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 : الملخص

األوراق أهمية التدقيق الداخلي باعتباره في السنوات األخيرة، تطورت األبحاث المتعلقة بالتدقيق الداخلي بشكل كبير. ناقشت العديد من  
ركيزة أساسية لنظام حوكمة الشركات. من خالل أنشطتها، تدعم التدقيق الداخلي لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي كوظيفة استشارية وتأكيد 

مليات الحوكمة. ومن المثير  موضوعية مستقلة، تم تصميمها إلضافة قيمة من خالل تدقيق نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وع
لالهتمام أن البحث عن التدقيق الداخلي لألسف نادًرا ما يتوافق مع مفاهيم القيمة المضافة المحددة في المسؤوليات األساسية لذلك، 

 يهدف البحث الحالي إلى توضيح أهمية التدقيق الداخلي للحسابات في البلديات.

  :المقدمة

الشركات العديد من التحديات الجديدة، مثل التعقيد االقتصادي المتزايد، والمتطلبات التنظيمية الموسعة، في السنوات األخيرة، واجهت  
ثها  والتقدم التقني المنطقي. تميل األزمات السياسية واالقتصادية اليوم إلى أن يكون لها آثار سلبية على مستوى العالم، كما أن تكرار حدو 

المستثمرين والدائنين ومجموعات المصالح األخرى إلى    2007ماضي. دفعت األزمة المالية في عام  أعلى بكثير مما كان عليه في ال
التركيز بشكل أقوى على هياكل حوكمة الشركات من أجل تلبية احتياجاتهم الجديدة. في هذا السياق، تهتم الشركات بشكل متزايد بإلغاء 

فعال وكفء والتأكد من تنفيذ األنشطة والمبادئ التوجيهية المخططة بالفعل. وقد ترافق   توقيع نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بشكل
 هذا التطور مع تزايد أهمية التدقيق الداخلي كعنصر أساسي لضمان عمليات حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.

يق الداخلي وقيمته يلخص تعريف معهد المدققين الداخليين أنشطة التدقيق في الوقت نفسه، تطور نقاش نقدي بشأن الدور الفعلي لـلتدق
الداخلي كخدمات ضمان وتدقيق، والتي تهدف إلى خلق قيمة وتحسين عمليات المنظمة. ومع ذلك، فإن الدراسات الحالية والخدمات 

ن، قد تختلف، ويسأل أصحاب المصلحة في المهنة عما إذا  التي تقدمها لـلتدقيق الداخلي، وبالتالي درجة الوفاء بتعريف المدققين الداخليي
 كان لـلتدقيق الداخلي قادًرا على االرتقاء إلى مستوى الدور المحدد له على اإلطالق. لتصور اإلدراك المتباين لـلتدقيق الداخلي. 

واقتصر مفهوم التدقيق الداخلي في  ظهرت الحاجة لوظيفة التدقيق الداخلي كما هو معروف بهدف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب،  
 .البداية شأنه شأن التدقيق بشكل عام على التدقيق المالية والمحاسبية الهادفة إلى تصيد األخطاء

نظرا للتطورات التي حدثت في مجال األعمال بشكل عام ومجاالت المحاسبة والتدقيق بشكل خاص تطور التدقيق الداخلي ليصبح أوسع  
إذ أصبح يشمل جميع مجاالت عمل الشركة المالية والتشغيلية وذلك بسبب كبر أحجام الشركات وتوسعها الجغرافي    نطاقا وأكثر شموال

 وزيادة التعقيد في العمليات وال مركزية اإلدارة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. 

اإلحصائية وحدوث تركيز كبير على ظاهرة التحايل المالي والغش وازدادت الحاجة إليها بسبب اعتماد المدقق الخارجي على العينات  
والتالعب. وكذلك ساهم في تطور التدقيق الداخلي الفضائح المالية التي هزت عددا من كبريات الشركات في الغرب مثل انرون في  

 الواليات المتحدة األمريكية وشركة بارماالت االيطالية وغيرها من الشركات. 
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 لسابقةالدراسات ا

أبو هاللة، ) لقياس   (، 2022دراسة  الكثير من االهتمام  إيالء  البلديات: في السنوات األخيرة، تم  المالي في  الداخلية والهدر  الرقابه 
 الصحة المالية للبلديات، والتنبؤ بالوقت الذي ستواجه فيه تلك الحكومات صعوبات مالية ، وفهم كيفية تعامل المديرين العامين مع النقص 

مثل األنظمة   -المالي. ومع ذلك ، فقد ركز الباحث بشكل أقل على فهم كيفية تأثير الحالة المالية على ممارسات اإلدارة المالية األخرى  
اإلدارية المستخدمة لضمان المساءلة المالية. يستخدم هذا البحث بيانات ثانوية من دراسات سابقة لتعزيز االستنتاجات حول ما إذا كان  

ة الداخلية تأثير على الحد من الهدر المالي في البلديات والمؤسسات الحكومية بشكل عام. تشير النتائج إلى أن حدوث وخطورة للرقاب
 قصور الرقابة الداخلية تزداد مع تدهور الوضع المالي. 

شرات أداء البلديات الفلسطينية  مدى تأثير تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي على مؤ   (، 2018دراسة ربايعة, & عماد محمود عبد هللا )
وفق منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تطبيق إجراءات 

 .ياتالتدقيق الداخلي على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية التقييم التي يطبقها صندوق تطوير وإقراض البلد

( بلدية تطبق 26بلدية( ، وتتكون عينة التدقيق الداخلي من )  144تم تطبيق الدراسة على جميع بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة )
البلديات  أداء  الداخلي على مؤشرات  التدقيق  أثر إجراءات  المعلومات حول  المسح لجمع  الداخلي. تم توزيع استبيان  التدقيق  منهجية 

 .منهجية التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات. المنهج الوصفي التحليلي كأداة دراسة الفلسطينية وفق

تأثير الرقابة الداخلية باالحتيال وفق معايير التدقيق الداخلي: هدفت هذه   (،2021دراسة ستار دهش, & أ. م. د. عماد فرحان. )
مجال االحتيال وفق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين الدراسة الى  تفعيل دور الرقابة الداخلية في 

(IIA  و األدلة االسترشادية الصادرة عن الجهات الرقابية في العراق، و التي تنظم عمل المدققين الداخليين اتجاه مخاطر االحتيال و ،)
ع الرئيسي والمهم للحد من االحتيال و الفساد، ولكي تكون الرقابة الداخلية فعالة ال بد  الفساد، باعتبار ان التدقيق الداخلي هو خط الدفا

ان يكون هنالك التزام فعلي بمعايير التدقيق الدولية. ويمثل االحتيال آفة للفساد في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فال  
 إلدارة مخاطر االحتيال  للحد من عمليات االحتيال وعالج مخاطرها. بد من تفعيل أدوات رقابية وتقييم الرقابة الداخلية 

دور التدقيق الداخلي في تحسين جودة القوائم المالية: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم دور    (،2020دراسة المهدواني وآخرون )
والمعايير الدولية للممارسة المهنية   IAS1سبة الدولية  التدقيق الداخلي في تحسين جودة البيانات المالية، من خالل استخدام معايير المحا

(، والتي تتيح للمراجع استخدام البيانات المالية. التحليل الجراء المراجعة كدراسة حالة لمؤسسة توزيع الكهرباء IPPFللتدقيق الداخلي )
ية واثرها على جودتها في االطار النظري ثم تحليلها. عندما تطرق الى المراجعة الداخلية والقوائم المال  - ام البواقي    - والغاز سونلغاز  

ين البيانات المالية لشركة سونلغاز من الناحية العملية، تم التوصل إلى االستنتاج التالي: أن التدقيق الداخلي يلعب دوًرا مهًما في تحس
وتصحيحه واالختالس  االحتيال  وحاالت  األخطاء  اكتشاف  خالل  من  المالية  البيانات  المالية  جودة  المعلومات  موثوقية  من  يزيد  ا. 

 ومصداقيتها ودقتها. 
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 :تم تناول االستنتاجات التالية

وأظهرت نتائج الفرضيات الفرعية أن جميع إجراءات التدقيق الداخلي قد أثرت على مؤشرات أداء البلديات الفلسطينية وفق منهجية  .1
البلديات. باستثناء تلك المتعلقة بإعداد الميزانيات المهنية المقدمة إلى وزارة الحكم التقييم المطبقة من قبل صندوق تطوير وإقراض  

والبلدية   والمحاسبية،  المالية  اإلجراءات  دليل  والكهرباء، ووجود  المياه  لخدمة  منفصل  األثر وجود حساب مصرفي  أكد  المحلي. 
البلديات،   وترتيب  والميزانية،  االستراتيجية،  الخطط  عن  طبقت  لإلفصاح  التي  البلديات  بين  المؤشرات.  هذه  تأثير  تساوى  حيث 

 .اإلجراءات ولم تنفذ هذه اإلجراءات
 أشارت نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ اإلجراء النقدي كان أعلى إجراء من بين جميع اإلجراءات المذكورة.  .2

 رغم أن الدراسة تناولت التوصيات التالية:

 .اخلي مع مؤشرات األداء مجتمعة كحزم لبناء القدرات للبلدياتأهمية نشر دليل إجراءات التدقيق الد .1
ضرورة اعتماد نموذج الدراسة من قبل البلديات كأساس لربط وفهم العالقة بين إجراءات التدقيق الداخلي ومؤشرات األداء والفائدة  .2

 .التي ستستفيد منها البلديات من تطبيق التدقيق الداخلي
ق الداخلي من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات في جميع البلديات بسبب تأثيرها على مؤشرات سيتم اعتماد إجراءات التدقي .3

 .األداء
تشجيع صندوق تطوير وإقراض البلديات على إضافة دليل تنفيذ دليل وإجراءات التدقيق الداخلي إلى مؤشرات األداء الرئيسية ،   .4

 شغيلية.وبالتالي زيادة دقة وشفافية البيانات المالية والت

 اإلطار النظري 

 تعريف التدقيق الداخلي 

التطورات في   العديد من  الداخلي قد شهدت  التدقيق  الداخلي، ويعود ذلك لكون وظيفة  التدقيق  التي تناولت مفهوم  التعريفات  تعددت 
في االتساع من فترة األخرى   طبيعتها وأهدافها فقد واكب هذه التطورات تطور آخر في مفهومها، وبالتالي أخذ تعريف التدقيق الداخلي 

 .ليعكس مفهومها المتطور

يعرف علم المحاسبة على أنه مجموعة النظريات والمبادئ التي تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي يجريها المشروع وتبويبها، ويكون 
ين نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة لها تأثير على مركزه المالي في صورة نقدية، ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوائم مالية تب

خالل فترة معينة، مركزه المالي في نهاية هذه الفترة. أما التدقيق فهو عبارة عن مجموعة النظريات والمبادئ التي تنظم فحص البيانات 
لة القوائم المالية على نتيجة  المسجلة بالدفاتر والسجالت والمستندات للتأكد من صحة هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها، ومدى دال

 أعمال المشروع ومركزه المالي.

ود أي أن المحاسب يبدأ بتسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية معتمدا على المستندات المؤيدة لتلك العمليات ثم يقوم بترحيل تلك القي
 ما   اليومية إلى حساباتها بدفتر أو دفاتر األستاذ المساعدة فيكون بذلك قد قام بالترحيل والتبويب. فيما يبدأ عمل المدقق الداخلي بتحليل

حوته تلك القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها وعدالة تصويرها للواقع. ومن أجل هذا، يعود لمطابقة تلك البيانات مع الدفاتر 
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والسجالت، كما يعود إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل بتلك الدفاتر والسجالت وربما يؤدي األمر إلى تعدي نطاق المشروع بحثا 
 قرينة.  وراء دليل أو

 التطور التاريخي للتدقيق الداخلي

بدايته المهنية عند إنشاء معهد المدققين   من خالل البحث تبين أن التدقيق الداخلي قد مر في مراحل متعددة أثناء تطوره، حيث ترجع
حيث دفع لبذل مختلف  لي، حيث عمل المعهد على دعم وتطوير التدقيق الداخ 1941الداخليين في الواليات المتحدة االمريكية في عام 

   1947الجهود لتحسين الوضع المهني لوظيفة التدقيق الداخلي، من خالل إصدار أول دليل يتضمن قائمة بمسؤوليات التدقيق الداخلي عام
ء التي ،وبعدها تم إصدار قائمة معدلة من معهد المدققين الداخليين أن الهدف االساسي للتدقيق أصبح غير مقتصر على الغش واالخطا

قد تظهر عند التدقيق على عمليات الوحدات االقتصادية، بل تعداه إلى التأكد من صحة عدالة المركز المالي ونتائج االعمال التي قد  
يظهر فيها التالعب و االخطاء والغش عند التدقيق عليه واستمر التطور في التدقيق الداخلي إلى أن وصل إلى ما هو عليه االن من  

عمل ومعايير وأساليب تنظم أداءه وبيئة عمله باستخدام البرامج الحاسوبية التي تضمن دقة وسرعة  الحصول على    ططتشريعات وخ
 النتائج التي يسعى إليها.   

 أهداف التدقيق الداخلي: 

حيث ال بد أن يرتكز التي يسعى إليها،  البد من تو افر مجموعة من الركائز واالدوات للتدقيق الداخلي حتى يتمكن من تحقيق االهداف
التدقيق الداخلي على وجود خطة تنظيمية إدارية تحقق أهداف البلديات ، وتحدد مواطن الضعف والقوة والصالحيات الممنوحة للمستويات 

 االدارية لضمان محاسبة المسؤولية، والرقابة المستمرة على كل مستوى إداري.   

ي سليم، يقوم على مفاهيم ومبادئ واضحة وثابتة وشاملة لجميع مراحل الدورة المستندية وكذلك يتطلب التدقيق الداخلي وجود نظام محاسب
الداخلي يتطلب وجود أدوات  التدقيق  للعاملين فإن  الرقابي  الوعي  لتنمية  الوحدات االقتصادية، وبشكل محدد ومنظم ومحفز  لعمليات 

ظمة الضبط الداخلي التي يعرفها المحاسبون القانونيون بأنها مجموعة من واالنظمة المحو سبة وأن  للرقابة مثل أنظمة الرقابة االدارية،
السياسات واالجراءات التي تتبناها االدارة، بغرض ضبط عملياتها ومراقبتها بطريقة تلقائية ومستمرة لضمان حسن سير العمل، ولضمان  

صادية أو سجالتها المحاسبية، إن توافر هذه الركائز عدم حدوث االخطاء أو الغش أو التالعب أو الختالس في أصول الوحدات االقت
التدقيق القيام بعملها من خالل تزويدها بالتقارير حول   واالدوات تمكن  الداخلي من تحقيق أهدافه، وكذلك تساعد لجان التدقيق على 

أنه يمكن تحديد أهداف   وحوكمة الشركاتاالنحرافات والمخالفات المرتكبة في الوحدات االقتصادية، وهذا ما يعزز فعالية لجان التدقيق  
 التدقيق الداخلي بما يلي: 

يكون دور موظفي التدقيق الداخلي اكتشاف   فحص وتقييم النشاطات المالية وإالدارية من خالل الفهم الكافي لعمليات البلديات، بحيث .1
وخطة عملها، وكذلك لتقليل مخاطر وجود بيانات االخطاء داخل البلدية، وأن هذه العمليات تمت وفقا أالهداف الوحدات االقتصادية  

 مضلله، من خالل التحقق من مصداقية وسالمة االجراءات و البيانات والتقارير المالية.  
البلدية وعملياتها، و لتمكين االدار ات من    تزويد لجنة التدقيق بالمعلومات الالزمة  للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية أالصول  .2

 واطن الضعف أو أية مخاطر تواجهها التخاذ القرارات المناسبة حيالها التعرف على م
 .التأكد من االستخدام االمثل والفعال لموارد الوحدات االقتصادية .3
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 وفاعليتها.  التأكد من وجود الوسائل التي تكفل حماية أصول وممتلكات الوحدات االقتصادية .4

 لجان التدقيق 

تحقيق التوازن بين أالطراف الداخلية    متطلبات وفوائد حوكمة البلديات في الوقت الحاضر، وهي تهدف إلىتعد لجان التدقيق إحدى  
والخارجية للمنظمة كما ورد سابقا ، مع االخذ بعين االعتبار المسؤولية تجاه أصحاب المصالح، إضافة إلى المسؤولية االجتماعية تجاه 

ضا بعملية االشراف والرقابة التي تهدف إلى التأكد من أن االدارة في البلدية تعمل وفق مصالح  كافة االطراف مع المنظمة، وكذلك تقوم أي
 المالك فيه.   

 خصائص لجان التدقيق:

 ضرورة توفر الخبرة والمهارة المتكاملة بين أعضاء لجنة التدقيق. .1
 استقاللية لجنة التدقيق  .2
 تحديد صالحيات ومهام لجنة التدقيق. .3

 التدقيق: مهام لجان 

 فأنه يمكن حصر مهام لجان التدقيق فيما يلي: 

 مهام لجان التدقيق المتعلقة باالعمال المحاسبية واالدارية: 

يجب على لجنة التدقيق أن تعطي االهتمام الكافي للجوانب الوقائية في  البلدية، من خالل مراجعة الخطط التنظيمية، ومدى قدرة االدارة 
 اف الشركة، من خالل تحديد الصالحيات والمسؤوليات بين العاملين. التنفيذية على تحقيق أهد

 مهام لجنة التدقيق فيما يخص االعمال الرقابية: 

في استقاللية المدقق الخارجي، وبحث   التأكد من سالمة إالجراءات والشروط الواردة في التشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر •
ات، ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها، واالطالع على المراسالت  مع المدقق الخارجي جميع المالحظات والمقترحات والتحفظ

 و على خطة عمل المدقق الداخلي.
الرقابة، من خالل  فحص الخطط ولوائح    التأكد من خطة عمل المدقق الداخلي من حيث مدى كفاءتها وشموليتها، وفعالية أنظمة •

واالطالع على تقاريره، والتحقق من تلك المخالفات والتعديالت التي تظهر    ستقاللية المدقق الداخلي،العمل التي يتم إعدادها، ومدى ا
 على التقارير، واعداد التوصيات الضرورية. 

 دور التدقيق الداخلي في تحسين الرقابة على األداء في مختلف المؤسسات

لداخلي بأنه )تقييم نشاط واستشارة موضوعية ومستقلة تهدف إلى إضافة  بالرجوع إلى تعريف للمدققين الداخليين، والذي حدد التدقيق ا
قيمة وتحسين العمليات التجارية. وهي تساعد الشركات على تحقيق أهدافها من خالل توفير مدخل منتظم للتقييم وتحسين فعالية عمليات 
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التعريف للتدقيق الداخلي أهميته، فهو حجر الزاوية في  إدارة المخاطر والرقابة التي تدخل في اإلشراف على أداء الشركة(. يوضح هذا  
ب األداء الرقابي للشركة من خالل تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر في الشركة وتقديم ضمانات بشأن كفاية وفعالية اإلجراءات واألسالي

فادت من جميع األشخاص الذين يشاركون في اإلشراف  الرقابية المتبعة وااللتزام بها. إلى أن جهود المدقق الداخلي هي ركيزة أساسية است
 على األداء في الشركة بما في ذلك لجنة التدقيق واإلدارة.

 طبيعة النظام الرقابي الداخلي 

 ننظام الضوابط الداخلية عبارة عن مجموعة من القواعد والسياسات واإلجراءات التي تنفذها المنظمة لتوفير التوجيه وزيادة الكفاءة وتحسي
االمتثال. يتم اعتماد واستخدام نظام أو هيكل لما يسمى بالرقابة الداخلية لمنع األخطاء، من أجل تحقيق الغرض من ممارسة األنشطة  
المنهجية  للبلد. ينطبق على واالحتيال، ولإلدارة  المعمول بها والظروف االجتماعية واالقتصادية  القوانين  المناسبة في ضوء  التجارية 

ب أن تكون الضوابط الداخلية جزًءا ال يتجزأ من السياسات واإلجراءات واألعمال، وليس المؤسسات فقط، ويجب أن تتخذ  لألنشطة. يج
هذه الضوابط من قبل المنظمة لحماية مواردها من الهدر واالحتيال وعدم الكفاءة. يغطي جميع التدابير المتخذة. العناصر األساسية 

 الثالثة هي اإلدارة البيئية.

 ذلك من الواضح أن الدور الذي يلعبه المدققون الداخليون منظم على النحو التالي:ل

 .أنظمة التقييم وتحليل المخاطر ومتابعة الرقابة في أي شركة أو مؤسسة .1
 .اختبار وفحص وتحقق من مدى االمتثال للسياسات واإلجراءات واألنظمة المعمول بها في الشركات .2
المدق .3 ق الداخلي لكل من أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة العليا بشأن المخاطر التي تواجه  التأكيدات التي يقدمها 

 .الشركات ومدى السيطرة عليها ، وبيان قوة وفعالية األداء الرقابي في الشركات
 .شراف داخل الشركةتقديم توصيات لتحسين العمليات والسياسات واإلجراءات عندما تتاح الفرصة المناسبة لتحسين أداء اإل .4
 تقديم الخدمات االستشارية المتعلقة بالجوانب التشغيلية لتحسين فعالية وكفاءة عمليات الشركة. .5

يتضمن مفهوم التدقيق الداخلي جوانب من الخمسة السابقة ، ولكن قد تختلف الممارسة وفًقا لغرض الشركات والمؤسسات وشكلها وهيكلها 
الشركات المهتمة إلى تحقيق ربح من العناصر الخمسة المكونة لـ من ناحية أخرى ، نجد أن بعض الوحدات وحجمها ، بينما تهدف  

 الحكومية تهتم فقط بالجوانب المتعلقة بمدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات واألنظمة الرقابية ، كما يختلف مع استخدام مفهوم التدقيق
ا إلجراءات الرقابة والشركات الكبيرة الحجم ، كانت كلتا الشركتين شركات كبيرة مقارنة بالشركات الداخلي من حيث الهياكل واألساليب وفقً 

 الصغيرة الحجم وكذلك في الشركات المساهمة العامة مقارنة بالشركات الفردية.

ت  التجارية، والتصنيف، والتلخيص،  : يقصد بالنظام المحاسبي االجراءات والتسجيالت التي يتم من  خاللها توثيق المعامالنظام المحاسبة
 .وإعداد البيانات والتحليل لعرض المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب

 : السياسات وإالجراءات إالضافية التي تعتمدها سلطة أالعمال لضمان تحقيق الهدف المحدد لمنظمة االعمال.إجراءات الرقابة
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 أنـــواع التدقيــــــق 

 باالعتماد على معايير محددة: أنواع التدقيق 

 .: يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجالت قصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككلالتدقيق الكلي

حالة ال : يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات والبنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط، في هذه الالتدقيق الجزئي
 .يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع

 من حيث القائم بالتدقيق 

: يقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أصول وأموال المنشأة، وتحقيق التدقيق الداخلي •
 .طرة مع تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلداريةأهدافها المسي

: غرضه الرئيسي الخالص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير  التدقيق الخارجي •
معنية. ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع. ولهذا  الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية ال

 يطلق على هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل.

  من حيث االلـتزام القانوني

اإللزامي .1 األموال )شركات التدقيق  القيام به خصوصا على حسابات شركات  القانون على وجوب  الذي نص  التدقيق  : هو ذلك 
مساهمة(، فأصبح إلزاميا، ومن ثم يمكن توقيع الجزاء على الشركات التي تتخلف عن القيام بذلك وال تقدم تقاريرا بحساباتها الختامية 

وال يصح أن يكون هذا إال   .ومراكزها المالية مدققة من قبل مدققي حسابات مرخصين. ويشار إلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق القانوني
 .تدقيقا كامال

االختياري  .2 الفردية  التدقيق  للمشروعات  بالنسبة  الحالة  وتلك هي  به.  قانوني  إلزام  دون  المنشأة  أصحاب  أداءه  يطلب  الذي  هو   :
ولشركات األشخاص )التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة( وقد يكون كامال أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة 

 ين المدقق والعميل.وكما هو موضح بالعقد الذي يبرم ب

 دور التصور المقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلديات : 

في ضوء مراجعة عدد من الدراسات السابقة في جزء االطار النظري والدراسات السابقة فقد تم الخروج بتصور مقترح لتفعيل استخدام؛  
الداخلية ودورها في تعزيز عمل البلديات الهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات. إذ أن أساليب الرقابة  وذلك نظار التدقيق أساليب الرقابة  

الداخلية تساهم في التحكم المؤسسي الفعال والمؤثر في تحليل وتأكيد عوامل المخاطر، والعمل على التحليالت للنتائج وتقديم الضمانات 
 أفضلية إالدارة المخاطر وأنظمة الرقابة.  والتأكيدات، ومساعدة االدارة في إعطاء
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 كما ويمكن أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تساعد االدارة والمجلس من خالل تحسين إدارة المخاطر وعمليات الرقابة وكذلك تتولى
اطر وأنظمة الرقابة وعليه فأن  كوظيفة استشارية داخلية لتقديم تحليالت وتأكيدات وضمانات للمجلس فيما يتعلق باداء وظيفة إدارة المخ

 فلسفة التصور المقترح تأتي لتحقيق عدد المعايير منها:

 .تحديد ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلية في عمل البلديات .1
 .السيطرة على العمليات التنظيمية بشكل كفوء ومؤثر وفعال في عمل البلديات .2
 فاعلية العمليات التنظيمية في عمل البلديات.  .3

ناحية أخرى فأن االدوار الرئيسية المحددة لمجلس البلدية ولجنة التدقيق ووظيفة التدقيق الداخلي تركز على العديد من أبعاد من ومن  
نة الرقابة وتقويم المخاطر واالشراف على التوترات المحتملة والتي تتواجد في امتالك وظيفة التدقيق الداخلي التي تخدم مجلس البلدية ولج

 .التدقيق

 كما وأن وجود وحدة للرقابة الداخلية في البلديات سوف يعمل بفعالية لتحقيق ما يلي: 

 .المحافظة على المال العام واالصول .1
 .المحاولة من تقليل مستوى المخاطر إلى أدنى مستوى  .2
 .في عمل البلدية حصول البلدية على بيانات موثوقة قابلة لتحليل وبناء تقارير دقيقة من أجل اتخاذ القرارات التصحيحية  .3
 .تحقيق الكفاءة واالستخدام االمثل للمال العام في البلدية .4
 ضمان فعالية وتحقيق أهداف الوحدة. .5

ومن ناحية أخرى فأن وجود وحدة للرقابة الداخلية داخل البلديات سوف يساهم في المحافظة على نظام رقابة داخلية فعال من خالل  
في البيئة الرقابية، واالنشطة الرقابية، والمعلومات واالتصال، وتحقيق المتابعة والمراقبة من خالل    عناصر الرقابة الداخلية والتي تتمثل

 .أجراء التقييم المستمر لعمل أنظمة الرقابة الداخلية 

 تضم وحدة الرقابة الداخلية ثالثة اقسام هي: 

 أواًل: قسم الرقابة االدارية 

 الئحة المهام .1
 القرارات واالنشطة االدارية والتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة.فحص المعامالت واالتفاقيات و  •
 التأكد من أن كافة تنسيبات/ توصيات اللجان الداخلية، واي قرارات تتعلق باالهداف والسياسات العامة للدائرة ذات االثر االداري. •
عامة بكفاءة وفاعلية ومن صحة وسالمة االجراءات والوثائق التأكد من حسن إدارة الموارد البشرية والموارد واالصول والموجودات ال •

التأكد من مدى التزام كافة كوادر الوحدة التنظيمية داخل الدائرة / الوحدة الحكومية بالمهام والواجبات المحددة بالوصف الوظيفي  
 لكل منهم بما يحقق رقابة االداء المؤسسي المعززة لها.

 .التدقيق الداخلي بااالسترشاد الي االدلة  االجرائية التي تصدرها وزارة المالية بهذا الخصوصمشاركة في اعداد دليل اجراءات   •
 .التأكد من قيام الوحدات االدارية المختلفة في الدائرة بتصويب االنحرافات والقيام باالجراءات التصحيحية الواردة في تقارير التدقيق •
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 ثانيًا: قسم الرقابة المالية

 المهامالئحة  .2
التأكد من صحة وسالمة تطبيق التشريعات المعمول بها والسياسات المالية وتعليمات الضبط الداخلي التي تحكم إجراءات العمل   •

والوثائق المعززة لها وفحص مدى مطابقة البيانات الواردة في تقارير الوحدات المالية مع الواقع من خالل الجوالت الميدانية والتفتيش  
 .المفاجئ

 تطبيق معيار التوثيق وأدلة االثبات واستخدام النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية )لوائح التدقيق( في توثيق االنجازات الرقابية. •
مشاركة في اعداد مسودة دليل اجراءات التدقيق الداخلي بالتنسيق مع رئيس القسم وباإلسترشاد الي االدلة االجرائية التي تصدرها  •

 ارة المالية بهذا الخصوص. وز 
 تحليل الحسابات الختامية والبيانات والتقارير المالية ويقدم مقترحات مناسبة لترشيد النفقات وسبل تعزيزااليرادات وكفاءة تحصيلها.  •
 التأكد من كفاءة استخدام وإدارة الموارد المالية في الدائرة. •
 .من الموظفين حسب التشريعات النافذة التأكد من توفير وتقديم الكفاالت المالية المطلوبة •
 .متابعة الرد على االستيضاحات الواردة من ديوان المحاسبة، وتطبيق البالغات والتعاميم المالية من الجهات المالية •

 ثالثًا: قسم الرقابة الفنية 

 الئحة المهام .3
 .التأكد من تحقيق الدائرةال اهدافها  ومن السياسات العامة ذات الجانب الفني •
دلة  تدقيق المعامالت واالتفاقيات والقرارات واالنشطة الفنية المتعلقة بطبيعة عمل الدائرة ويتأكد من انسجامها مع التشريعات النافذة اال •

 .واالجراءات المعتمدة
 .ت االثر الفنيمتابعة تدقيق كافة تنسيبات/ توصيات اللجان الداخلية، وأي قرارات تتعلق باأالهداف والسياسات العامة للدائرة ذا •
 .التأكد من توفر وتطبيق االجراءات والمعايير المعتمدة لكافة العمليات الفنية حسب طبيعة عمل الدائرة •
التأكد من سالمة الموارد واالصول والموجودات العامة ذات الطبيعة الفنية وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها والتي تكفل كذلك   •

 .مة المتعاملين معهاسالمة الموظفين ومتلقي الخد
التأكد من سالمة اجراءات سير المعامالت والقرارات ذات الطبيعة الفنية بما يتفق مع التشريعات النافذة واالدلة المعتمدة، بما يضمن  •

 .الحفاظ على المال العام والموجودات العامة
تلك االنظمة من المرجع المختص متابعة صحة  تدقيق مدخالت ومخرجات وعمليات كافة االنظمة المحوسبة، والتأكد من اعتماد   •

 .وأصولية السجالت والمستندات والوثائق والبيانات ذات االثر الفني
المشاركة في لجان التدقيق والتحقيق والتظلم بما يضمن سالمة القرارات االدارية وانسجامها مع التشريعات النافذة واالدلة وإالجراءات   •

 .المعتمدة
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 إدارة التدقيق الداخلياختصاصات 

 :تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي

 وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات اإلدارية بالوزارة، ورفعها للوزير العتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. .4
 الوزارة. مراقبة مدى االلتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة  .5
 .مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .1
 .مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديالت، ومراقبة تنفيذها .2
ق من االلتزام بالقوانين واللوائح  مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحق .3

 .والقرارات المنظمة لذلك
 .التأكد من سالمة األموال والعهد واألثاث واألدوات والمباني والموجودات األخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع إلشرافها .4
 .االشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد األخرى  .5

 أهمية التدقيق الداخلي 

التدقي المالية الكبيرة من أصبحت مهنة  ق الداخلي حاليًا تحظى باهتمام عالمي كبير ودعم من قبل مجالس اإلدارات، نظرًا للفضائح 
 .اختالسات وخسائر تكبدتها أكبر البنوك والمؤسسات في أنحاء العالم

وضوعي وأنشطة استشارية، من أجل  والتعريف المتعارف عليه دوليًا لمهنة التدقيق الداخلي هي أنها مهنة مستقلة تقوم بتقديم تأكيد م
إضافة قيمة وتطوير عمليات المؤسسة، وتساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل منهج نظامي لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر 

 .ونظم الرقابة الداخلية وقوانين الحوكمة

ط دخلها السنوي نتيجة االحتيال وسوء االستخدام،  % من متوس6وأظهرت الدراسات واإلحصاءات أن المؤسسات العالمية تخسر نحو  
  وأيضًا أثبتت أن كثيرًا من الخسائر كان من الممكن تجنبها لو أنه كانت هناك إدارات تدقيق فّعالة تستطيع إبراز الضعف في نظم الرقابة 

 .الداخلية والخلل في إدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة

اإلدارة التنفيذية ألية مؤسسة؛ إال أن إدارة التدقيق الداخلي جزء مهم ومكّمل للهيكل التنظيمي، بل أصبحت وبرغم حتمية استقالليتها عن  
 .من أهم اإلدارات في المؤسسات، علمًا بأنها ليست من اإلدارات المنتجة لألرباح

م تأكيد معقول لمجلس اإلدارة أن المؤسسة تسير وبصفتها تابعة لمجلس اإلدارة؛ فهي الجهة الوحيدة المستقلة بالمؤسسة التي تستطيع تقدي
 .في االتجاه الصحيح لتحقيق األهداف واالستراتيجيات التي حددها ووضعها مجلس اإلدارة

ومع األزمات االقتصادية المتكررة والفساد واالختالس وسوء استخدام األصول، فإن مجالس اإلدارة ولجان التدقيق أصبحت تركز على  
 .هنة التدقيق الداخلي، وذلك لتخفيف الكثير من المخاطر المرتبطة بإدارة أعمال المؤسسةتفعيل وتقوية م
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د من وتتمثل مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إنشاء وتطبيق نظم رقابة داخلية وإدارة مخاطر فّعالة، وتقع مسؤولية التدقيق الداخلي على التأك
فعليًا وكافية وفّعالة، كذلك تنبيه اإلدارة التنفيذية ألية مخاطر حالية أو مستقبلية تهدد   أن نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر مطبقة

 .المؤسسة

سسة  وقد تغيرت النظرة إلى إدارة التدقيق على أنها إدارة ُمكلفة ماديًا للمؤسسة إلى أنها إدارة مهمة وفّعالة وضرورية من أجل حماية المؤ 
 .كثيرين من داخل المؤسسة ومن خارجها التالعب واالحتيال عليهامن مخاطر كبيرة، في ظل محاولة ال

إن إدارات التدقيق الداخلي من خالل إدراك التطورات السريعة في طرق إدارة األعمال وإدارة المخاطر، ومن خالل التعاون مع اإلدارات 
ق، تستطيع المساهمة بقدر كبير في نجاح أية مؤسسة  التنفيذية كفريق عمل واحد، دون اإلخالل باالستقاللية والموضوعية لمهنة التدقي

 في تحقيق أهدافها االستراتيجية.

 أهمية التدقيق الداخلي للحسابات في البلديات 

، بعنوان: واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص: هدفت الدراسة إلى التعرف 2021منار جريسات  في دراسة أجرتها  
يب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص. كما هدفت إلى معرفة طبيعة نظام الرقابة الداخلية وتحليل وتشخيص على واقع أسال

مدى توافر ومستوى تطبيق المكونات اإلدارية والمالية األساسية للرقابة الداخلية. كما هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح الستخدام  
عزيز عمل بلدية الفحيص. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع النهج االستقرائي لطبيعة الدراسة ومدى مالءمة أساليب الرقابة الداخلية لت

 هذا النهج لها. ومن أهم نتائج الدراسة أن االهتمام بالرقابة الداخلية وأساليبها في العصر الحديث من أفضل الخيارات المتاحة للشركات
دث في بعض المؤسسات. ونتيجة لضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى  لتالفي التجاوزات المالية التي تح 

 االهتمام بالرقابة الداخلية ودورها في تعزيز العمل في المؤسسات والمنظمات المختلفة. وأن التدقيق الداخلي ظهر كنتيجة حتمية للتنمية
ية إلى عالم المشاريع الكبيرة ، ونتيجة للحاجة الماسة لإلدارة لتوفير وسيلة مهمة لمساعدتها االقتصادية وانطالقها من فضاء المشاريع الفرد

على إنجاز مهامها من خالل إنشاء هذا النوع من التدقيق داخل الوحدات. كما وجدت الدراسة ضرورة تفعيل استخدام أساليب الرقابة  
ويرجع ذلك إلى أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات. تساهم أساليب التدقيق   الداخلية في بلدية الفحيص من أجل تعزيز عمل البلدية. 

وتقديم   ، النتائج  تحليل  على  ، والعمل  وتأكيدها  الخطر  تحليل عوامل  في  فعالة ومؤثرة  رقابة مؤسسية  في  الداخلية  الداخلي والرقابة 
المخاطر وأنظمة الرقابة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام بلدية الفحيص الضمانات والتأكيدات ، ومساعدة اإلدارة في إعطاء األفضلية إلدارة  

بتنفيذ الرؤية المقترحة الستخدام أساليب الرقابة الداخلية ، بالنظر إلى دور هذا التصور في تعزيز عمل بلدية الفحيص وحماية أصول 
 البلدية. 

 الخاتمة

هوم الحوكمة ، يجب أن نبين أن هذا المفهوم قد تم تطويره نتيجة الحتياجات قبل الحديث عن تطور مفهوم التدقيق الداخلي نتيجة ظهور مف 
المجتمع وأعمال وإدارة تلك الشركات ، نالحظ أن مفهوم التدقيق الداخلي ، الذي تم تعريفه أواًل على أنه: )نشاط تقييم مستقل داخل  

لممكن التعامل مع بعض القضايا ذات الطبيعة التشغيلية(، ومن المنظمة يهتم بشكل أساسي بالمجاالت المحاسبية والمالية ، ولكن من ا
المفهوم من هذا التعريف أن كانت وظيفة التدقيق الداخلي محدودة فقط وبشكل رئيسي في األمور المالية والمحاسبية ، ولكن للمدققين 

عمليات المنظمة من أجل لخدمة اإلدارة( ،    الداخليين تعريف آخر: )نشاط مستقل داخل المنظمة لمراجعة العمليات المحاسبية وجميع
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وشمل ذلك تعريف إدارة الخدمة كما أعطى الضوء األخضر للمراجعين لمراجعتها قد تكون هناك حاجة لعمليات أخرى من قبل المنظمة 
 باإلضافة إلى المسائل المحاسبية.
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Abstract: 

In recent years, research on internal auditing has developed significantly. Several papers discussed the importance of internal 

auditing as a fundamental pillar of the corporate governance system. Through its activities, Internal Audit supports the Audit 

Committee and CEO as an independent objective advisory and assurance function, designed to add value by auditing the 

internal control system, risk management and governance processes. Interestingly, research on internal audit unfortunately 

rarely aligns with the value-added concepts defined in core responsibilities. Therefore, the current research aims to clarify 

the importance of internal auditing in municipalities. 
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