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تهدف هذه الدراسة الى مدى امكاتنية فحص وتقييم تنظام الرقابة الداخلية علىى وفىا اطىارcoso
في التعليم الجامعي االهلي  /كلية شط العرب الجامعة االهلية  ,الذي هو جزء ال يتجزأ من كل تنظام
تستخدمه الكلية لتنظيم وتوجيه عملياتها  ,وليس تنظاما ً مستقالً بحد ذاته ,وهو مجموعة من األعمىال
واألتنشطة التي تحدث بشكل مستمر داخلها ,بحيث يضع أساسه وينفذه ويراقبه ويطوره األفراد على
كافة المستويات بالكلية ,كما يجب أن يراعى في تصميمة عنصري العائىد والتكلفىة ال ال يشىمل تنظىام
الرقابة الداخلية على األمور واإلجراءات المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فقىط ,
بىىل يمتىىد ليشىىمل الجواتنىىب اإلداريىىة والتنظيميىىة  ,بدايىىة مىىن الخط ىط وبىىراما الكليىىة مىىرورا بالهيكىىل
التنظيمي واتنتهاء بالوسائل واألدوات الالزمة لتحقيقها  ,وان من اهم االسىتنتاجات أظهىرت الدراسىة
ضرورة االلتزام واالهتمام باإلطىار المتكامىل والفعىال ألتنظمىة الرقابىة الداخليىة والىذي يلبىي أهىداف
قىىاتنون ( )SOXلمىىا لهىىذا اإلطىىار المتكامىىل مىىن ا ىىر فىىي فضىىفاء الوقىىة والشىىفافية فىىي التقىىارير الماليىىة
بالصورة التي تمكن مستخدمي تلك التقارير من االعتماد عليها عند اتخاذ قراراتهم  ,على الرغم من
أن األساليب الهيكلية للرقابة الداخلية المطبقة في الكلية الجامعىة اعىاله لىم تسىهم بشىكل كفىوء وفعىال
في تحقيا األهداف الرقابية  ,لذا يجب أن يكون هناك توصيف وظيفي دقيا للوظائف كافه (الفنية ,
اإلدارية ) في الكلية الجامعة يحدد من خالله الوظائف والمواصفات الكاملة لشاغلي تلك الوظائف ,
كىىون فسىىناد الوظىىائف ألفىىراد غيىىر متخصصىىين وغيىىر مىى هلين علميىىا ً ومهنيىىا ً ال يحقىىا النتىىائا
المطلوبةال

الكلمات المفتاحية :
تقويم تنظام الرقابة الداخلية
اطار ( )COSO
التعليم الجامعي االهلي
الجواتنب االدارية والتنظيمية
قاتنون ()SOX
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Abstract
This study aims at the possibility of examining and evaluating the internal control system according to the coso
framework in the university / private college of Shatt al-Arab University, which is an integral part of every system
used by the college to organize and direct its operations, not a separate system in itself, which occur continuously
within them, so as to lay the foundation and implemented and monitored and developed by individuals at all levels of
college, and must take into account the design of the elements of return and cost. The system does not include
internal control of matters and procedures related to the functions of the accounting system and financial reports only,
but extends to the administrative and organizational aspects, from the plans and programs of the college through the
organizational structure to the means and tools necessary to achieve them. The main conclusions of the study showed
the need to adhere to the integrated and effective framework for systems Internal control that meets the objectives of
the SOX Act. This integrated framework has the effect of providing confidence and transparency in financial
reporting so that users of these reports can rely on them when making their decisions, Although the structural
methods of internal control applied in the above-mentioned college did not contribute efficiently and effectively to
the achievement of the supervisory objectives, there must be a precise job description of all jobs (technical,
administrative) in the university college, which defines the full functions and specifications of the occupants of those

Corresponding author : G-mail addresses : alsiefey@gmail.com .

*

© 2017 AL – Muthanna University . All rights reserved . DOI:10.18018/MJAES/2018-8/140 - 156 .

احمد ال مجلة المونى للعلوم االدارية واالقتصادية ال المجلد ( )8العدد (056-041 )7108( – )2
jobs , The fact that the assignment of posts to non-specialists and not scientifically qualified and professional does not
achieve the desired result.

منهجية البحث

المقدمة
ازداد االهتمام بأتنظمة الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية
الخدمية واالتنتاجية وكذلك المنشآت االهلية الخاصة ,تنظراً لتشعب
الخىىىىدمات التىىىىي ت ديهىىىىا هىىىىذه الوحىىىىدات وللتأكىىىىد مىىىىن التزامهىىىىا
بالتخصيصىىات المعتمىىدة فىىي الموازتنىىة  ,ولقىىرد تحقيىىا أهىىداف
الرقابة الداخلية في هذه الوحدات ال بد مىن فجىراءات رقابيىة علىى
هىذه الوحىدات بمىىا ال يتعىارد مىىع طبيعىة تنشىىاطها وفمكاتنيىة تقيىىيم
كفاءة األتنشطة في الوحدات أعاله ال ويعد تنظام الرقابة الداخلية ذو
اهمية كبىرى لىادارة السىليمة والمحكمىة للوحىدات  ,فعلىى االدارة
العليىىىا ومىىىا دوتنهىىىا مىىىن االدارات ان تىىىولي اهتمامىىىا ً اكبىىىر للرقابىىىة
الداخلية لكوتنها االساس الذي يعتمد علية فىي متابعىة تنفيىذ الخطىط
المرسىىومة التىىي تجسىىد سياسىىتها مىىن اجىىل الوصىىول الىى االهىىداف
التىىي تسىىعى لتحقيقهىىا ال ووفقىا ً لىىذلك فأحكىىام تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة
بكل وسىائلها داخىل الوحىدة يمكىن مىن ضىمان االسىتعمال االحسىن
واالموىىىل والكىىىفء للمىىىوارد البشىىىرية والماديىىىة للوحىىىدة وتحقيىىىا
الفاعليىىة فىىي تنشىىاطها مىىن خىىالل الىىتحكم فىىي االجىىراءات االداريىىة
والمحاسىىبية والماليىىة ممىىا ي ى دي الىىى الىىتحكم بتكاليفهىىا وتخفيضىىها
عنىىد حىىىدودها الىىىدتنيا  ,غيىىىر ان تنظىىىام الرقابىىىة الداخليىىىة ال يعطىىىي
لىىادارة بعىىض الضىىماتنات فقىىط بىىل يعطىىي تحسىىنا ً فىىي مردوديىىة
الوحدةال فضالً عن ذلك ان فحص وتقييم تنظىام الرقابىة الداخليىة لىه
اال ىىر فىىي تفعيىىل وتطىىوير تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة وكفىىاءة اسىىتخدام
الموارد المتاحىة ممىا يعىزز رفىع مسىتوى االداء االداري والعلمىي
والعملي للوحدة والعاملين بها الويتضح مما سبا ان لنظىام الرقابىة
الداخلية أهمية كبيرة في الوحدات تنظراً لدور هذا النظام في التأكد
من التزام هذه الوحدات بالقواتنين واللوائح المالية ال ويجب أن يقوم
النظىىام المحاسىىبي فىىي أي وحىىدة علىىى تنظىىام رقابىىة داخليىىة كفىىوء
ومتكامىىىىل يتناسىىىىب وتنشىىىىاط هىىىىذه الوحىىىىدة ويراعىىىىي خصوصىىىىية
تنشاطاتها ال وتنظراً للىدور الكبيىر لنظىام الرقابىة الداخليىة فىي تنجىا
الوحىىدة سىىنحاول دراسىىة فحىىص وتقيىىيم تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة فىىي
كليىىىة شىىىط العىىىرب الجامعىىىة االهليىىىة باسىىىتخدام اطىىىار COSOال
ولتحقيىىا هىىذه الدراسىىة قسىىم البحىىث الىىى اربعىىة محىىاور  ,تنىىاول
المحور االول منهجية البحث التي تتكىون مىن المشىكلة والفرضىية
والهىىدف واالهميىىة ومىىنها البحىىث وخطتىىه  ,امىىا المحىىور الوىىاتني
فتناول الجاتنىب النظىري بعىد مطالعىة الكتىب والمجىالت والرسىائل
ذات العالقة بعنىوان البحىث ويتكىون مىن مبحوىين  ,المبحىث االول
يتنىىاول االطىىار العىىام لنظىىام الرقابىىة الداخليىىة  ,امىىا المبحىىث الوىىاتني
يخىىتص بتوضىىيح فحىىص وتقيىىيم تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة علىىى وفىىا
اطار , COSOوالمحور الوالث تناول الجاتنب العملي ,والمحىور
الرابع احتوى على االستنتاجات والتوصيات ال

مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث باألسئلة التالية :
 السىى ال االول :كيىىف تعىىالا المنشىىآت الخاصىىة ضىىعف تنظىىام
الرقابة الداخليىة ومىا يتولىد منىه مىن أخطىاء و أخطىار تحىيط
بالمنشأة ال
 الس ال الوىاتني  :هىل يى دي اسىتخدام االسىلوب اليىدوي لفحىص
وتقييم تنظام الرقابة الداخلية للهيكل التنظيمي وما ينشأ عنه مىن
تىىىداخل بىىىين المسىىى وليات والصىىىالحيات وعىىىدم وجىىىود فصىىىل
واضىىح فىىي خطىىوط السىىلطة والمسىى ولية وكىىذلك عىىدم كفايىىة
وكفىىاءة المىىوظفين القىىائمين باألعمىىال فض ىالً عىىن عىىدم تكامىىل
النظىىام المحاسىىبي فىىي ظىىل تلىىك االسىىلوب اعطىىاء صىىورة غيىىر
واضحة عن طبيعة تنظام الرقابة الداخلية الفعال ال
فرضية البحث
فن فحص وتقييم تنظام الرقابة الداخليىة وفىا اطىار  cosoفىي
كلية شط العرب الجامعة االهلية سي دي فلىى زيىادة فاعليىة النظىام
من خالل فخضاع كافة األتنشطة التخصصية إلجراءات رقابية ال
هدف البحث
يهىىدف البحىىث فلىىى عىىرد اإلطىىار الفكىىري لنظىىام الرقابىىة
الداخلية وكذلك فعطىاء صىورة واضىحة عىن طبيعىة تنظىام الرقابىة
الداخليىىة فىىي المنشىىآت الخاصىىة وطىىرق تقييمهىىا  ,فض ىالً عىىن أن
تطبيا الدراسة على كلية شط العرب الجامعة االهلية يهدف فلى :
 بيان عناصر القوة والضعف في النظام المطبا حالياً ال
 بيان الخلل أو الضعف في حالة عدم وجود خطة رقابة داخليىة
على األقسام التخصصيةال
 تقىديم مقترحىىات لتطىىوير تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة فىىي كليىىة شىىط
العرب الجامعة االهلية قيد البحث ال
أهمية البحث
فن التطور الحاصل في حجم األعمىال وتحىول هىدف التىدقيا
من الشىامل فلىى االختبىاري كىان مىن أهىم األسىباب التىي أدت فلىى
زيادة االهتمام بنظام الرقابة الداخلية  ,وتبرز الحاجىة فلىى دراسىة
وتقىىويم تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة فىىي الوحىىدات االقتصىىادية لضىىخامة
األمىىوال التىىي تتعامىىل بهىىا هىىذه الوحىىدات وبهىىدف المحافظىىة عليهىىا
وحاجىىة هىىذه الوحىىدات فلىىى بياتنىىات دقيقىىة ال ومىىن هنىىا تعىىد دراسىىة
فحىىص وتقيىىيم تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة لكليىىة شىىط العىىرب الجامعىىة
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االهلية ضرورة ملحة كون تنشاط الكلية تنشاط خدمي يتركز أساسا ً
في األقسام التخصصية  ,وبقية األقسام األخرى ال
منهج البحث
اعتمد المنها الوصفي في فعداد الجاتنىب النظىري باالسىتعاتنة
بالو ائا الرسمية والرسائل الجامعيىة والىدوريات والكتىب العربيىة
واألجنبيىىىىة وموقىىىىع الشىىىىبكة الدوليىىىىة (اإلتنترتنىىىى ) ذات العالقىىىىة
بموضوع البحث  ,كما تم تعزيز الجاتنىب النظىري بجاتنىب تطبيقىي
فىىىي كليىىىة شىىىط العىىىرب الجامعىىىة االهليىىىة  ,فذ تىىىم اعتمىىىاد المىىىنها
التحليلي عن طريا فجراء مسح على أقسام وشعب الكلية وتحليىل
بياتناتها ال
خطة البحث
لقرد تحقيا أهىداف البحىث تىم تقسىيمه فلىى مقدمىة واربعىة
محىىاور  ,يشىىتمل المحىىور األول علىىى منهجيىىة البحىىث والمحىىور
الوىىاتني الجاتنىىب النظىىري  ,أمىىا المحىىور الوالىىث فيتضىىمن الجاتنىىب
التطبيقي ,فضالً عن المحور الرابع لالستنتاجات والتوصيات ال
 الحدود المكانية  :البصرة – كلية شط العرب الجامعىة االهليىة
متمولة بعمادتها واقسامها العلمية وشعبها الخدمية ال
 الحدود الزمنية  :السنة الدراسية 7102/7106 :

االطار النظري
االطار العام لنظام الرقابة الداخلية :
 -0مفهوووم وتعريووا نظووام الرقابووة الداخليووة  :لقىىد خضىىع مفهىىوم
تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة للعديىىد مىىن التطىىورات وذلىىك اسىىتجابةً
للتقيرات الحاصىلة فىي تنظىم الرقابىة الداخليىة  ,وزيىادة اهتمىام
الوحدات الحكومية في الوق الحاضر بالتوجه تنحو االستخدام
االموىىل للمىىوارد المتاحىىة ,وتنتيجىىة لىىذلك تطىىور مفهىىوم الرقابىىة
الداخلية ليشمل الطرائا واالساليب لالرتقاء بالكفايىة االتنتاجيىة
الى جاتنب حماية الموارد المادية والبشىرية وحمايىة موجىودات
الوحىىدة بصىىفة عامىىة وضىىمان الدقىىة الحسىىابية للعمليىىات وبهىىذا
توسع مفهوم الرقابة الداخلية واصبح اكور شىموال وتجلىى ذلىك
في التعاريف التالية :
أ -فقوود ع و ظرف نظووام الرقابووة الداخليووة م و قبووك المعهوود ا مريكووي
للمحاسبي في عام  6391علوى أنو" : :مجموعىة مىن الطىرق
والمقىىىىىاييس التىىىىىي تتبناهىىىىىا الوحىىىىىدة بقصىىىىىد حمايىىىىىة النقديىىىىىة
والموجىىىودات األخىىىرى  ,وكىىىذلك لضىىىمان الدقىىىة المحاسىىىبية
للعمليات الموبتة فىي الىدفاترال ( الخطيىب  ,الرفىاعي : 0998,
 )094وعليه  ,فإن الهدف من فكرة تنظىام الرقابىة الداخليىة فىي
ذلك الوق هو :

 حمايىىىىة موجىىىىودات الوحىىىىدة مىىىىن السىىىىرقة والتالعىىىىب وسىىىىوء
االستعمال ال
 التأكد من الدقة الحسابية للبياتنات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ,
أي التأكد من صحة البياتنات وخلوها من الخطأ أو التالعب ال
ب -وعرف لجنىة فجىراءات المراجعىة التابعىة لمجمىع المحاسىبين
القاتنوتنيين األمريكيين ) (AICPAتنظام الرقابة الداخليىة بأتنىه :
"خطىىىة التنظىىىيم وكىىىل الطىىىرق واإلجىىىراءات واألسىىىاليب التىىىي
تضىىىىعها فدارة الوحىىىىدة والتىىىىي تهىىىىدف فلىىىىى المحافظىىىىة علىىىىى
موجودات الوحدة وضمان دقىة وصىحة المعلومىات المحاسىبية
وزيىىىادة درجىىىة االعتمىىىاد عليهىىىا وتحقيىىىا الكفىىىاءة التشىىىقيلية
والتحقا من التزام العاملين بالسياسات اإلدارية التىي وضىعتها
اإلدارة (تنصر  ,شحاتة ) 54 : 7116 ,ال
ت -وعىرف أيضىاً :باتنىه "تنظىىام يتطلىب لىىيس فقىط الضىىبط الىىداخلي
والتدقيا الداخلي وفتنما كل تنظم الرقابىة الماليىة وغيرهىا والتىي
توضىىىع مىىىن قبىىىل فدارة الوحىىىدة ضىىىماتنا ً لحسىىىن سىىىير العمىىىل ,
وحمايىىىىة الموجىىىىودات ودقىىىىة وسىىىىالمة البياتنىىىىات المحاسىىىىبية ال
(محمد  ) 709 : 7111,ال
ث -وعىىرف النظىىىام مىىىن قبىىىل هيئىىة خبىىىراء المحاسىىىبين المقبىىىولين
الفرتنسية عام  0922بأتنه " :مجموعة الضىماتنات مىن تعليمىات
ماليىىة وقىىرارات فداريىىة وطىىرق محاسىىبية مسىىاهمة فىىي توجيىىه
الوحدة والهادفة فلى ضمان المحافظة على موجوداتها وتنوعية
المعلومىىات وحمايتهىىىا مىىن جهىىىة فىىي تطبيىىىا تعليمىىىات اإلدارة
وتىىدعيم تحسىىين األداء مىىن جهىىة أخىىرى ال وتنبوىىا طرائىىا كىىل
تنشىىىىىىاط وفجراءاتىىىىىىه فىىىىىىي المحافظىىىىىىة علىىىىىىى اسىىىىىىتمراريتها
( ) Raymond , Danziger ,1983 :153ال
ج -وعىىىىرف بموجىىىىب الىىىىدليل المحلىىىىي العراقىىىىي بأتنىىىىه  (:اتنىىىىواع
السياسات واالجراءات التىي تتخىذها االدارة التىي تكفىل تحقيىا
اهداف المنشاة وتضىمن التنفيىذ المنىتظم والعملىي للعمليىات بمىا
فىىىىي ذلىىىىك االلتىىىىزام بالسياسىىىىات االداريىىىىة والمحافظىىىىة علىىىىى
الموجودات واكتشاف االخطىاء ودقىة القيىد واكتمىال السىجالت
وتهيئىىة البياتنىىات الماليىىة المطلوبىىة والمعىىول عليهىىا فىىي الوق ى
المناسب) (,ديوان الرقابة المالية /دليل رقم /7111/4ص)7ال
 وعرف ى  AICPAتنظىىام الرقابىىة الداخليىىة كمىىا يىىأتي  ( :هىىوالعمليات التىي تحصىل فىي ادارة الوحىدات االقتصىادية لتزويىد
تىىىىىىىىامين معقىىىىىىىىول بخصىىىىىىىىوص )Lary F.Konrath , ( ,
)2001:205
اوال  :الرقابىىة التشىىقيلية ت التىىي تتعلىىا بفعاليىىة اسىىتخدام مصىىادر
الوحدة االقتصادية ال
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اتنيىىا  :رقابىىة التقىىارير الماليىىة  :التىىي تتعلىىا بتحضىىير الكشىىوف
المالية المعدة والمو قة ال
الوىا  :االلتىىزام بالرقابىىة  :التىىي تتعلىىا بقىىواتنين الوحىىدة االقتصىىادية
الموضوعة القابلة للتطبيا ال
ومىىىن التعريىىىف السىىىابا يمكىىىن بيىىىان مكوتنىىىات تنظىىىام الرقابىىىة
الداخليىىة بشىىىكل يوضىىىح ( المنىىاا الرقىىىابي  ,تقىىىدير المخىىىاطرة ,
المعلومىىىات واالتصىىىال  ,فعاليىىىة الرقابىىىة  ,المراقبىىىة ) ال والشىىىكل
التالي يبين هذه المكوتنات ال

عىىىن اإلدارات الفعليىىىة بسىىىبب كوىىىرة عىىىددهم وضىىىخامة حجىىىم
األتنشطة ال لذلك تنىراهم (ممولىين فىي الهيئىة العامىة للمسىاهمين)
يسندون اإلدارة فلى عدد منتخب منهم (مجلس اإلدارة)  ,ومىن
أجىىل فخىىالء مسىى وليته أمىىام المسىىاهمين يقىىوم مجلىىس اإلدارة
بتحقيا الرقابة على أعمال هذه اإلدارات المختلفىة عىن طريىا
وسائل ومقاييس وفجراءات تنظىام الرقابىة الداخليىة التىي تى دي
فلى اطمئنان مجلس اإلدارة على سالمة العمل بالوحىدة  ,ومىن
هنىىا جىىاء االهتمىىام بأتنظمىىة الرقابىىة الداخليىىة ووضىىع الوسىىائل
واإلجىىىىراءات التىىىىي تكفىىىىل لمجلىىىىس اإلدارة تحقيىىىىا أهدافىىىىه
الرقابية (,عبدهللا ) 066 : 7111 ,ال
 -9عوامك تطوير نظام الرقابة الداخلية
تتلخص العوامىل التىي ادت الىى زيىادة االهتمىام بنظىام الرقابىة
الداخلية بما يلي :

العالقة بين مكوتنات تنظام الرقابىة الداخليىة ( Lary F. Konrath
 ) , 2001:205ال
 -2عوامك تطوير نظام الرقابة الداخلية
تتلخص العوامل التي ادت الى زيىادة االهتمىام بنظىام الرقابىة
الداخلية بما يلي :
أ -اتسووواج جوووم الو ووودات :ان كبىىىر حجىىىم الوحىىىدات بأتنواعهىىىا
المختلفة وتعدد عملياتها جعىل مىن الصىعب علىى ادارة الوحىدة
التعىىرف علىىى اوجىىه تنشىىاطاتها المختلفىىة وتنتىىائا اعمالهىىا عىىن
طريا االتصال الشخصي فأصبح لزاما ً على القائمين بإدارتها
االعتماد على وسيلة أخرى تمكنهم مىن فدارتهىا فدارة رشىيدة ,
وقد وجدوا في التقارير والكشوفات التحليليىة والموازتنىات ومىا
تحويىىه مىىن بياتنىىات محاسىىبية خيىىر وسىىيلة تعيىىنهم علىىى رسىىم
الخطط ومراقبة تنفيذها  ,وكان ال بد مىن التأكىد مىن صىحة مىا
تحويه هذه التقارير والكشوفات من بياتنات وأرقام ومن خلوهىا
مىىىن أي خطىىىأ أو تالعىىىب ال ومىىىن هنىىىا ظهىىىرت فكىىىرة الرقابىىىة
الداخليىىىىة علىىىىى الحسىىىىابات والىىىىدفاترال( الخطيىىىىب  ,الرفىىىىاعي
 ) 094 : 0998,ال
ب -اضووطرار اادارإ ىلووى تفووويط السوولطات والمس و وليات ىلووى
بعووط اادارات الفرعيووة بالو وودإ  :أن هىىذا واضىىح تمات ىا ً فىىي
الشىىركات المسىىاهمة حيىىث اتنفصىىال أصىىحاب ر وس األمىىوال

أ -اتسووواج جوووم الو ووودات :ان كبىىىر حجىىىم الوحىىىدات بأتنواعهىىىا
المختلفة وتعدد عملياتها جعىل مىن الصىعب علىى ادارة الوحىدة
التعىىرف علىىى اوجىىه تنشىىاطاتها المختلفىىة وتنتىىائا اعمالهىىا عىىن
طريا االتصال الشخصي فأصبح لزاما ً على القائمين بإدارتها
االعتماد على وسيلة أخرى تمكنهم مىن فدارتهىا فدارة رشىيدة ,
وقد وجدوا في التقارير والكشوفات التحليليىة والموازتنىات ومىا
تحويىىه مىىن بياتنىىات محاسىىبية خيىىر وسىىيلة تعيىىنهم علىىى رسىىم
الخطط ومراقبة تنفيذها  ,وكان ال بد مىن التأكىد مىن صىحة مىا
تحويه هذه التقارير والكشوفات من بياتنات وأرقام ومن خلوهىا
من أي خطأ أو تالعب ال ومن هنا ظهرت فكرة الرقابـــــــــــة
الداخليـــــــــــــــــىىـة علىىى الحسىىابات والىىدفاتر  ( ,الخطيىىب ,
الرفاعي  ) 094 : 0998,ال
ب -اضووطرار اادارإ ىلووى تفووويط السوولطات والمسوو وليات ىلووى
بعووط اادارات الفرعيووة بالو وودإ  :أن هىىذا واضىىح تمات ىاً فىىي
الشىىركات المسىىاهمة حيىىث اتنفصىىال أصىىحاب ر وس األمىىوال
عىىىن اإلدارات الفعليىىىة بسىىىبب كوىىىرة عىىىددهم وضىىىخامة حجىىىم
األتنشطة ال لذلك تنىراهم (ممولىين فىي الهيئىة العامىة للمسىاهمين)
يسندون اإلدارة فلى عدد منتخب منهم (مجلس اإلدارة)  ,ومىن
أجىىل فخىىالء مسىى وليته أمىىام المسىىاهمين يقىىوم مجلىىس اإلدارة
بتحقيا الرقابة على أعمال هذه اإلدارات المختلفىة عىن طريىا
وسائل ومقاييس وفجراءات تنظىام الرقابىة الداخليىة التىي تى دي
فلى اطمئنان مجلس اإلدارة على سالمة العمل بالوحىدة  ,ومىن
هنىىا جىىاء االهتمىىام بأتنظمىىة الرقابىىة الداخليىىة ووضىىع الوسىىائل
واإلجىىىىراءات التىىىىي تكفىىىىل لمجلىىىىس اإلدارة تحقيىىىىا أهدافىىىىه
الرقابية (,عبدهللا ) 066 : 7111 ,ال
ت -تطور الشكك القانوني للو ودات  :تنتيجىة كبىر حجىم الوحىدات
ظهىىىرت الرغبىىىة فىىىي البحىىىث عىىىن االمىىىوال الضىىىخمة لزيىىىادة
االستومار  ,فظهرت المشاركات التجارية ىم تحىول شىكل هىذه
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المشىىىاركات مىىىن شىىىركات أشىىىخاص فلىىىى شىىىركات أمىىىوال ,
وظهىىرت الشىىركات المسىىاهمة التىىي تميىىزت باتنفصىىال اإلدارة
عن الملكية ,وصاحب هذا التطور تطىوراً فىي تنظريىة الوكالىة
 ,حيث كاتن اإلدارة تمارس عملها وكيالً عىن المسىاهمين  ,فذ
تقوم بإدارة المشروع لمصىلحتهم وتعمىل بىوحي مىن القىرارات
التىىي تصىىدرها الجمعيىىة العموميىىة للمسىىاهمين فىىي اجتماعاتهىىا
الدوريىىة  ,وهىىي بىىذلك فىىي فظهىىار مىىدى تنجاحهىىا فىىي المهمىىة
الموكلىىة فليهىىا ,وفىىي سىىبيل ذلىىك عليهىىا أن تتخىىذ مجموعىىة مىىن
التىىدابير أهمهىىاال وجىىود تنظىىام رقابىىة داخليىىة فعىىال يعىىد المفتىىا
لفاعليىىة االدارة والوسىىيلة التىىي تمكنهىىا مىىن اتنجىىاز مس ى ولياتها
تجاه االطراف المعنية بنشاط الوحدة (سالم ) 091: 7117 ,ال
ث -اجوة الجهوات الحكوميوة ىلوى بيانوات دقيقوة  :تحتىاج الجهىات
الحكوميىىة فلىىى بياتنىىات دقيقىىة حىىول الوحىىدات المختلفىىة العاملىىة
داخىىىل البلىىىد لتسىىىتعملها فىىىي التخطىىىيط االقتصىىىادي والرقابىىىة
الحكومية والتسعير وحصر الكفىاءات العلميىة ومىا شىابه ال فىإذا
مىىا طلب ى هىىذه المعلومىىات مىىن وحىىدة مىىا  ,فعليهىىا تحضىىيرها
بسرعة ودقة  ,وهذا هىو األمىر الىذي ال يتسىنى لهىا مىا لىم يكىن
تنظام الرقابة الداخلية المعتمد قويىا ً ومتماسىكا ً (عبىدهللا 7111 ,
) 066 :ال وللجهات الحكومية حاجة فلى بياتنىات دقيقىة ودوريىة
لمتابعىىة تنشىىاط هىىذه الوحىىدات وي ارهىىا فىىي االقتصىىاد القىىومي ,
ومىىدى التزامهىىا بمس ى ولياتها تجىىاه المجتمىىع (كالمسىىاهمة فىىي
خطط التنمية وتحمل جزء عادل من أعباء المجتمع في صورة
ضرائب  ,واستيعاب قدر من العمالىة  ,والمسىاهمة فىي حمايىة
البيئة من التلوث) ( عومان ) 66 : 0999 ,ال
ج -الحاجووة ىلووى بيانووات دقيقووة ومو:ووو بهووا  :تحتىىاج اإلدارة فلىىى
بياتنات دورية عن سير العمىل داخىل الوحىدة وعىن مىدى مىا تىم
تحقيقىىىه مىىىن أهىىىداف وذلىىىك لالطمئنىىىان علىىىى حسىىىن اسىىىتخدام
المىىوارد الماديىىة واتخىىاذ القىىرارات التىىي تهىىدف فلىىى تصىىحيح
االتنحرافات أو األخطاء التىي تحىدث أ نىاء التنفيىذ  ,هىذا فضىالً
عىىن البياتنىىات التحليليىىة الالزمىىة لوظيفىىة التخطىىيط والمتابعىىة ,
ولذلك كىان البىد مىن تحديىد الوسىائل التىي يمكىن لىادارة العليىا
بواسىىطتها متابعىىة عمليىىات التنفيىىذ  ,وتتموىىل هىىذه الوسىىائل فىىي
التقارير المختلفة التي يتم فعدادها بصىورة دوريىة  ,وال بىد أن
تكىىىون هىىىذه التقىىىارير متضىىىمنة للبياتنىىىات والمعلومىىىات الدقيقىىىة
لتوجيىىه الوحىىدة تنحىىو األهىىداف المتوخىىاة  ,وهىىذا يتطلىىب تنظام ىا ً
محكما ً للتأكد من صحة وسالمة العمليات المالية وعدم حىدوث
األخطىىاء أو التزويىىر فىىي البياتنىىات الماليىىة المتعلقىىة بالوحىىدة ال
( الرمحي ) 60-61 : 0982 ,ال
 مسووو ولية اادارإ عووو مايوووة موجوووودات الو ووودإ  :تنتيجىىىةالتنفصال الملكيىة عىن اإلدارة أصىبح اإلدارة مسى ولة بشىكل
كامىىل عىىن حمايىىة موجىىودات الوحىىدة  ,ويتطلىىب ذلىىك وضىىع
فجىىراءات تكفىىل الحفىىاظ علىىى هىىذه الموجىىودات  ,ولكىىي تىىتمكن
اإلدارة من القيام بواجباتها تجاه ال ُمالك أو المساهمين فإتنه يقىع

عليها مهمىة وضىع تنظىام محكىم للرقابىة الداخليىة والعمىل علىى
تطىىىويره وتحسىىىينه وسىىىالمة تطبيقىىىه ,فذ فن تنجىىىا اإلدارة أو
فشىىىلها يقىىىاس بمىىىدى قيامهىىىا بواجباتهىىىا ومىىىن أهمهىىىا حمايىىىة
موجودات الوحدة (عبدالقادر  ) 51: 7117 ,ال
ا -اختالف نطا التدقيق :عندما كاتن الوحدات صىقيرة الحجىم
كان تنطاق عمليات التىدقيا يتموىل فىي جميىع البياتنىات الخاصىة
بالوحدة  ,أي أن التدقيا كان يتم بصورة كاملة لجميع البياتنىات
والمستندات والدفاتر ,وذلك بسبب قلة هىذه البياتنىات أو الىدفاتر
 ,فال أتنه مع تطور التدقيا الذي تنجم عن كبر حجىم الوحىدات ,
أصبح التدقيا الكامل لجميع البياتنىات عمليىة غيىر ممكنىة  ,لىذا
ظهر أسلوب التدقيا الجزئي للعمليات والبياتنات وذلك باختيار
عينات وتدقيقها  ,فإذا ب عدم وجود أخطاء أو غى فىي هىذه
العينىىات  ,فإتنىىه قياس ىا ً عليهىىا يمكىىن للمىىدقا الحكىىم علىىى صىىحة
وسالمة العمليات التي لىم تخضىع لعمليىة التىدقيا ال لىذا فقىد قىل
اعتمىىاد فدارة الوحىىدة علىىى مىىدقا الحسىىابات الكتشىىاف مىىا قىىد
يوجىىىد فىىىي الىىىدفاتر والمسىىىتندات مىىىن غىىى أو تالعىىىب ,وزاد
اهتمامها بنظام الرقابة الداخلية لتدقيا ومتابعة جميع العمليىات
في الوحدة ال(الرمحي) 60: 0982 ,ال
 -4انواج نظوام الرقابوة الداخليوة  :تتمثوك االنوواج الثال:وة للرقابوة
الداخلية في -:
أ .نظام الرقابوة االداريوة  :هىي تشىمل الخطىة التنظيميىة ووسىائل
التنسيا واالجراءات الهادفىة التىي تسىتعملها الوحىدة الحكوميىة
لتحقيىىا أكبىىر قىىدر ممكىىن مىىن كفىىاءة اتنتىىاج الخدمىىة عىىن طريىىا
ضمان االلتزام بالسياسىات االداريىة  ,واالسىتخدام االقتصىادي
الكفء للموارد والتوزيىع المناسىب للمسى وليات والصىالحيات
 ,ولتحقيا ذلك فهي تعتمىد علىى وسىائل متعىددة موىل الكشىوف
اإلحصىائية  ,دراسىة الوقى والحركىة  ,تقىارير االداء  ,رقابىة
الجودة  ,الموازتنات التقديرية والتكىاليف المعماريىة  ,اسىتخدام
الخىىىىىرائط والرسىىىىىوم البياتنيىىىىىة وبىىىىىراما التىىىىىدريب المتنوعىىىىىة
للمسىىتخدمين وهىىي متعلقىىة بطريقىىة غيىىر مباشىىرة بالسىىجالت
المحاسبية والمالية (عبدهللا  , ) 779 : 0998 ,فضالً عىن ان
الرقابة كوظيفة ادارية تعمل على اعتمىاد وممارسىة المالحظىة
العملية ألداء وسلوك العاملين في الوحدة الحكومية مىن جهىة ,
ومالحظة حالة سير االمىور المتعلقىة بعناصىر اتنتىاج الخىدمات
االخرى من جهة اتنية وفا التخطىيط والتنظىيم اللىذان يحكمىان
تلك االتنشطة ( العتيبي , 7115 ,ص) 719
ب .نظووام الرقابووة المحاسووبية  :هىىي تلىىك الخطىىة التنظيميىىة التىىي
تضىىىىعها الم سسىىىىة والتىىىىي تبىىىىين فيهىىىىا االجىىىىراءات المتبعىىىىة
والمسىىتخدمة مىىن اجىىل حمايىىة أصىىولها  ,والتأكىىد مىىن صىىحة
بياتناتهىىا ومعلوماتهىىا المحاسىىبية الماليىىة لتحديىىد درجىىة امكاتنيىىة
االعتماد عليها  ,ولكىل وحىدة حكوميىة سىواء كاتنى اتنتاجيىة او
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خدماتيىىة طريقىىىة رئيسىىىية فىىىي كيفيىىة تنفيىىىذ وتسىىىجيل أتنشىىىطتها
المختلفىىىىة وا باتهىىىىا محاسىىىىبيا  ,ويجىىىىب ان تكىىىىون االطىىىىراف
المس ولة عن ذلك على علم بأهمية ووظائف النظام المحاسبي
 ,وتتضمن أساليب الرقابة المحاسبية تنظمىا لتفىويض السىلطات
ومىىنح الصىىالحيات وكىىذلك الفصىىل بىىين المسى وليات الوظيفيىىة
التي تتعلا بإمساك السىجالت والتقىارير المحاسىبية وتلىك التىي
تتعلا بالعمليات او االحتفاظ باألصىول  ,وتتموىل وظىائف ذلىك
النظام في  (,مهدي -: ) 081 : 7101 ,
اوال  :تسىىىجيل وتجميىىىع المعلومىىىات واالرقىىىام مىىىن اجىىىل اتخىىىاذ
القرارات االقتصادية والمالية ال
اتنيا  :فرد الرقابة والسيطرة ومنع الق

والتالعبات ال

الوا  :اعداد الجداول والتقارير المالية ألغراد التحليل المالي ال
امىىا هيكىىل تنظىىام الرقابىىة المحاسىىبية فىىي الوحىىدات الحكوميىىة
فيعتبىىر النظىىام المحاسىىبي االداة الرئيسىىية الالزمىىة لتنفيىىذ العمليىىات
المالية المختلفة ,ويرتبط بمجموعة من القواعد والقواتنين واللىوائح
التي تحكم طبيعة العمل داخل الوحدات الحكومية  ,ومجموعة مىن
االسىىىىىس الالزمىىىىىة لتحقيىىىىىا الرقابىىىىىة علىىىىىى العمليىىىىىات الماليىىىىىة
الحكومية(,سرايا واخرون ) 019 : 7111 ,
ت -نظام الضبط الداخلي  :يشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل
التنسىىىيا واالجىىىراءات الهادفىىىة الىىىى حمايىىىة اصىىىول الوحىىىدات
الحكومية من االختالس والضياع او سوء االستعمال  ,ويعتمىد
الضبط الداخلي في تحقيا أهدافه على تقسيم العمل مع الرقابىة
الذاتية  ,حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعىة موظىف اخىر
يشاركه تنفيىذ العمليىة  ,كمىا يعتمىد علىى تحديىد االختصاصىات
والسلطات والمس وليات ( ,عبدهللا )711 : 0998 ,
وان لنظىىام الضىىبط الىىداخلي أهىىدافا ً وعناصىىر واجىىراءات وان
اهدافىىه هىىي حمايىىة الموجىىودات  ,ضىىمان سىىير العمىىل واتنتظامىىه ,
ضمان دقة البياتنات والمعلومات ( دليل التدقيا رقم  )4ال
امىىا عناصىىره فتحىىدد بىىاالتي  ( :الصىىالحيات والمس ى وليات ,
وضىع االجىراءات التفصىيلية لتنفيىىذ االعمىال  ,تصىميم المسىىتندات
ووضىىىع طىىىرق اال بىىىات  ,بىىىات االجىىىراءات واسىىىتخدام مىىىوظفين
أكفاء) ( ,عومان ) 014: 0999,
 -5اهداف نظام الرقابوة الداخليوة  :لنظىام الرقابىة لداخليىة العديىد
مىىن االهىىداف  ,بحيىىث ان كىىل هىىدف يسىىعى الىىى خدمىىة الوحىىدة
الحكومية ومساعدتها بالشكل الذي يمكنها من تحقيىا االهىداف
العامىىة والخاصىىة وقىىد تطىىورت هىىذه االهىىداف بتطىىور مفهىىوم
الرقابة واصبح اوسع واشىمل ممىا كاتنى عليىه فىي السىابا ,
وتتمول في (اشتيوي-: ) 59 : 7118 ,

أ -مايووة الوووو الو وودإ الحكوميووة  :ان النظىىام الفعىىال للرقابىىة
الداخليىىة البىىد ان يهىىدف الىىى المحافظىىة علىىى ممتلكىىات الوحىىدة
الحكوميىىىة  ,وهىىىذا الهىىىدف ال يشىىىمل فقىىىط االصىىىول الماديىىىة
(المخزون  ,العقىارات  ,المعىدات واالدوات ) بىل البىد مىن ان
يضمن سالمة بعض العناصر االخرى والمتمولة في :
اوال  :العنصىىىر البشىىىري وهىىىو اهىىىم عنصىىىر الوحىىىدة الحكوميىىىة
وبالتالي يجب الحفاظ عليه وتقليل تنسبة الخطىر التىي قىد يتعىرد
لها ال
اتنيا  :صورة الوحدة الحكوميىة تجىاه محيطهىا الخىارجي والتىي قىد
تنهار بسبب حىادث مفىاجر راجىع الىى االدارة والىتحكم السىير فىي
العمليات التي تقوم بها ال
الوىىىا  :الحفىىىاظ علىىىى كىىىل المعلومىىىات السىىىرية المتعلقىىىة بالوحىىىدة
الحكومية ال
ب -ضمان مصداقية ودقة المعلومات المالية والتشغيلية :
تضىىىمن الرقابىىىة الداخليىىىة دقىىىة وتنوعيىىىة المعلومىىىات الماليىىىة,
المحاسىىىبية والتشىىىقيلية المعىىىدة مىىىن قبىىىل موظفيهىىىا والمعبىىىرة عىىىن
تنشاطات الوحدة الحكومية وهىذا بوجىوب اسىتناد هى الء المىوظفين
علىىى مجموعىىة مىىن المبىىادة األساسىىية فىىي ذلىىك ,كمىىا أن صىىورة
الوحىىىدة الحكوميىىىة تعكىىىس معلوماتهىىىا الماليىىىة المقدمىىىة لمحيطهىىىا
الخارجي  ,والمتعلقة بالعمليات التي تقوم بهىا  ,وبالتىالي يجىب أن
تكىىون هىىذه المعلومىىات خاليىىة مىىن األخطىىاء والق ى والتالعبىىات,
وعلىىىى الرقابىىىة الداخليىىىة التأكىىىد مىىىن أن هىىىذه المعلومىىىات تتمتىىىع
بالخصائص التالية))Jacques Renard , 2010 : 145 – 146
-:
ت -أن تكووون المعلومووات لووادقة و قيقيووة  :ال يكفىىي أن تكىىون
المعلومىىىات جيىىىدة بىىىل يجىىىب علىىىى تنظىىىام الرقابىىىة الداخليىىىة أن
يفحصها ويتأكد من دقتها كما يجب أن يتضمن كل تنظام رقابي
على تنظام ف بات يعمل على ف بات صدق المعلومات المتحصىل
عليهاال
ث -أن تكووون المعلومووات مفهومووة وواضووحة  :ال يكفىىي أن تكىىون
المعلومات دقيقة ما لم تكن كاملة ومفهومة ,ولىذلك فعلىى تنظىام
الرقابىىة الداخليىىة التحقىىا مىىن أن المعلومىىات التىىي تىىم التوصىىل
فليها قد استخرج مع األخذ بعين االعتبار كىل العناصىر التىي
قد تأ ر فيها أي دون فهمال أي بيان مهما كاتن درجة أهميته ال
ج -ان تكون المعلومات مالءمة وتتسم بالوفرإ  :هناك معلومىات
تصىىىل متىىىأخرة ومعلومىىىات ال تصىىىل بسىىىهولة  ,وعلىىىى تنظىىىام
الرقابة الداخلية تجنب هذه األتنواع واالعتمىاد علىى المعلومىات
اآلتنيىىىة والتىىىي تصىىىل فىىىي الوقىىى المناسىىىب ,كمىىىا يجىىىب علىىىى
المعلومات المالية أن تكون مكيفة ومتالئمة مع أهىداف الوحىدة
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الحكوميىىة ال كمىىا تهىىدف الرقابىىة الداخلي ىة أيض ىا ً فلىىى (مهىىدي ,
-: ) 080 : 7101
ح -االرتقوواء بالكفوواءإ اانتاجيووة  :أي العمىىل علىىى تجنىىب تنىىواحي
اإلسراف في استخدام الموارد المتاحة للوحدة الحكومية ,وهذا
طريا تتبىع مجموعىة مىن األسىاليب والطىرق التىي تسىاعد فىي
ذلك مول الموازتنىات التخطيطيىة ,التكىاليف المعياريىة ودارسىة
الزمن والحركة ال
خ -االلتوووزام بوووااجراءات والسياسوووات ااداريوووة المرسوووومة  :أن
أهداف الوحدة الحكوميىة يىتم ترجمتهىا فىي شىكل مجموعىة مىن
السياسىىىىات واإلجىىىىراءات اإلداريىىىىة المتكاملىىىىة والتىىىىي تقطىىىىي
جواتنبها المختلفة  ,وتعمل الرقابة الداخلية على ضمان االلتزام
بهذه السياسات واإلجراءات أ ناء األداء ال
د -توفير مصادر المعلومات  :توفر النظم الرقابيىة مصىادر هامىة
للمعلومات بشأن أتنواع ومخاطر التحريفات الجوهرية الممكنىة
متضىىمنة تحريفىىات اإلدارة التىىي يمكىىن أن تحىىدث فىىي تأكيىىدات
القىىوائم الماليىىة ,كمىىا تعىىد أيضىىا المصىىدر الرئيسىىي للمعلومىىات
الخاصىىىة بالعمليىىىات والسىىىجالت والتقىىىارير التىىىي تسىىىتخدمها
الوحدة الحكومية إلعداد تقاريرها المالية ال

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وفق اطارCOSO
 -6التعورف بلجنوة  : COSOلجنىة  COSOهىي لجنىة اتنبوقى
بموجىىب قىىاتنون  SOXاالمريكىىي حيىىىث تتكىىون مىىن اعضىىىاء
الهيئىىىات المهنيىىىة المعنيىىىة بىىىاألمور الماليىىىة والمحاسىىىبية ال امىىىا
المنظمات والهيئات الراعيىة التىي لهىا اعضىاء فىي تلىك اللجنىة
هي :
أ -معهد المراجعين الداخليين  IIAال
ب -عهد المحاسبيين القاتنوتنيين االمريكي  AICPAال
ت -جمعية المحاسبة االمريكية AAA
ث -معهد المحاسبين االداريين IMA
ج -معهد المحليين الماليين FEI

ال
ال

ال

 -7عنالر تقرير  : COSOيتضمن التقرير الصادر عىن لجنىة
 COSOعام  0997تصورات شاملة لمفهوم الرقابة الداخلية
وتقويمهىا  ,ويمكىن تحديىىد النقىاط االساسىية االتيىىة لفهىم الرقابىىة
الداخلية وفقا ً لتقرير : COSO
أ -تعريا الرقابة الداخليوة  :وهىي عمليىة تتىأ ر بكىل مىن مجلىس
ادارة الوحدة  ,االدارة التنفيذية وكل االفراد المعنيىين العىاملين
فىىي الوحىىدة  ,وذلىىك يهىىدف تقىىديم تأكيىىد معقىىول حىىول تحقيىىا
العديىىد مىىن االهىىداف التىىي تنىىدرج تحىى واحىىدة او اكوىىر مىىن
االهداف ال )) Henry Peter , 2012 : 25

ب -اهداف الرقابة الداخلية  :وتتحدد باالتني :
 اهىىداف تىىرتبط بكفىىاءة وفاعليىىة العمليىىات التشىىقيلية  :وتتحقىىا
الكفىىىاءة فىىىي التشىىىقيل مىىىن تحقىىىا االهىىىداف الفرعيىىىة للرقابىىىة
الداخلية والتي تتلخص بما يلي :
 تحقا معدالت االداء التشقيلي المخطط ال
 تحقا الهدف االساسي للمنشأة المتمول في تحقيا الربح ال
 رفع معدالت االداء التشقيلي الفعلية ال
 تدتنيىىىة كىىىل مصىىىادر االسىىىراف والتبىىىذير فىىىي المىىىوارد الماليىىىة
واالقتصىىىادية المتاحىىىة للمشىىىاة  ,وهىىىذا يعنىىىي صىىىراحة حمايىىىة
اصىىول المنشىىأة مىىن كىىل مصىىادر االسىىراف والق ى ومجىىاالت
تنقص القيمة المتعمدة وغير المتعمدة ال
 اهىىداف تىىربيط بدقىىة ومو وقيىىة التقىىارير الماليىىة  :وتتحقىىا هىىذه
االهىىىداف المتمولىىىة فىىىي دقىىىة المعلومىىىات الماليىىىة بصىىىفة عامىىىة
والمعلومات المحاسبية بصفة خاصة بما ينطوي على االهداف
الفرعية االتية :
 تو يا العمليات المالية للمنشأة ال
 االلتزام بالمعايير المحاسبية في القياس واالفصا ال
 حماية السىجالت المحاسىبية مىن الوصىول غيىر المىرخص لهىم
الى هذه السجالتال
 اسىىىتخدام الوسىىىائل الرقابيىىىة التىىىي تكفىىىل محاسىىىبة سىىىليمة عىىىن
العناصر المحاسبية ال
 اهىداف تىىرتبط بىىااللتزام بىالنظم والقىىواتنين والتعليمىىات السىىارية
والتىي تلتىزم بهىا الوحىدة  :يىرتبط هىذا الهىدف بالسياسىات التىىي
تفىىىرد بىىىالنظم والقىىىواتنين والسياسىىىات التىىىي تفىىىرد علىىىى
المنشىىآت كمىىا يىىرتبط ايضىىا بىىالنظم والسياسىىات التىىي تضىىعها
االدارة ال ومن االهداف الفرعية لهذا الهدف ما يلي :
 االلتىىزام بىىالنظم السىىارية المنظمىىة للصىىناعة التىىي تعمىىل فيهىىا
المنشآت ال
 االلتىىزام بالتعليمىىات الحكوميىىة التىىي تصىىدرها جهىىات حكوميىىة
معنية باألشراف على المنشآت ال
 االلتزام بالنظم المعمول بها وفا للنظام االساسي للمنشآت ال
 االلتىىىزام بالسياسىىىات والقىىىرارات االداريىىىة المنظمىىىة للعمىىىل ال
(احمد) 77-09 : 7101 ,
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 -9مكونات ومقومات وىجراءات نظام الرقابة الداخلية  :للرقابة
الداخلية مجموعة مىن االسىس والقواعىد التىي تحكمهىا  ,والتىي
مىىن خاللهىىا تسىىتطيع تحقيىىا اهىىدافها وتتموىىل هىىذه االسىىس فىىي
مجموعىىىىة مىىىىن  ( :المكوتنىىىىات  ,الخصىىىىائص  ,المقومىىىىات ,
اإلجراءات ) ال
أال

مكونووووات نظووووام الرقابووووة الداخليووووة  :حىىىىددت لجنىىىىة حمايىىىىة
المنظمىىىات  COSOخمىىىس مكوتنىىىات رئيسىىىيه متداخلىىىة مىىىع
بعضىىها بىىالبعض لتشىىكل اطىىار متكامىىل للرقابىىة الداخليىىة كمىىا

تبناهىىا المعهىىد االمريكىىي للمحاسىىبين القىىاتنوتنيين  AICPAال
وتتمول هذه المكوتنات في ( البيئة الرقابية  ,تقىدير المخىاطر ,
االتنشطة الرقابية  ,المعلومات واالتصال  ,التوجيه والرقابىة)
وتعتبىىر البيئىىة الرقابيىىة قاعىىدة للمكوتنىىات االخىىرى ,اي بمعنىىى
اخر في حالة عدم وجود بيئة رقابية فعالة ومحكمة فان تنتىائا
المكوتنىات االخىىرى ال تى دي الىىى ضىبط رقىىابي فعىىال وكفىىوء
وذو تنوعيىىىة عاليىىىة والمخطىىىط والجىىىدول التىىىاليين يوضىىىحان
مكوتنات تنظام الرقابة الداخلية ووصفها وعناصرها ال

(امين ) 051 : 7107 ,ال
جدول مكوتنات تنظام الرقابة الداخلية ووصفها وعناصرها
مكوتنات تنظام الرقابة الداخلية

وصف مكوتنات تنظام الرقابة الداخلية

عناصر تنظام الرقابة الداخلية

بيئة الرقابة

السياسات واالجراءات واالتجاه العام واإلدارة العليا
واصىىىحاب الوحىىىدة الحكوميىىىة المرتبطىىىة بضىىىوابط
الرقابة الداخلية واهميتها ال

 -القيم االخالقية والنزاهةال

تقدير المخاطر

تحديد وتحليل االدارة للمخاطر التي بإمكاتنها التىأ ير
في فعداد القوائم المالية طبقا ً لاطار الدولي للتىدقيا
ومراقبة الحسابات ال

االتنشطة الرقابية

االجىىراءات والسياسىىات التىىي تضىىعها االدارة للوفىىاء

 االلتزام بالكفاءات ال فلسفة االدارة وتنمط التشقيل ال الهيكل التنظيمي ال تحديد السلطات والمس وليات سياسة الموارد البشرية ال

عملية تقدير المخاطر ال



تحديد العوامل التي تأ ر على
المخاطرال



فمكاتنية حدوث المخاطر ال



قرار فدارة المخاطر ال


أتنواع األتنشطة الرقابية ال
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بأهدافها ألغراد التقرير المالي ال

المعلومات واالتصاالت

الطرق المستخدمة لتحديد وتجميع وتسجيل عمليىات
الوحدة الحكومية والتقرير عنها ال

التوجيه والمتابعة

التقيىىىيم المسىىىتمر والىىىدوري لىىىادارة علىىىى فاعليىىىة
تصىىىميم وتشىىىقيل الرقابىىىة الداخليىىىة لتحديىىىد مواقىىىع
الضعف ال



الفصىىىىىىل الكىىىىىىافي فىىىىىىي
الواجبات ال



التىىىىىىىىىرخيص المالئىىىىىىىىىم
للعمليات واالتنشطة ال



السىىىىجالت والمسىىىىتندات
الكافية ال



الرقابىىىىىة الماليىىىىىة علىىىىىى
االصول ال

 أهىىىداف المراجعىىىة المرتبطىىىة
بالتبويب  ,التوقي  ,الترحيل
,
وتخليص العمليات ال

(القيان )00: 7101 ,ال
بال مقومووووات نظووووام الرقابووووة الداخليووووة  :هنىىىىاك مجموعىىىىة مىىىىن
المقومىىات والركىىائز التىىي يُبنىىى عليهىىا تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة

 متابعة االلتىزام بنظىام الرقابىة
الداخلية في الوحدة الحكوميىة
ال

والتي من خاللها يمكن تحقيا األهداف التي حددت ووضع
من أجله  ,والشكل التالي يمول المقومات المحاسبية واالدارية
لنظام الرقابة الداخلية :

(بالل  )77 : 7105,ال
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ت .اجراءات نظام الرقابوة الداخليوة  :ترتكىز الرقابىة الداخليىة فىي
الوحدات الحكومية على مجموعة من االجىراءات التىي تسىاعد
على التنفيىذ الجيىد للعمليىات داخىل الوحىدة الحكوميىة  ,وتتموىل

أساسىىىا ً فىىىي كىىىل مىىىن  ( :االجىىىراءات التنظيميىىىة واالداريىىىة ,
االجىىراءات المحاسىىبية  ,االجىىراءات العامىىة  ) ,وكمىىا موضىىح
بالمخطط التالي ال

(بالل )72 : 7105,ال
د -خصووا ص نظووام الرقابووة الداخليووة  :تووتلخص خصووا ص
نظام الرقابة الداخلية بما يلي (سعيد واخىرون 7111 ,
:) 016 :
 المال مة
ينبقىىي علىىى الوحىىدة الحكوميىىة اسىىتخدام تنظىىام رقىىابي كىىفء
يناسىىب عملهىىا وحجمهىىا  ,فالوحىىدة الحكوميىىة الصىىقيرة يفضىىل لهىىا
اختيار اسلوب رقابي بسيط وغير معقد  ,بل العكىس فىي الوحىدات
الحكومية الكبيرة الحجمال
 مقارنة العا د بالتكاليا
علىىىىى االدارة المسىىىى ولة عىىىىن صىىىىرف االمىىىىوال فىىىىي الوحىىىىدة
الحكومية مقارتنىة العائىد المىادي او الخىدمي او المعنىوي بالتكىاليف
حتىىى تىىتمكن الوحىىدة مىىن تحقيىىا الىىربح المناسىىب  ,وينبقىىي علىىى
الوحدات ان تأخذ بنظىر االعتبىار عنصىري العائىد والتكىاليف عنىد
تصميم تنظامها الرقابي ال
 المرونة
تعنىىي المروتنىىة تناسىىب اسىىلوب الرقابىىة المتبىىع مىىع احتياجىىات
الوحىىدة الحكوميىىة  ,بحيىىث ينبقىىي التعىىديل والتطىىوير المسىىتمر فىىي
هذه االساليب كلما اسىتوجب ذلىك وبالتىالي يمكىن متابعىة التقيىرات
ومواكبتهاال
 الفاعلية

علمية تضمن عدم تكرارها مسىتقبالً  ,علىى ان تقىوم هىذه الطريقىة
على معالجة االخطاء الناجمة باقل كلفة واسرع وق واقل جهد ال
 الموضوعية
علىىىىى االدارات الحكوميىىىىة وكادرهىىىىا الرقىىىىابي ان ال تكىىىىون
اسىىاليبها الرقابيىىة شخصىىية ال موضىىوعية وبالتىىالي ت ى ر سىىلباً فىىي
الحكم على االداء  ,كما ينبقي ان يكون النظىام الرقىابي قىادر علىى
الحصول على معلومات صىحيحة ودقيقىة وكاملىة عىن االداء وفىي
الوقىىىى المناسىىىىب والتأكىىىىد مىىىىن مصىىىىادرها مىىىىن خىىىىالل الو ىىىىائا
والسجالت المحاسبية (توفيا ) 120 : 7114 ,
 -4معايير فاعلية نظام الرقابة الداخلية
لكىىي يكىىون تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة فعىىاالً فىىي تحقيىىا االهىىداف
المرجوة منه البد مىن تىوفر هىذه المعىايير ,حيىث تىتلخص معىايير
الفاعلية لنظام الرقابة الداخلية باالتي (احمد ) 15 : 7101 ,
أ .معايير ضرورإ فهوم وىدرا اادارإ للهودف مو نظوام الرقابوة
الداخلية
ينبقىىي ان تكىىون ادارة الوحىىدة الحكوميىىة مدركىىة للهىىدف مىىن
وجىىود هيكىىل فعىىال للرقابىىة الداخليىىة والمتموىىل فىىي ضىىمان اعىىداد
تقارير مالية مو وقىة يمكىن تصىديقها واالعتمىاد عليهىا  ,كمىا علىى
االدارة ان تدرك ان يشمل النظام ايضاً على رقابىة دورة العمليىات
الن الدقة فىي حمايىة المىوارد تعتمىد علىى دقىة العمليىات وتسىجيلها
وتحليلها ال

يقصىىد بهىىا اسىىتخدام تنظىىام رقىىابي جيىىد ومتطىىور وقىىادر علىىى
اكتشىىاف االخطىىاء واالتنحرافىىات قبىىل وقوعهىىا ومعالجتهىىا بطريقىىة
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ب .معووايير تكامووك مكونووات واجووزاء نظووام الرقابووة الداخليووة  :ان
تنظام الرقابة الداخلية يتكون من خمس مكوتنات كما ذكرت فىي
الجىىدول السىىابا وهىىي  ( :الرقابىىة  ,تقيىىيم المخىىاطر  ,أتنشىىطة
الرقابة  ,المعلومات واالتصىال  ,التوجيىه والمتابعىة ) وينبقىي
ان تكىىون االدارة فىىي الوحىىدات الحكوميىىة قىىادرة علىىى تصىىميم
وتشىىىقيل تنظىىىام الرقابىىىة الداخليىىىة بأجزائىىىه ومكوتناتىىىه الخمسىىىة
بصورة متكاملة ومتماسكة ال
ت .معايير فاعلية كك مكون م مكونات نظوام الرقابوة الداخليوة :
لقىىد حىىددت لجنىىة حمايىىة المنظمىىات  COSOمجموعىىة مىىن
المميىىزات والخصىىائص لكىىل مكىىون مىىن مكوتنىىات النظىىام لكىىي
تنكون هذه المكوتنات فاعلة بمساحة واسعة وكف ة ال وتتمول هىذه
المكوتنات في (( Henry Peter , 2012 : 10-11
 فاعلية بيئة الرقابة  :األسىاس التىي يرتكىز عليىه تنظىام الرقابىة
الداخلية من دون بقية المكوتنات هي البيئة الرقابية ,فإن عدم
فاعليتها ي دي بالتأكيد فلى تنظام رقابة داخليىة غيىر فعىال حتىى
فىىي حالىىة وجىىود المكوتنىىات األربعىىة األخىىرى  ,وهنىىاك عىىدة
عوامىىىل تسىىىاعد علىىىى فاعليىىىة بيئىىىة الرقابىىىة ,والتىىىي يمكىىىن أن
تسىىىتخدم كم شىىىرات للحكىىىم علىىىى جودتهىىىا  ,كمىىىا تنقسىىىم هىىىذه
العوامل فلى عوامل داخليىة وتتموىل فىي كىل مىن العوامىل التىي
لهىىا صىىلة مباشىىرة بىىاإلدارة موىىل االسىىتقامة والقىىيم األخالقيىىة
وفلسىىىفة اإلدارة وأسىىىلوب التشىىىقيل المتبىىىع  ,باإلضىىىافة فلىىىى
العوامىىىل الخاصىىىة بتنظىىىيم الم سسىىىة موىىىل الهيكىىىل التنظيمىىىي
والتحديىىىىد الواضىىىىح لخطىىىىوط السىىىىلطة والسياسىىىىات المتعلقىىىىة
بالموارد البشرية وااللتىزام بمقومىات الكفىاءة العلميىة والعمليىة
وأخىىرى خارجيىىة تتموىىل فىىي الممارسىىات التىىي تىىتم مىىن قبىىل
أطىىىراف خىىىارج الم سسىىىة ويكىىىون لهىىىا تىىىأ ير علىىىى العمليىىىات
التشىىىقيلية موىىىل القىىىواتنين  ,التشىىىريعات ,المعىىىايير االخالقيىىىة
ومتطلبات التنظيم الحكومي وما ينعكس منهىا بشىكل مباشىر أو
غير مباشر على تنظام الداخلية ال
 فاعلية تقييم المخاطر واالستجابة لها  :هي عملية تهىدف فلىى
التعىىىرف علىىىى المخىىىاطر المرتبطىىىة بتحقيىىىا أهىىىداف الوحىىىدة
الحكومية وتحليلها وتحديد الوسائل الالزمة والواجىب توفرهىا
من أجل معالجتها  ,فأن جوهر عمل تنظام الرقابة الداخليىة هىو
تحديد المخاطر التي قد تواجهها الوحدة الحكومية خالل أدائهىا
والتي قد تعرقلهىا فىي تحقيىا أهىدافها  ,وتحديىد أولويىات فدارة
تلىك المخىاطر ,كمىا تىتم عمليىىة تقيىيم المخىاطر واالسىتجابة لهىىا
مىن خىىالل ال ىىة مراحىىل هىىي (تحديىىد المخىىاطر ,تحليىىل وتقيىىيم
المخاطر ,االستجابة للمخاطر) ال
 فاعليوووة أنشووووطة الرقابووووة  :أتنشىىىىطة الرقابىىىىة هىىىىي السياسىىىىات
واإلجراءات التي تساعد علىى التأكىد مىن أن توجيهىات اإلدارة
يىىتم العمىىل بهىىا ,وتصىىنف هىىذه األتنشىىطة فلىىى ىىالث فئىىات هىىي
(األتنشىىطة الوقائيىىة وتتموىىل بىىإجراءات التفىىويض والموافقىىات,

تصىىىىميم واسىىىىتخدام مسىىىىتندات كافيىىىىة ,حمايىىىىة الموجىىىىودات
والسجالت والمعلومات ,الفصل المالئىم بىين المهىام واالتنشىطة
الكاشىىفة وتتموىىل بىىالتحقا مىىن خىىالل الجىىرد الفعلىىي والمراجعىىة
التحليليىىة والمطابقىىة  ,مقارتنىىة البياتنىىات الداخليىىة مىىع مصىىادر
خارجيىىىة  ,فحىىىص المسىىىتندات والعمليىىىات الماليىىىة والتشىىىقيلية
واألتنشطة التصحيحية) () Henry Peter , 2012 : 36ال
 فاعليوة عنصور المعلومووات واالتصواو  :المعلومىات واالتصىىال
هما من االمور األساسية لتحقيا كافة تنظام الرقابة الداخلية ,فذ
أن المعلومات ضرورية ومطلوبة عنىد كافىة المسىتويات داخىل
الوحدة الحكومية وعليه يجىب تىوفير القىدر الكىافي مىن الرقابىة
عليهاال لكي يكىون تنظىام الرقابىة الداخليىة فعىاالً يجىب أن يكىون
لىدى الوحىدة الحكوميىىة معلومىات مالئمىة ومو وقىىة فيمىا يتعلىىا
باألحىىىداث الداخليىىىة والخارجيىىىة التىىىي قامىىى بهىىىا ,كمىىىا يجىىىب
فيصىىالها فلىىى المسىىتويات اإلداريىىة التىىي هىىي بحاجىىة اليهىىا فىىي
شىىىكل وفطىىىار زمنىىىي معىىىين لتمكىىىنهم مىىىن القيىىىام بواجبىىىاتهم
ومس ى ولياتهم بأفضىىل وجىىه ,كمىىا يجىىب وجىىود وسىىائل اتصىىال
مالئمىىىىىىة سىىىىىىواء داخىىىىىىل الوحىىىىىىدة الحكوميىىىىىىة أو خارجهىىىىىىاال
(الدوغجي  ,الخيرو ) 412 : 7107,
 فاعليووة عنصوور المراقبووة  :هىىي المكىىون األخيىىر فىىي مكوتنىىات
تنظىىام الرقابىىة الداخليىىة ,يتضىىمن هىىذا العنصىىر عمليىىة تصىىميم
وتشقيل هذا النظام ,ودراسة مىا فذا كاتنى مكوتناتىه تعمىل طبقىاً
لما هو مرغوب ومصىمم لهىا ,فضىالً عىن تعىديلها بشىكل يالئىم
التقيىىىرات التىىىي قىىىد تحىىىدث فىىىي الظىىىروف المحيطىىىة بالوحىىىدة
الحكومية ,ويجب أن تتميز بـ(االستمرارية ,التقييم المنفصل)ال
ث .لتصىىىميم وتشىىىقيل تنظىىىام فعىىىال للرقابىىىة الداخليىىىة ال بىىىد مىىىن
االستخدام االمول واالستفادة مىن تكنولوجيىا المعلومىات  ,ومىن
امولة ذلك تسجيل العمليات اليىاً  ,التحقىا مىن دقىة التشىقيل اليىاً
وتحقيا الرقابة على كافة العمليات من خالل شبكة المعلومات
العلمية " االتنترتني " (احمد ) 45 : 7101 ,ال
ج .معيار كفاءإ ادارإ المراجعة الداخلية  :ال شك ان وجىود ادارة
مستقلة وذات كفاءة عالية للمراجعة الداخلية بالم سسىة  ,وبمىا
لها من خبىرات ومى هالت مناسىبة وباعتبارهىا اداة مىن ادوات
الرقابىىة الداخليىىة يحقىىا الفعاليىىة فىىي تصىىميم  ,تشىىقيل ومتابعىىة
تنظام الرقابة الداخلية بالم سسة  ,خاصة اذا كاتن تلىك االدارة
مستقلة في الهيكل التنظيمي وتابعة مباشرة الىى مجلىس االدارة
 ,وتلعىىىىب ادارة ادارة المراجعىىىىة الداخليىىىىة دورا كبيىىىىرا فىىىىي
مساعدة االدارة علىى تقيىيم مىدى فعاليىة تنظامهىا الرقىابي ال كمىا
اتنىىه مىىن اهىىم المعىىايير التىىي تعمىىل علىىى تحسىىين فعاليىىة تنظىىام
الرقابة الداخلية (احمد ) 45 : 7101 ,

االطار العملي
 -0تنبذه تعرفيه عن كلية شط العىرب الجامعىة  :تأسسى كليىة شىط
العىىىرب منىىىذ العىىىام الدراسىىىي  0994 – 0991بأقسىىىام علميىىىه

051

احمد ال مجلة المونى للعلوم االدارية واالقتصادية ال المجلد ( )8العدد (056-041 )7108( – )2
ىىالث وتىىم تطويرهىىا الحقىىا بفىىتح دراسىىات مسىىائية وفىىتح اقسىىام
جديىىدة واتنشىىاء مختبىىرات علميىىة الىىى ان وصىىل الىىى مسىىتواها
العلمىىىىي المتموىىىىل بخمسىىىىة اقسىىىىام علميىىىىة ( القىىىىاتنون  ,اللقىىىىة
االتنكليزيىىىىىىة  ,الحاسىىىىىىبات  ,المحاسىىىىىىبة  ,ادارة االعمىىىىىىال )
وللدراسىىىتين الصىىىباحية والمسىىىائية مىىىع التوسىىىع الحاصىىىل فىىىي
القاعات الدراسية والمختبرات وتجهيزاتهما فضالً عن تطىوير
الكىىوادر الدراسىىية فيهىىا بهىىدف الوصىىول بالكليىىة الىىى مراحىىل
متقدمة في مجال عملها العلمي والتربىوي ورافىا هىذا التطىور
الحلقىىات العلميىىة فىىي مجىىالي الحسىىابات والتىىدقيا اضىىافة الىىى
الجاتنب االداري والمحاسبي المتمول في الشعب التالية ( مكتبىة
الكليىىىة  ,المحاسىىىبة  ,التىىىدقيا الىىىداخلي  ,المىىىوارد البشىىىرية ,
ش ون الطلية  ,الو ىائا والشىهادات  ,األمنيىة  ,والخىدمات ) ,
ومىىن مظىىىاهر هىىىذا التطىىىور اسىىىتهداف شىىىعبة مسىىىتقلة للتىىىدقيا
الىداخلي المىىرتبط عموديىىا فىىي عمىادة الكليىىة إلعطائهىىا االهميىىة
العلميىىة لضىىمان سىىير العمليىىة الماليىىة وفىىا المعىىايير والمبىىادة
مكوتنات أو
عناصر الرقابة
الداخلية

المحاسبية السىليمة لالرتقىاء بىإداء الكليىة الىى مراحىل متطىورة
تتما ل والحالة العامة للمهنىة وواجبىات شىعبة التىدقيا الىداخلي
التي تقوم بمهمة التدقيا المستندي للمخرجات الوحدة الحسابية
وتأشىىير االخطىىاء ان حصىىل وتقويمهىىا ال كىىذلك مىىن مهماتهىىا
عمليىىىة االشىىىراف عىىىن حركىىىة المىىىواد داخىىىل الكليىىىة متمولىىىة
بالمراجعة الدوريىة المسىتمرة للسىجالت وحركىة المىواد فيهىا ال
كىىذلك االشىىراف الميىىداتني علىىى فقىىرة مهمىىة مىىن حركىىة المىىواد
متمولة بالوقود والزيوت ومتابعة الحركة واالرصدة المتحركىة
فيها الومتابعة تنفيذ سير المحاضرات فىي االقسىام العلميىة كافىة
من خالل متابعة اوامر التكلفة الخاصة بإلقاء المحاضرات من
قبىىل اسىىاتذة الكليىىة مىىن هىىم المىىالك والخىىارجيين مىىنهم ومتابعىىة
عقود المحاضرين الخارجيين من تناحية التنفيذال
 -7قائمة الفحص المقترحىة الخاصىة بتقيىيم تنظىام الرقابىة الداخليىة
لقطاع التعليم ( الكليات االهلية) على وفا اطار ( )COSO

االجابة
مفهوم المكوتنات أو العناصر الرقابية
تنعم

ال

تتموىل بيئىىة الرقابىة الداخليىىة بـىـ( شىىفافية وتنزاهىة اإلدارة ومراعاتهىىا للقىيم األخالقيىىة
لموظفيها) ال
بيئة الرقابة الداخلية

 -0هل هناك تطوير مستمر للمهارة والكفاءة المهنية للموظفين ال
 -7هل هناك فلسفة ايجابية لادارة بتقبل المخاطر والعمل على تجاوزهاال
 -1هل ان الهيكل التنظيمي مالئم لطبيعة تنشاط الكلية ال
 -4هل ان الصالحيات تناسب مع المس وليات ال
 -5هل توجد سياسة فعالة إلدارة الموارد البشرية في الكليىة مىن توظيىف  ,ترقيىة ,
تدريب الالالالالخ)

تحديد الهدف

هىىل توجىىد أهىىداف محىىددة للكليىىة بموجىىب تنظامهىىا الىىداخلي تسىىعى فلىىى تحقيقىىه مىىع
التعرف على اإلحداث التىي تواجىه الكليىة والتىي قىد تى ر علىى أمكاتنيىة تحقيىا تلىك
األهداف سواء كاتنى أحىداث خارجيىة (مىوال أحىداث تتعلىا بالمنافسىين ) أو أحىداث
داخلية (موال ً أحداث تتعلا بكفاءة الموظفين ) ال

تحديد األحداث

هل يوجد تحديد لألحىداث الداخليىة (مىوال ً فحىداث تشىقيلية  ,أحىداث تنقىص تمويىل ,
فحداث تنقص وضعف الكوادر الوظيفية )ال
هل يوجد تحديد لألحداث الخارجية (أحداث تتعلا بالمنافسة )ال
هل يوجد تحديد لألحداث تتعلا بالتطورات التكنولوجية للمعدات والمكائن ال
هل توجد أحداث تتعلا بجواتنب تنظيمية وقاتنوتنية ) والتي ت ر على تحقيىا أهىداف
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الكلية  ,بحيث يسعى فلى التعرف عليها وتحديدها بدقة من اجل التميز بينها فمىا هىو
الحدث الىذي يموىل مخىاطر علىى الشىركة والىذي ينبقىي التصىدي لىه وبىين مىا يموىل
فرصة للكلية ال

تقييم المخاطر

هل يعتبر تقييم المخاطر التي تتعرد لىه الكليىة وسىيلة لقيىاس مىدى احتماليىة تىأ ير
األحداث والمعامالت المالية وغير المالية في تحقيا أهداف الكلية ال
هل يوجد أسىاس يىتم مىن خاللىه تحديىد الكيفيىة التىي يجىب أن تىدار بهىا تنشىاط الكليىة
خالل الفترة الزمنية التي وقع فيها األحداث لمعالجىة عىدم التعىرد لهىا مسىتقبال ً
مع وضع مجموعة اإلجراءات واألساليب المناسبة والتي تقلل تلك المخاطر ال

االستجابة للمخاطر

من الضروري االستجابة للمخىاطر لتجنىب وقوعهىا مسىتقبال ً  ,وعنىد حصىولها يىتم
السعي في تخفيض ي ارها  ,والحد منها ال
هل هناك مجموعة من اإلجراءات المناسبة وذلك عن طريا تنسيا المخاطر التىي
تتعىىرد لىىه الكليىىة مىىع االتجاهىىات التىىي تعمىىل عليهىىا وذلىىك مىىن خىىالل (تخفىىيض
المخاطر  ,قبول المخاطر  ,مشاركة اآلخرين بالمخاطر ,تجنب المخاطر) وبالتىالي
تصميم وتنفيذ أتنظمة رقابة داخلية فعالة للكلية ال

األتنشطة الرقابية

هل توجد مراقبة السياسات واإلجراءات المقررة مع الفصل بين المس وليات ال
هل توجد سياسة خاصة لحماية الموجودات والمستندات والو ائا المهمةال
هىىل يوجىىد تقيىىيم أداء المىىوظفين لضىىمان سىىير العمىىل مىىع ضىىمان االتنسىىياب الفعىىال
لتحقيا أهداف الكلية على مستوى جميع األتنشطة التي تزاولها ال

واالتصاالت

المعلومات

هل هناك اتصال فعال من خالل التعرف على المعلومىات ذات الصىلة بالكليىة عىن
طريا وجىود قنىوات اتصىال متعىددة (أتنظمىة معلومىات االلكتروتنيىة مىوال ً  ,تقىارير
دوريىىة مىىن المسىىتويات اإلداريىىة تقىىدم لمجلىىس اإلدارة) بهىىدف اتنسىىياب المعلومىىات
وتىىدفقها مىىن خىىالل المسىىتويات التنظيميىىة للكليىىة سىىعيا ً وراء تحقيىىا األهىىداف أي
الحصول على معلومات مو وقة وبالوق المناسب

المتابعة (المراقبة)

هىىل هنىىاك مراقبىىة مسىىتمرة مىىن قبىىل عمىىادة الكليىىة لجميىىع المعىىامالت الماليىىة وغيىىر
الماليةال
هل هنىاك فحىص ومراقبىة التعىديالت علىى الخطىط الموضىوعة مسىبقا ً وذلىك عىن
طريىىا التقيىىيم المسىىتمر والفعىىال للكليىىة بىىين الخطىىط الموضىىوعة والنتىىائا الفعليىىة
المتحققة وتشخيص االتنحرافات والعمل على معالجتهاال

 -1من خالل دراسة واقع كلية شط العىرب الجامعىة االهليىة لتقيىيم
تنظام الرقابة الداخلية باستخدم القائمة المقترحة في اعاله يتبين
االتي :

أ .بيئة الرقابة الداخلية :
 هناك تطىوير مسىتمر للمهىارة والكفىاءة المهنيىة للمىوظفين فىي
مختلىىف اقسىىام الكليىىة متمىىوال باشىىراك المىىوظفين فىىي دورات
مستمرة (لقة اتنكليزية  ,مهارات الحاسبة) ال
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 سىىىرعة ودقىىىة اتنجىىىاز الحسىىىابات الختاميىىىة مىىىن قبىىىل شىىىعبتي
الحسىىابات والتىىدقيا الىىداخلي (  7111ولقايىىة  7101لىىم تنجىىز
الحسابات الختامية ال

 هل يوجد أساس يتم من خالله تحديد الكيفية التي يجب أن تدار
بها تنشاط الكلية خالل الفترة الزمنية التي وقع فيهىا األحىداث
لمعالجىىىة عىىىدم التعىىىرد لهىىىا مسىىىتقبال مىىىع وضىىىع مجموعىىىة
اإلجراءات واألساليب المناسبة والتي تقلل تلك المخاطر ال

 هنىىاك فلسىىفة ايجابيىىة لىىادارة بتقبىىل المخىىاطر والعمىىل علىىى
تجاوزها ال

ج -االستجابة للمخاطر :

 ان الهيكىل التنظيمىىي مالئىىم لطبيعىىة تنشىىاط الكليىىة باسىىتوناء عىىدم
احتواءه على شعب مهمة مول (القاتنوتنية واالعالم )ال

 من الضروري االستجابة للمخاطر لتجنب وقوعهىا مسىتقبال ,
وعند حصولها يتم السعي في تخفيض ي ارها  ,والحد منها ال

 ان الصالحيات تناسب مع المس وليات ال

 هنىىاك مجموعىىة مىىن اإلجىىراءات المناسىىبة وذلىىك عىىن طريىىا
تنسىىيا المخىىاطر التىىي تتعىىرد لىىه الكليىىة مىىع االتجاهىىات التىىي
تعمىىىل عليهىىىا وذلىىىك مىىىن خىىىالل (تخفىىىيض المخىىىاطر  ,قبىىىول
المخىىاطر  ,مشىىاركة اآلخىىىرين بالمخىىاطر ,تجنىىب المخىىىاطر)
وبالتالي تصميم وتنفيذ أتنظمة رقابة داخلية فعالة للكلية ال

 توجىىد سياسىىة فعالىىىة إلدارة المىىوارد البشىىرية فىىىي الكليىىة مىىىن
توظيىىف  ,ترقيىىة  ,تىىدريب الالالالالىىخ) وذلىىك مىىن خىىالل اختبىىار
المتقدمين للتعيين الختيار االفضل بينهم ال
ب -تحديد الهدف :
 توجد أهداف محددة للكلية بموجب تنظامها الداخلي تسعى فلىى
تحقيقه مع التعرف على اإلحداث التىي تواجىه الكليىة والتىي قىد
ت ى ر علىىى أمكاتنيىىة تحقيىىا تلىىك األهىىداف سىىواء كاتن ى أحىىداث
خارجية (موال أحداث تتعلا بالمنافسين ) والمتمول (باستحداث
جامعىىات او كليىىات اهليىىة ) حيىىث عمل ى الكليىىة بكىىل طاقاتهىىا
لتحقيىىا اهىىدافها والتىىي ا مىىرت بحصىىول الكليىىة علىىى شىىهادة
االيزو وحصولها على عضوية االتحاد الدولي للجامعات ال
 امىىىا األحىىىداث الداخليىىىة (تتعلىىىا بكفىىىاءة المىىىوظفين وتطىىىوير
مهاراتهم ) والتي تم التطرق لها في ( )0ال
ت -تحديد اال داث :
 توجد في الكلية موازتنة تخطيطية تشمل االتنفاق المتوقع اتنفاقىه
وااليىىرادات المتوقىىع اسىىتالمها للسىىنة القادمىىة ويىىتم تحديىىد تلىىك
المصىىىروفات وااليىىىرادات وفقىىىا لألحىىىداث المتوقىىىع حصىىىولها
مستقبالال
 يوجد تحديد لألحداث تتعلا بالتطورات التكنولوجيىة للمعىدات
والمكائن وذلك من خالل اسىتخدام االتمتىة فىي بعىض االتنشىطة
داخىىل الكليىىة (اعىىداد الحسىىابات الختاميىىة  ,جىىرد الموجىىودات
الوابتة والمخزتنية ومطابقتها مع السجالت المحاسبية  ,الالال) ال
ث-تقييم المخاطر :
 من الضروري تقييم المخاطر التي تتعرد لها الكلية وبىذلك
تعتبر وسيلة لقياس مىدى احتماليىة تىأ ير األحىداث والمعىامالت
المالية وغير المالية في تحقيا أهداف الكلية ال

ح -االنشطة الرقابية :
 توجد مراقبة السياسات واإلجىراءات المقىررة مىع الفصىل بىين
المس وليات ال
 توجد سياسة خاصة لحماية الموجودات والمستندات والو ىائا
المهمةال
 يوجىىد تقيىىيم أداء المىىوظفين لضىىمان سىىير العمىىل مىىع ضىىمان
االتنسىىياب الفعىىال لتحقيىىا أهىىداف الكليىىة علىىى مسىىتوى جميىىع
األتنشطة التي تزاولها ال
ا -المعلوموووات واالتصووواالت  :هنىىىاك اتصىىىال فعىىىال مىىىن خىىىالل
التعىىرف علىىى المعلومىىىات ذات الصىىلة بالكليىىىة عىىن طريىىىا
وجىىود قنىىوات اتصىىال متعىىددة (أتنظمىىة معلومىىات االلكتروتنيىىة
مىىوال ً  ,تقىىارير دوريىىة مىىن المسىىتويات اإلداريىىة تقىىدم لمجلىىس
اإلدارة) بهىىىىىدف اتنسىىىىىياب المعلومىىىىىات وتىىىىىدفقها مىىىىىن خىىىىىالل
المسىىتويات التنظيميىىة للكليىىة سىىعيا ً وراء تحقيىىا األهىىداف أي
الحصول على معلومات مو وقة وبالوق المناسبال
د -المتابعة (المراقبة ) :
 هناك مراقبة مستمرة من قبىل عمىادة الكليىة لجميىع المعىامالت
المالية وغير المالية ال
 هنىىاك فحىىص ومراقبىىة التعىىديالت علىىى الخطىىط الموضىىوعة
مسىىبقا وذلىىك عىىن طريىىا التقيىىيم المسىىتمر والفعىىال للكليىىة بىىين
الخطىىىط الموضىىىوعة والنتىىىائا الفعليىىىة المتحققىىىة وتشىىىخيص
االتنحرافات والعمل على معالجتهاال
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والسجالت المالية واإلحصائية  ,وزيادة العقوبات الجنائية فىي
حالىىىة القىىى والتالعىىىب وتظليىىىل التقىىىارير الماليىىىة  ,عالقىىىات
مراقبىىىىي الحسىىىىابات  ,لجنىىىىة التىىىىدقيا  ,حوكمىىىىة الشىىىىركات ,
التقارير الماليةال أظهرت الدراسىة ضىرورة االلتىزام واالهتمىام
باإلطار المتكامل والفعال ألتنظمة الرقابة الداخليىة والىذي يلبىي
أهداف قاتنون ( )SOXلمىا لهىذا اإلطىار المتكامىل مىن ا ىر فىي
فضفاء الوقة والشفافية في التقارير المالية بالصورة التي تمكىن
مستخدمي تلك التقارير من االعتماد عليها عند اتخاذ قىراراتهم
 ,على الرغم من أن األساليب الهيكلية للرقابة الداخلية المطبقة
في الشىركة لىم تسىهم بشىكل كفىوء وفعىال فىي تحقيىا األهىداف
الرقابية ال

االستنتاجات والتوليات
االستنتاجات
0ال أصبح أتنظمىة الرقابىة الداخليىة فمىام تحىديات كبيىرة فىي ظىل
العولمىىة وتقنيىىات المعلومىىات والتقىىارير الماليىىة التىىي تقلىىل مىىن
فجىىوة توقعىىات مسىىتخدمي التقىىارير الماليىىة تنتيجىىة للعديىىد مىىن
التحىىىوالت والتقيىىىرات االقتصىىىادية والتجاريىىىة فىىىي ظىىىل بيئىىىة
األعمال والتقنيات الحديوىة  ,كمىا فن عىدم سقىن قىواتنين وأتنظمىة
رقابية تنظم هذه اإلعمال يمكن اعتماده كمرجع قاتنوتني ومهني
يمكىىن االسترشىىاد بهىىا واالعتمىىاد عليهىىا وهىىذا مىىا جىىاءت بىىه
تشريعات قاتنون ()SOXال
7ال وجود عالقة تفاعلية مباشرة بين أحكام أو بنود قىاتنون (SOX
) وحوكمىىة الشىىركات التىىي أدت فلىىى زيىىادة أهميىىة الرقابىىة مىىع
متطلبات هذا القاتنون وبالتالي يمول توسىيع لمتطلبىات الحوكمىة
بالنسىىىبة لكىىىل مىىىن فاعليىىىة المراجعىىىة والمراجعىىىة الخارجيىىىة
واإلدارة العليىىا ومجلىىس اإلدارة ولجنىىة التىىدقيا باإلضىىافة فلىىى
دور التدقيا الداخلي باعتبارها طرفا ً في حوكمة الشركات ال
1ال فن تطىىور األسىىاليب الهيكليىىة ألتنظمىىة الرقابىىة الداخليىىة ومىىدى
فمكاتنية االعتماد في تضىيا فجىوة توقعىات مسىتخدمي التقىارير
الماليىىة فىىي ظىىل قىىاتنون ( , )SOXفذ كىىان تقىىويم تنظىىام الرقابىىة
الداخلية على وفا األسلوب التقليدي في يىتم مىن خىالل فحىص
وتقىىويم الرقابىىة المحاسىىبية  ,ولكىىن بعىىد ظهىىور مفهىىوم تقىىدير
وتحليىىل المخىىاطر أصىىبح األسىىلوب المعاصىىر للتقىىويم يىىتم مىىن
خىىالل فهىىم وتحليىىل المكوتنىىات الخمسىىة والتىىي تشىىكل اإلطىىار
الفعال ألتنظمة الرقابىة الداخليىة ومىا تحويىه هىذه المكوتنىات مىن
مقومىات التىىي تىم التطىىرق لهىا فىىي المبحىث الوالىىث مىن الفصىىل
الوىىاتني والمتمولىىة بـــىىـ (بيئىىة الرقابىىة الداخليىىة  ,تقىىدير وتحليىىل
المخىىىاطر  ,األتنشىىىطة الرقابيىىىة  ,المعلومىىىات واالتصىىىاالت ,
المراقبىة أو المتابعىىة ) والتىىي عمىىل القىىاتنون بموجىىب تنصوصىىه
القاتنوتنية على وفا هذه المكوتنات الرقابية ال
4ال أن مبدأ اإلفصا والشفافية وفا ما شىار فليىه قىاتنون () SOX
فىىىىي بنىىىىوده يهىىىىدف فلىىىىى فعطىىىىاء صىىىىورة واضىىىىحة وحقيقيىىىىة
لمستخدمي التقارير المالية عن المركز المالي ,تنتائا فعمالها ,
فذ يضىىىمن هىىىذا المبىىىدأ حصىىىول كىىىل الفئىىىات علىىىى المعلومىىىات
المو وقة وبدون تىأخير  ,فذ فن المعلومىة تكىون مالئمىة التخىاذ
القىىرارات كوتنهىىا تقىىدم كاملىىة وبىىدون غمىىود أو تضىىليل وفىىي
الوق المناسب ال
5ال تشىىريعات قىىاتنون ( )SOXتىى ر علىىى كىىل الشىىركات العامىىة
والخاصة ومكاتب التدقيا ومراقبي الحسابات من خالل بنىوده
التىىي تتعلىىا بتنفيىىذ القىىواتنين والتعليمىىات  ,وبصىىفة عامىىة البنىىود
التىىي تتعلىىا بالمس ى ولية اإلجراميىىة لتلىىف الو ىىائا والمسىىتندات

التوليات
0ال

7ال

1ال

4ال

يتطلب وجود اهتمام من قبل الكلية بالبيئة الرقابية والتىي تسىهم
في وجود األجواء التي تمكن اإلفىراد مىن تحمىل مسى ولياتهم ,
كىىون أن البيئىىة الرقابيىىة العنصىىر األكوىىر أهميىىة ضىىمن أطىىار
( )COSOوالقسم ( )414مىن قىاتنون ( , )SOXفذ تعىد البيئىة
الرقابية القاعدة األساسية التي ترتكز عليها كافة أتنىواع الرقابىة
والتىىي تتحىىرك مىىن األعلىىى فلىىى األسىىفل والتىىي أكىىدها القىىاتنون
( ) SOXفي متطلباته وبنوده ال
العمل على تحليىل وتقىدير المخىاطر مىن قبىل الكليىة باعتبارهىا
تشكل تهديدا ً في تحقيا أهداف الكلية  ,وبالخصىوص مخىاطر
التمويل  ,ومخاطر عدم االلتىزام بىالقواتنين والقواعىد التنظيميىة
التىىي قىىد يىىنجم عنهىىا مخالفىىات فداريىىة وماليىىة  ,وبالتىىالي اتخىىاذ
اإلجراءات المالئمة لمواجهة تلك المخاطر والسيطرة عليها ال
أن تقوم الكلية بتصميم أتنظمة رقابية لىيس فقىط لتحقيىا هىدف
رقىىابي فحسىىب والىىذي يعتبىىر هىىذا الىىنها ايجىىابي  ,وفتنمىىا علىىى
فدارة الشركة أن تقىوم بتصىميم أتنظمىة رقابيىة لتقليىل المخىاطر
التي يتعرد لهىا قطىاع التعلىيم والىذي يعتبىر هىذا الىنها سىلبي
كىىىون أن تصىىىميم ضىىىوابط الرقابيىىىة باسىىىتخدام الىىىنها السىىىلبي
(المخاطر) يركز الجهود الرقابية فىي الشىركات علىى الحلقىات
الضعيفة سواء كاتن مخاطر داخلية أو مخاطر خارجية  ,من
خىىالل وجىىود وتفعيىىل عمىىل أدارة المخىىاطر (أدارة األزمىىات )
فىىي الكليىىة  ,فذ فن تشىىريعات ( ) SOXركىىزت علىىى ضىىرورة
وجىىود فدارة مخىىاطر للسىىيطرة علىىى خطىىر الفضىىائح الماليىىة
وتصرف الشركات غير القاتنوتنية من خىالل مخالفتهىا لألتنظمىة
والقواعد والمعىايير  ,كىون وجىود فدارة المخىاطر يعىد عنصىر
مهم في الحاكمية الم سسية ال
تعزيىىىز األتنشىىىطة الرقابيىىىة باعتبارهىىىا عمىىىودا ً أساسىىىيا ً لنظىىىام
الرقابىىة الداخليىىة  ,عىىن طريىىا االهتمىىام بالفصىىل بىىين المهىىام
والمس وليات  ,مع ضىرورة تىوفير الصىالحيات المحىددة لكىل
مستوى فداري  ,فضال ً عن وضع فجراءات رقابية فعالة على
موجىىىىىودات ومىىىىىوارد الشىىىىىركة وتىىىىىوفير الحمايىىىىىة الماديىىىىىة
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2ال

8ال

وااللكتروتنيىىة لموجىىودات وسىىجالت الكليىىة ,وكىىذلك ضىىرورة
وجود رقابة مستقلة لتقييم األداء ومقارتنة األداء الفعلىي بىاألداء
المتوقىىىع والموازتنىىىات وأداء الفتىىىرات السىىىابقة والتحىىىري عىىىن
االتنحرافات واتخاذ األفعال التصحيحية بصددها ال
يجىىب أن يكىىون هنىىاك توصىىيف وظيفىىي دقيىىا للوظىىائف كافىىه
(الفنيىىة  ,اإلداريىىة ) فىىي الشىىركة يحىىدد مىىن خاللىىه الوظىىائف
والمواصىىىفات الكاملىىىة لشىىىاغلي تلىىىك الوظىىىائف  ,كىىىون فسىىىناد
الوظىىىائف ألفىىىراد غيىىىر متخصصىىىين وغيىىىر مىىى هلين علميىىىا ً
ومهنيا ً ال يحقا النتائا المطلوبة ال
تقسىىيم العمىىل بمىىا يكفىىل تحديىىد االختصاصىىات والمسىى وليات
تحديد ا ً واضحا ً بحيث يعرف كل فرد من العىاملين الواجبىات
والصىىالحيات المسىىندة فليىىه وحىىددوها واألعمىىال والتصىىرفات
التي تدخل ضمن صالحيته ومس وليته  ,فضال ً عن ضىرورة
الفصىىل بىىين الوظىىائف وبمىىا يمنىىع تضىىارب االختصاصىىات أو
ت داخلها بالشكل الذي يزيد من فجىراءات الضىبط الىداخلي وبمىا
يحقىىا رقابىىة فعالىىة علىىى كىىل وظيفىىة مىىن وظىىائف الكليىىة مىىع
مراعىىاة مبىىدأ الىىدوران والمناقلىىة بىىين المىىوظفين وفىىا شىىروط
الكفاءة والمهارة المطلوبةال
ضىىرورة أن تكىىون المسىىتندات والسىىجالت الممسىىوكة مىىن قبىىل
الكلية مالئمة مع طبيعة تنشاطات الكليىة  ,وان تكىون العمليىات
كافىىىه قىىىد سىىىجل بشىىىكل صىىىحيح مىىىع االحتفىىىاظ بالمسىىىتندات
والو ائا والملفىات الهامىة والتىي تعىد كأدلىة ضىرورية للتحقىا
من تسجيل الموجودات والعمليات المالية باالستناد فلى الو ائا
والمسىىتندات الوبوتيىىة  ,والتىىي ألىىزم قىىاتنون ( ) SOXبموجىىب
بنىىىىوده ( )1102 , 804 , 802بضىىىىرورة حيىىىىازة السىىىىجالت
والو ائا والمستندات الهامىة فىي الشىركة واالحتفىاظ بهىا حيىث
تتعىىىرد فلىىىى العقوبىىىات الجنائيىىىة فىىىي حالىىىة التالعىىىب بهىىىا أو
فخفائها بقرد أتالفها ال
يتطلب وجود قنوات اتصال فعالة ضمن الهيكل التنظيمي لىدى
الكلية  ,بحيث تكون المعلومات التي تحتاجهىا الجهىات المعنيىة
(مجلىىىىىىس اإلدارة  ,اإلدارة العليىىىىىىا  ,المىىىىىىوردون  ,الجهىىىىىىات
الحكوميىىة  ,المسىىتومرون  ,الالالىىخ) متاحىىة وذات مسىىتوى عىىال
مىىىن اإلفصىىىا والشىىىفافية  ,وهىىىذا مىىىا ألزمىىىه قىىىاتنون ((SOX
بموجىىب القسىىم ( )408و( )409مىىن القىىاتنون بضىىرورة وجىىود
يليات وقنوات اتصاالت كفوءه يتم عن طريقها تزويىد الجهىات
المعنية بالمعلومات الضرورية وفي الوق المناسب
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