية التي  -

  وضعتها اإلدارة.
معهد المدققين الداخليين 

  )IIAاألمريكي (
النظام الكلي للرقابة المالية أو غيرها من أنواع 

الرقابة بما تشمله هيكل تنظيمي وأساليب وإجراءات 
  مالية داخلية

 إنجاز أعمال الوحدة بكفاءة وفاعلية. -
 اإللتزام بالسياسات والقوانين. -
  تقديم المعلومات في الوقت المناسب. -

منظمة خبراء المحاسبين 
المعتمدين الفرنسية 

)OECCA(  

مجموعة من الضمانات التي تساعد على التحكم في 
  )23(المنشأة من أجل تحقيق عدة أهداف

 ضمان الحماية إلبقاء األصول ونوعية المعلومات. -
 إلدارة وتحسين األداء.اتطبيق تعليمات  -
نشـاطات  و التنظيم وتطبيق طـرق وإجـراءات    -

  المنشأة من أجل دوام العناصر السابقة.
قيق والتأكيد المعايير الدولية للتد
-ISA(المعيار رقم (
NO,315(  

المنفذة من قبل أولئك المكلفين والعملية المصممة 
بالرقابة واإلدارة والموظفين األخرين لتوفير تأكيد 
معقول بشأن تحقيق أهداف المنشأة وتناول مخاطر 

  من األهداف. اًالعمل التي تهدد أي

 موثوقية تقديم التقارير المالية. -
 ة العمليات.فاعلية وكفاء -
  اإلمتثال للقوانين واألنظمة المطبقة. -

المعيار الدولي للتدقيق رقم 
)ISA-NO:400 في الفقرة (

عن اإلتحاد  ) الصادر8(
  )IFACالدولي للمحاسبين (

كافة السياسات واإلجراءات التي تتبناها إدارة المنشأة 
 )24(لمساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى أهدافها

)IFAC, 1999:127(  

 ضمان إدارة منظمة وكفاءة العمل. -
 اإللتزام بسياسات اإلدارة. -
 حماية األصول ومنع وإكتشاف الغش واألخطاء. -
 دقة إكتمال السجالت المحاسبية. -
  تهيئة معلومات مالية في الوقت المناسب. -

معيار التدقيق األمريكي رقم 
)SAS-NO,55 والذي تم (

إجراء تعديل عليه بالمعيار رقم 
)SAS-NO,78(  

عملية تنفيذ من قبل اإلدارة يتم تصميمها بغرض ((
 ))توفير تأكيد معقول بأن المنشأة تحقق أهدافها

) قد تركز على القسم 78وتعديلها بالمعيار رقم (
  الوصفي لتعريف هيكل الرقابة الداخلية ومكوناته

 إمكانية اإلعتماد على التقارير المالية. -
 فعالية وكفاءة أعمال المنشأة. -
 .إللتزام بالقوانين واللوائحا -
  .))وحل مفهوم هيكل الرقابة الداخية محل نظام الرقابة الداخلية((

) إحدى اللجان COSOة (نلج
المنبثقة عن مجمع المحاسبين 

) وعن AICPAين (ياألمريك
  )Tredwayلجنة (

المتكامل للرقابة الداخلية) عملية تتأثر وتنتج  طار(اإل
باألشخاص األخرين ويتم وعن طريق إدارة المنشأة 

لتوفير تأكيد معقول وليس مطلق لتحقيق تصميمها 
  )COSO, 1996:1أهدافها (

 كفاءة وفعالية العمليات. -
 إمكانية الثقة بالتقارير. -
حماية األصول ضـد حيازتهـا وإسـتخدامها أو     -

 التصرف بهابشكل غير مصرح.
  اإللتزام بالقوانين واللوائح واإلجراءات. -

  الرقابة الداخليةنظام وضح أهم تعاريف وأهداف ) ي3جدول رقم (

                                                   
  .85صم ، 2005التھامي ، طواھر , مسعود صدقي ، (المراجعة وتدقیق الحسابات) ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ، الجزائر ،   23

  م ، الجزء الثاني.2006عبدالعال ، (موسوعة معاییر المراجعة) ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، مصر ،  طارق    24
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يضاف إلى ماسبق ماصدر عن األنتوساي من توصيات وإرشادات عن نظام الرقابة الداخليـة والتـي   
  :مايلييتضح ومماسبق ,,سيتم تفصيلها في مبحث مستقل في سياق هذا البحث

  
  الرقابة الداخلية: نظام أوالً: تعريف

 نظـام  يفات السابقة للرقابة الداخلية يمكن القول أن مفهوم وتعريفوفي ضوء المفاهيم والتعر    
  والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: باألهداف التي يرجى تحقيقها منه الرقابة الداخلية قد إرتبط

عندما كانت أهداف الرقابة الداخلية حماية األصول إقتصر تعريفها على أنها مجموعـة الوسـائل    -1
 التعريـف متد أاف الحماية لتشمل األصول األخرى ومع توسع أهد ، اظ على النقديةالتي تكفل الحف

 يشمل بقية األصول األخرى ومن أهمها المخزون.ل
تقليـل إحتمـاالت   سع أهدافها ومن ضمن تلك األهـداف  تومن  رافقهمامع توسع حجم الوحدات و -2

 تلك األهداف. م ليقابلفقد تطور المفهوحدوث األخطاء والتالعب فضالً عن حماية األصول 
ليشمل سـائر   التعريفر بذلك تخدام األمثل للموارد المتاحة تأثمع تزايد اإلهتمام بالتوجه نحو اإلس -3

عن حماية النقدية واألصول األخـرى وضـمان الدقـة     أساليب اإلرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية فضالً
 المحاسبية للبيانات المثبتة في الدفاتر والسجالت.

  ستخالص من تلك التعاريف أن الرقابة الداخلية:كمايمكن إ
س كجزء من المهام اليومية وليست أنها عملية وأنها مستمرة ومتطورة (وهذا يعني أن الرقابة تمار )1

 مجرد متابعة تتم بعد إنجاز األعمال).
 تقوم بها إدارة الوحدة والموارد البشرية العاملة بها على كافة المستويات. )2
معقول وليس مطلق بسبب محدودية الرقابة الداخلية (بمعنى أنها التقدم تأكيد مطلق أنها توفر تأكيد  )3

تصميم  دعن ىبتحقيق األهداف الموضوعة للرقابة الداخلية ، كما أن إعتبارات الكلفة يجب أن تراع
 وتنفيذ الرقابة الداخلية).

 تلك األهداف.تحقيق وتحديد المخاطر التي تهدد  المساعدة الفاعلة في تحقيق األهداف )4
  

  ثانياً: أهداف الرقابة الداخلية:
من المسلم به والمتعارف عليه أن لكل نظام قائم هدف أو مجموعة من األهداف التـي يسـعى       

، لنظام الرقابة الداخلية أهداف يسعى لتحقيقها يمكن إشتقاقها من التعريفات السـابق سـردها   ولتحقيقها 
  التالي:ويمكن تلخيصها وتصنيفها على النحو 

لوك العاملين وأهـداف الوحـدة   سي لنظام الرقابة الداخلية (في التوفيق بين تصرفات وسيهدف رئ -1
 ,)371:2009يلية التي تسعى لتحقيقها) (توماس وهنكي، التشغ

 والذي يتم تحقيقه عن طريق أهداف تشغيليه مساعدة متمثلة بمايلي:
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((األلوسـي   عب والضـياع واإلسـراف  حماية موجودات المنشأة من التلف واإلختالس والتال  )أ 
،229:2003((. 

 لمنشأة من أي إنحرافات وأخطاء متعمدة وغير متعمدة.احماية سجالت ودفاتر   )ب 
التأكد من الحصول على بيانات محاسبية دقيقة يمكن اإلعتماد عليها فـي المجـاالت المختلفـة      )ج 

((الصـحن   داخلية والخارجيـة الداخلية منها والخارجية ويمكنها تلبية إحتياجات كافة الجهات ال
 .)152:2006وآخرون ، 

تحقيق اإللتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات الموضوعة من قبل اإلدارة واألجهـزة    )د 
 الحكومية والرقابية التي تخضع لها الوحدة.

 .))86:2007((السرايا ،  تحقيق ورفع الكفاءة اإلنتاجية  )ه 
  اإلدارة لها وكفاءتها في إدارة هذه المخاطر. تقييم المخاطر وتحديد مدى إدراك  )و 

 
ئيسية ر) إلى ثالثة أهداف COSOة (نكما يمكن تصنيف أهداف الرقابة الداخلية بحسب تعريف لج -2

 :توضيحها كما يليكل هدف منها يشتمل على أهداف فرعية 
 أهداف ترتبط بكفاءة وفاعلية العمليات ، وأهدافها الفرعية هي::2/1

  األداء التشغيلي المخططة.تحقيق معدالت 
 .تحقيق الهدف الرئيسي للمنشأة 
 .رفع معدالت األداء التشغيلي الفعلية 
 .الحد من مصادر اإلسراف والتبذير في الموارد المالية وحماية األصول 

 أهداف ترتبط بدقة وموثوقية التقارير ، وأهدافها الفرعية هي::2/2
 .توثيق العمليات المالية بالمنشأة 
 فصاح.ام بالمعايير المحاسبية في القياس واالاإللتز 
 .حماية السجالت المحاسبية من وصول غير المصرح لهم لتلك السجالت 
 .إستخدام الوسائل الوقائية التي تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية 

ة ، وأهـدافها  تزام بالنظم والقوانين والتعليمات السارية التي تلتزم بها الوحدلال:أهداف ترتبط با2/3
 الفرعية هي:

 .اإللتزام بالنظم السارية المنظمة التي تعمل بها المنشأة 
 .اإللتزام بالتعليمات الحكومية التي تصدرها جهات حكومية معنية باإلشراف على المنشأة 
 .اإللتزام بالنظم المعمول بها وفقاً للنظام األساسي للمنشأة 
  المنظمة للعمل. بالسياسات والقرارات اإلداريةاإللتزام 
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  ثالثاً: أهمية نظام الرقابة الداخلية:
من أنه نقطة اإلنطالق التي يرتكـز عليهـا   باالضافه لما سبق تنبع أهمية نظام الرقابة الداخلية     

مراجع الحسابات الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج المراجعة ، وتحديد اإلختبارات والفحوص التي 
واليمكن وجود حسابات منتظمة وموثوقة بدون نظام رقابة إجراءات المراجعة ،  ستكون مجاالً لتطبيق

مته ورفع والمحافظة عليه والتأكد من سال المنشأة إقامته على عاتق إدارة داخلية سليم وفعال والذي يقع
رجة الثقـة  ، كما أن اإللتزام بتقييم نظام الرقابة الداخلية سيؤدي على تحديد د)25(التقارير السنوية بشأنه

يؤدي  وتقييم نظام الرقابة الداخلية سوفودرجة اإلعتماد على البيانات المالية ، وإنعدام اإللتزام بدراسة 
  إلى وجود ثغرات في النظام المحاسبي وتزداد عمليات اإلختالس والسرقة والغش.
اإلعتماد عليـه فإنـه    ومماسبق يمكن القول أنه إذا كان نظام الرقابة الداخلية سليم وفعال وقوى ويمكن

الحصول على البيانات المالية الدقيقة الالزمة التي يمكن اإلعتماد عليها في التخطيط وإتخـاذ   منيمكن 
، وكذلك يعتمد عليها المستفيدون والمستخدمون لها ، وتـزداد ثقـة   والكشف عن اإلختالالت القرارات 

للمنشأة ويعزز مكانتها ، باإلضافة لكون الرقابة  المساهمون والمستثمرون في البيانات والتقارير المالية
لمتطـورة  االداخلية من أهم األركان األساسية لإلدارة العلمية الحديثة وأنها الذراع الرئيسـي لـإلدارة   

يقاً لمستويات عاليـة مـن الكفـاءة    تحقولتتماشى مع التطوير والتحديث  بالمنشآت والوحداتللنهوض 
  التشغيلية واإلنتاجية.

  
  :الفعال عاً: المبادئ األساسية لنظام الرقابة الداخليةراب

 البد أن تتوفر في أي نظام رقابة داخلية فعال وكفء عدد من المبادئ االساسية أهمها:
 يتالءم مع حجم المنشأة وطبيعة نشاطها. -1
 يغطي كافة نشاطات المنشأة وعملياتها. -2
 يشمل معايير مناسبة لمنع وقوع األخطاء. -3
 ت مناسبة تمكن من ضبط وإدارة المخاطر الناجمة عن نشاطات المنشأة.يشمل على آليا -4
 يكون مدعماً بأنظمة معلومات وإتصاالت تكفل تدقيق المعلومات بدقة. -5
 الءم مع اإلطار المؤسسي بهدف ضمان التوافق مع أحكام القانون الذي يحكم عمليات المنشأة.تي -6
 يكون مفصالً وموثقاً بشكل كاف. -7
  عند الحاجة. جراءات التصحيحيةيحدد بوضوح اإل -8
    
  
  
  

                                                   
  .282م ، ص2008السید ، التطورات الحدیثة في المراجعة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  أمین   25
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  الرقابة الداخلية ومحدداتها: نظامتطور المطلب الثاني: العوامل المساعدة على 
 مثلـت تإن تطور وإتساع نطاق نظام الرقابة الداخلية إنتجته عدة عوامل يقابلها عوامل أخرى   

من قبل الباحث في هـذا  رع مستقل في فمحددات لنظام الرقابة الداخلية والتي تم التطرق لكل منها في 
  المطلب كاألتي:

  الرقابة الداخلية: نظام إتساع نطاقتطوروالفرع األول: العوامل المساعدة في 
  توجد مجموعة من العوامل التي ساعدت على تطوروإتساع نطاق الرقابة الداخلية من أهمها:

 اإلدارة.كبر حجم المنشأة وتعدد عملياتها وتعقدها وإنفصال الملكية عن  -1
 تفويض السلطات والمسؤوليات لبعض اإلدارات الفرعية. -2
 حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة وسليمة. -3
ممتلكات المنشأة من العبـث والسـرقة واإلخـتالس وسـوء     ومسؤولية اإلدارة عن حماية موارد  -4

 سليم.تي تتطلب وجود نظام رقابة داخلي اإلستخدام وال
 إدارتها إلى بيانات دقيقة وسليمة ألغراض التخطيط والرقابة.حاجة المؤسسات الحكومية و -5
 من كاملة تفصيلية إلى إختبارية. اءات المراجعة والتدقيق إذ تحولتتطور إجر -6
 إهتمام إدارة المنشأة ومراقبي الحسابات الخارجيين إهتماماً خاصاً بأنظمة الرقابة الداخلية والعمـل  -7

 عتماد عليها.على تدعيمها وتحسينها وحتى يمكن اإل
  .)26(م الرقابة الداخلية وتطويرها مفهوماً وأسلوباً وإجراءاتذه العوامل أدت إلى اإلهتمام بنظوكل ه

  
  الفرع الثاني: محددات نظام الرقابة الداخلية:

 هناك العديد من المحددات ألي نظام رقابة داخلية من أبرزها:
 الرقابة الداخلية.تجاوز كلفة نظام  لعدممحدد التكلفة: سعي اإلدارة  -1
 لمتكررة.امم لمواجهة العمليات معظم اإلجراءات الرقابية تص -2
هـم  بب اإلهمال أو الخطأ في تقدير وفميم أو تنفيذ النظام الرقابي بسإحتمال الخطأ البشري في تص -3

 العمليات.
ال مـع  إمكانية اإللتفاف على الضوابط الداخلية من خالل تواطؤ موظف أو أكثر للقيام بعملية إحتي -4

 أطراف من خارج أو من داخل الجهة.
 يتناسب مع هذه التغييرات. روف دون تعديل اإلجراءات الرقابية بماظالتغييرات في ال -5
  
 
 
  

                                                   
  .166م ، ص2000ة) ، دار األوائل للطباعة والنشر ، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ، ، (علم تدقیق الحسابات من الناحیة النظری أمین خالد   26
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  المطلب الثالث: أنظمة الرقابة الداخلية ومقوماتها ومكوناتها:
كل الرقابـة  وفي هذا المطلب فقد تناول الباحث أنظمة الرقابة الداخلية ومقوماتها ومكونات هي  

  فرع مستقلة لكالً منها كاألتي:أالداخلية في 
  الفرع األول: أنظمة الرقابة الداخلية:

  في المنشآت والمتمثلة بمايلي: وضبطهللرقابة الداخلية أنظمة متعددة تنظم إجراءات العمل 
  أوالً: نظام الرقابة اإلدارية.  
  ثانياً: نظام الرقابة المحاسبية.  
  الضبط الداخلي.ثالثاً: نظام   

  :فيما يليوقد تناول الباحث هذه األنظمة بقليل من التفصيل 
يشمل على الخطة التنظيمية واإلجراءات والوثـائق والسـجالت   والذي  أوالً: نظام الرقابة اإلدارية:*

المتعلقة بعمليات إتخاذ القرارات والتي تقود إلى الترخيص اإلداري للعمليات بهـدف تحقيـق أهـداف    
  ,أةالمنش

ومن أهم األساليب المستخدمة لتحقيق أهداف الرقابة اإلدارية (الموازنة التخطيطية ، التكاليف المعيارية 
، دراسات الحركة والزمن ، الرقابة على الجودة ، البرامج التدريبية ، نظـام تقيـيم األداء ، الرسـوم    

  البيانية والكشوف اإلحصائية).
  
وهو إختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت ودرجة  :ثانياً: نظام الرقابة المحاسبية*

اإلعتماد عليها ، وتتبع عمليات صحة تسجيل وتبويب وتحليل وعرض البيانات المحاسبية طبقاً للمبادئ 
  ,)27(لمحاسبية المقبولة عموماًا

وج ، إستخدام حسابات المراقبـة  ومن أهم األساليب لتحقيق أهداف الرقابة المحاسبية (نظرية القيد المزد
، أسلوب المصادقات ، مذكرات التسوية مع البنك ، فصل واجبـات إدارة الحسـابات عـن اإلدارات    

  األخرى ، التدقيق الداخلي ، إستخدام موازين التدقيق الدورية والفرعية).
  
المنشـأة مـن    هو خطة تنظيمية وإجراءات هادفة إلى حمايـة أصـول   ثالثاً: نظام الضبط الداخلي:*

  ,)28(وظيفة داخلية تابعة إلدارة المنشأة اإلختالس والتالعب أو سوء اإلستخدام وهي
ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه (تقسيم العمل ، المراقبة الذاتية ، التأمين على الممتلكات 

  والموظفين الذين في حوزتهم العهد).
يق فاعلية الرقابة اإلدارية والرقابة المحاسبية هو نظام الضـبط  (ويرى الباحث أن من أهم العوامل لتحق

  الداخلي).
  

                                                   
  م.2008عبدالفتاح الصحن وأخرون ، (المراجعة التشغیلیة والرقابة الداخلیة) ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ،  27

  .168ذكره ، صالتھامي طواھري و مسعود صدقي ، (المراجعة وتدقیق الحسابات) ، مرجع سبق   28
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  الفرع الثاني: مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال:
من خالل تعريفات نظام الرقابة الداخلية التي تم تناولها فيما سبق يتضح وجود جوانب إداريـة    

اخلية السليم ، وهنا سيتم التركيز على نـوعين مـن   وأخرى محاسبية كمقومات اساسية لنظام الرقابة الد
  :هما المقومات

الذي يشمل (هيكل تنظيمـي كـفء ،    فعالية نظام الرقابة الداخليةلأوالً: المقومات اإلدارية والتنظيمية 
كفاءة الموظفين ، معايير أداء سليمة ، نظام دقيق لمراقبة األداء ، مجموعة السياسـات واإلجـراءات   

  .وجودات ، قسم التدقيق الداخلي)لحماية الم
والذي يشمل (نظام محاسـبي سـليم ،    ثانياً: المقومات المحاسبية والمالية لفعالية نظام الرقابة الداخلية

الوسائل اآللية المستخدمة ، الجرد الفعلي للموجـودات ، الموازنـات التخطيطيـة ، نظـام التكـاليف      
  .المعيارية)

  
  ظام الرقابة الداخلية:الفرع الثالث: مكونات هيكل ن

ليات نحو النجاح الرقابة الداخلية في الوحدات إلى توجيه العم نظام ينبغي أن يتم اإلرتقاء بدور  
يم األنشطة المالية واإلدارية والتشغيلية وتوفير المعلومات لإلدارة بكل مسـتوياتها  من خالل فحص وتقو

اخلية في اإلطالع على تلك الخطـط وإمكانيـة   تنفيذ خططها بشكل صحيح وتفعيل دور الرقابة الد عن
فـي  تدقيق تنفيذها أو مدى تحقيقها لألهداف المنشودة منها وتحديد المخاطر التي قد تواجـه الوحـدة   

ومتابعة كيفية عالجها ، وحتى يتمكن نظام الرقابة الداخلية من تنفيـذ تلـك المهـام وتحقيـق     تحقيقها 
  ,مجموعة مكونات أساسية لتحقيق ذلكتوافر  البد من وحتى يتسم بالفعالية األهداف

سيتم إستعراض مكونات نظام هيكل الرقابة الداخلية وفقـاً لتقريـر   من المطلب الثالث  الفرعوفي هذا 
  متمثلة بالتالي:وال ومكوناتها الفرعية والذي يتكون من خمسة مكونات أساسية )COSOلجنة (

 ):Control Environmentبيئة الرقابة ( -1
اإلتجـاه العـام لـإلدارة العليـا      التي تعكسات واإلجراءات سالتصرفات والسياود بها والمقص

والمديرين ألي وحدة بخصوص الرقابة وأهميتها للوحدة ، وتعتبر أساس كل المكونات األخـرى  
فلسفة اإلدارة ، الهيكل التنظيمي ، حدود السـلطة  (األمانة ، الكفاءة ، والتي تشملللرقابة الداخلية 

 سؤولية ، السياسات واإلجراءات وإشتراك اإلدارة العليا وإدارة المراجعة).والم
 ):Risk Assessmentتقدير المخاطر ( -2

تصميم نظام الرقابـة الداخليـة وتشـغيله     منتقوم اإلدارة بتقييم المخاطر كجزء والتي تعني أن 
نشطة األولى وتحليلهـا  (تحديد األهداف الرئيسية وتجزئتها لأل وتشمل لتقليل األخطاء والمخالفات

تقدير األحداث التي قد تطرأ وإحتماالت المخاطر واآلليات  و ألنشطة التشغيلية والمالية األخرىل
  ل فرص حدوثها وأثارها).لالتي تق
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 ):Control Activitiesأنشطة الرقابة ( -3
ـ  دحدوالتي تعني أن السياسات واإلجراءات التي ت الً عـن  ها اإلدارة لتحقيق أهداف الوحـدة فض

السياسات واإلجراءات الخاصة بالمكونات األخرى والتأكد من القيام بالتصـرفات الضـرورية   
(إجـراءات تنفيـذ التوجيهـات     وتشمل للتعرف على المخاطر التي تعيق تحقيق أهداف الوحدة

والتعامل مع المخاطر وتشغيل المعلومات بصورة سليمة (الترخيص ، المطابقات ، فحص األداء 
 قق ، فصل الوظائف)).، التح

 ):Information And Communicationالمعلومات واإلتصال ( -4
يجب أن تكون المعلومات مالئمة ومحددة ومقدمة في الوقت المناسب وتتسم بدقة ومعدة بشـكل  
يجعلها قابلة لإلستخدام والمقارنة لتكون اإلدارة فاعلة فضالً عن إمكانية الوصـول إليهـا سـوء    

ة أو غير لمالية أو المتعلقة بعمليات داخلية وخارجية أو مرتبطة بظـرف معـين   للعمليات المالي
(اإلحتياجات من المعلومات وتوقيت ودورية الحصول عليها ، تصميم نظام المعلومـات  وتشمل 

 وشكل تقاريرها).
 ):Monitoringالمراقبة ( -5

ة الداخلية تقـوم بـه اإلدارة   ير المستمر أو الدوري لجودة أداء الرقابدتتعلق أنشطة المراقبة بالتق
لتحديد مدى تنفيذ الرقابة في ضوء التصميم الموضوع لها وإمكانية تفعيلها بمايتالءم مع متطلبات 

 (الرقابة المرنة ، الرقابة الصلبة ، التقويم الذاتي).وتشملالتغيير في الظروف المحيطة 
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  لرقابة الداخلية وطرق فحصها:فعالية ومسؤوليات امعايير المطلب الرابع: 
  الفرع األول: معايير فعالية هيكل الرقابة الداخلية:

إن إدارة المنشأة هي المسؤولة عن تصميم وتشغيل هيكل الرقابة الداخلية ومسؤولة عن تقيـيم    
ازهـا  والتي يمكـن إيج المهنية وفقاً لمعايير فعالية الرقابة الداخلية الصادرة عن المنظمات  فعاليتهمدى 

  فيمايلي:
ار ضرورة فهم وإدراك اإلدارة للهدف من هيكل الرقابة الداخلية: والذي يتمثـل فـي ضـمان    يمع -1

 ماد عليها.صادقة يمكن الثقة فيها أو اإلعت إعداد قوائم مالية
معيار تكامل مكونات أو أجزاء هيكل الرقابة الداخلية وذلك بأجزائه ومكوناته الخمسـة بصـورة    -2

 متكاملة.
 فعالية كل جزء من أجزء هيكل الرقابة الداخلية.معيار  -3
معيار كفاءة إدارة المراجعة الداخلية: حيث الشك بأن وجود إدارة مسـتقلة وذات كفـاءة عاليـة     -4

للمراجعة الداخلية بالمنشأة وبما تملكه من خبرات ومؤهالت مناسـبة بإعتبارهـا أداة مـن أدوات    
وتشغيل ومتابعة تشغيل هيكل الرقابة الداخلية خاصـةً إذا  الرقابة الداخلية يحقق الفعالية في تصميم 

 كانت تتبع أعلى سلطة في المنشأة.
 مدى إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلستفادة منها.معيار  -5

  :)29(يات نظام الرقابة الداخليةلالفرع الثاني: مسؤو
ءات التحقـق مـن   تتحمل عدة جهات المسؤولية تجاه نظام الرقابة الداخلية فيما يخص إجـرا   

الرقابة الداخلية وتنفيذها والتأكد من مدى فعاليتهـا وهـذه األطـراف هـي (اإلدارة ،      نظم خصائص
  تناول كالً منها بقليل من التفصيل فيمايلي:تم ، والتي  المراجع الداخلي ، المراجع الخارجي)

  أوالً: مسؤولية اإلدارة تجاه نظام الرقابة الداخلية:
مسؤولية وضع نظام الرقابة الداخلية والمحافظة عليه ، وكذلك مسؤولية تعـديل  تتحمل اإلدارة   

  بعض اإلجراءات الرقابية المستخدمة وفقاً إلختالف الظروف حتى تستطيع مراقبة نشاط المنشأة.
  ثانياً: مسؤولية المراجع الداخلي تجاه نظام الرقابة اداخلية:

م الرقابة الداخلية بقصد العمل على تحسينه وإحكامـه  يقوم المراجع الداخلي بدراسة وتقييم نظا  
وقد نصت معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المـراجعين الـداخليين فـي    

على أن يتضمن مجال عمل المراجعة الداخلية فحص وتقويم كفايـة وفعاليـة    )IIA( الواليات المتحدة
    أة والحكم على درجة متانته.نظام الرقابة الداخلية في المنش

  ثالثاً: مسؤولية المراجع الخارجي تجاه نظام الرقابة الداخلية:

                                                   
علي أحمد ، (دور الرقابة الداخلیة والمراجعة الداخلیة في تحسین أداء المؤسسة) ، رسالة ماجستیر محاسبة ، جامعة الجزائر ، كلیة  وجدان   29
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سبق أن أشرنا إلى أنظمة الرقابة الداخلية ومسؤولية المراجع الخارجي حـول هـذه األنظمـة      
  تتضح من خالل مايلي:

 نظام الرقابة المحاسبية: -
م الرقابة المحاسـبية كونهـا ذات صـلة بعمليـة     حيث يعتبر المراجع الخارجي مسؤوالً عن نظا  

وعلى المراجـع   ، عتماد عليها ...الخمدى إمكانية اإلوالمراجعة ومدى دقة البيانات المحاسبية بالدفاتر 
  أثر جوهري في عملية المراجعة المرتقبة. هنية الخاصة لهذا الجانب كونه ذاالخارجي بذل العناية الم

عتبر المراجع الخارجي مسؤوالً عن دراسة وتقييم نظام الرقابـة اإلداري  الي نظام الرقابة اإلدارية: -
في المنشأة محل الفحص ويكون مسؤوالً عن المسائل التي لها أثر واضح على النـواحي الماليـة   

  للمنشأة.
  يعتبر المراجع الخارجي مسؤوالً عن فحص وتقييم أنظمة الضبط الداخلي.نظام الضبط الداخلي:  -

أطراف داخلية في إطار  ابة الداخلية إلىمسؤوليات أنظمة الرقوادة تصنيف أدوار كما يمكن إع  
  وكمايلي: خارجيةالمنشأة وكذا أطراف 

بالمنشأة كالً مـن   الداخلية وتشمل األطراف الداخلية المعنية بتفعيل نظام الرقابة: األطراف الداخلية -1
إلدارة  أة وكالً له دور فاعل في هذا الجانب غيـر أن اإلدارة والمدققين الداخليين وبقية الموظفين بالمنش

المنشأة مسؤولية عامة عن تصميم وتطبيق وتنفيذ وتوثيق أنظمة الرقابة الداخلية بالشكل المالئم ، وقـد  
يتضمن الهيكل التنظيمي لإلدارة هيئات ولجان تدقيق وجميعها لها أدوار وتشكيالت متباينـة وتخضـع   

  ).Gov.intosi.9100عديدة (لتشريعات مختلفة في دول 
األجهزة وهذه األطراف الخارجية تحمل على كاهلها أمانة الرقابة الداخلية مثل  األطراف الخارجيـة: -2

ومراقبي الحسابات والمشرعين وغيرهم ، فهم يساهمون في تحقيق أهداف المنشـأة   العليا للرقابة المالية
ولكنهم غير مسـؤولين عـن وضـع أو     ، ابتها الداخليةرق نظام أو تزويدها بالمعلومات المفيدة لتفعيل

 ) يوضـح األطـراف  4والجـدول رقـم (  ,)Gov.intosi.9100(الرقابة الداخلية بالمنشأة نظام تشغيل 
  في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية.الداخلية والخارجية ومسؤولياتها 

  
  األدوار والمسؤوليات عن نظام الرقابة الداخلية

  األطراف الخارجية    ةاألطراف الداخلي
  ) أجهزة الرقابة العليا:1(    ) إدارة المنشآت (المديرين):1(
هم مسؤولين مباشرةً عن كافة أنشطة المنشأة بما في ذلـك   -

وضع أنظمة الرقابة الداخلية وتوثيقها وتتباين مسـؤولياتهم  
  وفقاً إلختصاصاتهم داخل المنشأة وخصائص تلك المنشأة.

م وضع أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة في تعمل على تشجيع ودع -  
الدوائر الحكومية ، ويعتبر تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ضرورياً إللتزام 

 األداء. أجهزة الرقابة المالية بالقوانين وأعمال التدقيق المالي وتدقيق

تقوم أجهزة الرقابة المالية بإبالغ مالحظاتها وتوصـياتها إلـى    -
 سؤولية الرقابة الداخلية.أولئك المناط بهم م

سـواء   الداخليـة تلعب دوراً إستراتيجياً في تطوير أنظمة الرقابة  -
بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً لمدى إتساع صالحياتها الرقابية 

  القانونية والهيكل اإلداري للمنشأة.
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  ) مدققي الحسابات:2(    ) المدققين الداخليين:2(
ة التدقيق الداخلي بإعتبارها جـزء  غالباً ما تؤسس باإلدارة وحد-

  من نظام الرقابة الداخلية وتستخدمها في مراقبة فعاليتها.
يقومون بفحص فعالية الرقابة الداخلية والتوصية بالتحسينات رغم 
أنه ليست لهم مسؤوليات اإلدارة العليا في وضع أنظمـة الرقابـة   

  الداخلية والمحافظة عليها.

ت الحكومية في بعض الدول ، ويتعين عليهم يقومون بتدقيق بعض الهيئا  
وعلى هيئاتهم المهنية تقديم المشورة والتوصـيات بخصـوص الرقابـة    

  الداخلية.

  عين وواضعي القوانين:) المشر3(    ) الموظفين:3(
يساهمون في الرقابة الداخلية التي تعتبر جزءاً واضـحاً أو   -

 ضمنياً من واجبات كل موظف.

ن عن مشاكل تبليغ عمليات التشغيل يجب أن يكونوا مسؤولي -
 ومخالفات قواعد السلوك أو تجاوز السياسات الموضوعة.

يمكنهم تفعيل الرقابة الداخلية أثنـاء مـايقومون بتطبيـق     -
ا أثناء ومراجعة تصحيح الضوابط الرقابية وأي تطبيقات خاطئة له

وكذلك تحديد المشاكل التـي تكـون    قيامهم بمهامهم اليومية ،
  .بالضوابط الرقابية وهي من أفضل الطرق مواجهتها

يقومون بوضع القوانين والتوجيهات والسياسـات التـي تتبعهـا     -  
المنشأة واألطراف الخارجية أثناء قيامهم بأدوارهم ومسـؤولياتهم  

 المختلفة في الرقابة الداخلية.

المساهمة في نشر الوعي العام بتعريف واألهداف التـي تسـعى    -
  داخلية.لتحقيقها الرقابة ال

  ) الجهات األخرى:4(  
ـ وزهي تتفاعل مع المنشأة مثل المستفيدين وتقـوم بت    بالمعلومـات   دهاي

  المتعلقة بتحقيق أهدافها.

المصدر: (هيكل الرقابة (( رجية تجاه نظام الرقابة الداخلية) يوضح األدوار والمسؤوليات المناطة باألطراف الداخلية والخا4جدول رقم (

  .))) للرقابة الداخلية9100) ، إرشادات األنتوساي (COSOالداخلية (
  

  الفرع الثالث: طرق فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية:
هناك عدد من الطرق المستخدمة في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والتي يمكن تلخيصـها      

  ).5اياها وعيوبها في الجدول رقم (مع مز
  

  لعيوبا  المزايا  البيان  الطريقة  م
يكون على شكل قائمة تضم إستفسارات   اإلستبيان  1

تحوي على األسس السليمة لمايجب أن 
تكون عليه الرقابة الداخلية تقدم لموظفي 

  المنشأة لإلجابة عليها.

 سهولة التطبيق. )1

 توفير الدقة. )2

  طريقة مقبولة. )3

عدم مراعاة الظروف الخاصة لكل منشأة كونها  )1
  موحدة.

الملخص   2
  التذكيري

يقوم المدقق بوضع قواعد وأسس نظام 
رقابة داخلية سليم دون تحديد أسئلة 

  معينة.

توفير الوقت دون ضياع  )1
  ها.المهم من

التقود إلى التدوين الكتابي لما هو عليه نظـام   )1
 الرقابة الداخلية بالمنشأة.

 التنطبق على المنشأة ذات الطبيعة الخاصة. )2

وضـع األسـس والقيـام     أعماليعود للمدقق  )3
  إلجراءات التي يراها مناسبة.با

التقديري   3
  الوصفي

يقوم المدقق بوصف اإلجراءات المتبعة 
بالمنشأة لكل عملية مع وصف نظام 

  الدورة المستندية.والرقابة 

تحديد نقـاط الضـعف    )1
والـــنظم المســـتعملة 

  ومحاسبتها.

صعوبة تتبع الشرح المطول لنظـام الرقابـة    )1
انب نظـام  الداخلية والتأكد من تغطية جميع جو

  الرقابة في ذلك التقرير.

  ) يوضح طرق وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية5جدول رقم (
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  ):ITالمطلب الخامس: نظام الرقابة الداخلية في ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات (
  الفرع األول: األهمية واألهداف:

إلى زيادة وسـهولة إمكانيـة   لقد أدى التطور السريع في إستخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات   
، ويعد إستخدام الحاسوب فـي معالجـة    االتالعب في المعلومات المحاسبية عالوة عى صعوبة إكتشافه

بيانات الرقابة الداخلية هدفاً لمبرمجي الحاسوب نظراً لماتتمتع به نظم المعلومات الرقابية مـن أهميـة   
معالجة ابيانات كما هو مخطط لها وتطويرها ،  فيلزيادة الثقة في البرمجيات المستخدمة  ووخصائص 

وتحقيق أهداف الرقابة الداخلية التي لم تتحقق في العمل التقليـدي وتطبيـق اإلبتكـارات المرتبطـة     
والتختلف أهداف ومكونات وإجراءات الرقابة الداخلية في  )30(بتكنولوجيا المعلومات في العمل الرقابي

لبيانات المحاسبية عنها في ظل إستخدام النظام اليدوي إال في طريقة ظل إستخدام التشغيل اإللكتروني ل
لذا فإنها تعتبر هامة في نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية عـن  ، وتنفيذ هذه المكونات واإلجراءات 

  .)31(تلك المتبعة في النظم اليدوية
  بة الداخلية:الفرع الثاني: مزايا ومخاطر إستخدام تكنولوجيا المعلومات في الرقا

هناك العديد من المنافع من إستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية   
  يقابلها عيوب ومخاطر في إستخدامها والتي يمكن إيجازها فيمايلي:

  العيوب  المزايا
تحسين الوقتية في تـوفير المعلومـات فـي الوقـت      )1

 المناسب وزيادة الدقة بها.

 وتسهيل التحليل اإلضافي للمعلومات. تحسين )2

 تخفيض الخطر الذي يحيط بإجراءات الرقابة. )3

 تحسين إمكانية الفصل المناسب بين المهام. )4

إجراء حسابات معقدة وإمكانية تشغيل قدر هائل مـن   )5
المعلومات بوقت وكلفة أقل والحـد مـن األخطـاء    

 التشغيلية والحسابية.

 يق الرقابة الذاتية.اإلستفادة من الحاسب اآللي في تحق )6

 اإلمكانيات الضخمة لتخزين البيانات. )7

  (السرعة ، الدقة ، الموثوقية ، التوافق ، التخزين).

اإلعتماد على برامج وأنظمة غير دقيقة أو غير مالئمـة أو إعتمـاد دقـة     )1
 البيانات ذاتها.

تغيير البيانات بشكل غير سليم (غير مصرح به) أو تغيير فـي البـرامج    )2
 .واألنظمة

قة الخطأ أو دخول غير مسـموح أو  فقدان محتمل للبيانات أو حذفها بطري )3
 رح به إلى البيانات مما يؤدي إلى تدميرها أو تغييرها.مص

 خطاء وتراكمها.ألالتشغيل للبيانات بصورة متماثلة تؤدي إلى تضخيم أثر ا )4

 الحاسوب يقوم بالعديد من المهام التي تتعارض مع مبدأ الفصل بين المهام. )5

ة فـي  نيات توافر الخبرات والمؤهالت المعتتطلب بيئة تكنولوجيا المعلوم )6
  القائمين على تشغيل النظام والتدريب المستمر لهم لمواكبة التطورات.

  
  

                                                   
  .133م ، ص2008عبد الفتاح الصحن وأخرون ، (مرجع سابق) ،   30

  .351م ، ص2002یفن ، مارك ، (نظم المعلومات المحاسبیة إلتخاذ القرارات) ، ترجمة: كمال الدین سعید ، الریاض ، دار المریخ للنشر ، ست  31
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  المبحث الرابع
  مساهمة المنظمات الدولية واإلقليمية المختصة في تطوير نظام الرقابة الداخلية

  
والمهنيـة مسـاهمات    الماليه  الرقابةالمختصه بة واإلقليمية قدمت العديد من المنظمات الدولي  

توصـيات ومقـررات   وعديدة في تطوير نظام الرقابة الداخلية تمثلت فيما صدر عنها مـن معـايير   
اكب التطورات المتسارعة في البيئة الرقابية واألنشـطة  يو وإرشادات وتحديثها وتطويرها المستمر بما

  واألعمال والتكنولوجيا.
تلك المساهمات التي تمت من قبـل المنظمـة الدوليـة     فقد تناول الباحث أهم وأبرزي هذا المبحث وف

العليا للرقابة المالية  ألجهزةلعربية للألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (األنتوساي) وكذا المنظمة ا
  لتالي:، وعلى النحو اوغيرها وذلك في أربعة مطالب والمحاسبية (األرابوساي) 

  المطلب األول: لجنة األنتوساي للرقابة الداخلية.
  المطلب الثاني: إرشادات األنتوساي للرقابة الداخلية.

  المطلب الثالث: التوصيات الصادرة عن األنتوساي واألرابوساي للرقابة الداخلية.
  الرابع: المعايير األخرى ذات الصلة. طلبالم
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  ة األنتوساي للرقابة الداخلية:المطلب األول: لجن
تضمن الهدف اإلستراتيجي األول لألنتوساي المعايير المهنية اإلجبارية المحاسـبية والمعـايير     

  الفنية والذي شمل كالً من اللجان التالية:
 .لجنة المعايير المهنية 
 .اللجنة الفرعية لمبادئ الرقابة المالية 
 م.اللجنة الفرعية لمبادئ رقابة اإللتزا 
 .اللجنة الفرعية لرقابة األداء 
 .اللجنة الفرعية المعنية بمعايير الرقابة الداخلية 
 .اللجنة الفرعية للمحاسبة وإعداد التقارير 

  .)32(ووفقاً لمقتضيات هذا البحث فسيتم التركيز على اللجنة الفرعية المعنية بمعايير الرقابة الداخلية
  

  خلية:اللجنة الفرعية المعنية بالرقابة الدا
م 1984العـام  ر الرقابة الداخلية والتي تأسست فـي  يتمثل هدف اللجنة الفرعية المعنية بمعايي  

التركيز على تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الرقابة الداخلية ، وكذلك في ترسـيخ قـدر   ب
  األنشطة التالية: جنهعمل اللفي القطاع العام وتتناول خطة  اًأكبر من المساءلة اإلدارية األكثر تركيز

 تعزيز وترويج المعايير واإلرشادات المهنية المعترف بها للرقابة الداخلية في القطاع العام. -

 تطوير نماذج إلجراءات الرقابة الداخلية. -

 توسيع مفاهيم إدارة المخاطر بالقطاع العام. -

 تطوير مفاهيم اإلبالغ في مجال الرقابة الداخلية. -

 لفرعية والمحافظة عليها.تطوير منهاج اللجنة ا -

وقد ترأس اللجنة الفرعية جهاز الرقابة األمريكي الذي يعد من أقدم الهيكليات فـي األنتوسـاي لـدى    
) جهاز رقابي شمل الدول العربية (عمان 28إنشاءها وحالياً يترأسها جهاز الرقابة البولندي وعضوية (
  ).IIA(معهد المراجعين الداخليين منية ، ليبيا ، مصر) إلى جانب عضو مراقب في اللجنة الفرع

تم إجـراء عـدد مـن    عن اللجنة الفرعية العديد من اإلرشادات للرقابة الداخلية من سابق و وقد صدر
للفتـرة   )33(ومن ذلك ماتضمنته خطة اللجنة الفرعية المعنيـة بالرقابـة الداخليـة   ، الدراسات لتحديثها 

محددة من قبل اللجنة التوجيهيـة للجنـة المعـايير    م) تركزت على خمس مهام رئيسية 2014-2016(
  م وهي:2013المهنية في العام 

                                                   
  .)4l)) accessed in (5/12/201http://www.psc.intosai.orgأنظر للموقع اإللكتروني للجنة التالي:  32

  م.2014یولیو  -م ، مجلة الرقابة ، األنتوساي2014/أیار/28-27إجتماع اللجنة الفرعیة للرقابة الداخلیة التابعة لألنتوساي في لیتوانیا للفترة (  33
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) علـى أسـاس   intosai,GOV-9110مسودة معدلة لمعيار الحوكمة الرشيدة التابعة لألنتوساي ( -1
م من أجل تحـديث  2013م الذي وضعته اللجنة الفرعية في سنة 2012نتائج المسح العالمي لسنة 

 المعيار.

 ))9130(لة المعدلة حول إدارة المخاطر (معيار الحوكمة الرشيدة التـابع لألنتوسـاي   مسودة األد -2
 م.2012على أساس مسح العام 

) 9150،  9140،  9120،  9100مراجعـة معـايير الحوكمـة الرشـيدة التابعـة لألنتوسـاي (       -3
 واإلقتراح الحالي للتنقيح الممكن.

 حول الرقابة الداخلية بشكل فاعل. دعم معايير الحوكمة الرشيدة التابعة لألنتوساي -4

 تطوير القاعدة اإللكترونية للجنة الفرعية. -5
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  :(معايير الحوكمة الرشيدة) المطلب الثاني: إرشادات األنتوساي للرقابة الداخلية
ة قثاخلية وعبر اللجنة الفرعية المنبقامت منظمة األنتوساي بأعمال المراجعة لمعايير الرقابة الد  

ها من أجل تشجيع وتعزيز أفضل الممارسات فـي مجـال   بالرقابة الداخلية التي تم إنشاؤ ةعنها المعني
الرقابة الداخلية وتأسيس المساءلة اإلدارية المركزة بالقطاع العام خاصةً بعد التحوالت الحديثـة التـي   

عنـوان  ) بCOSOطرأت على معايير الرقابة الداخلية بدءاً من صدور تقرير لجنة رعاية المنظمـات ( 
م والذي أخذته منظمة األنتوساي كأساس في أعمـال  1992(الرقابة الداخلية اإلطار المتكامل) في العام 

واإلسهام في الوعي  ، معايير الرقابة الداخلية بالقطاع الحكومي من ناحيةوالتعريف لمفهوم والمراجعة 
ل ما صدر عن منظمة األنتوسـاي مـن   العام بالرقابة الداخلية فيما بين األجهزة الرقابية العليا من خال

معايير وإرشادات بشأن الرقابة الداخلية بالقطاع الحكومي مع إضافة نوعية لإلرشادات الصـادرة فـي   
) بالجوانب السلوكية لعمليات التشغيل والتي أصبحت من األمور COSOم وتعاريف لجنة (1992العام 

  حية أخرى.المؤكدة كثيراً من تسعينيات القرن المنصرم من نا
تحـت   وقد صدر عن منظمة األنتوساي عدد من المعايير المتصلة بالرقابة الداخلية بالقطاع الحكـومي 

  تمثلت فيما يلي: والتي (معايير الحوكمة الرشيدة) عنوان عام
  البيـــان  اإلرشادات  م

1  INTOSAI,GOV-9100 ل    حكوميإرشادات األنتوساي حول معايير الرقابة الداخلية في القطاع ا

2  INTOSAI,GOV-9110  قة بالتقارير حول فعالية الرقابة الداخلية   تعليمات متعل

3  INTOSAI,GOV-9120 الرقابة الداخلية دليل يتعلق بالمساءلة بحسابات اإلدارة العامة  

4  INTOSAI,GOV-9130 فية حول قطاع العام (معلومات إضا    إدارة المخاطر) الدليل اإلرشادي لمعايير الرقابة الداخلية بال

5  INTOSAI,GOV-9140 إستقاللية التدقيق الداخلي بالقطاع العام  

6  INTOSAI,GOV-9150  قين الداخليين لرقابة والمحاسبة المدق   التنسيق والتعاون بين األجهزة العليا ل
  

المفـاهيم   أحـدث ويرى الباحث أن تلك اإلرشادات الصادر عن منظمة األنتوساي قد أستوعبت 
معايير والممارسات قي مجال الرقابة الداخلية خاصة مع تبني المنظمة آللية عمـل مرنـة   وال

  لتطوير وتحديث تلك المعايير واإلرشادات الصادرة عنها كلما كان مالئم ومطلوب.
ماورد بتلك المعايير واإلرشادات الصـادرة عـن منظمـة     وابرز وسيتم التطرق في هذا السياق ألهم

  ,)6وكما هو موضح في الجدول رقم ( ابة الداخلية بالقطاع الحكومي ،األنتوساي عن الرق
 
  
رقم 
  اإلنجاز  المحتوي - اإلطار   المبدأ  الهدف  الوثيقة

تم المصادقة عليها بمؤتمر   تتألف التوجيهات من ثالثة أجزاء:تعتبر الوثيقة كتوصية توجيهات بمعايير الأن   9100
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رقم 
  اإلنجاز  المحتوي - اإلطار   المبدأ  الهدف  الوثيقة

الرقابة الداخلية بالقطاع 
العام يجب أن تأخذ بعين 
اإلعتبار كافة التطورات 

الهامة التي تم إنجازها في 
خلية من مجال الرقابة الدا

إدخال مفهوم تقرير لجنة 
رعاية المنظمات 

)COSO(  

عامة للرقابة الداخلية حيث 
تشكل قاعدة عامة لتطوير 

  نظام الرقابة الداخلية.

 نظام الرقابة الداخلية.وحدود الفعالية لتعريف  - 
البيئـة ، تقيـيم   (يـة  األساس الهام لنظام الرقابة الداخل - 

 رقابية ، المعلومـات واإلتصـال  الاألنشطة  ، المخاطر
 المراقبة). ،

  المهام والمسؤوليات. - 

) في 18األنكوساي (
  م.2004 بودابست

م 1992في شهر جوان   9110
جزت الوثيقة وبعد أن

لب من خمس سنوات تم ط
أعضاء األنتوساي 

لها ائج إستكمال وتقييم النت
وتقدم هذه  هم ،لبدو

الوثيقة نظرة حول إجابات 
  ) دولة.12(

تتعلق الوثيقة بتجارب 
أعضاء األنتوساي بتطبيق 
معايير الرقابة الداخلية 
التي تمكن األعضاء من 
تطوير وتحسين قدراتهم 
حيالها والتي تتسم بنوعية 

وتقييمها بطريقة ، عالية 
  مناسبة.

ة من قبل األنتوساي إطار تشكل معايير الرقابة الداخلي
توجيهات منها ) 2،  1عام ، حيث تضمن الفصلين (

بالمعايير النوعية ويشرح وجهات نظر األعضاء حول 
لتطبيقها والفص خص األجزاء الهامة لمنهاج ل األخير ي

لرقابة الداخلية.   رقابي قوى ل

تم المصادقة عليها بمؤتمر 
) في 16وساي (األنك

  منتيفيديو

دخالً للرقابة تمثل م  9120
الداخلية للموظفين بالجهة 

  الخاضعة للرقابة.

تعتبر الرقابة الداخلية 
ة رقابية والتي تسمح وسيل

أن األهداف قد بالتأكد من 
  تحققت.

 تقديم إطار عام للتأكيد على إنجاز رقابة فعالة. - 
توضـيح المهـام والمسـؤوليات للمـوظفين واإلدارة      - 

 رقابة الداخلية.والمدققين الداخليين المتعلقة بال
 تحديد أساليب الرقابة الداخلية. - 
إعداد قائمة للرقابة اتي تسمح للتدقيق التأكد مـن أنـه    - 

 تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان رقابة فعالة.
  عرض مراجع حول المعلومات اإلضافية. - 

تم اإلعداد والنشر من 
لرقابة  لجنة معايير ا

  م.2001الداخلية سنة 

من  توصيةترسم إطار و  9130
أجل تطبيق المبادئ 

إلدارة المخاطر األساسية 
بالجهات وتوفر قاعدة 

  أساسية لتقييمها.

تقدم خطوط توجيهية 
إضافية حول معايير 

الحوكمة حيث تشمل إطار 
خالله من عام يمكن 

  تطوير مبادئها ونظمها.

قة متطابقة مع الخطوط التوجيهية حول  تعتبر بنية الوثي
لرقابة الدا ) ، حيث 9100خلية بالقطاع العام (معايير ا

ورد في الفصل األول مفهوم إدارة المخاطر بالجهات 
  وتوسعها والفصل الثاني عرض عناصر إدارة المخاطر.

تم المصادقة عليها في 
) 19مؤتمر األنتوساي (

  م.2007في مكسيكو 

تتوجه هذه الوثيقة إلى   9140
القضايا المتعلقة 

باإلستقاللية والموضوعية 
عتمد اإلجراءات التي وت

  تسمح لتحقيقها.

تبين لماذا وكيف يمكن 
للمدققين الداخليين إنجاز 

بدون أي ضغوط  ممهامه
والحرية من أي تدخل من 
  إدارة الجهة التابعين لها.

ــف  -  ــرو اإلتعري ــوعية وض ــتقاللية والموض تها رس
 ألنشطة الرقابة الداخلية.

دور المراجعة الداخلية بصفة عامـة وفـي القطـاع     - 
 الخصوص. وجهلعام على ا

 معايير اإلستقاللية والموضوعية. - 
تقـدم مؤشــرات لــدور اإلســتقاللية والموضــوعية   - 

 .للتدقيق الداخلي
  

يها في تم المصادقة عل
) 20مؤتمر األنتوساي (

  م.2010في جوهنسبرغ 

تقدم مؤشرات تتعلق   9150
بالتنسيق بين األجهزة 

تستطيع أجهزة الرقابة  -
ــداخليين  والمــدققين ال

 بة.التعريف والمسؤوليات لخدمات الرقا - 
 أنواع التنسيق والتعاون. - 

تم المصادقة عليها في في 
) 20مؤتمر األنتوساي (
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رقم 
  اإلنجاز  المحتوي - اإلطار   المبدأ  الهدف  الوثيقة

والمدققين  العليا الرقابية
طاع العام ، الداخليين بالق

رأ هذه الوثيقة في قتو
سياق المعايير الدولية 

)ISAS واإلطار الدولي (
سات المهنية رامللم

)IPPF(  

من إنجاز نطاق كامـل  
من عمليـات الرقابـة   
العامة ومع ذلك فإنـه  
لدى أجهـزة الرقابـة   
دور إضافي يتمثل في 
فحص فعالية التـدقيق  

 الداخلي.
إذا ما تم الحكم علـى   -

التدقيق الـداخلي بأنـه   
ود هفعال فيجب بذل ج

لتحقيق التقسيم األكثـر  
مالئمــة لواجبــات   
التعاون بـين أجهـزة   
الرقابــة والتـــدقيق  

 الداخلي.
يتحمل جهاز الرقابـة   -

مسؤولية نتـائج   هلوحد
ــة وعــن األداء  الرقاب

  التي يعبر عنها.

  م.2010في جوهنسبرغ   مستويات التنسيق والتعاون. معالجة مختلف - 

  )34() يوضح إرشادات الرقابة الداخلية الصادرة عن األنتوساي6جدول رقم (
    

إرشادات األنتوسـاي حـول   كان أبرزها  ماورد بتلك المعايير واإلرشادات والتي وفيما يلي نورد أهم
تعريـف وأهـداف   ) والتي تضـمنت  INTOSAI,GOV-9110معايير الرقابة اداخلية بالقطاع الحكومي (

  :إستخالص منها التاليالرقابة الداخلية ومكوناتها والقيود على فعاليتها والتي يمكن 
تقـدم بهـا   ها (عملية متكاملة تضمن تعريف الرقابة الداخلية بأنتعريف الرقابة الداخلية: حيث  )1(

موظفي إحدى الجهات أثناء سعيها ألداء مهامها ويتم تصميمها بحيـث تـوفر ضـماناً    وإدارة 
عـدة   إسـتنتاج ، ومن مضمون هذا التعريف يمكـن   بأن األهداف العامة يتم تحقيقها)معقوالً 

 :بالتاليجوانب موضحة 
 تكامل عملية الرقابة الداخلية:  )أ (

 سـتمرار وتتخلـل أنشـطة    إية تمثل سلسة من اإلجراءات التي تحـدث ب أن الرقابة الداخل
 الجهات.

                                                   
  ).)http://www.intosia.org(المصدر (موقع المنظمة اإللكتروني   34
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    ًيكون النظام فاعل إذا أجري بنائه داخل هيكلية الجهات وإعتباره جزء متممـاً وجوهريـا
 د من إضافة تكاليف جديدة ال داعي لها.حوبما ي

 تأثير اإلدارة وبقية الموظفين على الرقابة الداخلية:  )ب (
 خلية أداة تستخدمها اإلدارة وتتعلق مباشرةً بأنشطة الجهة وبالتـالي تعتبـر   أن الرقابة الدا

 اإلدارة عنصراً هاماً من عناصر الرقابة الداخلية.
  في هذا الجانب ويتأثر نظام الرقابة الداخلية يلعب جميع الموظفين داخل المنشأة دوراً هام

 باينة.بالطبائع البشرية وإحتياجات كل فرد منهم والتي تكون مت
 توفير الضمانات المقبولة:  )ج (

   أن إرشادات الرقابة الداخلية تعترف بأنه يمكن فقط إحراز مستوى (معقوالً) لضمان ذلـك
 وتحت ظروف معينة تتعلق بالتكاليف والفوائد والمخاطر وأحكام تقديرية.

    يعرف الضمان بأنه معقول عندما التزيد تكلفة الرقابة الداخلية عن الفوائد الناتجـة عنهـا
 وقياس الفرص الضائعة.

  تحقيق األهداف:  )د (
     يتم تكييف الرقابة الداخلية لتحقيق سلسة منفصلة ولكنها متداخلة مـن األهـداف العامـة

ددة والوظائف والعمليات للمنشأة وهي أهداف يتم تطبيقها من خالل األهداف الفرعية المح
  واألنشطة.

 
مـع  تتمثل األهداف العامة للرقابة الداخلية في أربعة أهداف عامة  األهداف العامة للرقابة الداخلية: )2(

  :فيما يليإيضاح معاني بعض مفرداتها موضحة 
 تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي وأخالقي وإقتصادي وفعال ومؤثر:  )أ (

 مة جداً وممنهجة.نظامية: أي بطريقة منظ 
 .أخالقي: المبادئ والسلوك األخالقي 
    إقتصادي: أال تتسبب عمليات التشغيل في ضياع أو هدر المال أو تبذيره بالحصـول علـى

 القدر المناسب والنوعية والتوقيت والمكان المناسب وبأقل كلفة.
 لـى أقصـى   الفعالية: الحد األدنى من األصول المستخدمة في تحقيق األهداف (الحصول ع

 عائد نوعي).
 .ًاألثر: تحقيق األهداف الموضوعة فعال 

 إستيفاء محاسبة المسؤوليات:  )ب (
    محاسبة المسؤوليات: عمليات يكون بموجبها المؤسسات الخدمية واألفراد مسـؤولين عـن

 قراراتهم وتصرفاتهم وإداراتهم لألموال العامة بعدالة ومن كافة جوانب اإلدارة.
 للوائح المعمول:اإللتزام بالقوانين وا  )ج (

 .يتعين على المنشأة أن تتبع العديد من القوانين واللوائح العامة المرتبطة بأعمالها وأنشطتها 
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 تفادي خسارة األصول:  )د (
 .التي قد تتج عن الفاقد وسوء اإلستغالل وسوء اإلدارة واألخطاء والتالعب والمخالفات 
 ة والسجالت المحاسبية.تشمل األصول األخرى مثل المعلومات والمستندات المصدري  

 
  هناك عدد من القيود على فعالية الرقابة الداخلية من أهمها: القيود على فعالية الرقابة الداخلية: )3(

 العنصر البشري. -
 القيود المفروضة على الموارد عند تصميم أي نظام رقابة داخلي. -
  التغيرات التنظيمية داخل المنشأة ومواقف اإلدارة. -

 
مكونـات أساسـية تمثـل مـاهو     والتي تتألف من خمس  :األساسية بة الداخليةمكونات نظام الرقا )4(

فيما بينها وترتبط بعالقة مباشرةً باألهداف التي  هالمطلوب لتحقيق األهداف وتلك المكونات متداخل
  بيانها وإيضاحها فيمايلي:تسعى الجهة لتحقيقها والتي يمكن 

على الوعي الرقابي لموظفيها ، وتعتبـر األسـاس    الجهة وتؤثر التي تحدد أسلوبالبيئة الرقابية:  )أ (
اهة والمهنية والقـيم ، الكفـاءة ،   زلجميع مكونات الرقابة الداخلية األخرى وتتمثل عناصرها (الن

 إتجاهات اإلدارة العليا ، الهيكل التنظيمي ، سياسات وممارسات الموارد البشرية).
علقة بتحقيق أهداف الجهة وكيفية مواجهتهـا  هي عملية التعرف على المخاطر المتتقييم المخاطر:  )ب (

بشكل مالئم والتقييم المستمر لها وتتمثل عناصرها (التعرف على المخـاطر ، تقيـيم المخـاطر    
 لمخاطر ، تطوير حلول لمواجهة المخاطر).لوأهميتها وتكرارها ، تقييم ميل الجهة 

ر وإنجاز األهداف ولتكون وهي سياسات وإجراءات موضوعة لمواجهة المخاطاألنشطة الرقابية:  )ج (
فعالة يجب أن تكون مالئمة ومتناسقة وذات إختصاصات وفق عمليات تخطيط دوريـة وقليلـة   
التكاليف وشاملة ومعقولة مع أهداف الجهـة بشـكل عـام ، وتتمثـل عناصـرها (التفـويض       

داء بالصالحيات ، الفصل بين المهام ، عمليات التحقق ، تسوية أرصدة الحسابات ، مراجعـة األ 
التشغيلي ، الرقابة على إستخدام األصول والسجالت ، مراجعة العمليات التشغيلية واألنشـطة ،  

 اإلشراف).
حيث يراد بالمعلومات التسجيل الفوري والتصنيف المالئم للمعامالت الماليـة  المعلومات والتبليغ:  )د (

ليغ بأن يجب أن يتدفق ة وذات عالقة ، أما المراد بالتبيقادواألحداث حتى تكتسب المعلومات مص
 التبليغ الفعال عن الجهة نزوالً وصعوداً ويتخلل هيكلها وأجزاءها بالكامل وبوضوح.

بمرور الوقت من الضروري مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية لتقييم جودة أداءها من خالل المراقبة:  )ه (
  أنشطة دورية أو منفصلة أو مزيج منهما.

  
ة عن المنظمات الدولية واإلقليميـة ألجهـزة الرقابـة    المطلب الثالث: التوصيات الصادر

  العليا بشأن الرقابة الداخلية:الماليه 
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األنتوساي على وجه الخصوص أو األرابوساي العديد من التوصيات بشـأن   منظمة عن صدر  
وجـت  عة لرقابة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تتطوير نظام الرقابة اداخلية بالجهات الخاض

  والتي يمكن إيجازها فيمايلي: المتعاقبة في شكل مقررات ومخرجات صدرت عنها في مؤتمراتها
  الفرع األول: التوصيات واإلعالنات الصادرة عن األنتوساي:

أن من أهم مقررات التوصيات واإلعالنات الصادرة عن األنتوسـاي ذات الصـلة بالرقابـة      
دئ األساسـية  ام حول المب1994ادر في شهر نوفمبر من العام الداخلية ماورد في إعالن نيودلهي الص

لإلرتقاء بمحاسبة فعالة ونظام مالئم للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي (ترجمة ديوان المراقبة العامة 
  ماورد في اإلعالن إلى مايلي: خلصة العربية السعودية) ، وقد بالمملك

وفي الميزانية وفي الرقابة الداخلية وفي نظـم المحاسـبة   أن العوامل المتمثلة في التخطيط السليم  -1
 والتقارير تساعد وتسهل عملية المساءلة في القطاع الحكومي.

هناك دور مزدوج لألجهزة العليا للرقابة يتمثل في كونها أداء مهمة لضمان المساءلة وفي كونهـا   -2
 مساعداً ومعاوناً للجهة الحكومية.

هة الحكومية مسؤولية إنشاء وتطوير أنظمـة المحاسـبة والرقابـة    حمل فيه الجتفي الوقت التي ت -3
الداخلية يجب على األجهزة العليا للرقابة التأكد من أن هذه األنظمة فعالة ومناسبة وذلك من خـالل  

 مراجعتها وإقتراح التحسينات عليها.
لمحاسـبة والرقابـة   الحاجة إلى التدخل من قبل األجهزة العليا للرقابة وبشكل فعال لتحسين أنظمة ا -4

 الداخلية.
كما تضمن اإلعالن العديد من الموجهات العامة بشأن اإلرتقاء بمحاسبة فعالـة ونظـام مالئـم        

  للرقابة الداخلية بالقطاع العام من أبرزها التالي:
يعتبر وجود هيكل فعال ومناسب للرقابة الداخلية أمر حيوياً وهاماً لكي تضمن الجهـة الحكوميـة    )1

 دافها ورفع اإلعتماد عليه حول أنشطتها إلى جانب مساعدته في جانب التحقق والمساءلة.تحقيق أه
 أن تعمل على: الماليه يجب على األجهزة العليا للرقابة )2
تشجيع وجود أحكام في الدستور وفي التشريعات األخرى للتأكيـد علـى مسـؤولية الجهـات       )  2/1(

رقابة داخلي مناسب ، والعمل بهما وإخضاعهما الحكومية في إيجاد نظام محاسبي فعال ونظام 
  لعملية المراجعة المستمرة للقيام بإدخال التحسينات عليها كلما كان ذلك مطلوباً.

أن تضع من خالل قواعد التدقيق التي تعمل بها معايير مراجعة األنظمة المحاسـبية وأنظمـة     )  2/2(
التدقيق المالي ، وكذا نشـر أدلـة إرشـادية    الرقابة الداخلية كجزء هام لعمليات تدقيق األداء و

مفصلة تتضمن معايير وإستراتيجيات التقييم في كل من عمليات التدقيق اليدوية واآللية بغرض 
  مساعدة المدققين والمراجعين.

أن تقوم بقدر المستطاع بأبحاث في مجال المحاسبة والتدقيق بمايجعلها على إتصال بـاألجهزة    )  2/3(
  تخصصة.المحاسبية الم
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أن تقوى عالقتها بفرق التدقيق الداخلي بغرض دعمها لتكون أكثر فاعلية ، وأن تقـوم فعاليـة     )  2/4(
  عملياتها لتحدد مدى التعويل عليها إذا ما إستخدمت نظم تدقيق تقوم على المخاطر.

التنظيمية )  أن تشجع على قيام وحدات قوية للتدقيق الداخلي تكون على مستوى عالي من الناحية 2/5(
وتتمتع بإستقالل وظيفي ودعم إداري ، كما يجوز مدها باإلرشادات والمساعدات الفنيـة كلمـا   

  كان ذلك مناسب.
)  أن توجد وتستخدم إجراءات داخلية لتطمئن بنفسها على وجود عمليات التدقيق بغرض التركيـز  2/6(

ء العناية الخاصة في عمليات على إيجاد نظام محاسبي سليم وعمليات رقابة داخلية سليمة وإيال
  التدقيق لهيكل الرقابة الداخلية.

ن تعمل على توفير الفرص المالئمة لمنتسبيها من أجل تطوير قـدراتهم وصـقل مهـاراتهم    أ)  2/7(
وخاصةً في ظل أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية المعقدة إلى جانب توفيرها لفرص تدريبيـة  

  بي الجهات الخاضعة لمراجعتها.للمحاسبين والمراجعين من منتس
    باإلضافة لعدة موجهات أخرى. هذا
ويرى الباحث أن ماورد في هذا اإلعالن من توصيات وموجهات عامة إليجاد نظام مالئـم للرقابـة   ((

الداخلية كان مساهمة متقدمة من منظمة األنتوساي واألجهزة العليا للرقابـة الماليـة والمحاسـبية    
خاصـة  ومالئم إلى حد كبير ، ر نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة التابعة لها في تطوي

فاعل ودور األجهـزة العليـا    داخلي للفترة الزمنية الصادر بها اإلعالن وشمل إطار عام لنظام رقابة
    .))حياله المالية للرقابة

  بة الداخلية:الرقا بشأنالفرع الثاني: المعايير والتوصيات الصادرة عن األرابوساي 
وكـذا   القراراتعدد من  المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةصدرت عن   

منها ماكان وفقاً إلصدارات المنظمة الدوليـة لألجهـزة العليـا    الداخلية نظام الرقابة  بشأنالتوصيات 
المعايير المهنية المنبثقة عنهـا أو   عبر لجنة عن المنظمة العربيةللرقابة المالية والمحاسبة أو ما صدر 
شملت نظام الرقابة الداخلية  والتي للموضوعات الفنية المتعاقبة هاتالتوصيات الصادرة عنها في إجتماع

الورقة القطرية المقدمة إلى الدورة العادية الخامسة للجمعية بالجهات الخاضعة للرقابة ومنها ماتضمنته 
قابة الداخلية فـي الجهـات   يم نظم الرتقوم) المنعقدة في بيروت حول 1995العامة لألرابوساي (يونيو/

المقدمة من كالً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية وديـوان  وللرقابة  الخاضعة
المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وبموجبها صدر عن الجمعية العامة عدد من التوصيات بشأن 

 :أبرزها التالي )35(بة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابةالرقا

                                                   
  .15) ، ص122مجلة الرقابة الشاملة العدد (  35
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رقابي عضـو فـي المنظمـة    ظروف كل جهاز الوسيلة المناسبة التي تتفق مع ضرورة إيجاد  )1
مايعود بالنفع علـى  لنظم رقابة داخلية كافية وقوية ببمايضمن تطبيق الجهات الخاضعة للرقابة 
 الدور الذي تؤديه األجهزة العليا للرقابة المالية.تلك الجهات ورفع كفاءة األداء فيها ويدعم 

تنظيم للمراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة وربطها باإلدارة العليـا  وضرورة إنشاء  )2
 إلعطائها القدر الكافي من اإلستقالل ودعمها باإلمكانيات المادية والبشرية.

ن خالل الجهاز األعلى للرقابـة الماليـة   يم نظم الرقابة الداخلية مالسعي إلى وضع معايير تقو )3
 ومعايير عامة وموحدة لها من خالل المجموعة العربية.

مراقبي الجهاز األعلى للرقابة والمراجعين الداخليين بالجهـات الخاضـعة    نتشجيع التعاون بي )4
 للرقابة.

هم للقيام بفحـص  وتطوير قدرات تنمية الموارد البشرية باألجهزة العليا للرقابة وتدريبهم وتأهيلهم )5
 يم نظم الرقابة الداخلية خاصةً في الجهات التي تستخدم الحاسوب.وتقو

ـ ضرورة تبادل الخبرات والتجارب واألبحاث بين األجهزة العليا للرقابة المالية في مجال تق )6 يم ي
 وفحص نظم الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرى ذات الصلة:المطلب الرابع: المعايير األ
رى عدة معايير أخـرى ذات صـله   الدولية األخوصدرت عن األنتوساي أو المنظمات المهنية   

  الرقابة الداخلية بخالف ماسبق التطرق إليه في هذا المبحث ، ومن أبرزها:بنظام 
  الفرع األول: المعايير األخرى الصادرة عن األنتوساي:

إيجازهـا فـي   خرى ذات صلة بالرقابة الداخلية يمكن صدرت عن منظمة األنتوساي معايير أ  
  ,)7الجدول رقم (
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  أهم ماورد بالمعيار عن الرقابة الداخلية  اريالمع

) ، 3) إعالن ليما ، القسم (1ار الدولي لألجهزة العليا (يعالم - 1
  الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية.

ها ة يتم إرساؤأن الرقابة الداخلي منه )3في القسم ( المعيار ويعالج
هي مرافق الماليه ضمن كل هيئة حكومية وأن األجهزة العليا للرقابة 

للرقابة الخارجية والتي توكل إليه مهمة فحص فعالية الرقابة 
  الداخلية.

) المعايير العامـة فـي   200الدولي لألجهزة العليا (المعيار  - 2
  الرقابة الحكومية ومعايير ذات أهمية أخالقية.

يير العامة في الرقابة الحكومية وهي معايير تصف ويعالج المعا
الرقابية  المؤهالت التي ينبغي أن تتوفر لدى المدقق أو المؤسسة

حتى يتسنى لها تنفيذ المهام المتعلقة بالمعايير الميدانية والمعايير 
  الخاصة بإعداد التقارير بطريقة كفؤة وفعالة.

تصال مع الجهات ) اإل1260المعيار الدولي لألجهزة العليا ( - 3
ة عن الحوكمة (تم المصادقة عليـه فـي مـؤتمر    المسؤول

  م.2007): مكسيكو ، 19األنتوساي (

يعالج إلتزامات المدقق في التواصل مع األجهزة المسؤولة عن 
) يتم ISASالحوكمة في نطاق الرقابة المالية العامة بما أن المعايير (

م الوحدة ، واألخذ تطبيقها بشكل مستقل عن بنية الحوكمة أو حج
باإلعتبارات الخاصة عن مشاركة كافة المسؤولين عن الحوكمة 

  وبإدارة الوحدة.
) إبالغ المسؤولين عن 1265المعيار الدولي لألجهزة العليا ( - 4

الحوكمة واإلدارة عن جوانب النقص في الرقابة الداخلية (تم 
) ، جوهنسـبرغ:  20قة عليه في مؤتمر األنتوساي (المصاد
  م).2010

والذي يعالج واجبات المدقق المتعلقة باإلتصال بصورة مالئمة 
باألشخاص المسؤولين عن الحوكمة وكذلك إدارة التناقض بالرقابة 

  الداخلية التي الحظها من خالل الرقابة على البيانات المالية.

) إرشـادات الرقابـة   1610المعيار الدولي لألجهزة العليا ( - 5
عمـل المـدققين    إستخدام –خاصة اإلعتبارات ال –المالية 

  م).2010) جوهنسبرغ:20الداخليين (مؤتمر األنتوساي (

يعالج مسؤوليات المدقق الخارجي المتعلقة بعمل المدقق الداخلي 
تحديد وتطبيق  و)315ومايقرره المدقق الخارجي وفقاً للمعيار (

اإلخطار والنقائض ذات الصلة من خالل معرفة الوحدة ومحيطها 
أن تكون ذات طبيعة مفيدة للعملية  يحتملالداخلي  يفة التدقيقوأن وظ

  الرقابية.
  )36() يوضح أهم المعايير األخرى الصادرة عن األنتوساي للرقابة الداخلية7جدول رقم (

  
 
 

  المهنية األخرى بشأن نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاني: إصدارات المنظمات
ية والمهنية والتي صدرت عنها عدد مـن المعـايير واألدلـة    هناك العديد من المنظمات الدول  

التي إستندت عليها منظمة األنتوساي في إصدار إرشـاداتها للرقابـة   منها للرقابة الداخلية واإلرشادية 
) لإلطـار المتكامـل للرقابـة    COSOالداخلية ، وكما هو الحال مع مخرجات لجنة رعاية المنظمات (

  :األخرى ، والتي منها التاليضافة لمفردات ومخرجات المنظمات المهنية الداخلية بشكل رئيسي باإل
  إصداراتها للرقابة الداخلية  المنظمة الدولية والمهنية

                                                   
  ر: المعاییر المھنیة المتاحة على موقع منظمة األنتوساي على شبكة األنترنت.المصد  36
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 ).610المعيار الدولي للتدقيق IFAC (  1 - )اإلتحاد الدولي للمحاسبين (

  م.2001الحوكمة في القطاع العام: منظور الهيئة الحاكمة ،  - 2
 اإلطار الدولي للممارسات المهنية. - IIA(  1خليين (معهد المدققين الدا

 م.2006دور الرقابة في حوكمة القطاع العام ،  - 2

  م.2001اإلستقاللية الموضوعية: إطار عمل المدققين الداخليين ،  - 3
  ستخدام عمل األخرين.إ) ، 650دليل الرقابة المالية ، القسم ( -  مكتب المساءلة الحكومي األمريكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  المبحث الخامس  
      الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

تعتبر الحوكمة وإدارة المخاطر من المفاهيم الحديثة في عصر الشـفافية والمسـاءلة وتـرتبط      
م بعالقة وثيقة بنظام الرقابة الداخلية وكذا التدقيق الداخلي بالجهات والتي تسعى مجتمعة إلى اإلسـتخدا 

األمثل للموارد ولألغراض المخصصة وترشيد القرارات وتعزيز المسألة وتجويد وتحسـين الخـدمات   
  المقدمة ...الخ.
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مفاهيم وتعريف وأهداف وأهمية كالً منها وعالقتها بنظام الرقابـة   الباحث تناول فقدوفي هذا المبحث 
  الداخلية ، وذلك في أربعة مطالب وعلى النحو التالي:

  ول: الحوكمة.المطلب األ
  المطلب الثاني: إدارة المخاطر.
  المطلب الثالث: التدقيق الداخلي.

  بالحوكمة وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي. الداخلية الرقابةنظام المبحث الرابع: عالقة 
  

  :بالقطاع الحكومي الحوكمةالمطلب األول: 
عليها اإلدارة الحكوميـة الرشـيدة    ساسية التي تستندوكمة المؤسسية هي أحد الركائز األأن الح  

والنمو اإلقتصادي وتعتبر مؤشر هام على األداء والنمو اإلقتصادي الفاعل وقد تعالت األصوات عبـر  
العالم للمطالبة بالمساءلة بالقطاع الحكومي نتيجة الموازنات الحكومية الخاضعة للتدقيق وفضائح الفساد 

ر في مختلف أنحاء العالم صدصل اإلجتماعي والتشريعات التي توالزيادة الكبيرة في أنشطة مواقع التوا
بهدف مكافحة الفساد وغيرها ، باإلضافة لما شهدته المساءلة والمسؤولية من توسع سـريع وبالتـالي   

له القدرة على تقـديم خـدمات تتسـم     ، أداء وظيفي جيدصبح من الضرورة وجود نظام حكومي ذا أ
فين وبحيث تكون محفزاً للنمو وحصيفاً في إدارة الموارد المالية في آن بالجودة وتلبي إحتياجات الموظ

  واحد.
  إلى تعريف مفهوم الحوكمة وأهميتها وأهدافها ومتطلباتها:الباحث وفي هذا المطلب تطرق 

  الفرع األول: تعريف وأهمية الحوكمة:
الهيئة  ا وتمارسهاممارسات التي تضطلع بهتعريف الحوكمة بأنها مجموعة من المسؤوليات وال  

  اإلدارية بهدف:
 توفير التوجه اإلستراتيجي. -1
 ضمان تحقيق األهداف. -2
 أديرت بشكل مناسب.التأكد من أن المخاطر قد  -3
 ستخدمت بشكل مناسب.التحقق من أن موارد المنشأة قد أ -4

تقويم وتحسين الرقابـة   -ة (دليل الممارسات الجيدة الدولي(ويعكس هذا التعريف جانبي الحوكمة وهما (األداء والتوافق) 
 – SOCPAم) ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (2012يونيو  – IFACاإلتحاد الدولي  للمحاسبين ( صادر عنالداخلية بالمنشآت 

  ، م) ))2013يوليو 
  وتتمثل أهمية وأهداف الحوكمة في القطاع العام في التالي:

سيخ مبدأ المساءلة عن إدارة هـذه المـوارد وتحسـين إدارة    للموارد وتر تعزيز اإلستخدام الكفء )1
 الخدمات وأسلوب تقديمها وبالتالي تحسين جودة الحياة والمعيشة.

كانت تسعى لتكون فعالة فـي السـعي   ما ا تعد حتمية لبناء الثقة في مؤسسات القطاع العام وإذا إنه )2
 لتحقيق أهدافها.

ت والشؤون العامة وبالتـالي تحقيـق نتـائج أفضـل     للثروا أفضل هتؤدي إلى إدارة سليمة وإدار )3
 للمواطنين.
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  الفرع الثاني: متطلبات الحوكمة بالقطاع الحكومي:
ستراتيجية شاملة ترتكز أن هدف القطاع الحكومي في إطار الحوكمة واإلدارة الرشيدة وإرساء إ    

  ة والشفافية والمساءلة تتطلب مايلي:على اإلستقام
راتيجية واألهداف وبما في ذلك معايير واضحة لجودة الخـدمات وتحديـد   التعريف المناسب لإلست -1

 واضح لمؤشرات تقييم األداء الرئيسية.
 هيكل تنظيمي واضح يوضح خطوط محددة للتسلسل القيادي والعمليات واألدوار والمسؤوليات. -2
 إدارة المواهب والقدرة الفاعلة على جذبها وتنميتها. -3
 نشر السلوك األخالقي. -4
، الرقابـة   يز على خطوط الدفاع (الرقابة الداخليـة ، إدارة المخـاطر ، التـدقيق الـداخلي    الترك -5

اإلنصياع للقوانين واللوائح السارية وتنفيذ أكبر قدر من الرقابـة وتعزيـز   الحكومية) التي تضمن 
 إدارة المخاطر والتكامل بين أعمال التدقيق الداخلي والخارجي.

شفافية وإنتهاج السياسات والمعايير المحاسبية المالئمة إلـى جانـب   التعريف الواضح للمساءلة وال -6
   المعايير الواضحة لقياس األداء.

  :العامالجهات بالقطاع المطلب الثاني: إدارة مخاطر 
  الفرع األول: مقدمة:

رة المخاطر في الكثير من األحيان عبر جهـات حكوميـة عـدة وعلـى أعلـى      يتم تداول إدا    
ان الحكومية وإيفاءها بواجباتها وبلوغ أهدافها وضم فية الجهاتية ، بالتركيز على شفاالمستويات اإلدار

والتحول من محاربة الحرائق وتحديد المخاطر ضـمن أطـر    ، للجمهور تقديم الخدمات النوعية والكفؤ
ذا  ريق واحدالتخطيط اإلستراتيجي والتحدي المستمر لتحسين سير العمل والتعاون كف إلى ثقافةسطحية 

م الشائعة في معظم القطاعات الحكومية بالعالم مقارنةً مع القطـاع  من المفاهيرؤية متناسقة وفعالة ، و
مفهوم روتينية القطاع العام وتمتعه بدعم الحكومة وخضوعه الصارم للقوانين واللـوائح ممـا    الخاص

  غير أنه: )37(مييؤدي إلى إستنتاج البعض إلى عدم الحاجة إلدارة المخاطر في القطاع الحكو
، أخرى من ناحية الخدمات، الكفاءةخضع للمقارنات مع قطاعات قطاع الحكومي يفحتى ال العولمة: )1

  التواصل مع الجمهور ...الخ.
حتى مع الدعم الحكومي فالموارد البشرية واألصول الثابتة والموازنات المالية لـديها   شح الموارد: )2

  صحيح والحفاظ عليها.حدود وعلى اإلدارة إستغاللها بالشكل ال
فحتى لو أن القطاع الحكومي غير معنى بتحقيق األرباح ، إال أن مسـؤولية   المسؤولية والمساءلة: )3

اإلدارة تجاه الجمهور وحماية المصالح العامة وتطوير مستوى المعيشة تمثل هدفاً حساساً اليمكـن  
  التغاضي عن تحمل ومساءلة اإلدارة عنه.

                                                   
م ، 2014الشرق األوسط ، مارس –ریموندھالیل ، ترجمة غالب المصري: تطبیق إدارة المخاطر في القطاع الحكومي ، مجلة المدقق الداخلي   37
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  ارة مخاطر الجهات:الفرع الثاني: تعريف إد
ـ   ))31000م: ISO – STANDARD( 2009((لقد عرف معيار األيزو رقم    إدارة والخـاص ب

المخاطر بأنها أنشطة متناسقة لتوجيه ورقابة المنشأة فيما يتعلق بالمخاطر (تقـويم وتحسـين الرقابـة    
ـ 9130رقم (األنتوساي  إرشاداتم) ، في حين أن 2012، يوليو IFACالداخلية ،  عرفهـا وفقـاً    د) ق

م) بأنها عملية تتم من جانـب مجلـس إدارة الجهـة ،    2004إلدارة مخاطر الجهات  COSO(نموذج 
بيئة إستراتيجية داخل الجهـة ، بهـدف تحديـد األحـداث      تطبق فيواإلدارة وغيرهم من الموظفين ، 

التي يمكن أن تقبـل   التي قد تؤثر على الجهة وإدارة المخاطر لتكون في إطار مقدار المخاطر المحتملة
) ، COSO  :2004  :2الجهة تحملها لتقديم ضمانات معقولة فيمـايتعلق بتحقيـق أهـداف الجهـة) (    

  وينص دليل األنتوساي لمعايير الرقابة الداخلية إلى إمكانية تقسيم األهداف إلى أربع فئات:
 مع مهمة الجهة. ىيتماش و رفع مستوى األهداف بما يدعم –اإلستراتيجيات  -1
تنفيذ المهام بشكل منتظم وأخالقي وإقتصادي ويتسم بالكفاءة وحماية المـوارد مـن    –أداء المهام  -2

 الخسائر وسوء اإلستخدام والضرر.
 اإللتزامات.بولية الوفاء وثائق والتقارير باإلضافة إلى مسؤاإلعتماد على ال –التوثيق  -3
 ى التصرف وفقاً لسياسة الحكومة.اإلمتثال للقوانين واألنظمة السارية والقدرة عل –اإلذعان  -4
  

  الفرع الثالث: فوائد إدارة مخاطر الجهات وتطبيقها وعالقتها بالرقابة الداخلية:
األكبر على إسـتمرارية   األكثر كفاءة في إدارة المخاطر هي التي لديها القدر تعتبر المؤسسات    

  مخاطر الجهات:نجاحها ونموها وتحقيق أهدافها ومن هذا المنطق فمن فوائد إدارة 
 الزيادة في ربط األهداف والعمليات التشغيلية بالرؤية اإلستراتيجية للمؤسسة. )1
التواصل الكفؤ ما بين الجهات المختلفة بالمؤسسة لمتابعة تطبيق خطط التحكم بالمخـاطر ومـدى    )2

 تأثيرها.
 زيادة الوعي بالصلة ما بين األهداف الموضوعة والعمليات والنتائج. )3
 متخذي القرار إستناداً على معلومات أكثر شمولية وشفافية.تحسين قدرات  )4

) تعتبـر  31000عدة مناهج دولية إلدارة المخاطر غير أن منهجية المعيار (أيزو مع العلم بأن هناك
بساطة النمـوذج فـي توضـيح دورة إدارة    بر للتطبيق لدى الجهات الحكومية ، لذات القابلية األك

 .)38(لها في مقاربة المخاطر ، وربطها بالجهات المعنية والطبيعة المباشرة ، المخاطر
 تتمثل فيما يلي:بعالقة وثيقة بنظام الرقابة الداخلية الجهات إدارة مخاطر بط توتر

 ي يمكن إعتبارها تطوراً طبيعيـاً لنمـوذج الرقابـة    حإدارة مخاطر الجهات في كثير من النوا
 الداخلية.

 مل لنموذج الرقابة الداخلية قبل تنفيذ المفاهيم الكامنة في ستسعى معظم الجهات إلى التطبيق الكا
 إدارة المخاطر بالجهات.

 .تعتبر الرقابة الداخلية جزء اليتجزأ من إدارة مخاطر الجهات 

                                                   
  م.2014مجلة المدقق الداخلي ، مارس  (تطبیق إدارة المخاطر بالقطاع الحكومي) ، مرجع سابق ،  38
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 .يشمل إطار عمل إدارة مخاطر الجهات الرقابة الداخلية 
  

  الجهات:إدارة مخاطر  الرابع: مكوناتالفرع 
 ثمانية عناصر مترابطة ، وهي مستمدة من الطريقة التي تـدير  ت منتتألف إدارة مخاطر الجها  

والمكونات ((البيئة الداخليـة /   )INTOSAI,9130فيها اإلدارة أعمالها وتتكامل مع العملية اإلدارية (
ييم المخاطر ، اإلسـتجابة للمخـاطر ،   تقبيئة المخاطر ، وضع أو تحديد األهداف ، تعريف األحداث ، 

 .))المراقبةابية ، المعلومات واإلتصاالت ، األنشطة الرق
، ينبغي أن تنظر الجهة إلى كامل نطاق أنشطتها في جميـع مسـتويات    تلك العناصروفي سبيل تطبيق 

المنظمة ، كما ينبغي أن تدرس المبادرات والمشاريع الجديدة بإستخدام إطـار عمـل إدارة المخـاطر    
دليـل األنتوسـاي    يتجـاوز  موذج إدارة مخـاطر الجهـات  ن ، كما تجدر اإلشارة هنا إلى أنبالجهات 

  اإلرشادي حول الرقابة الداخلية في عدد من المجاالت أهمها:
ومعلومـات غيـر ماليـة ،    ، وإشتماله على تقارير أكثر إكتمـاالً   ، التوسع في فئات األهداف )1

 ووجود األهداف اإلستراتيجية.
للمخاطر ، مثل قابلية التعـرض للخسـائر ،    توسع عناصر تقييم المخاطر وتقدم مفاهيم مختلفة )2

 وتحمل المخاطر ، واإلستجابة للمخاطر.
 التأكيد على أهمية المديرين المستقلين في المجلس وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم. )3

  
  المطلب الثالث: التدقيق الداخلي:

  الفرع األول: تعريف وأهمية التدقيق الداخلي:
 لتدقيق الداخلي بأنه (نشاط وإستشارة مستقلة وموضوعي مصـمم  يعرف معهد المدققين الداخليين ا

عمليات المؤسسات وتحسينها وأنه يساعدها في إنجاز أهدافها عن طريق إعتمـاد   إلىإلضافة قيمة 
 منهج نظامي ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة.

  بمساعدة المؤسسات في تحسين عملياتها وتشكل  لعام مطالبهلتدقيق الداخلي في القطاع ااأن وظيفة
هماً فـي المسـاءلة بإتجـاه    مهمة التدقيق أحد عناصر الحوكمة القوية للقطاع العام وتلعب دوراً م

 .العامه
  الفرع الثاني: أهداف التدقيق الداخلي:

لهذا التنظـيم  الكلية في أي تنظيم إلى اإلسهام في تحقيق األهداف  التدقيق الداخليتسعى وظيفة   
يسعون إلى تحقيق ذلك مـن خـالل    التدقيق الداخليأن القائمين على وظيفة القول اإلداري ، كما يمكن 

  األهداف التالية:
 مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية. -1
 قياس درجة الكفاءة التي يتم بها تنفيذ الوظائف. -2
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 اءاتها.تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات المؤسسة وإجر -3
 حماية األصول. -4
 منع الغش واألخطاء وإكتشافها إذا ما وقعت. -5
تحديد مدى اإلعتماد على نظم المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الـواردة فيهـا    -6

 وبدقة عن الواقع.تعبر 
ـ   عن القيام بمراجعة منتظمة ودورية لألنشطة المختلفة ورفع تقارير -7 إلدارة النتائج والتوصـيات ل

 العليا.
 تحديد مدى اإللتزام بالمتطلبات الحكومية اإلجتماعية. -8
 تقييم أداء األفراد بشكل عام. -9
 التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة. - 10
  المشاركة في تخفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإلجراءات الالزمة لها. - 11
  

  خلي في أدبيات األنتوساي:الفرع الثالث: وظيفة التدقيق الدا
أصدرت منظمة األنتوساي العديد من المعايير واإلرشادات والتوصيات بشأن وظيفة التـدقيق    

 ة فـي إعـالن  الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابة األجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة ومنهـا الـوارد      
مالئم للرقابة الداخلية بالقطـاع   م حول المبادئ األساسية لإلرتقاء بمحاسبة فعالة ونظام1994نيودلهي/

الـداخلي تكـون    الحكومي من حيث تشجيع األجهزة العليا للرقابة المالية على قيام وحدات قوية للتدقيق
قالل وظيفي ودعم إداري وتقويـة عالقتهـا بهـا    تسمن الناحية التنظيمية وتتمتع بإ على مستوى عالي

ية والتدريبية وأن تقيم فعالية عملياتها لتحـدد مـدى   ومدها باإلرشادات والمساعدات الفنبغرض دعمها 
إذا ما إستخدمت نظم تدقيق تقوم على المخاطر ، وكذا ما تضـمنه مـؤتمر األنكوسـاي    التعويل عليها 

السادس عشر المنعقد في األروجواي في موضوعه الرئيسي بعنوان (دور األجهزة العليا للرقابـة فـي   
نظام للرقابة الداخلية ولجان رقابية من شأنه أن يسـهم   اءنشأن إمن نع الغش والفساد والكشف عنهما) م

 ومنها رقـم األنتوساي للحوكمة الرشيدة  أدلةباإلضافة لما ورد في ،  في تعزيز اإلدارة المالية وتقويتها
) المتعلق بالتنسيق والتعـاون  9150( رقمإستقاللية التدقيق الداخلي بالقطاع العام وكذا  بعنوان )9140(

ومـن   بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين بالقطاع العام والذي يمكن منهما
  إستخالص التالي: معايير األنتوساي ذات العالقة

ون مصدراً عالي القيمة للرأي في الرقابة الداخلية إال أنها اليجب أن لكأن المدققين الداخليين قد يش )1
 جود نظام رقابة داخلية قوي حيث واألخير يعتبر الرد األساسي على المخاطر.يكون بديالً عن و

تطور الدور الذي تقوم به عملية التدقيق الداخلي من إجراء إداري مع التركيز على اإللتزام إلـى   )2
 عنصر عام في الحوكمة الجيدة وفي كثير من األحوال أصبح وجود التدقيق الداخلي أمر إلزامي.
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ليما) إلى وجود خدمات تدقيق داخلي مستقلة وظيفياً وتنظيمياً إلى أقصى حد ممكـن  يدعو إعالن ( )3
،  3، القسم  1((المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية (ضمن األطر الدستورية الخاصة بها 

 .))2الفقرة 
ـ    تقديم المساعدات واإلرشادات لتأسيس )4 عدات دها بالمسـا وتطوير وحدات التـدقيق الـداخلي وم

 التدريبية وتطوير منهجيات وبرامج عملها.
أن إستقاللية وموضوعية المدققين الداخليين عامل هام لتمكين التنسـيق والتعـاون بيـنهم وبـين      )5

بما في ذلك إمكانية إستفادة األجهزة العليا للرقابة المالية مـن عمـل   األجهزة العليا للرقابة المالية 
) والمعيار الدولي للتـدقيق  1610دولي لألجهزة العليا للرقابة المالية (المدققين الداخليين ((المعيار ال

)610-ISA 19، فقرة((. 
يمكن جني مجموعة من الفوائد من التنسيق والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسـبة   )6

 والمدققين الداخليين ومنها:
  تبادل االفكار والمعرفة.  )  6/1(
هـم اإلدارة  حوكمة الجيدة والمساءلة وتحسين فهما المتبادلة على تعزيز ممارسات التقوية قدرات  )  6/2(

  ألهمية الرقابة الداخلية.
  عمليات رقابة أكثر فعالية وأكثر كفاءة.  )  6/3(
تقليل إحتمالية اإلزدواجية غير الضرورية ألعمال الرقابة وتقليـل تعطيـل أعمـال المنشـأة       )  6/4(

  الخاضعة للرقابة.
تحسين ورفع مستوى تغطية الرقابة على أساس تقديرات المخاطر واألخطار المهمة التي يـتم      )6/5(

  تحديدها.
  دعم متبادل لتوصيات الرقابة التي قد تحسن فعالية خدمات الرقابة.  )  6/6(
 لتزام واإلتصال والفهم المتبادل والثقة.أوجه التنسيق قائم على اإلأن  )7
  
  
  
  

والتـدقيق   قابة الداخلية بكـالً مـن الحوكمـة وإدارة المخـاطر    المطلب الرابع: عالقة الر
  :الداخلي
وتعـد   الجهات مخاطرلقدرة على إدارة تمثل الرقابة الداخلية عنصراً مهماً في نظام الحوكمة وا  

األساس الذي يدعم تحقيق أهداف المنشأة وتعزيز حماية موجوداتها ، وإن وجود نظـام فعـال إلدارة   
أن يكون هو الجزء الرئيسي واألساسي مـن نظـام    والتدقيق الداخلي يجبة الداخلية المخاطر والرقاب

وظيفـة التـدقيق الـداخلي    الحوكمة الجيد في كل مستوى من المنشأة ويشمل جميع العمليات ، كما أن 
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يعتبـران  كالً مـنهم   و جزء من إدارة المخاطرالذي يعتبر بدوره نظام الرقابة الداخلية تعتبر جزء من 
حيث تركز إدارة المخاطر على تحديد المعوقات المحتملة واإلسـتفادة  ،  يتجزأ من نظام الحوكمةزء الج

، م)) IFAC – 2012تقويم وتحسين الرقابة الجيـدة (  -(دليل الممارسات الجيدة (من الفرص المحتملة 
  ,العالقةتلك ) يوضح طبيعة 3والشكل رقم (

  
  
  
  
  
  

  
  

  إدارة المخاطر والحوكمةكالً من الداخلية و ةالرقاب وظيفة التدقيق الداخلي ونظام بين ) يوضح العالقة 3  شكل رقم (

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث السادس

  مساهمة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية
  في تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته

  
المحاسبة بالجمهورية اليمنية هيئة رقابية عليـا مسـتقلة ذات   الجهاز المركزي للرقابة وعتبر ي  

ـ ذشخصية إعتبارية تتولى الرقابة المالية على أجهزة الدولة المشمولة برقابتها ، ويسعى في سـبيل   ك ل

  
  
  

  الحوكمة
  
  

    
  إدارة 

  مخاطر 
 الجھات

  
  نظام 

  الرقابة 
 الداخلیة

  
    

 وظیفة التدقیق الداخلي
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تحقيق أهداف عدة منها مساهمته في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته وعلى وجه الخصوص في 
ارية وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والتشريعات الماليـة وجميعهـا تـرتبط    المجاالت المالية واإلد

بعالقة وثيقة ضمنية ومباشرةً بتطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته ، وقد قدم الجهاز 
في سبيل ذلك مساهمات عدة ، ومن أجل ذلك فقد خصص الباحث هذا المبحث لبيان ذلك فـي أربعـة   

  لدراسة تلك الجوانب ، وعلى النحو التالي: مطالب
  .ومجاالت الرقابه والسند القانوني والفنيماهية ورؤية وأهداف المطلب األول: 
  .مساهمة الجهاز في تطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية المطلب الثاني:
  .مساهمة الجهاز األخرى ذات الصلة المطلب الثالث:
  .المحددات العامه علي مساهمة الجهاز:المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)39(والسند القانوني والمهني مجاالت الرقابةو أهدافوورؤية  ماهيةالمطلب األول: 
    
ومجاالت الرقابـة التـي يمارسـها الجهـاز      اهدافماهية ورؤية و فقد تناول الباحث المطلبفي هذا 

  بشكل مختصر وكمايلي: وكذا السند القانوني والمهني يمنيةالمركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية ال
  جهاز:ال أهداف الفرع األول: ماهية ورؤية

                                                   
  م.1992) لسنة 39قانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (  39
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الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية يعتبر هيئة رقابية عليـا مسـتقلة ذات       
انون إنشـائه رقـم   لق شخصية إعتبارية تتولى الرقابة المالية على أجهزة الدولة المشمولة برقابته وفقاً

يسـاهم بفعاليـة فـي دعـم     وأن يكون متميزاً في أدائه م ، وتتمثل رؤية الجهاز في 1992) لسنة 39(
  يسعى الجهاز لتحقيق األهداف التالية:و،  المساءلة العامة والشفافية ويحظى بثقة المجتمع

ـ  )1 ث اإلقتصـاد والكفـاءة   تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حي
 والفعالية.

المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته وعلـى األخـص فـي المجـاالت الماليـة       )2
 واإلدارية.

 المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية. )3
  

  : مجاالت الرقابة:الفرع الثاني
  :ةبة التاليلرقامجاالت اجهاز اليمارس 

التأكد من مدى مطابقة التصرفات المالية واإلدارية للقوانين واللـوائح  من خالل  الرقابة النظامية: -1
  النافذة.

إبداء الرأي الفني في البيانات الماليـة للوحـدات الخاضـعة    من خالل  الرقابة المالية والمحاسبة: -2
 لرقابة الجهاز.

 على أساس معايير الكفاءة واإلقتصادية والفاعلية. الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم األداء: -3
ئح الرقابة على مجالس التأديب وإبداء الرأي في مشاريع القـوانين واللـوا  ومنها  الرقابة القانونية: -4

  تها وكفايتها.ذات الصلة والتحقق من مدى كفاء
  وفقاً لقانون الجهاز فقد تم توسيع سلطة الجهاز القانونية لتشمل:و
نواع الرقابة التي يمارسها الجهاز من حيث التوقيت لتشمل الرقابة السـابقة والرقابـة   التوسع في أ )1

 الالحقة وكذا الرقابة المصاحبة.
 توسيع إختصاصات الجهاز لتشمل تقديم المشورة بشأن خطط ومشاريع التنمية اإلقتصادية. )2
وحدات القطـاع العـام   توسيع نطاق رقابة الجهاز لتشمل كافة الوحدات بالجهاز اإلداري للدولة و )3

 والمختلط ووحدات السلطة المحلية والوحدات المعانة.
  : السند القانوني والفني والمهني:الفرع الثالث

  
40(: السند القانونياوال(:  

لقد خول المشرع اليمني للجهاز تقديم مساهمات متعددة في تطـوير نظـام الرقابـة الداخليـة       
تلـك  اء تطـوير أد  شر أو ضمنياً في إطار مساهمة الجهاز فـي بالوحدات الخاضعة لرقابته بشكل مبا

                                                   
  م والئحتھ التنفیذیة.1992) لسنة 39قانون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (  40
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الوحدات وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية وغير ذلك والتـي يمكـن إيجازهـا    
  فيمايلي:

ماتضمنه الهدف الثاني والثالث من األهداف التي يسعى الجهاز لتحقيقها والمتمثلة فـي مسـاهمة    -1
ن أداء الوحدات الخاضعة لرقابته وكذا رفع مستوى أداء مهنة المحاسـبة  الجهاز في تطوير كل م

إعتبـاره مكـون   برتبطان بعالقة وثيقة ومباشرةً بتطوير نظام الرقابة الداخلية يوالمراجعة وكلهما 
أهداف نظام الرقابـة   لهياكل التنظيمية للوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وذلك لتحقيقاضمن  مها

 .المتبعة بالجهاز بالمعايير والممارسات المهنية لعملية المراجعة رتباطهإل الداخلية أو
ما شمله مجال الرقابة المالية التي يمارسها الجهاز من إختصاصه بفحص أنظمة الرقابة الداخليـة   -2

وإجراءات الرقابة الداخلية والتعرف على جوانب الخلل به وفي أنظمـة العمـل التـي أدت إلـى     
 ائل معالجتها وتالفيها.حدوثها وإقتراح وس

خالل مساهمته فـي إبـداء الـرأي فـي      نما شمله مجال الرقابة القانوني التي يمارسها الجهاز م -3
مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجاالت المحاسبة والمراجعة أو التفتـيش  

ءتها وتحديـد أوجـه القصـور أو    والرقابة المالية أو مزاولة مهنة المحاسبة بهدف التحقق من كفا
النقص أو اإلختالل وإقتراح المعالجات الالزمة لها ورفعها إلى السـلطات المختصـة بإعـدادها    

  وإعتمادها وإقراراها وإصدارها.
  

  : السند الفني والمهني:ثانيا
صدرت عن المنظمات الدولية واإلقليمية عدد من المعايير وكذا توصيات وأدلة إرشـادية فـي     

المنحـى ومنهـا   مساهمة أجهزة الرقابة المالية العليا فـي هـذا    ول الرقابة الداخلية وحددت دورمجا
إلى جانب صالحيته القانونيـة   كأساس في ممارسة مهامهالجهاز الصادرة عن األنتوساي والتي أخذها 

بدراسة كافـة   هازالج قام، حيث تطوير نظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابته المتعلقة بومنها 
وأنجز ,كذا الخارجية والوسائل المناسبة التي تتفق مع ظروفه وصالحياته ومنها المتعلقة بالبيئة الداخلية

وسيتم بيـان عـدد   فاعلة والتي لسنا بصدد تفصيلها لفي هذا الجانب العديد من الخطوات واإلجراءات ا
  نظراً لمتطلبات هذا البحث.منها 

  
تطوير وظيفـة المراجعـة الداخليـة بالجمهوريـة     ة الجهاز في مساهمالمطلب الثاني: 

  اليمنية:
  الفرع األول: التطور والتاريخي لوظيفة المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية:

  
  :هيلقد مرت وظيفة المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية بعدة مراحل رئيسية 
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ـ  ي الجمهورأن وظيفة المراجعة الداخلية ف المرحلة األولى: - يفها ية في مرحلتها األولى يمكـن توص
بالدور البسيط والمحدود وشابتها العديد من جوانب وأوجه القصور المتعلقـة باإلطـار التشـريعي    

  :بيانها التاليالمالئم أو الجوانب الفنية والمهنية والذي 
  

رقم القرار   م
  وتاريخه

الجهة الصادر 
  عنها القرار

  أهم أوجه القصور في مضمون وآليات   المشمولة بالقرار الوحدات
  القراران لوظيفة المراجعة الداخلية

) 25رقم (  1
  م1986لسنة 

مجلس 
  الوزراء

إدارة المراجعة الداخلية 
بالمؤسسات العامة 

وشركات القطاعين العام 
  والمختلط

إفتقار وظيفة المراجعة الداخلية لإلطار المهني الذي  -1
ات المتعاقبة لمفهـوم  أساسه المعايير الدولية والتطور

 المراجعة الداخلية.
عدم وجود أدلـة إجـراءات وإرشـادات تفصـيلية      -2

 إلجراءات المراجعة الداخلية.
عدم وجود توصيف وظيفي لكافة الوظائف المرتبطة  -3

  .وغيرها من أوجه القصور بالمراجعة الداخلية

) 217رقم (  2
  م1999لسنة 

مجلس 
  الوزراء

اإلدارة العامة للرقابة 
خلية والتفتيش بوحدات الدا

  الجهاز اإلداري للدولة
  م.2010مع العلم بأن العمل بالقرارين الموضحان فيما سبق ظل سارياً حتى بداية العام 

  
هاز الرقابة اليمني على عاتقه مسـؤوليات محوريـة فـي    جوفي هذه المرحلة أخذ  المرحلة الثانية: -

  منية والتي يمكن إيجازها فيما يلي:تطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالجمهورية الي
تبنت حكومة الجمهورية اليمنية عدة إستراتيجيات في إطار برنـامج شـامل لإلصـالح المـالي      )1

واإلداري شملت إستراتيجية إصالح إدارة المالية العامة والتي تضمنت مشروع تطوير المراجعـة  
إصالح إدارة المالية العام والتـي   كمكون وعنصر أساسي إلستراتيجيةالداخلية بالجمهورية اليمنية 

 م.2005تم الشروع الفعلي بتنفيذها في العام 
تم تشكيل لجنة لتسيير مشروع تطوير المراجعة الداخلية بالجمهورية اليمنية برئاسة رئيس الجهـاز   )2

مثلين عن الجهات (وزارة المالية ، وزارة الخدمة المدنيـة  معضوية والمركزي للرقابة والمحاسبة 
 تب رئاسة الجمهورية ، مكتب رئاسة الوزراء ، اللجنة المالية بمجلس النواب).، مك

ورش عمل أولهـا  لجنة تسيير مشروع تطوير المراجعة الداخلية بالجمهورية عدة لقاءات وعقدت  )3
لداخليـة  إنطالقة لتعزيـز وتحـديث المراجعـة ا   م) تحت شعار (5/7/2005-4كان خالل الفترة (

واإلداري) وبمشاركة ممثلين عن الجهات األعضاء في لجنة تسيير المشروع  لتطوير األداء المالي
ن العـام  باإلضافة لمسؤولي الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية بالجهاز اإلداري للدولة والقطاعي

تم إقرارها بموجب قرار مجلس الـوزراء   هذا الشأنعدة توصيات ب والمختلط والذي تمخض عنه
 م والمتمثلة بما يلي:9/8/2005) وتاريخ 253رقم (

 .تعزيز دور وفعالية وإجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية 
  تبني إطار مقبول وفق المعايير الدولية للرقابة والمراجعة الداخلية ومراجعة القوانين والقرارات

 النافذة وتعديلها بما يتالءم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
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 فصل لكافة الوظائف المرتبطة بالمراجعة الداخلية.وضع توصيف وظيفي م 
   إعداد أدلة إجراءات حديثة وموحدة للمراجعة الداخلية يشمل كافة الجهات الحكومية ووحـدات

 القطاع العام واإلقتصادي وللمراجعين الداخليين.
    العمل على إيجاد حزمة من اللوائح والقرارات التي تساعد على تنفيـذ اإلجـراءات واألدلـة 

 الجديدة للرقابة والمراجعة الداخلية وتعزيزها.
مهمتهـا  تم تكليف شركة إستشارية دولية لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالجمهوريـة اليمنيـة    )4

النتـائج  وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل لمناقشة ، الواقع وأوجه القصور والمعالجات  توصيف
فقد أخذت الشركة وإجراءات تقييم مخرجاتهـا وقتـاً    أوالً بأول ، ومع ذلك التي تم التوصل إليها

 طويالً وصوالً إلنجاز كافة المهام واألعمال.
 لم تتوج أعمال ومهام لجنة تسيير مشروع تطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالجمهوريـة اليمنيـة   )5

ات صـدور دليـل إجـراء   ، وم 2010إال بصدور التشريع المنظم لهذا الجانب بداية العـام   فعلياً
 وكمايلي:م 2012الحقاً في العام المراجعة الداخلية 

م بشأن إعـادة إنشـاء   26/1/2010م وتاريخ 2010) لسنة 5صدور القرار الجمهوري رقم ( ) 5/1(
وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمخـتلط  

) لسنة 217م ورقم (1986) لسنة 25وزراء رقم (والذي تضمن إلغاء العمل بقراري مجلس ال
  م.1999

شمل القرار الجمهوري إعداد دليل اإلجراءات التفصيلي والبـرامج اإلسترشـادية لممارسـة     ) 5/2(
وظيفة المراجعة الداخلية وتشكيل لجنة فنية إلنجاز ذلك من الجهات (الجهاز لمركزي للرقابـة  

من رؤساء تلك الجهات خدمة المدنية) وبإشراف مباشر زارة الوالمحاسبة ، وزارة المالية ، و
) 19من مجلس الـوزراء بـرقم (  وتم إنجاز دليل إجراءات المراجعة الداخلية وصدر بقرار 

م والذي يعتبر اإلطار الفني والمهني والعملي لتطبيق معايير المراجعـة  10/7/2012وتاريخ 
ن ومرشـد تفصـيلي لتنفيـذ مهـام     الداخلية وقواعد السلوك المهنـي للمـراجعين الـداخليي   

  وإختصاصات إدارة المراجعة الداخلية.
  
 
 

  الفرع الثاني: وظيفة المراجعة الداخلية القائمة بالجمهورية اليمنية:
  

م بشأن إعادة إنشاء وتنظـيم وظيفـة   2010) لسنة 5لقد مثل صدور القرار الجمهوري رقم (         
ري للدولة والقطاعين العـام والمخـتلط األساسـي التشـريعي     المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز اإلدا

بـرأي  أنه ودليل إجراءات المراجعة الداخليـة   ، حيثوالنظامي لوظيفة المراجعة بالجمهورية اليمنية 
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قد جاءا مستجيباً إلى حد كبير للتطورات والمستجدات التي طـرأت علـى مفهـوم الرقابـة      الباحث
المراجعة الداخلية وإختصاصاتها بشكل خاص وقد تم بموجبه تالفي الداخلية بشكل عام وعلى وظيفة 

  والذي يتضح جلياً من خالل التالي: قائمة من سابقتي كانت العديد من اإلختالالت وأوجه القصور ال
م 2010) لسنة 5(جعة الصادر بالقرار الجمهوري رقمفيما يتعلق بالتشريع المنظم لوظيفة المرا  أوالً:

  عن التشريعات السابقة التالي: فأهم ما يميزه
صدور هذا التشريع من أعلى سلطة بالدولة (قرار جمهوري) بخالف التشريعات السابقة الصـادرة   -1

 بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.
تضمن التشريع إعادة إنشاء وتنظيم اإلدارة المختصة بأداء مهام المراجعة الداخلية وطرق عملهـا   -2

مها وإختصاصاتها وواجباتها الرقابية في ضوء المعايير المهنية الحديثة وطرق وأساليب أدائها لمها
للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وتمتعها باإلستقاللية الكاملة في تنظيم أعمالها وممارسـة  
مهامها وإختصاصاتها المخولة لها قانوناً ضماناً ألدائها لمهامها بموضوعية وكفاءة وحيادية تامة ، 

 مر الذي لم يراع في القرارات السابقة.األ
 حدد التشريع عدة أهداف لوظيفة المراجعة الداخلية تمثلت فيمايلي: -3

 تمكينها من إستخدام الموارد المتاحة بكفاءة.وتحسين أداء الوحدة  -
مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها والحد من المخاطر التي قد تتعرض لهـا أثنـاء تأديتهـا     -

 لمهامها.
 الهدر وترشيد اإلنفاق والحد من اآلثار السلبية المترتبة على العبث بالموارد. تقليص -
 ترسيخ مقومات الحكم واإلدارة الرشيدة. -
  إيجاد اإلطار القانوني لوظيفة المراجعة الداخلية. -

كما شمل التشريع تحديد األسس الفنية والمهنية لوظيفة المراجعة الداخليـة وإعتبارهـا مرجعيـة     -4
 قدم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات اإلدارية واإلشرافية بالوحدة.إستشارية ت

إيجاد الضمانات القانونية الكفيلة بتفعيل وظيفة المراجعة الداخلية ومن ذلك تبعيتها المباشرة لرئيس  -5
الوحدة (أعلى سلطة بالوحدة) وخضوعها إلشرافه ، باإلضافة إلى تحديد مرجعيتها الفنية والمهنيـة  

ألغراض تفعيـل دور إدارات المراجعـة    بالجمهوريه لمجلس األعلى لمهنة المحاسبة والمراجعةل
 ها بالممارسات المهنية الحديثة.الداخلية والتطوير المستمر ألدائها وربط

الفاعلة في الحد من مظاهر اإلسراف وتقليص األخطـاء   مساهمة وظيفة المراجعه الداخليهتحديد  -6
قرارات وتطوير األداء في كل وحدة من وحدات الخدمة العامة وصوالً إلـى  والمخالفات وترشيد ال

 فاعالً في منظومة مكافحة الفساد ...الخ من خالل: تحقيق األهداف المنشودة وإعتبارها شريكاً
ممارستها في تنفيذ أدوراها المناطة بها حيال الحماية والوقاية (مراجعة اإللتزام ، حمايـة أصـول الوحـدة)     - 

 اء واإلصالح (تقويم أساليب الرقابة ، تقييم األداء ، تقديم التوصيات والمقترحات).والبن
 المهام واإلختصاصات المناطة بها وفقاً للقرار الجمهوري. -
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لتقارير فورية للموضـوعات التـي   ة إعدادها ل ضرورمسئوليتها في مكافحة الفساد من خال -
تزويـر أو إخـتالس وإضـرار أو إسـتيالء علـى      قامت بفحصها ومراجعتها وتم إكتشاف حاالت غش أو 

المال العام وترفع تقاريرها بعد التأكد من صـحة البيانـات والتحقـق مـن الوقـائع إلـى المسـئول األول        
 .بالوحدة منسوخ منه صورة لكالً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية

ي للرقابـة والمحاسـبة ووزارة الماليـة    تعاون إدارة المراجعة الداخلية مع الجهاز المركـز  -
ا بكافة تقارير المراجعة الداخلية وتقـديم التسـهيالت الممكنـة    ما بالوحدة وموافاتهمومندوبيه

   المطلوب. ما بتنفيذ إختصاصاتهما على الوجهبمايكفل قيامهو
إعـداده أحـدث    وعي لدىعة الداخلية فيرى الباحث أنه قد رأما مايتعلق بدليل إجراءات المراجثانياً: 

  اإلتجاهات في هذا المجال من حيث األهداف والمضمون كالتالي:
  :د اإلطار التنفيذي العملي لكيفية تطبيق إجراءات المراجعة الداخليـة فـي إطـار    فقد حداألهداف

معايير المراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين األمريكي وتوصـيات المنظمـة   
إلضافة ألفضـل الممارسـات   ، با )INTOSAIزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الدولية لألجه

توحيد وتنميط اإلطار العام لإلجراءات التنفيذيـة  خلية ، باإلضافة إلى لوظيفية المراجعة للداالعملية 
ليـة  جعة الداخحيث يمثل المرجع الفني للقائمين على المرا ،للمراجعة الداخلية في الجهات المختلفة 

المفاهيم والمبـادئ والقواعـد العامـة    بالجمهورية اليمنية ، ومن حيث المضمون فقد إشتمل على 
المتابعـة والتـي التختلـف    إلجراءات المراجعة الداخلية فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ والتقرير و

وقـوائم   الخـرائط راءات التنفيذية كبرامج المراجعة ، وكذا النشاط وإنما في بعض اإلجبإختالف 
وتنفيـذ أعمـال المراجعـة الداخليـة ،      اإلجراءات التي توضح سير اإلجراءات والخطـوات التنفيذيـة لتخطـيط   

دور المراجعة في تعزيز إجراءات الحوكمة من خالل التأكد من التطبيق السـليم لقواعـد ومبـادئ    باإلضافة إلى 
  .إدارة المراجعة الداخلية يم أداء الجهة في هذا المجال وفي إطار إختصاصاتيالحوكمة وتق

  :كما إشتمل دليل إجراءات المراجعة الداخلية كذلك على عدة مكونات أساسية تمثلت فيمايلي
 ـ ((المفهوم ، األ الجوانب التنظيمية إلدارة المراجعة الداخلية صـات ،  اصتخداف ، المهـام ، اال ه

بشرية ، العالقة مـع األطـراف ذات   الموقع التنظيمي ، الهيكل التنظيمي لإلدارة ، إدارة الموارد ال
 المحلية ونماذج إسترشادية للتوصيف الوظيفي)).السلطه العالقة ، وكذا المراجعة الداخلية في ظل 

 ير وتوصـيل  رلمهنية لوظيفة المراجعة الداخلية ((مراحل التخطيط والتنفيذ والتقالجوانب الفنية وا
 النتائج وكذا مرحلة المتابعة)).

 :والذي شمل ((فحص الخطة ومتابعة التنفيذ ، الرقابة على كفاءة وتقييم أداء الوحـدة))   تقييم األداء
 ، باإلضافة لتصميم برنامج مراجعة وتقييم األداء وكذا البيانات الواجب توفرها للتنفيذ.

  السلوك المهني للمراجعة الداخلية والذي شمل كالً من معـايير المراجعـة   المعايير المهنية وقواعد
   خلية ((معايير الصفات واألداء) ، وكذا قواعد آداب السلوك المهني للمراجعين الداخليين.الدا

  لمهامها:الداخلية ثالثاً: المعوقات في أداء وظيفة المراجعة 
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التشريعات األخيرة المنظمـة   قام الباحث بتقييم مدى فعالية وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء  
 المراجعة الداخلية بالمهام المناطة بهـا تي تحول دون إضطالع وظيفة لها حيث برزت عدة معوقات ال

  من أبرزها: وبما يؤثر سلبا على فعالية انظمة الرقابه الداخليه بالجهات الخاضعه لرقابة الجهاز,
تشكيل المجلس األعلى للمحاسبة والمراجعة بالجمهورية اليمنية والذي يعتبر المرجعية الفنية عدم  -1

ارة المراجعة الداخلية بالجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ألغـراض  والمهنية إلد
تفعيل دورها والتطوير المستمر ألدائها وربطها بالممارسات المهنية الحديثة وفقاً لـنص المـادة   

م من ناحية وبالرغم من النص القـانوني علـى   2010) لسنة 5) من القرار الجمهوري رقم (19(
 فيم بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات 1999) لسنة 26لس األعلى بالقانون رقم (إنشاء المج

 ) من القانون.64،  63،  62المواد (
عدم إلتزام العديد من الوحدات بإعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية التابعة لهـا وفقـاً    -2

اءات المراجعـة ، وتفعيـل   م ودليـل إجـر  2010) لسنة 5ألحكام مواد القرار الجمهوري رقم (
أدوارها المناطة بها وتوفير كافة المتطلبات والمقومات التنظيمية والفنيـة والمهنيـة واإلداريـة    

 الالزمة لممارستها إلختصاصاتها.
 

  : مساهمة الجهاز األخرى ذات الصلة:الثالثالمطلب 
  الفرع األول: مشروع تحديث المالية العامة بالجمهورية:

ديث المالية العامة بالجمهورية اليمنية والذي تم الشروع بالتنفيذ الفعلي لـه فـي   إن مشروع تح  
م يهدف إلى تحسين وكفاءة وشفافية إدارة المالية العامة بالجمهورية من خالل تعزيز أنظمة 2011يناير 

فـي   صنع القرار وبناء قدرات المؤسسات المالية المركزية في الحكومة ، وقد كان للجهاز دور مساهم
المشروع في تقديم اإلستشارات والمقترحات الفنية والمهنية لمكونات المشروع المختلفة وإعتبار الجهاز 

الـى  مكونـات رئيسـية    ثالثوقد تضمن هذا المشروع لمشروع ، الرئيسية لمكونات الكذلك من أحد 
علي للمشـروع وحتـى   ، وبيانها مع ما تم إنجازه من كل مكون من تاريخ التنفيذ الفجانب مكون الجهاز

  ),8في الجدول رقم( )41(م30/6/2014
  
  

  م30/6/2014ما تم إنجازه حتى   المكون الفرعي  المكون الرئيسي  م
تعزيز آليات إتخاذ القرار في   1

  إدارة الموازنة
تطوير وتحديث الدليل المحاسبي الحكـومي   )1

 ليتوائم مع المعايير الدولية.

ـ   )2 د تطوير وتحديث الدليل المحاسـبي الموح
  ليتوائم مع المعايير الدولية.

 تم إسناد المهام لشركة إستشارية دولية. -

  
  
  

سبق بيانه فـي الفـرع األول مـن هـذا      -  إعداد دليل مؤسسي لنظام المراجعة الداخلية. )3

                                                   
  م).30/6/2014م وحتى 2014م ، 2013م ، 2012م ، 2011تقاریر اإلنجاز الصادرة عن إدارة المشروع لألعوام (  41
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  المبحث.
تحسين أنظمـة المعلومـات     2

المالية (نظام إدارة المعلومات 
األفمس  –المالية والمحاسبة 

)AFMIS(  

يربط كافة الجهات المعنية  آلي وشبكينظام وهو 
(وزارة المالية) البنك المركزي ، وزارة التخطيط (

، والذي يتضمن كذلك نظام  ))، الجهات الحكومية
إعداد الموازنـة (مراقبـة وتنفيـذ الموازنـة ،     
الحسابات الختاميـة ، ونظـام إدارة معلومـات    

  القروض والمنح.

) 35تم تركيب وربط وتشغيل النظام لعدد ( -
 ).AFMISجهة حكومية (

تم التركيب والربط والتشغيل لنظـام إدارة   -
) LGMISمعلومات القـروض والمـنح (  

  ) مشروع.36لعدد (

تعزيز المؤسسـات العامـة     3
  المعنية بالمشتريات

  الزال المشروع قيد التنفيذ. -  ).PMISنظام معلومات المشتريات الحكومية (

ادارة (المصدر*                   مشروع تحديث الماليه العامه بالجمهوريه اليمنيه) يوضح مكونات 8جدول رقم(          
  المشروع)

  

فـي عـدم   خالل إطالع الباحث على وثائق المشروع ومكوناته تبين وجود أوجه قصور تتمثـل  من و
لنظـامي   التنفيذ الفعلي للربط الشبكي للعديد من وحدات السلطه المركزيه وكافة وحدات السلطه المحليه

االفمس وادارة القروض والمنح مع عدم التشغيل الفعلي لالنظمه بالعديد من الجهات ناهيك عن اوجـه  
  القصور في تدريب القائمين ومستخدمي االنظمه باالضافه لعدم ادراج الجهاز ضمن الربط الشبكي .  

 

  الفرع الثاني: مساهمات الجهاز األخرى:
في تطوير المنظومة التشـريعية والتأسـيس    مات اخري متمثله مساه جهاز الرقابة اليمني قدم   

وذات اإلرتبـاط الوثيـق   لمنظومة الحوكمة واإلدارة والرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المسألة 
  والتي منها:بنظام الرقابة الداخلية الفعال بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز 

لمكافحة الفساد الصادرة بقـرار مـن    قية األمم المتحدةاه حول إتفقدم الجهاز رؤيت:: مكافحة الفسادأوالً
م والذي بموجبها تم الموافقة وتوقيـع  31/10/2003) وتاريخ 58/4الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم (

 ,م وتعتبر بالدنا من أوائل الدول التي صادقت عليها11/12/2003بالدنا على اإلتفاقية في 

) 39اسة بشأن مشروع مكافحة الفساد والتي بموجبها تم صدور القـانون رقـم (  قدم الجهاز الحقاً درو
  م بشأن مكافحة الفساد والذي تضمن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.2006لسنة 

  
تقـديم  العديـد مـن الدراسـات و   بقام الجهاز  وفي هذا اإلطار:تعزيز النزاهة والشفافية والمسألةثانياً: 

  اآلراء عند مناقشة مشاريع عدد من القوانين ذات العالقة والتي منها:ت والمقترحا
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 م.2006) لسنة 30مشروع قانون الذمة المالية ، والذي صدر بالقانون رقم ( )1

) لسـنة  23القانون رقم (مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والذي صدر ب )2
) منه إنشاء هيئـة عليـا مسـتقلة للرقابـة علـى      54 – 42تضمنت المواد رقم (ي م والذ2007

 المناقصات تتمتع بالشخصية اإلعتبارية.

 

مشروع الئحة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي صـدرت بقـرار رئـيس     )3
م وكذا األدلة اإلرشادية للمناقصات والمشتريات الحكوميـة  2009) لسنة 53مجلس الوزراء رقم (

 م.8/6/2010م وتاريخ 2010) لسنة 161ر مجلس الوزراء رقم (الصادرة بقرا

) لسـنة  1مشروع قانون مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب والذي صدر بالقـانون رقـم (   )4
 م.2010

م وكـذا الالئحـة   2009) لسـنة  31مشروع قانون التدوير الوظيفي ، والذي صدر بالقانون رقم ( )5
 م.2012) لسنة 214رئيس مجلس الوزراء رقم ( التنفيذية للقانون والتي صدرت بقرار

المدونة الخاصة بأعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة التي صدرت بقرار رئيس مجلـس   )6
  م.2012) لسنة 304الوزراء رقم (

أخرى للجهاز ومنها المرتبطة باإلستراتيجية الوطنية لألجور والمرتبـات  هذا باإلضافة لمساهمات 
  والهيكلة ومعايير تقييم األداء ونظام الموارد البشرية وأنظمة المعلومات اإلدارية. وإعادة البناء

  
  الرابع:المحددات العامه على مساهمة الجهاز :المطلب 

هناك محددات اخرى عامه تقف دون تفعيل مساهمة الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه بالجمهوريـه  
بالجهات الخاضعه لرقابته ومنها المرتبطه بالبيئه الخارجيه علي  اليمنيه في تطوير نظام الرقابه الداخليه

  برزها فيما يلي:أوجه الخصوص الى جانب المرتبطه منها بالبيئه الداخليه بيان 
داريـه  الرقابيه والماليه منها واأل نظمه القائمهجراء المراجعه الشامله للتشريعات واللوائح واألإعدم -1

,مع عـدم  في الصالحيات واالختصاصات زدواجإنهاء أي تداخل و إها ووبما يضمن تحديثها وتطوير
  ي الجهاز قبل اصدار عدد منها.أاخذ ر

ة عدد من الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز لتوصياته التي يبديها في تقاريرها عن تقيـيم  بستجاإعدم -2
  .نظمة الرقابه الداخليه بتلك الجهاتأ

ليات وأدلة الرقابه والمراجعه المتبعه بالجهاز وفقـا ألفضـل   تحديث آ و عمال تطويرأالقصور في -3
الممارسات المهنيه واالتجاهات الحديثه للرقابه الماليه وفي ظل تكنولوجيا المعلومات وامتالكه النظمـه  

  آليه للرقابه العامه وتوفير كافة المقومات الالزمه لذلك.
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  النتائج والتوصيات
  

  : النتائج:أوالً
 توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها:

لقد تطور مفهوم وتعاريف وأهداف ومكونات ومقومات وأساليب الرقابة المالية والرقابة الداخلية ،  -1
نظراً للمستجدات والمتغيرات المتالحقة التي شهدتها بينـه العمـل المحيطـة وإتسـاع األنشـطة      

 لنوعيـة فـي إحتياجـاتهم وتوقعـاتهم ،    والتغييرات ا واألعمال ونطاق المستفيدين من مخرجاتها
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ومتطلبات مواجهة التحديات التي قد تواجه خطط التنمية وإدارة المـال العـام وترشـيد اإلنفـاق     
 وتحسين األداء وتحقيق الشفافية والنزاهة في الممارسات المالية واإلدارية.

اسبة في مجاالت الرقابة التي تمارسـها  تطور دور ومساهمات األجهزة العليا للرقابة المالية والمح -2
ومنها المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها وتعاظم هذا الدور بحسب مراحـل  
تطور الدولة وأجهزتها ومفاهيم وأهداف وأساليب العمل الرقابة وإدخال مفاهيم الحوكمـة واإلدارة  

ثة وأصبحت الحاجة ملحة لتدخل أجهزة الرقابة العليـا  الرشيدة والمساءلة وإستخدام الوسائل الحدي
 .أنظمة الرقابة الداخلية وتحسينها بالجهات الخاضعه لرقابتها وبشكل فاعل لتحسين

تلتقي أهداف الرقابة المالية والرقابة الداخلية في نواحي عدة أبرزها حماية الموجودات واالصـول   -3
ختالس واإلسراف واإلستغالل األمثـل ولألغـراض   والحفاظ على األموال العامة من الضياع واإل

 المختصة بفعالية وكفاءة ووفقاً للقوانين واألنظمة والخطط والسياسات المقرة.

أن التحول في أسلوب الرقابة لألجهزة العليا للرقابة المالية من التدقيق الشامل إلى اإلختياري على  -4
يد اإلهتمام بنظام الرقابة الداخلية ، إذا يعتبـر  اساس العينة كان من أهم العوامل التي أثرت في تزا

نقطة البداية التي ينطلق منها مدققي أجهزة الرقابة العليا في إعـداد برنـامج المراجعـة وتحديـد     
اإلختبارات والعينات ، ويعتمد الفحص اإلختياري بحسب العينة على درجة متانة ورصانة نظـام  

 عة للرقابة بعالقة عكسية.الرقابة الداخلية المطبق بالجهات الخاض

هناك إهتمام متزايد وحاجة ملحة لتحديث طرق تقييم والتقريـر عـن أنظمـة الرقابـة الداخليـة       -5
ة ذات العالقة ، األمر الذي حـدا  وتحسينها من جانب الجهات الخاضعة للرقابة واألطراف الخارجي

مـن التوصـيات والمقـررات     وإصدار العديد بتبنيبالمنظمات الدولية والمهنية ومنها األنتوساي 
والتحديث والتطوير  والمعايير واألدلة اإلرشادية بشأن دراسة وأساليب تقويم نظام الرقابة الداخلية

 .المستمر لها لضمان مالئمتها ومواكبتها

لقد إستقر الرأي أن مسؤولية تصميم وإنشاء نظام الرقابة الداخلية والمحافظـة عليـه يعـد مـن      -6
اضعة للرقابة وتقتصر مسؤولية األجهزة العليا للرقابة المالية علـى دراسـة   مسؤولية الجهات الخ

الداخلية واإلبالغ عن جوانب القصور وإصدار التوصيات بشـأن تحسـينها ،    ةوتقويم نظام الرقاب
ـ بإعتبار أنها تقوم بدور مزدوج يتمثل في كونها أداة مهمة لضم اً ان المسألة ولكونها مساعداً ومعين

وجوب أن تعمل على تشجيع وجود أحكـام فـي الدسـتور وفـي     لكومية ، باإلضافة للجهات الح
 التشريعات األخرى للتأكيد على مسؤولية الجهات الحكومية حيال ذلك.
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أن نظام الرقابة الداخلية الفعال والمناسب يعتبر أمر حيوياً وهاماً لضمان تحقيق األهداف والتحقق  -7
معقول وليس مطلق حول تحقيق أهدافه نظراً لمحددات الخطأ  والمساءلة إلى جانب أنه يوفر تأكيد

 البشري وسوء إستخدام المسؤولية ومتطلبات الكلفة والعائد والمعامالت المتكررة.

داخلية المرتبطة بالجهة الخاضـعة  للنظام الرقابة الداخلية الفعال أهمية بالغة للعديد من األطراف ا -8
العليـا ،  الماليـه  يين ، الموظفين) والخارجية منها (أجهزة الرقابة للرقابة (اإلدارة ، المدققين الداخل

مسـؤوليات  ومدققي الحسابات ، المشرعين ، األطراف األخرى) والتي تتحمل كـالً منهـا أدور   
وتحسينها وأي قصور فـي أداء   وتقييمها وتطويرهامتفاوتة وتكاملية لتفعيل نظام الرقابة الداخلية 

 ؤثر سلباً على النظام وعلى دور األطراف األخرى.دور ومسؤوليات أي طرف ي

يعتبر نظام الرقابة الداخلية عنصراً هاماً في نظام الحوكمة والقدرة علـى إدارة المخـاطر وتعـد     -9
ساس الذي يدعم تحقيق أهداف الجهات وتعزيز حماية موجوداتها ، كما أنه يعتبـر جـزء مـن    األ

اليتجزأ من نظام الحوكمة ويعتبران وجهان لعملـة   إدارة المخاطر بالجهات وكالهما يمثالن جزء
 واحدة.

لقد أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي المستقلة وظيفياً وتنظيمياً عامالً رئيسياً في عصـر المسـائلة    - 10
والرقابة الجيدة ، وتعتبر مصدر عالي القيمة في نظام الرقابة الداخلية والتقرير عنهـا ، إال أنهـا   

و الرد األساسـي  هعن وجود نظام رقابة داخلي قوي فنظام الرقابة الداخلية الً ياليجب أن تكون بد
 على المخاطر.

ة ألجهزة الرقابة العليا دور حيوي في التشجيع على قيام وحدات للتدقيق الداخلي بالجهات الخاضع - 11
اً وضمن األطر الدسـتورية ، وتقـديمها لكافـة أنـواع الـدعم      يظيملرقابتها ، مستقلة وظيفياً وتن

بة الداخلية وكـذا  والمساندة والمساعدات الفنية والتدريبية لتلك الوحدات ألغراض تدعيم نظام الرقا
 يل عليها في أعمال التدقيق وجني وتبادل الفوائد من خالل التنسيق معها.تحديد مدى التعو

مقـررات  عدم تفعيل عملية الترجمة والتوثيق واألرشفة لكافة المعايير واإلرشادات والتوصيات وال - 12
واإلقليمية الرقابية منها والمهنية وكذا مـايتعلق بالتجـارب    نية الصادرة عن المنظمات الدوليةالمه

الناجحة ونشرها بالوسائل المتاحة ومنها على مواقع المنظمات الدولية منها واإلقليمية على شـبكة  
الماليه العليـا  زة الرقابة األنترنت ، وبحيث تكون محدثة ومتاحة للجميع لإلستفادة منها من قبل أجه

وأعضاءها والجهات الحكومية وغير الحكومية أو الباحثين وخاصة لمايتعلق بالحوكمـة والرقابـة   
 الداخلية والمساءلة واإلفصاح والشفافية.

اسية لممارسة مهامه يتوفر لدى جهاز الرقابة بالجمهورية اليمنية المقومات التشريعية والفنية واألس - 13
نظام الرقابه الداخليه وإقتراح التحسينات فـي  ها المتعلقة بتقديم مساهمته في تطوير نمالرقابية ، و
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، وقد قدم الجهاز العديد من المساهمات الفاعلـة فـي   أجهزة الدولة المشمولة برقابته إطار تطوير 
نب ، إال أن هناك عوامل ومحددات تقف دون تفعيل هذا الدور علـى الوجـه المطلوبـة    هذا الجا
 بعوامل في البيئة الخارجية على وجه الخصوص وأخرى متعلقة بالبيئة الداخلية. همرتبط

  
  ثانياً: التوصيات:

  وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بمايلي:
 :))األنتوساي((على مستوى المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية  )1(

بتبادل اآلراء والتجارب الناجحة بين جميع المتعلقة  ومنها  المنظمةعمل تطوير وتحديث آليات   -أ 
 واإلدارة الحوكمـة بالرقابة الداخلية و ة منها صلاألجهزة األعضاء وتبادل الخبرات خاصة المت

 الرشيدة.

العمل على تطوير وزيادة اإلرشادات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والرقابة الداخلية ودعمها وآلية   -ب 
ثها وفقاً لنتائج المسح الذي قامت بـه المنظمـة فـي العـام     التحكم في قبولها من ناحية وتحدي

 م.2012

لمنبثقة عن المنظمة وتفعيـل  اتطوير منهاج عمل اللجنة الفرعية المعنية بمعايير الرقابة الداخلية   - ج 
رويج المعايير واإلرشادات المهنية المعترف بها للرقابة الداخليـة  ومضاعفة جهودها بتعزيز وت

وير نماذج إجراءات ومفاهيم اإلبالغ للرقابة الداخلية وتوسيع مفاهيم إدارة بالقطاع العام ، وتط
  المخاطر.

 :)االرابوساي( الماليه والمحاسبهعلى المستوى المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة  )2(

ى مبادرات األرابوساي بتشجيع البحث العلمي بين األجهزة األعضاء في لأن الباحث إذ يثني ع  
تناقش القضايا الهامة والمعاصرة يوصي أن يتم تدعيم هذا الجانب من ناحيـة وبحـث أخـذ    مجاالت 

  التوصيات التالية في اإلعتبار من ناحية أخرى:
نتوسـاي أو  ألترجمة للمعايير واإلرشادات والتوصيات الصـادرة عـن منظمـة ا   لتفعيل عملية ا  -أ 

لتجارب الناجحـة ونشـرها بالوسـائل    المنظمات المهنية الدولية واإلقليمية وأفضل الممارسات وا
واإلرشـادات   وكذا مـايتعلق بالمعـايير   المتاحة ومنها على موقع المنظمة على شبكة األنترنت ٍ،

التوصيات الصادرة عن األرابوساي أو أجهزتها األعضاء والتجارب الناجحـة وبحيـث تكـون    و
الحكومية أو الباحثين وغيرهم  محدثة ومتاحة لإلستفادة منها من قبل األجهزة األعضاء أو الجهات
 خاصةً المتعلقة منها بالرقابة الداخلية والحوكمة واإلفصاح والشفافية.
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نظـام الرقابـة    تطـوير في مجال  على العمل بما يلي حث األجهزة العليا للرقابة المالية األعضاء -ب 
 الداخلية بالجهات الخاضعة لرقابتها:

المراجعة التي تمارسها األجهـزة العليـا وفقـاً ألفضـل      ) تطوير وتحديث آليات الرقابة وأدلة1/ب(
 لتكنولوجيـا االممارسات المهنية واإلتجاهات الحديثة للرقابة في ظل التطور التقنـي ووسـائل   

  الحديثة وتوفير كافة المقومات الالزمة لهذا األمر.
 الماليه العليـا   الرقابةى أجهزة ير وتدريب مهارات القائم منها لد) توفير الكوادر والكفاءات وتطو2/ب(

كافـة  لخاضـعة للرقابـة ودعمهـا ب   للقيام بأعمال الرقابة والتقييم ألنظمة الداخلية بالجهـات ا 
  .اإلمكانيات المادية والوسائل الحديثة

) اإلسهام الفاعل في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تصميم وتطوير وتحـديث وتحسـين   3/ب(
ط الداخلي مما يحد من فـرص حـدوث األخطـاء واإلنحرافـات     نظام الرقابة الداخلية والضب

  .وبما يمكن كذلك من االستفاده علي مخرجاتها وسهولة إكتشافها فور حدوثها ومعالجتها
) وضع األطر العامة لتفعيل دور وظيفة المراجعة الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابـة وضـمان   4/ب(

وفقاً ألفضل الممارسات واإلتجاهات الحديثة للمراجعـة  إستقاللها وأدائها ألعمالها المناطة بها 
ضـوابط  ، وكـذا  وإيجاد آلية للتنسيق بين األجهزة العليا للرقابة وإدارة المراجعـة الداخليـة   

  ختيار القائمين عليها.إلومعايير 
وظيفـة  ل) المطالبة بإنشاء هيئة مهنية مستقلة للمراجعين الداخليين تمثل مرجعاً مهنيـاً وتنظيميـاً   5/ب(

  ى تاريخه.تالتي تتبعها األجهزة األعضاء والتي لم يتم إنشاؤها ح المراجعة الداخلية بالدول
) دعم إمتالك األجهزة األعضاء ألنظمة إلكترونية للرقابة العامة عبر شبكة إلكترونيـة تربطهـا   6/ب(

 باألجهزة الخاضعة لرقابتها.

 

 

  
 :ألعضاء في األرابوسايعلى مستوى األجهزة العليا للرقابة المالية ا )3(

المتعلقة بالرقابـة الداخليـة    والنظاميه والتعليمات المساهمة في تطوير وتحديث القواعد التشريعية  -أ 
وبمايضمن تبني أفضل الممارسات المهنية الحديثـة ، وكـذا التوئمـة مـع تقنيـات الحاسـوب       

 قائم.واإلتصاالت في تطوير أسلوب األداء الرقابي وإنهاء أي إزدواج وتداخل 

ضرورة إمتالك أجهزة الرقابة العليا على أنظمة إلكترونية للرقابة العامة والـربط الشـبكي مـع     -ب 
 الجهات الخاضعة للرقابة وتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة عنها أوالً بأول.
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تبني إستحداث وتطوير وتحديث آليات وموجهات ومعايير وطنيـة للرقابـة الداخليـة ووظيفـة       - ج 
لداخلية وتقويمها وفقاً ألفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية والتوقعات الحكومية المراجعة ا

وبحيث تضمن وتوفر تأكيد معقول بتحقيق األهداف الموضوعة وأنهـا تضـيف قيمـة للجهـات     
 الحكومية وفرص التحسين واإلستمرارية.

نظـام الرقابـه الداخليـه بالجهـات      الماليه لدورها في تقييمإستمرار تقديم األجهزة العليا للرقابة   -د 
وفقاً للمتطلبات التشـريعية وبيئـة   الخاضعة لرقابتها و تقديم المقترحات بشأن تحسينها وتطويرها 

مع وحدات المراجعة الداخلية  والتعاون المهني والتنسيقوالفني  مل الرقابي بالدولة وتقديم الدعمالع
 .القائمه بتلك الجهات

والتأهيل وتنمية قدرات مراجعي األجهزة العليا للرقابة في أعمال التقيـيم   إستمرار أعمال التدريب  - ه 
كافـة   ب ووسائل التقنية الحديثة وتـوفير ألنظمة الرقابة الداخلية وخاصةً في بيئة إستخدام الحاسو

  ذلك.تنفيذ اإلمكانات الالزمة ل
 :على مستوى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية )4(

خلية التـي تحـول   ضرورة إنهاء كافة المعوقات والمحددات المرتبطة بالبيئة الخارجية أو الدا    
نظام الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابتـه  مهامه ومساهماته الفاعلة في تطوير دون أداء الجهاز ل

 ة بالجوانب التالية:األداء الحكومي ومهنة المحاسبة والمراجعة بالجمهورية بشكل عام ومنها المتعلقو 

العمل على إستكمال اإلجراءات الالزمة إلنشاء وتشكيل المجلس األعلـى للمحاسـبة والمراجعـة      -أ 
بالجمهورية اليمنية بهدف إرساء أفضل وأحداث الممارسات المهنية الحديثة في مجـال المحاسـبة   

حكـومي والقطـاع العـام    والمراجعة ، ويعتبر مرجعاً مهنياً لوحدات المراجعة الداخلية بالجهاز ال
والمختلط ، وإستصدار معايير وطنية للمحاسبة والمراجعة في إطار المعايير المهنية الصادرة عـن  

 المنظمة الدولية.

 والماليـة  إستكمال تحديث وتطوير التشريعات الرقابية تقديم التوصيات والدراسات التي تمكن من -ب 
لجهاز ات واإلختصاصات وتوسيع صالحيات اومعالجة كافة أوجه القصور والتداخل في الصالحي

 الكاملة. الرقابية وضمان إستقالليته

بإسـتخدام الحاسـوب    بها الجهازوأساليب الممارسات الرقابية التي يقوم  العمل على تطوير أداء  - ج 
اإلرشادية بما يتواكب مع أحداث وأفضل الممارسات المهنية والمعـايير الدوليـة   وأدلة المراجعة 

 اإلنتشار الواسع لتقنية المعلومات واإلتجاهات الحديثة للرقابة.وتتواكب مع 

 تفعيل مساهمة الجهاز في تطوير النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي الموحد.  -د 
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امتالك الجهاز ألنظمه آليه للرقابه العامه وتوفير قواعد بيانات محدثه عن الجهات الخاضـعه  تبني   - ه 
 .للرقابه  

األفمـس ،   ألنظمة الماليه العامه القائمه والمسـتحدثه( مشروع الربط الشبكي  إدراج الجهاز ضمن  -و 
ـ مع كافة الجهات الخاضعة لرقابته و)و ذلك نظام المشتريات, إدارة القروض والمنح  لة ذات الص

  في أعمال الرقابة. واإلستفادة من تلك األنظمةعلى إستخدام  وتدريب كادره
 

 :بةعلى مستوى الجهات الخاضعة للرقا )5(

بعمليـة  وبالتنسيق مع اجهزة الرقابه الماليه العليا القائمه بها ضرورة قيام اإلدارة الحكومية بالدول   -أ 
المراجعة الشاملة للتشريعات واللوائح والضوابط القائمة بها المالية والرقابية منها والتنظيمية بشكل 

ن تحديثها وتطويرهـا لمواكبـة   عام والمتعلقة منها بالرقابة والمراجعة الداخلية بشكل خاص لضما
أحداث وأفضل الممارسات الحديثة الصادرة عن المنظمات والهيئة الدولية واإلقليمية وبما يضـمن  

 كذلك:

      إنهاء اإلزدواجية والتداخل في الصالحيات واإلختصاصات فـي أعمـال الرقابـة وضـمان
 اإلستقاللية وتحسين وضمان الجودة وأثرها.

 الرقابة نظام ف الوظائف ونشر الوعي بأهمية أعمال الرقابة المالية وتحديد المسؤوليات وتوصي
 على األداء الحكومي. وأثرهاالداخلية ووظيفة المراجعة الداخلية 

  أخذ رأي أجهزة الرقابة العليا في مشاريع القوانين واألنظمة المالية واإلدارية قبل إقرارها وكذا
  مايتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة.

الفجوة بين الروتين الحكومي وتقليل إجراءات الرقابة عن طريـق إدخـال نظـام الحوكمـة      ردم -ب 
  اإللكترونية وإستخدام نظام التوثيق الحديث.
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 المصادر والمراجع
  : أوالً: التشريعات والقوانين واللوائح والوثائق الرسمية

  البيــــــان  م
  زي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية.م بشأن الجهاز المرك1992) لسنة 39القانون رقم (  1
م بشـأن  1993) لسنة 2م الصادر بالقرار الجمهوري رقم (1992) لسنة 39الالئحة التنفيذية للقانون رقم (  2

  الئحة قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
خليـة بالمؤسسـات العامـة    م بشأن إدارة المراجعة الدا1986) لسنة 25قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (  3

  وشركات القطاع العام والمختلط.
م بشأن اإلدارة العامـة للرقابـة الداخليـة والتفتـيش     1999) لسنة 217قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (  4

  بوحدات الجهاز اإلداري للدولة.
داخليـة بوحـدات   م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعـة ال 2010) لسنة 5القرار الجمهوري رقم (  5

  الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بالجمهورية اليمنية.
  م بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية.2012) لسنة 19قرار مجلس الوزراء اليمني رقم (  6
يـة لعمـل   ورقة عمل بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمنية وتقييم البيئة التشـريعية والتنظيم   7

  م.2013الجهاز/ الرؤية المستقبلية ومتطلبات التطوير المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني ، أبريل 
إعالن نيودلهي لألجهزة العليا للرقابة المالية حول المبادئ األساسية لإلرتقاء بمحاسبة فعالة ونظام مالئـم    8

  ديوان المراقبة بالمملكة العربية السعودية. م ، ترجمة1994للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ، نوفمبر 
  إرشادات األنتوساي للحوكمة الجيدة:  9

 ) معايير الرقابة الداخلية بالقطاع الحكومي.9100رقم ( -
 ) تعليمات متعلقة بالتقارير حول فعالية الرقابة الداخلية.9110رقم ( -
 العامة.) الرقابة الداخلية دليل بالمساءلة بحسابات اإلدارة 9120رقم ( -
 ) معلومات إضافية حول إدارة المخاطر.9130رقم ( -
 ) إستقاللية التدقيق الداخلي بالقطاع العام.9140رقم ( -
  ) التنسيق والتعاون بين األجهزة العليا للرقابة والمدققين الداخليين.9150رقم ( -

  الفارق في حياة المواطنين.) قيمة ومنافع األجهزة العليا للرقابة المالية وإحداث ISSAI – 12المعيار (  10
  ) الرقابة الداخلية والخارجية.3) إعالن ليما ، القسم (1المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة (  11
  ) اإلتصال مع الجهات المسؤولة عن الحوكمة.1260المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة (  12
  ) إبالغ المسؤولين عن الحوكمة واإلدارة عن الرقابة الداخلية.1265المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة (  13
إستخدام عمل  –إعتبارات خاصة  –) إرشادات الرقابة المالية 1610المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة (  14

  المدققين الداخليين.
  م.2008جي ، قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة المالية بدول مجلس التعاون الخلي  15
  م.1971وثائق المؤتمر السابع لألنتوساي ، مونتريال ، كندا ،   16
  م.1983النظام األساسي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ،   17
  م.30/6/2014م وحتى 2013/2014م ، 2011/2012تقارير اإلنجاز لمشروع تحديث المالية العامة   18

 
 : الكتب العربية ثانياً:

عبدالفتاح الصحن + حسن أحمد عبيد + شريفه علي حسن ، أسس المراجعة الخارجية ، المكتب الجامعي   1
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  م.2007الحديث اإلسكندرية ، مصر ، 
محمد السيد سرايا ، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظري المعايير والقواعد ، المكتب   2

  م.2007اإلسكندرية ، مصر ، الجامعي الحديث 
عبدالفتاح الصحن وأخرون ، المراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية ، الدار الجامعية اإلسكندرية ، مصـر ،    3

  م.2008
عبدالفتاح الصحن + رزق السوافيري ، (الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية) ، الدار الجامعية اإلسكندرية   4

  م.2008، مصر ، 
وماس ، وليم ، أمرسون هنكي ، (المراجعة بين النظرية والتدقيق) ، ترجمة: أحمد حامـد الحـاج ، دار   ت  5

  م.2009المريخ للنشر والطباعة ، الرياض ، السعودية ، 
السوافيري ، فتحي رزق ، عبدالفتاح الصحن ، محمد السيد سرايا ، (اإلتجاهات الحديثـة فـي الرقابـة      6

  م.2002الدار الجامعية للنشر ، اإلسكندرية ،  والمراجعة الداخلية) ،
علي ، عبدالوهاب نصر ، (موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة) ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، مصـر    7

  م.2009، 
زيد هاشم ، أيوب لقمان ، مفهوم الرقابة الداخلية وأهميته في المؤسسات الحكومية ، مجلة تنمية الرافـدين    8

  م.1996) ، جامعة الموصل ، 48د (، العد
زكريا فريد عبدالفتاح وأخرون ، ديل كتابة الرسائل الجامعية ، كلية اإلقتصاد واإلدارة ، جامعـة الملـك     9

  عبدالعزيز ، جده ، المملكة العربية السعودية.
  م.1996مصر ،  الصبان وأخرون ، (الرقابة الداخلية مدخل تطبيقي) ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  10
  م.1999عثمان ، عبدالرزاق محمد ، (أصول التدقيق والرقابة الداخلية) ، دار الكتب ، الموصل ، العراق ،   11
  م.2008أمين السيد ، (التطورات الحديثة في المراجعة) ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،   12
  م.2000دار األوائل للطباعة ، عمان ، األردن ،  خالد أمين ، (علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية) ،  13
التهامي طواهري ، مسعود صدقي ، المراجعة وتدقيق الحسابات ، ديوان المطبوعـات الجامعيـة ، بـن      14

  م.2005عكنون ، الجزائر ، 
  م.2006طارق عبدالعال ، (موسوعة معايير المراجعة) ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،   15
ستيفن ، مارك ، (نظم المعلومات المحاسبية إلتخاذ القرارات) ، ترجمة: كمال الدين سعيد ، دار المـريخ    16

  م.2002للنشر ، الرياض ، 
  م.1983علي محمد الجرجاني ، التعريفات ، دار الكتب العملية ، بيروت ، لبنان ،   17
  م.2007ر المعرفة ، بيروت ، لبنان ، مجد الدين الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، الطبعة ، دا  18

 
 : ثالثاً: الدوريات والبحوث والدراسات

م) ، (تقويم نظـم الرقابـة الداخليـة فـي     1995الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية (  1
رابوساي ، الجهات الخاضعة للرقابة) ، ورقة قطرية مقدمة إلى الدورة العادية الخامسة للجمعية العامة لأل

  المنعقد في بيروت ، حزيران.
م) ، (تقويم نظم الرقابـة الداخليـة فـي الجهـات     1995ديوان الماقبة العامة بالمملكة العربية السعودية (  2

الخاضعة للرقابة) ، ورقة قطرية مقدمة إلى الدورة العادية الخامسة للجمعية العامة لألرابوساي ، المنعقـد  
  في بيروت ، حزيران.

مجلة الرقابة الشاملة الصادرة عن االرابوسـاي ، توصـيات الجمعيـة العامـة الخامسـة لألرابوسـاي         3
للموضوعات الفنية ، الموضوع األول (تقويم نظم الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة ، العـدد  
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  م.122/1995
عيل الرقابة الداخلية) ، بحث منشور ، حسين ، ماهر ، سامي ، (دور اإلفصاح الذي تقوم به اإلدارة في تف  4

  م.2/2006) العدد 28سلسلة العلوم اإلقتصادية ، المجلة ( –مجلة تشرين للدرسات والبحوث 
)) ، بحث منشور ، مجلة العلوم  COSOإيمان مؤيد ، (تحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفق نموذج (  5

  ).7) العدد (19تصاد ، جامعة بغداد ، المجلة (اإلقتصادية واإلدارية ، كلية اإلدارة واإلق
عبداهللا عقله ، وليد زكريا ، (العوامل المؤثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بـالوزارات األردنيـة) ،     6

  م.2011) 4) العدد (7دراسة منشورة ، المجلة األردنية في إدارة األعمال ، المجلة (
المجلة الدولية للرقابة المالية الحكوميـة   –الرقابة الداخلية التابعة لألنتوساي  إنجاز اللجنة الفرعية لمعايير  7

  م.2013يوليو  –
ريموند هاليل ، غالب المصري: (تطبيق إدارة المخاطر بالقطاع الحكومي) ، مجلـة المـدقق الـداخلي:      8

  م.2014الشرق األوسط ، مارس 
  

عليا في تطوير النظام المحاسبي) ,بحث منشور ,مجلة االقتصاد محمد مطهر, (دور اجهزة الرقابه الماليه ال  9
  م.2014االسالمي ,

سيروان عدنان الزهاوي ,(الرقابه الماليه علي تنفيذ الموازنه) ,بحث منشور مجلس النـواب , جمهوريـة     10
  م.2008العراق ,

 
 : رابعاً: الرسائل واألطاريح

والخارجية في تحسين أداء المؤسسة )، رسالة ماجسـتير ، كليـة   وجدان علي أحمد ، (دور الرقابة الداخلية   1
  م.2009/2010العلوم اإلقتصادية ، جامعة الجزائر ، الجزائر ، 

رامي أحمد فروانه ، تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية   2
  م.2011، غزة ، فلسطين ، ، رسالة ماجستير محاسبة ، جامعة األزهر 

مبارك الدوسري ، (تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامـة بدولـة     3
الكويت) ، رسالة ماجستير بالمحاسبة ، بحث منشور ، كلية إدارة األعمال جامعة الشرق األوسط , الكويت 

  م.2010/2011,
قييم دور المدقق الداخلي في فاعلية نظام الرقابة الداخلية) ، رسالة ماجسـتير فـي   محمد علي الجابري ، (ت  4

  م.2014 -هـ 1435صنعاء ، اليمن,  –المحاسبة ، بحث منشور ، األكاديمية العربية للعلوم المصرفية 
ؤسسات الحكومية) ماجد محمد سليم ، (تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية واإلدارية على الم  5

 -هــ  1427، رسالة ماجستير في المحاسبة ، بحث منشور ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية بغـزه ،  
  م.2014

سعيد يوسف كالب ، (واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي) ، رسالة ماجستير فـي إدارة األعمـال ،     6
  م.2004 -هـ 1425غزه ، بحث منشور ، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية 

محسن بابقي ، (مدى إعتماد مراقب الحسابات على عناصر الرقابة الداخليـة) ، رسـالة ماجسـتير فـي       7
  م.2002هـ ، 1423المحاسبة ، بحث منشور ، كلية اإلدارة وااالقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، 

 


