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ملخص

وفقالشركاتحوكمةتفعیلفيالداخليالتدقیقوظیفةدورعلىالتعرفإلىالبحثھذایھدف
وحوكمةالداخليالتدقیقوظیفةحولالمختلفةالمفاھیمسنشرححیثالجدیدة،المعاییر

وظیفةخاللمنالشركاتحوكمةتفعیلمتطلباتنشرحسوف،ذلكإلىباإلضافةالشركات.
النتائج.بعضإلىالبحثھذاخلصالداخلي.للتدقیقالجدیدةللمعاییروفًقاالداخليالتدقیق
لتفعیل-الحوكمة)2110(المعاییرإلىشرطینیضیفالداخلیینالمدققینمعھدأنواألھم

حوكمة الشركات.

للتدقیقالجدیدةالمعاییرتفعیل،الشركاتحوكمة،الداخليالتدقیقوظیفةالمفتاحیة:الكلمات
الداخلي.

Abstract

This research aims to identify the role of the internal audit function
in activating corporate governance according to the new
standards, where we will explain the different concepts about the
internal audit function and corporate governance. In addition, we
will explain the requirements for activating corporate governance
through the internal audit function in accordance with the new
standards of internal auditing. This research reached some results.
More importantly, the Institute of Internal Auditors adds two
conditions to the standards (2110-Governance) to activate
corporate governance.

Keywords: internal audit function, corporate governance, activate,
the new standards of internal audit.
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المقدمة

الداخليالتحكمفيمساعدتھاعلىفیعملالمؤسسةداخلھامادوراالداخليالتدقیقیلعب

للعملیات وتحسینھا، حیث یمس ھذا الدور جمیع مستویات نشاط المؤسسة

الداخليالتدقیقإجراءاتواعدادالعملیةموضوعحولنظرةبإعطاءالتدقیقعملیةتبدأ

داخلیاالمحیطالوضعتشخیصیتمالتصورأوالنظرةھذهخاللفمنالموضوع،لذاكالمناسبة

لتلیھاالتدقیق,بعمیلةللقیاماستراتیجیةوضعیتمثمومنالناجم,الخطردرجةوتحدیدوخارجیا

حالفيلتحسینوالقابلیةبالمرونةالخطةھذهتتسمأنیجببحیثلذلك,الالزمةالخطةوضع

مرةكلفيالعملمععملھ,برنامجأوخطةبتنفیذالمدققلیبدأفیھ,مرغوبغیرمتغیراي

باالعتمادوھذاالداخليالتدقیقإدارةعلىالمسؤولالمدیرقبلمنذلكویتملألداء,ضبطعلى

كلفيوھكذانقصكلعلىالضروریةالتحسیناتبإدخالالقیاممعالمتابعة,نماذجإحدىعلى

خاللومنبذلكفینتجالمناسبة,االقتراحاتوتقدیممالحظتھتمماحولتقریرإعدادیتممرة

كل ھذه الخطوات معلومات مؤھلة التخاذ القرار وتسھم في اعداد قرارات ذات جودة وفاعلیة.

مشكلة البحث

یجبوھناالعامالمالعلىالحفاظفيأمانصمامالحكومیةالمؤسساتفيكفؤالداخليالمدقق

وخاصةالمالیةواألمور،الحكومیةالدوائرفيتواجدهوأھمیةالداخليالمدققدورإبراز

أنشطةتوسعومع،والمعنويالماديبالكیانومواطنیھاالدولةالصلةذاتالحكومیةاألموال

ال،العالمدولمنالعدیدفيالماليالنظامانتھاكحاالتمنالعدیدوظھوروالحكومةالدولة

حلولإلیجادالتفكیرفيوالبدءالمشكلةھذهعندتوقفھ.إلىیؤديمما،النامیةالدولسیما

علمیة وعملیة ال بد أن تساھم في وجود حلول لھذه المشكلة.
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ھدف البحث

علىیجبجید.داخليلمدققأساسًیاشرًطافائقةبعنایةالحقائقوتقییمالمھنیةالكفاءةتعد

التعبیراتإلىاللجوءأومسؤولةوغیرمتھورةببیاناتاإلدالءعناالمتناعالداخليالمدقق

دون أدلة مناسبة.

مفھوم التدقیق الداخلي

وموضوعياستشـاريتـأكیدينشاطھوالداخليالتدقیقالداخلیین:المدققینمعھدتعریف

بإیجادأھـدافھاتحقیقعلىالشركةیساعدھووعملیاتھا،وتحسینللشـركةقیمةإلضافةمصمم

منھج منظم وصارم لتقییم وتحسین عملیات إدارة الخطر، الرقابة و التحكم.

مسؤولةوظیفة،الشركةفيالداخليالتدقیقالداخلیة:الرقابةوللتدقیقالفرنسيالمعھدتعریف

جمیععلىالمسیرینواإلدارةتصرفتحتالموجودةاإلمكانیات)(للوسـائلدوريتدقیقعن

لإلدارةتابعةمصلحةطرفمنتؤمنالوظیفةھذهالشركة.ومراقبةإدارةأجلمنالمستویات،

التحققالدوريالتدقیقإطارفيالرئیسیةأھدافھاومناألخرى،المصـالحباقيعنمستقلةو

التنظیمـاتشرعیة،العملیاتصحیحة،المعلوماتكافیةضماناتتشملاإلجراءاتأنمن

فعالة والھیاكل واضحة ومناسبة.

الخدمات والمعلومات التي یوفرھا التدقیق الداخلي

علىالحفاظأجلمنتطبیقھاالواجبالضروریةاإلجراءاتمنیعتبرالداخليالتدقیقأنبما

أنمنالتأكدأجلومنالقانونیةالحدودوضمنالمرجوةاألھدافحسبالعملسیرحسن

الداخليالنظامیملیھوكمابھاالمسموحالحدودضمنبواجباتھمیقومونوالمدراءالموظفین

للمؤسسة ھذا من ناحیة.
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قبلمنإتباعھایجبأولیةكخطوةیعتبرالعملیاتتدقیقإجراءفإنأخرىناحیةومن

ذلك،الخارجیینالمدققینوصولقبللحساباتھاتدقیقبإجراءالملزمةوالشركاتالمؤسسات

أيأوالداخليالرقابةنظامفيقصورأيكشفعلىتساعدسوفالداخليالتدقیقعملیةكون

المؤسسةمنحمنالخارجيالمدققتمنعأوالخارجيالتدقیقعملیةتعثرقدمحاسبیةمشاكل

رأیا مساندا لبیاناتھا المالیة.

ومن بین الخدمات التي یقدمھا التدقیق الداخلي لإلدارة :

لفاعلیةمستقلتقویمتوفیربغرضلألدلةموضوعيفحصھي:الموضوعيالتأكیدخدمة.1

وكفایة إدارة المخاطر واألنظمة الرقابیة وعملیات الحوكمة باإلدارة

المؤسسةداخلتنظیمیةلوحداتتقدمالتيالمشورةعملیاتوھي:االستشاریةالخدمات.2

منھاوالھدف،الشركاتتلكمعباالتفاقالعملیاتھذهنطاقطبیعةوتحدد،خارجھاأو

إضافة قیمة للوحدة وتحسین عملیاتھا .

وباإلضافة لھاتین الخدمتین ھناك خدمات أخرى یقدمھا التدقیق الداخلي وھي :

تزوید اإلدارة بالتوجیھات والنصائح المتعلقة باألداء والنظام الداخلي●

تقییم إذا ما كانت اإلجراءات المتبعة تتفق مع سیاسات المؤسسة●

تقییم ما إذا كانت السیاسات الموضوعة یتم إتباعھا وتطبیقھا في المؤسسة.●

الوالیاتفيالداخلیینالمدققینمعھدقدمھاالتيالداخليللتدقیقالمھنياألداءمعاییرتمیزت

الجمعیةمناألفرادجمیعمساعدةھوالداخليللتفتیشاألساسيالھدفبأناألمریكیةالمتحدة

المھمةوالبیاناتوالمقترحات،التحقیق.منحھمخاللمن،اللتزاماتھمالناجحالمعرضفي

للتمارین قید المراجعة ، بصرف النظر عما یلي:

األنظمةبترتیبالمجلساھتمامخاللمنأنشطتھاعلىوالعملالجمعیةقیمةتوسیع●

وإعطاء البیانات التي تساعدھم في تنفیذ اإلجراءات.

تقییم والعمل على جدوى المدیرین التنفیذیین المخاطر.●

تقییم والعمل على جدوى السیطرة.●
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تقییم مدى كفایة دورات تنسیق ومراقبة تمارین الجمعیة والعمل علیھا.●

تقییم فعالیة استخدام األصول المختلفة في المكتب.●

التأكد من توافق تنفیذ المشاریع واألنشطة مع ما تم الترتیب لھ مؤخًرا.●

إلىباإلضافةالشركات،حوكمةدعمفيللمساعدةتأھیالًاألكثرھيالداخلّيالتدقیقوظیفةأّن

والمبادراتباالستراتیجّیاتالخاّصةالتشغیلّیةالفاعلیةوتقییماألساسّیة،الرقابةعملّیاتتدعیم

اإلدارّیة.

القرنفيالتقلیدّیةالمنظّماتفيالحالعلیھكانعّماالیومالمنشأةداخلالرقابةأدواتتختلف

ولمجلسالتدقیقوللجنةلإلدارةالمساندةالھاّمةالوظائفمنالداخلّيالتدقیقوأصبحالعشرین

اإلدارة والمدققین الخارجّیین وكذلك ألصحاب المصالح في المنشأة.

تلكتطبیقكیفّیةومراقبةالمخاطرمستوىتقییمتتضّمنالداخلّيالتدقیقمھّمةفإّنولذلك

معالداخلّيالتنظیممطابقةمدىتقّییموكذلكالمال،لرأساألدنىالحدفیھابماالمتطلّبات

المتطلّبات.

في:تتمثل متطّلبات اإلدارة من التدقیق الداخلّي

تقییم مستقّل لنظام الرقابة الداخلّیة.-

المساعدة في إعداد التقاریر عن الرقابة الداخلّیة.-

تقییم كفاءة العملّیات.-

تحلیل المخاطر.-

تأكیدات متعلّقة بالمخاطر.-

إجراء التقییم الذاتّي لكلٍّ من نظم الرقابة والمخاطر-

انواع التدقیق
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التدقیق التشغیلي✔

تدقیق االلتزام✔

التدقیق المالي✔

تدقیق االداء✔

التدقیق التشغیلي.1

الیوميالمستوىعلىسواء-للشركةالتشغیلیةاألنشطةتقییمعملیةإلىالتشغیليالتدقیقیشیر

قسمإلىفقطتنظرقدالتدقیقعملیاتمناألخرىاألنواعأنحینفيأوسع.نطاقعلىأو

مفصلةنظرةبمثابةإنھأكثر.یتعمقالتشغیليالتدقیقفإن،للشركةالمالیةالشؤونأوواحد

المنتظمالتدقیقأنحینفيالشركة.عملیاتتشكلالتيالداخلیةوالعملیاتاإلداراتجمیععلى

بھدف،ألعمالھاالشركةإدارةكیفیةیفحصالتشغیليالتدقیقفإن،المالیةالبیاناتبتقییمیقوم

زیادة الفعالیة الشاملة.

المتاحةوالبشریةالمادیةالمواردخاللمنتكلفةبأقلالعملانجازومعناھااالقتصادیة:●

للمنشأة.

منالقدربنفسوالمخرجاتالنتائجبتعظیموذلك،تكلفةبأقلاألھدافتحقیقأيالكفاءة:●

الموارد، أو تقلیل المدخالت مع تحقیق نفس المخرجات المحددة.

الفاعلیة: وتعني تحقیق األھداف المرسومة للبرامج واألنشطة.●

الھیكلمثلالتشغیلیةوالمجاالتاألنشطةمختلفیقیمأنالمدققعلىاألھدافھذهولتحقیق

التنظیمي والنشاط المحاسبي وأنشطة الشراء والتخزین واإلنتاج والرقابة والصیانة وغیرھا

:تدقیق االلتزام.2

الموضوعةواإلجراءاتبھاالمعمولوالقوانینباألنظمةااللتزاممدىمنالتحققإلىیھدف

من المؤسسة. وتقع على عاتق إدارة التدقیق الداخلي عبء:

- التأكد من تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات التي تصدرھا المؤسسة.
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- اإللمام الكامل بالقوانین واللوائح والتعلیمات العامة.

- رقابة مدى التزام اإلدارات المختلفة بتطبیق النظام الداخلي في إدارتھم.

:التدقیق المالي.3

المحافظةوكذلكالمالیةالمعلوماتعمىاالعتمادومدىالبیاناتدقةمنالتحققإلىیھدف

عمى األصول، وفق درجة المخاطر یتم تحدید نوعیة التدقیق أھو مسبق أم الحق.

وسالمةأمنمنالتحققھوالمعلوماتنظمتدقیقمنالھدفإنالمعلومات:نظمتدقیق

كاملة،صحیحة،وبطریقةالمناسبالوقتفيوالتشغیلیةالمالیةالتقاریرإلعطاءالمعلومات

ومفیدة.

تدقیق األداء:.4

ومدىالموظفینألداءواالقتصادیةوالكفاءةالفعالیةمنالتأكدھواألداءتدقیقمنالھدفإن

شاملبفحصیقومكونھباإلداريالتدقیقمنالنوعھذاعلىیطلقوالقوانین،باألنظمةااللتزام

لإلجراءات واألسالیب اإلداریة.

دور التدقیق الداخلي في تفعیل نظام الرقابة الداخلیة

العملأجلمنالداخلیةالرقابةنظامفيالقصورمواطناكتشافعلىالداخليالتدقیقیعمل

أھممنالداخليالتدقیقیعتبركماالداخلیة،الرقابةوتحسینتطویروبالتاليمعالجتھاعلى

الوسائل التي تستخدمھا اإلدارة بغرض التحقق من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة.

عالقة التدقیق الداخلي بنظام الرقابة الداخلیة

عالقةھناكأنالواضحمن،الداخليوالتدقیقالداخلیةللرقابةأعالهالبارزةالنقاطضوءفي

بینماتجاريكیانإدارةأساسھاعلىیجبالتيالضوابطالداخلیةالرقابةتحددحیثتكمیلیة

ھذهتأكیدیتمالداخلیة.الضوابطتنفیذمنیتحققوالذي،استقصائًیانشاًطاالداخليالتدقیقیمثل
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حیثالداخليوالتدقیقالداخلیةللرقابةالمطابقةاألھدافخاللمنأكبربشكلالتكمیلیةالعالقة

أن كال المجالین یھدفان في النھایة إلى حمایة المساھمین - مالكي الكیان.

وفعالیةمالئمةمدىتقییمالداخليالتدقیقنشاطعمىیجب"على1.ت2130المعیارنصكما

وأنظمةوالعملیاتبالحوكمةالمتعمقةالمؤسسةمخاطرمعالتعاملفيالرقابیةالضوابط

المعلومات بالنظر إلى:

- تحقیق األھداف االستراتیجیة  للمؤسسة.

- موثوقیة ومصداقیة البیانات المالیة والمعلومات التشغیلیة.

- فعالیة وكفایة العملیات والبرامج.

- حمایة األصول.

- االمتثال للقوانین واللوائح والسیاسات واإلجراءات والعقود.

فإنھ یحتاج إلى:

تحدید األنشطة الخاضعة للتدقیق، وتحدید أنظمة التشغیل ونظام الرقابة

- القیام بإعداد تقییم أولي لألنظمة

- تحدید مدى الفحص على أساس نتائج التقییم األولي

- القیام بأعمال الفحص وتقییم نتائجھ

- استنتاج فیما إن كانت الرقابة غیر مناسبة وغیر فعالة

- تقدیم تقریر نھائي لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، وتحدید التوصیات الالزمة لتحسین الوضع.
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العناصر التي تم تفعیلھا بواسطة التدقیق الداخلي

IRMوALARMوAIRMICفيالمحددالنحوعلى:المخاطرإدارة● ھي،)2002)

تحقیقبھدفبأنشطتھاالمرتبطةالمخاطرمنھجيبشكلالمنظماتتعالجحیثفعالةعملیة

فائدة مستدامة داخل كل نشاط وعبر محفظة جمیع األنشطة".

ینفذھا،"كعملیةالداخلیةالرقابة)COSO(الراعیةالمنظمةلجنةحددتداخلي:تحكم●

یتعلقفیمامعقولضمانلتوفیرالمصممةاآلخرینوالموظفینواإلدارةالكیانإدارةمجلس

للقوانیناالمتثالوالمالیةالتقاریروموثوقیة،العملیاتوكفاءةفعالیةفياألھدافبتحقیق

واللوائح المعمول بھا.

واالستقاللیةاالجتماعیةوالمسؤولیةوالعدالةوالمساءلةالشفافیةتحقیقإلىتھدف:الحوكمة●

الربحیةتعظیمإلىیؤديبماالمصلحةألصحابالمشتركةالمصالححمایةتحقیقوبالتالي

وتوفیر فرص عمل جدیدة.

نطاق التدقیق الداخلي: یكون نطاق التدقیق الداخلي كما یلي

ماتقییمألغراضالسابقةالمحاسبةلبیاناتمستقلتقییمبأنھعموًماُیعّرف:الماليالتدقیق●

حولالرأيوإبداءالشركةأصوللحمایةوموثوقةومتوافقةمناسبةالبیاناتھذهكانتإذا

فعالیة الرقابة الداخلیة للنظام.

والقوانین،القواعدللرقابةالخاضعالكیانبھایتبعالتيالدرجةمعیتعامل:االمتثالتدقیق●

وما،علیھاالمتفقواألحكامالشروطأو،بھاالمعمولوالرموز،والسیاسات،واللوائح،

إلى ذلك. قد یغطي تدقیق االمتثال مجموعة واسعة من الموضوعات.

مقابلللمؤسسةالبیئياألداءاختبارخاللھامنیتمعملیةھوالبیئيالتدقیق:البیئيالتدقیق●

،ذلكومعبوضوح.واألھدافالسیاساتھذهوتوثیقتحدیدیجبالبیئیة.وأھدافھاسیاساتھا

صرامةأقلبشكلمرةألولالبیئيالتدقیقعملیاتإجراءیتمماغالًبا،العملیةالناحیةمن

، بسبب عدم وجود الوثائق المناسبة في ھذه المرحلة.
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فيساھمتوكیفشركةداخلمحددةألنشطةتقییمھوالتشغیليالتدقیق:التشغیليالتدقیق●

نمو الشركة. كما یوفر ضماًنا حول مؤشرات األداء الرئیسیة لألعمال.

المؤسساتوفعالیةوكفاءةاقتصادتحدیداألداءتدقیقعملیاتتتضمن:األداءرقابة●

واللوائح.بالقوانینالتزامھامدىإلىباإلضافة،الحكومیةوالوظائفواألنشطةوالبرامج

تطور تدقیق األداء من المحاسبة والمراجعة المالیة.

وظائف التدقیق الداخلي

:خدمات التأكید.1

العملیةتخصاستنتاجاتأومستقلرأيتقدیمأجلمنلألدلةالموضوعيبالتقییمتھتموالتي

المدققبواسطةتتحددالتأكیدمھمةونطاقطبیعةالموضوعات،منغیرھاأوالنظامأو

الداخلي.

:خدمات استشاریة.2

طبیعةأنحیثالمھمة،لعمیلالخاصالطلبعلىبناءاوتنفذتوجیھاتبطبیعتھاھيالتي

ونطاق المھمة االستشاریة خاضعین لالتفاق مع العمیل.

والالموضوعیةعلىیحافظأنالداخليالمدققعلىیجباالستشاریةالخدماتأداءوعند

یفترض أن المسؤولیات اإلداریة قد تم القیام بھا بالكامل.

:وظیفة الفحص.3

ویعني مفھوم الفحص تدقیق األحداث والوقائع الماضیة للتحقق من اآلتي:

دقة وتطبیق الرقابة المحاسبیة ومدى االعتماد على البیانات المحاسبیة●

السرقةمنالكافیةبالحمایةمحاطةوأنھاعنھاالمحاسبةتمقدالمؤسسةأصولأن●

واإلھمال
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التنفیذ،وظیفةاالحتفاظ،وظیفةبینبالفصلیتعلقبماخاصةالداخلیةالرقابةاختبار●

ووظیفة المحاسبة

تقییم الضبط الداخلي من حیث تقسیم األعمال بما یحقق تسلسل تنفیذ العملیات.●

:وظیفة التقییم.4

كلأنمنالتأكدیتضمنالتقییممفھومفإنلذاالمالیة،األحداثلتدقیقامتداداالتقییموظیفةتعد

جزء من نشاط المؤسسة موضع مراقبة.

خاللمنالداخليللتدقیقبرنامجتأسیسخاللمنیكونالوظیفةھذهتحقیقفإنولذلك

فيیعدالداخليالمدققفإنذلكعلىوبناءاالمالیة،التقاریرخاللمنولیسالتنظیمیةالخریطة

ھذه الحالة ممثال لإلدارة

معالفرعیةاألنظمةأھدافتقاربمدىیقیمألنھوذلكالمالیة،لإلدارةممثالولیسالعامة

األھداف التي وضعتھا اإلدارة العلیا لھا، أو مدى تمشي النظام مع ما تتطلب اإلدارة.

فحصعلىتعملالمؤسسةفيالتنظیمیةالوظائفأھمومنضروریةوظیفةالداخليالتدقیق

ھذهیساعدحیثاإلدارة،لخدمةكأساسمستمربشكلوالمستنداتوالقیودالعملیاتوتقییم

األطرافمختلفتھممعقولةلتأكیداتتقدیمھخاللمنالمسطرةأھدافھاتحقیقفياألخیرة

ومنظمممنھجإطارعلىالداخليالتدقیقمھنةتقومالوظائفوكباقيبالمؤسسة،الصلةذات

أجلومنالدولیة،الداخليالتدقیقومعاییرالمینةلممارسةاألخالقيالمیثاقفيیتمثلللمھنة

تابعةالوظیفةھذهتكونأنیجبمھنتھفيالداخليالمدققوالداخليالتدقیقنجاحضمان

ألعلى المستویات اإلداریة في المؤسسة.

نظام الرقابة وعالقتھ بالتدقیق الداخلي

مصالحیحميالذياألولالدفاعخطبمثابةمؤسسةأيفيالداخلیةالرقابةنظامیعتبر

نظامأنحیثعامة،بصفةبالمؤسسةالصلةذاتاألطرافوكافةخاصةبصفةالمساھمین
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االعتمادیمكنالتيالمالیةالمعلوماتإنتاجلعلمیةالحمایةیوفرالذيالنظامھوالداخلیةالرقابة

علیھا في اتخاذ قرارات االستثمار السلیمة.

وضعیةعنومعبرةمصداقیةذاتمعلوماتبتولیدیسمحالداخلیةللمراقبةقوينظاموجودإن

.المؤسسة الحقیقة من جھة، ومن جھة ثانیة یمكن المؤسسة من تحقیق أھدافھا المرسومة

إجراءات نظام الرقابة الداخلیة
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داخلللعملیاتالجیدالسیرعلىتساعدالتياإلجراءاتمنمجموعةعلىالداخلیةالرقابةتقوم

المحاسبیةاإلجراءاتواإلداریة،التنظیمیةاإلجراءاتمنكلفيأساساوتتمثلالمؤسسة،

واإلجراءات العامة.

إجراءات تنظیمیة واداریة: وتضم النواحي التالیة:أوالً:

- تحدید اختصاصات اإلدارات واألقسام المختلفة بشكل یضمن عدم التدخل

ویقعالنھایةإلىالبدایةمنذمابعملیةأحدھمینفردالبحیثالموظفینبینالواجباتتوزیع-

عمل كل موظف تحت رقابة موظف آخر.

- توزیع المسؤولیات بشكل واضح یساعد على تحدید نتیجة الخطأ أو اإلھمال.

- تقسیم العمل بین اإلدارات والموظفین بحیث یتم الفصل بین الوظائف.

- تنظیم األقسام بحیث یجتمع الموظفون الذین یقومون بعمل واحد في حجرة واحدة.

بھقامماعلىكإثباتالمستنداتعلىبالتوقیعموظفكلیقوملكيصریحةتعمیمات-إعطاء

من عمل.

لونذاتبصورةمعینةإدارةكلتخصصورعدةومناألصلمنالمستنداتاستخراج-

معین.

سیرحسنمعذلكیتعارضالأنشریطةآلخرحینمنالموظفینبینتنقالتحركة-إجراء

العمل.

إجراءات محاسبیة: وتضم النواحي التالیة:ثانیاً:

الغشفرضیةیقللھذاألنحدوثھافوربالدفاترالعملیاتإثباتبوجوبتعلیماتإصدار-

وارفاقھبسرعة،عملیاتمنتریدهماعلىالحصولعلىالمؤسسةإدارةویساعدواالحتیال

بالوثائق المؤیدة األخرى.
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- عدم إشراك أي موظف في تدقیق عمل قام بھ بل یقوم بذلك موظف آخر.

- استعمال وسائل التوازن المحاسبي الدوري مثل موازین التدقیق العام.

- استعمال اآلالت المحاسبیة مما یسھل الضبط الحسابي.

والسجالتالدفاترفيواألرصدةالخارجمنالواردةالكشوفبیندوریةمطابقات-إجراء

كحالة البنوك والموردین ومصادفة العمالء.

األرصدةمعذلكومطابقةواالستثماراتوالبضاعةللنقدیةودوريمفاجئبجردالقیام-

الدفتریة.

إجراءات عامة  وتضم النواحي التالیة:ثالثاً:

- التأمین على ممتلكات المؤسسة ضد جمیع األخطار.

ضدتجاریةأومالیةأوراقأوبضائعأونقدیةعھدةبحوزتھمالذینالموظفینعلىالتأمین-

خیانة األمانة.

- وضع نظام رقابي سلیم لمراقبة البرید الوارد والصادر

- استخدام وسیلة الرقابة الجدیة بجعل سلطات االعتماد متماشیة مع المسؤولیة.

وعھدةالصكوككتوقیعالتامةبالعملیاتیتعلقفیماالمزدوجةالمراقبةوسائلاستخدام-

الخزائن.

األصولطبیعةتستدعیھاالتيالحاالتفيبالمؤسسةالخاصةلألقسامالتفتیشنظاماستخدام-

.بحیث تكون عرضة للتالعب واالختالس
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استنتاج

ثالثةبتفعیلالداخليالتدقیقوظیفةتقوم،الداخلیینالمدققینلمعھدالحدیثللمفھوموفًقا.1

عناصر (إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة).

ھناك أربعة مبادئ لقواعد األخالق (الموضوعیة ، النزاھة ، السریة ، والكفاءة)..2
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ومعاییرالسمات(معاییرالداخليالتدقیقوظیفةتنظمالتيالمعاییرمنسلسلتانھناك.3

األداء).

حوكمة الشركات ھي آلیة تربط جمیع األطراف في الشركة..4

ھناك خمسة مبادئ لحوكمة الشركات..5

وبیئة،اإلدارةلمجلسالجیدة(الممارساتللشركاتالرشیدةللحوكمةعناصرخمسةھناك.6

وعملیات الرقابة ، واإلفصاح والشفافیة ، وحقوق المساھمین ، وااللتزام).

الحوكمة).-2110(إلىشرطینالداخلیینالمراجعینمعھدأضاف.7

التوصیات

وبناًء على النتائج جاءت توصیات البحث كالتالي

لمناقشةبھموااللتقاءدوريبشكلومالحظاتھمالمراجعینآراءأخذالحكومیةالدائرةعلى

والشركاتاإلداراتفيالمراجعینعددزیادةعلیھمیجبتواجھھم.التيوالعقباتالمشاكل

آلیةإلنشاءالمدنیةالخدمةدائرةفيالحكومیةالدوائرتمثلھاأنیجبالحاجة.حسبلھاالتابعة

المدققین؛والخارجالداخلفيالمعتمدةالمعاھدفيالعاملینوتدریبالبشریةالمواردلتنمیة

وكذلك،المجالھذافيالمتقدمةالدولتجاربمنواالستفادة؛دوريوبشكلخاصبشكل

الندواتوحضورالدوراتخاللمنالمستجداتآخرومواكبةنفسھتطویرالمدققعلىیجب

العالج،الضعفنقاطومعرفةالتدقیقمجالفيجدیدھوماعلىواالطالعالعملوورش

ونقاط القوة والتطور.
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