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 الملخص
بيعة ط. كما وهدفت إلى التعرف على بلدية الفحيصواقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل هدفت الدراسة إلى  التعرف على 

كما وهدفت  .تحليل وتشخيص مدى توفر ومستوى تطبيق المقومات اإلدارية والمالية األساسـية للرقابـة الداخليةالداخلي، و  النظام الرقابي
تم اتباع  . ولتحقيق أهداف الدراسةأساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص الدراسة إلى وضع تصور مقترح الستخدام

بالرقابة مام االهت ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن لطبيعة الدراسة ومدى مالءمة هذا المنهج لها. نظرا  المنهج االستقرائي 
حدث زات المالية التي تالتجاو تجنب  المتاحة أمام الشركات من أجل  اتالخيار يعد من أفضل في العصر الحديث  الداخلية وأساليبها

ة ، ودورها في الداخلي بالرقابةإلى االهتمام وعليه فقد ظهرت الحاجة  فيها،ضعف أنظمة الرقابة الداخلية نتيجة  ؛المؤسساتفي بعض 
يز حأن التدقيق الداخلي ظهر كنتيجة حتمية للتطور االقتصادي وانطالقه من و  والمؤسسات والمنظمات المختلفة. العمل فيتعزيز 

 المشاريع الفردية الى عالم المشاريع الكبيرة، ونتيجة الحاجة الملحة لإلدارة في توفر وسيلة مهمة لمساعدتها في انجاز مهامها من خالل
لدية الفحيص في ب أساليب الرقابة الداخلية استخدامتفعيل  كما توصلت الدراسة إلى ضرورة ايجاد هذا النوع من التدقيق داخل الوحدات.

 ية تساهموأساليب الرقابة الداخل التدقيق الداخلي إذ أن .الرقابة الداخلية في المؤسسات؛ وذلك نظرا  ألهمية  بلديةالتعزيز عمل  أجلمن 
، داتالعمل على التحليالت للنتائج وتقديم الضمانات والتأكي، و التحكم المؤسسي الفعال والمؤثر  في تحليل وتأكيد عوامل المخاطرفي 

ضرورة قيام بلدية الفحيص بتطبيق التصور . وأوصت الدراسة بإلدارة في إعطاء أفضلية إلدارة المخاطر وأنظمة الرقابةمساعدة او 
 وحماية أصول البلدية. تعزيز عمل بلدية الفحيص نظرا  لدور هذا التصور فيأساليب الرقابة الداخلية  المقترح الستخدام

 ، تعزيز العمل، بلدية الفحيص.أساليب حديثة للرقابة الداخليةالرقابة الداخلية، دور الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة
تزايدت في اآلونة األخيرة  أهميـة الرقابة الداخلية ودورها فـي تحسين وتعزيز أعمال المؤسسات إذ خرجت الرقابة الداخلية من 

تقييم منظومة الحوكمة والمخاطر، كما ويتضــمن حمايــة أصــول المنشــأة دورها التقليدي حتى يصبح دورها أكثر شموال  ليشمل 
ك لواالســتخدام األمثــل للمــوارد وذلك من أجل ضمان تحقيــق أهــداف المنشــأة وضمان سالمة البيانات المحاسبية ودرجـة االعتمـاد وذ

اإلدارة وما ترتب عليها من انحياز اإلدارة لمصالحها الشخصية، نتيجـة لحصول العديد من التطـورات ومن أهمها فصـل الملكية عن 
والـذي تمثـل فــي تعــدد نشــاطات الشــركات وبعــد الفــروع عــن المراكــز الرئيســية.  وتوسع الشركات مـن خـالل التكامـل األفقـي والعمـودي

اهية المجتمع من خالل تطبيق مجموعة من الخدمات التي تقدمها كما وتلعب المؤسسات المحلية دورا  هاما  واساسيا  في تحقيق رف
خاصة تلك المؤسسات التي تتعلق بالبنية التحتية، وعليه فال بد من وجود وظيفة تضمن سالمة وسالسة تقديم هذه الخدمات. إذ أن 

ة هذه المؤسسات، ويعبر عن هذه الوظيفوجود هذه الوظيفة ضرورية من أجل ضبط ومتابعة العمليات االدارية والمالية والفنية داخل 
 بوظيفة الرقابة والتدقيق الداخلي.

كما وأن االتجاهات الحديثة تتطلب قيام هذه الوظيفة بشكل شمولي لكافة االعمال من أجل ضمان حماية االصول والتاكد من سالمة 
واإلدارية والحد من المخاطر ورفع الكفاءة، إذ أن وجود البيانات المالية واالدارية وتشجيع المؤسسات على القيام بالسياسات المالية 

وظيفة للرقابة الداخلية تكون قادرة على العمل مؤسسيا  وفق االجراءات والمعايير التي اعدت لذلك مما يساهم في تحقيق الهدف من 
 (. 2016وجود الهيئة المحلية)البغدادي وعودة، 
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المؤسسات مع تطور: حجم المؤسسات، وتعقد أنـشطتها، وتطـور علـم اإلدارة وثورة كما وأن مفهوم الرقابة الداخلية تطور داخل 
م أالمعلومات، إذ انتقل المفهوم من مفهوم التدقيق المالي ليصبح أعـم وأشمل ويتناول كافة أوجه النشاط سواء أكانت إداريا ، أم ماليا ، 

عمليات واألنشطة، كما وأن وظيفة الرقابة الداخلية تطـورت من وظيفة وقائية قانونيا ، أم فنيا ، وتعدى ذلك إلى رقابة األداء لبعض ال
لحماية األموال ومنع األخطاء والتجاوزات والتحقق من صحة البيانـات، إلى زيادة الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة، وهو ما يطلق عليه اليوم 

 (.2009مفهوم الرقابة الشاملة )الفرا وشاهين، 

فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية ومن هذا المنطلق 
 الفحيص.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
يعتبر االهتمام بالرقابة الداخلية وأساليبها في العصر الحديث الخيار األفضل لكافة الشركات والمؤسسات بمختلف أشكالها، 

إلى ما نتج عن التجاوزات المالية التي تحدث في بعض المؤسسات؛ نتيجة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها، وعليه فقد وبالنظر 
ظهرت الحاجة إلى االهتمام بالرقابة الداخلية ، ودورها في تعزيز العمل في المؤسسات والمنظمات المختلفة. حيث أن السبب الرئيسي 

لداخلية داخل المؤسسات، وعدم إعطاء األهمية لتفعيل األنظمة الرقابية الداخلية، وبالتالي عدم تحقيق وراء ذلك ضعف أنظمة الرقابة ا
مستويات عالية من األداء ووجود تجاوزات إدارية ومالية. وعليه فقد أضحت أساليب الرقابة الداخلية واضحة ومهمة في العديد من 

ق الداخلي، وتعيين رئيس لوحدة  الرقابة الداخلية بمستوى مدير أو رئيس قسم ، إذ أن المؤسسات وذلك عبر إنشاء إدارات مختلفة للتدقي
أهمية الرقابة الداخلية في العديد من المؤسسات أصبحت تحسن من أعمالها، نظرا  للخوف من تكرار األزمة المالية ، وفضائح التالعب 

 .بالحسابات واالختالس، وانهيار العديد من الشركات العالمية 
 وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل باألسئلة التالية:

ما هو واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص. وينبثق عن هذا السؤال  الرئيسي األسئلة  :السؤال الرئيسي األول
  الفرعية التالية:

 ما هي طبيعة النظام الرقابي الداخلي؟ 
  الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وصونه، وتحسين مـستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية.ما هو دور وأهمية 
 ما هو دور التصور المقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص؟ 
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 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيسي التالي:

التعرف على دور واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص. وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية 
 التالية: 

 .التعرف على طبيعة النظام الرقابي الداخلي 
 .تحليل وتشخيص مدى توفر ومستوى تطبيق المقومات اإلدارية والمالية األساسـية للرقابـة الداخلية 
 .بيان دور وأهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام وصونه، وتحسين مـستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية 
 .وضع تصور مقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص 

 أهمية البحث:
عليه و تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص ، 

 تتمثل أهمية الدراسة في شقين:

 أواًل: األهمية العلمية : 

 اسة ية الفحيص ، ولذلك تعد هذه الدر جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية معرفة واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلد
 إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع.

  كما وأن تناول دور أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص سيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات
 البلديات بشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص.التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في وزارة 

 ثانيًا: األهمية العملية : 

 واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز  القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
ساليب الرقابة واقع أ صناع القرارات في البلدية للتعرف على دعمل بلدية الفحيص ، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين و 

في البلدية كأنشاء قسم خاص للرقابة  المناسبة اإلجراءات اتخاذ في الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص ، وبالتالي تساعدهم
 الداخلية داخل البلدية.

  األبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات و
أبعاد مختلفة، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين واقع أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية 

 الفحيص.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 
عبارة عن الخطة التنظيمية، والوسائل واإلجراءات التي يتم تطبيقها ووضعها من قبل المؤسسات بهدف الرقابة الداخلية هي 

المساعدة في تحقيق أهداف اإلدارة، من أجل التأكد من سالمة وكفاءة تنفيذ األعمال داخل المؤسسات وتطبيق سياسات اإلدارة، 
لغش والخطأ والحد منه وكذلك التأكد من صحة واكتمال السجالت والمحافظة على األصول والممتلكات للمؤسسات، واكتشاف ا

 (.2010المحاسبية داخل المؤسسات، وإعداد البيانات المالية السليمة تفي الوقت المحدد لها)الرحاحله، 

تحسين  أجلكما وتعرف الرقابة الداخلية على أنها نشاط أو وظيفة استشارية تأكيديه مستقلة وهادفة، تستخدمها المؤسسات  من 
عملياتها وإضافة قيمة لها، ولتساعدها في تحقيق أهدافها وذلك لتقييم فعاليـة العمليات والرقابـة والتوجيه وتحسينه)دعاس والربايعة، 

2019.) 

ن م ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج  بأن وظيفة التدقيق الداخلي هي عبارة عن وظيفة وقائية داخل المؤسسات تستخدم من أجل التأكد
وجود الحماية الضرورية لألصول وسالمة السياسات اإلدارية وتقييمها إذ أن وظيفة التدقيق تعمل بشكل أساسي على قياس وتقييم 

فاعلية نظم وإجراءات الرقابة المطبقة ومدى كفايتها لتحقيق توجهات اإلدارة وأهداف المؤسسة، وعادة  ما تنشأ داخل المؤسسات ضمن 
ة من أجل ضمان عمل نظام الرقابة الداخلية بكل كفاءة وفاعلية والمحافظة على أصول وموارد المؤسسات مما يكفل وهياكلها التنظيمي

وظائف الرقابة الداخلية تتمثل في أنها وظيفة وقائية تهدف بشكل أساسي وعليه فأن  .تحقيق األهداف الواجب تطبيقها داخل المؤسسات
دقة البيانات والمعلومات المالية المدونة بالدفاتر والسجالت، كما وأنها وظيفة ارتقائية تهدف إلى  إلى حماية أصول المنشأة، والتأكد من

رفع الكفاية اإلنتاجية من خالل تحقيق االستخدام األمثل لموارد المؤسسات. كما وأنها وظيفة أحكامية تهدف إلى ضمان االلتزام بتنفيذ 
 .السياسات اإلدارية المرسومة

ق الداخلي ظهر كنتيجة حتمية للتطور االقتصادي وانطالقه من حيز المشاريع الفردية الى عالم المشاريع الكبيرة، ونتيجة وأن التدقي
الحاجة الملحة لإلدارة في توفر وسيلة مهمة لمساعدتها في انجاز مهامها من خالل ايجاد هذا النوع من التدقيق داخل الوحدات. ومع 

وحدات ودرجة التعقيد فيها ادى ذلك الى زيادة االهتمام بالتدقيق الداخلي على اعتبار أنه عنصرا  أساسيا  زيادة النمو في حجم تلك ال
 وهاما  من عناصر الرقابة الداخلية للوحدة.

ومن ناحية أخرى فأن نجاح أي نشاط  يتوقف على مدى تحديد األهداف بدقة ووضوح وتحديد الوسائل لتحقيق األهداف مع مراعاة 
علية والكفاءة واالقتصادية وهذا ينطبق على نشاط التدقيق الداخلي بوصفه على اعتبار أنه نشاط تقويم االنظمة وفعاليات المنشأة الفا

 (: 2019)دعاس والربايعة، كافة. وقد حدد معهد المدققين الداخليين االمريكي اهداف التدقيق الداخلي بما يلي 

  واالجراءات التي تم وضعها من قبل االدارة يتم تنفيذها كما هي دون أي انحراف.التأكد من أن السياسات والخطط 
 .تدقيق وتقييم مدى كفاءة وفعالية وسائل الرقابة المالية والمحاسبية التي تتبعها المنشأة 
 .التأكد من توفر حماية كافية ألصول المنشأة ضد السرقة واالختالس واإلسراف 
 كز المسؤولية.تقويم األداء على مستوى مرا 
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وعليه نستنتج بأن الهدف االساسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة اإلدارة في أدائها لمسؤولياتها بشكل فعال من خالل تزويدها 
 بتقارير موضوعية وتوصيات ومالحظات بناءة تختص بنشاط الوحدة بشكل عام.

 طبيعة النظام الرقابي الداخلي

موعة من القواعد والسياسات واإلجراءات التي تنفذها المنظمة لتوفير التوجيه وزيادة يتضمن نظام الضوابط الداخلية مج
الكفاءة وتعزيز االلتزام بالسياسات، ويتكون هيكل الرقابة الداخلية للمؤسسة من السياسات واإلجراءات الموضوعة لتقديم تأكيد معقول 

ن مؤسسة أعمال إلى أخرى بحسب طبيعة العمل وحجمه، ولتحقيق الهدف بتحقيق أهداف كيان معين، ويختلف نظام الرقابة الداخلية م
 المتمثل في تنفيذ األعمال التجارية بشكل سليم لألنشطة التجارية في ضوء القوانين السائدة والظروف االجتماعية واالقتصادية للبلد يتم

 طة.للتجنب األخطاء واالحتيال وللرقابة المنهجية على األنشاعتماد ما يسمى بنظام أو هيكل الرقابة الداخلية، ويتم استخدامه وتطبيقه 

ويجب أن تكون الضوابط الداخلية جزء ا ال يتجزأ من السياسات واإلجراءات المالية والتجارية ألي مؤسسة، وعليه تتكون الضوابط 
( ضمان الدقة 2حتيال وعدم الكفاءة ؛ )( حماية مواردها من الهدر واال1الداخلية من جميع التدابير التي تتخذها المنظمة لغرض ؛ )

( تقييم مستوى األداء في جميع الوحدات 4( ضمان االمتثال لسياسات المنظمة ؛ و )3والموثوقية في المحاسبة وبيانات التشغيل ؛ )
 (.Bhaskar et al., 2019التنظيمية في المنظمة )

 (: Xu, 2019سب ) ويتكون نظام الرقابة الداخلية من ثالثة عناصر اساسية هي بح

 ينعكس موقف المدراء وهيئة المديرين والمساهمين وحماستهم في العمل من خالل الرقابة البيئية.: التحكم في البيئة 
 :يقصد بالنظام المحاسبي اإلجراءات والتسجيالت التي يتم من خاللها توثيق المعامالت التجارية، والتصنيف،  نظام المحاسبة

 البيانات والتحليل لعرض المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.والتلخيص، وإعداد 
 السياسات واإلجراءات اإلضافية التي تعتمدها سلطة األعمال لضمان تحقيق الهدف المحدد لمنظمة األعمال : إجراءات الرقابة

، واعتماد عداد واستخدام الوثائقهي إجراءات المراقبة. والتي تتكون من :  التفويض الصحيح للسلطة، والفصل في المسؤولية، وإ 
 إجراءات أمنية مناسبة لحماية الممتلكات، والسيطرة المستقلة على تنفيذ األنشطة.

ا أهمها: تنفذ منظمة األعمال  ومن جهة أخرى ال يمنع نظام الرقابة الداخلية التزوير واالحتيال فحسب، بل يحقق أهداف ا أخرى أيض 
ين السائدة في البالد، ويقوم الموظفون بمسؤولياتهم الموكلة إليهم لزيادة الكفاءة في تنفيذ العمل، وتوفر سياساتها بما يتوافق مع القوان

 البيانات المالية معلومات صحيحة وموثوقة مع االحتفاظ بحسابات مناسبة.

أدوار  ة نظام الرقابة الداخلية، وهناكويعتبر نظام الرقابة الداخلية مسؤولية عامة لجميع الموظفين والمسؤولين وإدارة المؤسسة لمتابع
 (: LIN et al., 2018محددة لجعل نظام الرقابة الداخلية فعاال  لثالثة اطراف هم بحسب )

 :يعتمد إنشاء وتطوير هيكل فعال للرقابة الداخلية بشكل أساسي على اإلدارة، ومن خالل القيادة والقدوة و توضيح إدارة  اإلدارة
 .قي ونزاهة الشخصية في العملإلدارة السلوك األخال
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 :يعطي مجلس اإلدارة الذي يمتلك معرفة عملية سليمة توجيهات لإلدارة حتى ال يتجاهل المديرون غير الشرفاء  مجموعة مشرفين
 ابعض إجراءات الرقابة،، وهذا  يمكن مجلس اإلدارة الفعال الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى نظام التدقيق الداخلي اكتشاف هذ

 .االحتيال والتزوير
 يقوم المدققون بتقييم فعالية هيكل الرقابة الداخلية لمؤسسة األعمال وتحديد ما إذا كان يتم اتباع سياسات وأنشطة العمل : المدققين

بشكل صحيح، وتساعد شبكة االتصاالت في تنفيذ هيكل فعال للرقابة الداخلية،  وجميع الموظفين هم جزء من شبكة االتصاالت 
 ذه.ه

   :مقومات نظام الرقابة الداخلية

( مكونات الرقابة الداخلية من خالل خمسة مكونات تتمثل في بيئـة  SAS 31.5الدولي للتدقيق )   حـدد المعيار األمريكـي
نفيذ سالمة تالرقابة وتقييم المخاطر، والمعلومات واالتصال، وأنشطة الرقابة، ومراقبة األداء. وتوكد اإلدارة الحديثة على ضرورة 

اإلجراءات واللوائح، من أجل الحد من أي مخاطر محتملة. كما وأن نشاط التدقيق الداخلي ال بد من أن يعمل باستقاللية عـن اإلدارة 
يم يالتنفيذيـة من أجل ضمان الحيادية في تنفيذ األعمال. وعليه فأن النقاط الجوهرية التي تتناولها وظيفة التدقيق الداخلي تقوم على تق

المخاطر، وتأكيد مصادر المعلومات، وتحليل قطاعات األنشطة ، والتقيد باإلجراءات واللوائح، وإعداد التوصيات بإجراءات الرقابة 
 (.2010الداخلية، والتأكيد على حماية األصول)رحاحله، 

فاعلية الرقابة، فال بد من االسترشاد وحتى تتم عملية الرقابة على أساس سليم، ويتم تحقيق األداء واإلنجـاز المطلوب، ولضمان 
  :(٢٠٠٣الدولي للمحاسبين،   ببعض المبادئ والتي تتمثل فيما يلي )االتحاد

 اتفاق النظام الرقابي المقترح مع طبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه وحجمه   

 .تحقيق األهداف على مستوى عـال مـن الفاعلية والكفاءة وبشكل مستدام   

 جراءت تدقيق مستندة للمعايير الرقابية الدولية المقبولة عموما . اعتماد أ 

 توافر القدرات والمعارف اإلدارية والفنية للقائمين على أجهزة الرقابة، ووضوح المسؤوليات وتحديد الواجبات.   

ا إمكانية للقيام بعمل أفضل و  من ذي قبل، وعليه فإن مراقبة بغض النظر عن مدى مهارة العاملين او مدى انتاجيتهم ، هناك دائم 
تحسين مجموعة المهارات واستكشاف طرق لتعلم شيء جديد هي الخطوة األولى لكي يصبح الموظف نسخة أفضل من نفسه، وهذا ال 

ا محتملة للتطوير المهني؛ إذ يحتاج العاملون اليوم إلى السعي باستمرا ا يخلق فرص   ريساعد فقط على زيادة أداء العمل ولكنه أيض 
 .لتحسين أداء وظائفهم للبقاء في الصدارة في ظل السوق التنافسية؛ وعليه يجب القيام بتوفير طرق لصقل مجموعة مهارات العاملين

فلكل مؤسسة أو شركة بغض النظر عن الحجم أو الصناعة، يعتمد النجاح فيها على عنصر واحد هو األشخاص؛ من طاقم 
الحراسة الذي يساعد في الحفاظ على أمن مكان العمل إلى مندوبي المبيعات الذين يجلبون أعمااًل جديدة ، حيث يعد كل شخص 

مؤسسة، وعليه فإن تحسين أداء عمل الموظفين ليس باألمر السهل ، لكنه يؤتي في كشوف المرتبات جزًءا ال يتجزأ من نجاح ال
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ثماره، فأداء الموظف األفضل يعني المزيد من الكفاءة، والمزيد من العمالء المحتملين، واألرباح، وللقيام بتعزيز العمل وتحسين 
  (: Schaufeli & Salanova, 2008أداء العمل  يجب اتباع عدد من االستراتيجيات، أهمها بحسب )

  .االبتعاد قدر االمكان عن المشتتات في العمل ، وأبقاءها بعيدة عن الموظفين .1
 تحديد وفصل المهام بشكل واضح.   .2
 .تعزيز مفهوم المسؤولية لدى الموظفين .3
 .تعزيز مفهوم القراءة والتعلم لكل ما هو جديد في مجال لعمل لدى العاملين .4
 أهمية وضع معالم .5
 عة المعايير الشخصية للعاملين  بانتظامضرورة مراج .6
 ضرورة االلتزام بمجموعة المهام واالجتماعات .7
 .أهمية أخذ إجازة واعطاءها للعاملين العادة تهيئتهم على التركيز في العمل .8
 تبسيط العمليات المعقدة. .9

 الدقة في العمل. .10
 التفويض بشكل صحيح. .11
 اإلرشاد. .12
 تعزيز استخدم أدوات التنظيم الرقمية. .13
 عزيز استخدم أدوات التنظيم المادية.ت .14
 تحديد النقاط العمياء. .15
 الوضوح في العمل، وفي وضع المهام المطلوب لكل جزء بدقة ووضوح. .16
 تحديد األولويات ومهارات اإلدارة. .17

لعمل على ا من جهة أخرى تساعد  بيئة عمل إيجابية على رفع معنويات الموظفين واالحتفاظ بهم وزيادة إنتاجيتهم؛ حيث تؤثر بيئة
مزاج وقيادة وصحة العاملين العقلية وأدائهم. فإذا كان الموظفون يعملون في مكتب كئيب مع عمال غير ودودين ، فمن المحتمل أال 

يكون لديهم ما يكفي من الثقة أو الرضا الوظيفي للتطور، لهذا فأن خلق بيئة عمل إيجابية أمر بالغ األهمية لنجاح المؤسسات. وتنبع 
بيئة العمل اإليجابية من اهمية تحفيز الموظفين بشكل أعمق واشراكهم بالعمل، مما يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي واالحتفاظ  أهمية

ا لمشاركة األفكار  بالموظفين داخل المؤسسة، ناهيك عن تقليل التوتر بين الموظفين، كما وتمنح بيئة العمل الصحية الموظفين فرص 
ا إنتاجية الموظفين وتقليل فرص  حول نجاح المؤسسة التي يمكن أن تساعدها على النمو، ويمكن أن تعزز بيئة المكتب الصحية أيض 

التعامل مع التغيب المتكرر. على الجانب اآلخر من بيئة العمل اإليجابية هناك بيئة عمل السلبية؛ يعد االفتقار إلى التواصل المناسب 
عالمة رئيسية على بيئة العمل السامة، وقد  -يل معلومات غير واضحة أو غير صحيحة أو األسوأ من ذلك ، توص -بين الموظفين 

ا لبيئة المكتب السامة هو أن ثقافة  ا إلى بيئة عمل سامة، والمؤشر األكثر وضوح  يشير نقص التوازن بين العمل والحياة أو اإلجازة أيض 
 (.Lacey et al., 2008الموظفين والرضا الوظيفي والصحة العقلية )الشركة تعطي األولوية لنتائج األعمال على حساب االحتفاظ ب
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( المعاد صياغته أن نظام الرقابة الداخلية هو عبارة عن  عملية يقوم األشخاص المكلفين 315كما أشار معيار التدقيق الدولي رقم  )
قيق لمحافظة عليها بهدف توفير تأكيد معقول حول تحبنظام الرقابة أو األدارة أو غيرهم من الموظفين األخرين بتصميمها وتطبيقها وا

ن أ أهداف المنشأة من أجل الثقة في التقارير المالية المقدمة وفاعلية وكفاءة العمليات وامتثال المنشأة للقوانين واألنظمة المطبقة، حيث
ابة ن أهم العناصر التي يمكن أن تؤثر على الرقمقومات نظام الرقابة الداخلية تتمثل في البيئة الرقابية، ووفقا  لهذا المعيار فأن م

 الداخلية للمنشأة تتمثل في بيئة الرقابة، وعملية تقييم المخاطر للمنشأة، ونظام المعلومات، وأنشطة الرقابة.

 الرئيس صبمن يكون  أن ( من المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي بأنه يجب1110بينما أشار المعيار الدولي رقم )
 تتحققووجه،  على أكمل لمسؤولياته الداخلي التدقيق نشاط أداء يكفل المؤسسة في تنظيمي المستوى  تابعا   الداخلي للتدقيق التنفيذي

 .اإلدارة لمجلس الوظيفية الناحية من تابعا   الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس يكون  حين فعليا التنظيمية اإلستقاللية

 التدقيق نشاط ( أن إدارة2010، و2000المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي من خالل المعايير رقم )كما وأوضحت 
كما وأنه  .للمؤسسة قيمة يضيف أنه لضمان بفعالية الداخلي التدقيق نشاط يدير أن للتدقيق التنفيذي الرئيس الداخلي تتوجب على

 بما الداخلي، التدقيق نشاط أولويات تحديد أجل وذلك من المخاطر على مبنية خطة وضع للتدقيق التنفيذي الرئيس على يجب
فهما  ويكتسب االدارة ومجلس العليا االدارة مع الداخلي للتدقيق التنفيذي الرئيس أهداف المؤسسة، ويجب أن يتشاور مع يتماشى

  المخاطر. إدارة وأساليب المرتبطة، والمخاطر الرئيسية، العمل وأهداف إلستراتجيات المؤسسة،

 ثانيًا: الدراسات السابقة
( إلى تحليل إجراءات الرقابة الداخلية وأداء الشركة في جنوب غرب نيجيريا. ولتحقيق أهداف 2020) Eniolaهدفت دراسة 

الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين رقابة التدقيق الداخلي وإدارة 
كما وتوصلت الدراسة إلى أنه البد من أن يقوم المدققين الداخليين فحص وتقييم إطار المخاطر وممارسات المراقبة والنجاح التنظيمي. 

ا بتقييم مس وى تعمل الرقابة الداخلية والكفاءة التي يتم بها اإلدارات المختلفة تؤدي واجباتها الموكلة إليها. يجب أن تقوم اإلدارة أيض 
 معينة.الخطر المتوقع بعناية والسعي إلدارة الخطر في نقاط 

( إلى تقييم مدى التزام البلديات الفلسطينية باجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي الواردة في دليل 2019وهدفت دراسة دعاس و الربايعة )
 بلدية ، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن 26اجراءات توجيهي للرقابة الداخلية في هيئات الحكم المحلي، إذ شملت الدراسة 

لمستوى مناقشة تقارير الرقابة مع لجنة الرقابة  %50، و%77مستوى االلتزام بتطبيق االجراءات واعداد تقارير الرقابة  لم يتجاوز 
في متابعة تنفيذ المالحظات التي تنطوي عليها تقارير المدقق  %50لالخذ بتوصيات المدقق الداخلي و %53والمجلس البلدي، و

 الداخلي.

( إلى توضيح دور الرقابة الداخلية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية للوصول الى أفضل 2016بغدادي وعودة )وهدفت دراسة ال
األساليب في عملية تقييم األداء  ولتحقيق أهداف البحث تم اختيار دائرة مجاري الديوانية ، لتكون عينة البحث ومن أهم النتائج التي 

قابة الداخلية في مجال إعداد التقارير، إذ إن القسم الذي ال يقوم بإعداد تقارير خاصة بأداء توصلت لها الدراسة ضعف دور قسم الر 
المديرية عن الفترات السابقة وتقديمها الى اإلدارة، وضعف دور قسم الرقابة الداخلية على الوحدات الخاصة بمعالجة المياه الثقيلة 

 والمختبرات.
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( إلى التعرف على تأثير نظام الرقابة الداخلية )بيئة الرقابة ، االتصال ، المخاطر Mahadeen  et al.,  (2016 كما وهدفت دراسة
إدارة وأنشطة الرقابة والمراقبة( على الفعالية التنظيمية في األردن. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد 

 R square) .و (R = 87.9٪) ابي أثر متغيرات الدراسة على الفعالية التنظيمية بـأظهرت نتائج اختبار االنحدار المتعدد ارتفاع إيج
= 77.3٪ 

( إلى فحص دور عناصر الرقابة الداخلية في تعزيز ركائز حوكمة الشركات، ولتحقيق أهداف 2015) Al-Zwyalifبينما هدفت دراسة 
 ر التنفيذيين في مجلس اإلدارة والمديرين الماليين ورؤساء أقسامهذه الدراسة تم تطوير استبيان وتوزيعه على عينة من األعضاء غي

شركة تأمين أردنية. وقد توصلت الدراسة إلى أن االلتزام بكافة العناصر الداخلية وتساهم الرقابة  27المحاسبة و المدققون الداخليون لـ 
 تزام بكل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية يساهم فيفي تعزيز ركائز حوكمة الشركات بدرجة عالية. وكشفت الدراسة أيضا أن االل

 تعزيز دعائم الشركة الحكم بدرجة عالية. 

( فقد هدفت إلى دراسة تأثير فعالية الرقابة الداخلية ودور التدقيق الداخلي تجاه أداء الحكومة 2014) Simangunsongأما دراسة 
ابي لفعالية الرقابة الداخلية ودور التدقيق الداخلي على األداء المحلي المحلية ،  وخلصت هذه الدراسة إلى وجود  تأثير اإليج

 الحكومات بشكل متزامن وجزئي.

( إلى فحص مدى تطبيق المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لمكونات الرقابة الداخلية ألغراض تدقيق 2012وهدفت دراسة جمعة )
لى قيق. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إالبيانات المالية عند تطبيق المعايير الدولية للتد

أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تطبق مكونات الرقابة الداخلية ألغراض تدقيق البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 
 الرقابة، وأقل نسبة لمكون تقييم المخاطر. بنسبة أقل من مستوى عال، حيث كانت أعلى نسبة لمكون بيئة

( إلى دراسة أثر تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية على دور الرقابة الداخلية وأساليبها . 2011بينما هدفت دراسة محمد )
ابة داخلية ية إلى وجود رقولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت نتائج البحث إلى الحاجة الضرور 

فاعلة من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وبالشكل الذي يسهل من إمكانية تكاملها مع األنظمة 
 .المعلوماتية اإلدارية والمالية، وذلك من خالل استمرار تحديثها وتطويرها لتحقيق أهدافها من الكفاءة والفاعلية واالقتصادية

( إلى التعرف على واقع الرقابة اإلدارية  الداخلية في المنظمات األهلية في قطاع غزة، من خالل 2009وهدفت  دراسة الفرا وشاهين )
التعرف على مدى توفر مقوماتها، وقياس مدى تحقيق الـنظم الرقابيـة المطبقة داخل المنظمات األهلية في قطاع غزة ألهدافها، ولقد تم 

ت األولية من خالل استبانة صممت خصيصا  لهذه الدراسة، كما تم استخدام أسلوب الحصر الشامل في دراسة الظاهرة، جمع المعلوما
( منظمة وزعت عليهم االسـتبانة. وتوصلت الدراسة إلى أنه يتوفر لدى المنظمات 129حيث بلغ حجم المجتمع مائة وتسعا وعشرون )

ة مقومات الرقابة اإلداريـة الداخليـة بمستوى مناسب، يساعد هذه المنظمات على تعزيز الشفافية األهلية الفلسطينية العاملة في قطاع غز 
ة ـوتحقيق أهدافها، كما وبينت الدراسـة أن توفر مقومات االتصال الناجح، ووجود الهيكل التنظيمي المناسب، وأن الـنظم الرقابيـة الداخلي

 ن عملية تقييم األداء تتم بطريقة سـليمة؛ حيـث تتنوع األساليب الرقابية المستخدمة.المطبقة في الجمعيات تحقق أهدافها، كما أ

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون السابع العدد

 م 2021 – الثاني كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

774 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة
غيرات على عمل وأثر هذه المتالتناولت الدراسات السابقة أبحاث مختلفة تتمحور حول دور أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز 

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع دور أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل في متغيرات متنوعة، وتختلف 
 بلدية الفحيص وما يميز هذه الدراسة هو تناولها لعينة الدراسة التي لم يتم اللجوء إليها سابقا  بكل موضوعية وتركيز، كما وتتميز هذه

نهج المستخدم وهو المنهج االستقرائي. وتتميز هذه الدراسة في سعيها إلى وضع تصور مقترح الدراسة عن الدراسات السابقة بالم
 الستخدام أساليب الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز عمل بلدية الفحيص، من خالل إنشاء وحدة للرقابة الداخلية داخل البلدية.

 منهجية الدراسة
نظرا  لطبيعة الدراسة ومدى مالءمة هذا المنهج لها، إذ ستدرس أثر المتغير  استخدمت الدراسة الحالية المنهج االستقرائي

 الظاهرة واقع يدرسالمستقل )واقع أساليب الرقابة الحديثة( على المتغير التابع )تعزيز العمل(، ومن أهم ما يميز هذا المنهج أنه 
 مور تتمثل بما يلي:بدقة. ويقتضي استخدام المنهج االستقرائي مراعاة عدة أ ويصف خصائصها

جمع كافة المعلومات والبيانات المتوفرة والضرورية لفهم مشكلة الدراسة وتفسيرها، وهذا يتطلب استخدام المصادر الثانوية من كتٍب  -1
 ومقاالت وغيرها. 

دورها في تعزيز الداخلية و أن تتوفر لدى الباحث القدرة والمهارة الالزمتين لتحليل الدراسات التي تتمحور حول واقع أساليب الرقابة  -2
 العمل.

 ملخص نتائج الدراسة
أن االهتمام بالرقابة الداخلية وأساليبها في العصر الحديث يعد من أفضل الخيارات المتاحة أمام الشركات من أجل  تجنب 

ى االهتمام ظهرت الحاجة إلالتجاوزات المالية التي تحدث في بعض المؤسسات؛ نتيجة ضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها، وعليه فقد 
بالرقابة الداخلية ، ودورها في تعزيز العمل في والمؤسسات والمنظمات المختلفة. كما وأن للرقابة الداخلية أهمية كبيرة فـي تحسين 

ن حمايــة ـموتعزيز أعمال المؤسسات نظرا  ألن مفهوم الرقابة الداخلية أضحى يقوم على تقييم منظومة الحوكمة والمخاطر، كما ويتضـ
جـة ر أصــول المنشــأة واالســتخدام األمثــل للمــوارد وذلك من أجل ضمان تحقيــق أهــداف المنشــأة وضمان سالمة البيانات المحاسبية ود

مصالحها ل االعتمـاد وذلك نتيجـة لحصول العديد من التطـورات ومن أهمها فصـل الملكية عن اإلدارة وما ترتب عليها من انحياز اإلدارة
والـذي تمثـل فــي تعــدد نشــاطات الشــركات وبعــد الفــروع عــن المراكــز  الشخصية، وتوسع الشركات مـن خـالل التكامـل األفقـي والعمـودي

 النتائج التي تم التوصل اليها ما يلي:الرئيســية. وعليه فأن من أهم 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون السابع العدد

 م 2021 – الثاني كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

775 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ما هي طبيعة النظام الرقابي الداخلي؟ 

التدقيق الداخلي ظهر كنتيجة حتمية للتطور االقتصادي وانطالقه من حيز المشاريع الفردية الى عالم المشاريع الكبيرة، أن 
ونتيجة الحاجة الملحة لإلدارة في توفر وسيلة مهمة لمساعدتها في انجاز مهامها من خالل ايجاد هذا النوع من التدقيق داخل 

تلك الوحدات ودرجة التعقيد فيها ادى ذلك الى زيادة االهتمام بالتدقيق الداخلي على اعتبار أنه الوحدات. ومع زيادة النمو في حجم 
وأن الهدف االساسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة اإلدارة في أدائها  عنصرا  أساسيا  وهاما  من عناصر الرقابة الداخلية للوحدة.

 موضوعية وتوصيات ومالحظات بناءة تختص بنشاط الوحدة بشكل عام. لمسؤولياتها بشكل فعال من خالل تزويدها بتقارير

ويتضمن نظام الرقابة الداخلية مجموعة من القواعد والسياسات واإلجراءات التي تنفذها المنظمة لتوفير التوجيه وزيادة الكفاءة وتعزيز 
داف إلجراءات الموضوعة لتقديم تأكيد معقول بتحقيق أهااللتزام بالسياسات، ويتكون هيكل الرقابة الداخلية للمؤسسة من السياسات وا

كيان معين، ويختلف نظام الرقابة الداخلية من مؤسسة أعمال إلى أخرى بحسب طبيعة العمل وحجمه، ولتحقيق الهدف المتمثل في 
د يتم اعتماد ما واالقتصادية للبلتنفيذ األعمال التجارية بشكل سليم لألنشطة التجارية في ضوء القوانين السائدة والظروف االجتماعية 

 يسمى بنظام أو هيكل الرقابة الداخلية، ويتم استخدامه وتطبيقه للتجنب األخطاء واالحتيال وللرقابة المنهجية على األنشطة.

ا أهمها: تنفذ منظ األعمال  مةومن جهة أخرى ال يمنع نظام الرقابة الداخلية التزوير واالحتيال فحسب، بل يحقق أهداف ا أخرى أيض 
فر و سياساتها بما يتوافق مع القوانين السائدة في البالد، ويقوم الموظفون بمسؤولياتهم الموكلة إليهم لزيادة الكفاءة في تنفيذ العمل، وت
يع مالبيانات المالية معلومات صحيحة وموثوقة مع االحتفاظ بحسابات مناسبة، كما وويعتبر نظام الرقابة الداخلية مسؤولية عامة لج

 الموظفين والمسؤولين وإدارة المؤسسة لمتابعة نظام الرقابة الداخلية.

ويتمثل دور التدقيق الداخلي في فحص مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية للمؤسسة وتقديم توصيات عند الحاجة إلى تحسينات 
 مكتب التدقيق الداخلي المسؤولية األساسية عن إنشاء الرقابة، وبما أن التدقيق الداخلي يجب أن يظل مستقال  وموضوعيا  ، ال يتحمل

أو الحفاظ على الضوابط الداخلية. ومع ذلك ، يتم تعزيز فعالية الضوابط الداخلية من خالل المراجعات التي يتم إجراؤها والتوصيات 
 التي يقدمها قسم التدقيق الداخلي.

 مال العام وصونه، وتحسين مـستوى األداء ورفع الكفاية اإلنتاجية؟ما هو دور وأهمية الرقابة الداخلية في المحافظة على ال 

أن الرقابة الداخلية هي عبارة عن وظيفة وقائية داخل المؤسسات تستخدم من أجل التأكد من وجود الحماية الضرورية  لألصول 
المطبقة  قييم فاعلية نظم وإجراءات الرقابةوسالمة السياسات اإلدارية وتقييمها إذ أن وظيفة التدقيق تعمل بشكل أساسي على قياس وت

ومدى كفايتها لتحقيق توجهات اإلدارة وأهداف المؤسسة، وعادة  ما تنشأ داخل المؤسساتضمن هيكالها التنظيمية من أجل ضمان تحقيق 
داخل  ف الواجب تطبيقهانظام الرقابة الداخلية بكل كفاءة وفاعلية والمحافظة على أصول وموارد المؤسسات مما يكفل تحقيق األهدا

وظائف الرقابة الداخلية تتمثل في أنها وظيفة وقائية تهدف بشكل أساسي إلى حماية أصول المنشأة، والتأكد من وعليه فأن  .المؤسسات
ة من خالل تحقيق اإلنتاجيدقة البيانات والمعلومات المالية المدونة بالدفاتر والسجالت، كما وأنها وظيفة ارتقائية تهدف إلى رفع الكفاية 

 .االستخدام األمثل لموارد المؤسسات. كما وأنها وظيفة أحكامية تهدف إلى ضمان االلتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية المرسومة
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 ما هو دور التصور المقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلية في تعزيز عمل بلدية الفحيص؟ 

ستخدام االسابقة في جزء اإلطار النظري والدراسات السابقة فقد تم الخروج بتصور مقترح لتفعيل في ضوء مراجعة عدد من الدراسات 
لتدقيق ا؛ وذلك نظرا  ألهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات. إذ أن  أساليب الرقابة الداخلية ودورها في تعزيز عمل بلدية الفحيص

م المؤسسي الفعال والمؤثر  في تحليل وتأكيد عوامل المخاطر، والعمل على الداخلي وأساليب الرقابة الداخلية تساهم في التحك
 التحليالت للنتائج وتقديم الضمانات والتأكيدات، ومساعدة اإلدارة في إعطاء أفضلية إلدارة المخاطر وأنظمة الرقابة .

كما ويمكن أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تساعد االدارة والمجلس من خالل تحسين إدارة المخاطر وعمليات الرقابة وكذلك تتولى 
 دورا  مهما  كوظيفة استشارية داخلية لتقديم تحليالت وتأكيدات وضمانات للمجلس فيما يتعلق باداء وظيفة إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة

 وعليه فأن فلسفة التصور المقترح تأتي لتحقيق عدد المعايير التي ُتشكل هذه الفلسفة من أهمها: الداخلية.

 .تحديد ومراقبة المخاطر بكفاءة وفاعلية في عمل بلدية الفحيص 
  .السيطرة على العمليات التنظيمية بشكل كفوء ومؤثر وفعال في عمل بلدية الفحيص 
  بلدية الفحيص.فاعلية العمليات التنظيمية في عمل 

ومن ناحية أخرى فأن األدوار الرئيسية المحددة لمجلس البلدية ولجنة التدقيق ووظيفة التدقيق الداخلي تركز على العديد من أبعاد من 
ة و يالرقابة وتقويم المخاطر واإلشراف على التوترات المحتملة والتي تتواجد في امتالك وظيفة التدقيق الداخلي التي تخدم مجلس البلد

 لجنة التدقيق.

 كما وأن وجود وحدة للرقابة الداخلية في بلدية الفحيص سوف يعمل بفعالية على تحقيق ما يلي:

 .المحافظة على المال العام واألصول 
 .المحاولة من تقليل مستوى المخاطر إلى أدنى مستوى 
 اتخاذ القرارات التصحيحية في عمل البلدية. حصول البلدية على بيانات موثوقة قابلة لتحليل وبناء تقارير دقيقة من أجل 
 .تحقيق الكفاءة واألستخدام األمثل للمال العام في البلدية 
 .ضمان فعالية وتحقيق أهداف الوحدة 

ومن ناحية أخرى فأن وجود وحدة للرقابة الداخلية داخل بلدية الفحيص سوف يساهم في المحافظة على نظام رقابة داخلية فعال من 
ر الرقابة الداخلية والتي تتمثل في البيئة الرقابية، واألنشطة الرقابية، والمعلومات واالتصال، وتحقيق المتابعة والمراقبة من خالل عناص

 خالل أجراء التقييم المستمر لعمل أنظمة الرقابة الداخلية.

زيز ركائز حوكمة الشركات بدرجة عالية. ( على أن االلتزام بكافة العناصر الداخلية تساهم في تع2015) Al-Zwyalifوتؤكد دراسة 
 كما وأن االلتزام بكل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية يساهم في تعزيز دعائم الشركة الحكم بدرجة عالية. 

( فقد خرجت بأن هناك  تأثير إيجابي لفعالية الرقابة الداخلية ودور التدقيق الداخلي على األداء 2014) Simangunsongأما دراسة 
 المحلي الحكومات بشكل متزامن وجزئي.
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زاهة والتزام نكما وأن وجود وحدة للرقابة الداخلية داخل بلدية الفحيص سوف يساهم في المحافظة على بيئة الرقابة من خالل تطبيق 
التدقيق الداخلي في دعم قدرات مساهمة ، و  كفاءة اإلدارة والعاملين ببلدية الفحيص، و  اإلدارة والعاملين ببلدية الفحيص بالقيم األخالقية

 . اإلدارة إلنجاز أهداف البلدية

تقييم المخاطر من خالل اهتمام اإلدارة بتصنيف وترتيب المخاطر التي وجود وحدة للرقابة الداخلية داخل بلدية الفحيص يساهم في وأن 
اهتمام مجلس  خاطر التي تواجه بلدية الفحيص،وتتعرض لها بلدية الفحيص، وكفاية خطط وبرامج ،وإجراءات اإلدارة للتعامل مع الم

 .كفاية وسائل اكتشاف الخطر وتصحيحه، و البلدية بأساليب اإلنذار المبكر لحدوث الخطر

 التوصيات
 في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحثة توصي بما يلي:

  وضلك من أجل رفـع مستوى التنسيق ما بين وحدات الرقابة الداخلية في ضرورة أنشاء وحدة للرقابة الداخلية في بلدية الفحيص
 بلدية الفحيص وديوان المحاسبة من أجل ضمان تحسين الصورة الذهنية للعاملين في هذه الوحدات.

 ل ضمان جحث البلديات في األردن على االهتمام بالتطبيق الصحيح لكافة اإلجراءات الخاصة بالرقابة والتدقيق  الداخلي من أ
 تحقيق األهداف المرجوة داخل البلديات.

  ضرورة قيام بلدية الفحيص بتطبيق التصور المقترح الستخدام أساليب الرقابة الداخلية نظرا  لدور هذا التصور في تعزيز عمل
 بلدية الفحيص وحماية أصول البلدية.
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Abstract 
"The reality of internal control methods in enhancing the work of the municipality of Fuheis" 

The study aimed to identify the reality of internal control methods in strengthening the work of the municipality of 

Fuheis. It also aimed to know the nature of the internal control system and to analyse and diagnose the availability and 

level of application of the basic administrative and financial components of internal control. The study also aimed to 

develop a proposed vision for using internal control methods to enhance the work of the municipality of Fuheis. To achieve 

the objectives of the study, the inductive approach was followed due to the nature of the study and the suitability of this 

approach to it. Among the most important findings of the study is that paying attention to internal control and its methods 

in the modern era is one of the best options available to companies in order to avoid the financial excesses that occur in 

some institutions. As a result of the weakness of its internal control systems, and accordingly, the need to pay attention to 

internal control and its role in promoting work in the various institutions and organizations has emerged. And that internal 

auditing appeared as an inevitable result of economic development and its launch from the space of individual projects to 

the world of large projects, and as a result of the urgent need for management to provide an important means to help it 

accomplish its tasks by creating this type of audit within the units. The study also found the need to activate the use of 

internal control methods in the municipality of Fuheis in order to enhance the municipality's work. This is due to the 

importance of internal control in institutions. As internal audit and internal control methods contribute to effective and 

influential institutional control in analysing and confirming risk factors, working on analyses of results, providing 

guarantees and assurances, and assisting management in giving preference to risk management and control systems. The 

study recommended the necessity for the municipality of Fuheis to implement the proposed vision for using internal 

control methods, given the role of this perception in enhancing the work of the municipality of Fuheis and protecting the 

municipality’s assets. 

Keywords: Internal control, the role of modern internal control methods, Work promotion, Fuheis 

municipality. 
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