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 الرقابة الداخلیة ودالالتھا في الحد من الفساد المالي

  "دراسة تطبیقیة في جھات رقابیة"
 

  مجید الشرع .د.م.أ

  الجامعة المستنصریة/  كلیة االدارة واالقتصاد

  

  :المستخلص 

ث المنع تضع تعد الرقابة الداخلیة في مفھومھا المحاسبي أداة منع وأداة اكتشاف لمنحنیات األمور المالیة فھي من حی
إجراءآت وضوابط لإلدارة تحد من الوقوع في األخطاء المالیة سواء عن قصد أو غیرقصد  ومن حیث اكتشاف 
االنحرافات المالیة فإنھا تمارس بواسطة متخصصین في علم المحاسبة ولدیھم سبل المعرفة في كیفیة التحقق من 

  .صرف األموال وإثباتھا

كافة السیاسات واإلجراءآت التي تتبناھا اإلدارة لمساعدتھا في تحقیق األھداف وكفاءة وتعني الرقابة من ناحیة أخرى 
  .العمل والمتضمنة االلتزام بسیاسةاالدارة وحمایة األصول و محاولة منع واكتشاف الغش والخطأ 

في تصید متطلبات ومن خالل المعنى المقصود في ھذا التقدیم نجد أن الرقابة الداخلیة ھي عبارة عن المجس الحساس 
الفساد المالي الذي یعني في مجملھ الحصول على المال دون حق مشروع بإتباع أسالیب قد تنصب في مجملھا بأسالیب 

  .الغش والخداع

ومن ناحیة اخرى البد ان  تكون  اجھزة الرقابة المالیة مؤھلة تاھیال مھنیا بحیث تكون مھیأة لتشخیص الخلل واسباب 
  .ملیات الرقابة المانعة من جھة وعملیات الرقابة الكاشفة من جھة اخرىحدوثھ كي تمارس ع

  :اآلتیةحاوروسنتناول في ھذا الم

  .بیئة الرقابة: المحور االول 

 .إجراءآت الرقابة: المحورالثالث

  .الطرق الرقابیة في تشخیص نواحي الفساد المالي ومعالجتھا و الحد منھا:  المبحث الثالث

ور بدراسة تطبیقیة على جھات رقابیة مثل دیوان الرقابة المالیة ومكاتب تدقیق خاصة والبنك وتقترن ھذه المحا
  . المركزي العراقي
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 :المقدمة

تعد الرقابة الداخلیة في مفھومھا العام اداة لتبصیر ادارة المؤسسة عن مدى االتساق في تنفیذ برامجھا واھدافھا وفقا 
ا المجال معرفة مصادرالتمویل للمؤسسة وكیفیة تشغیلھا وقیاسھا، ولذلك فأن للصالحیات المخولة، وھي تعني في ھذ

الرقابة الداخلیة تلعب دورا مھما في منع واكتشاف االخطاء وحمایة اصول المؤسسة سواء المادیة منھا مثل المكائن 
  .والمعدات او غیر المادیة مثل االصول غیر الملموسة

في عملیات ) Effectiveness and efficiency(عیار الكفاءة والكفایةولذا تركز الرقابة الداخلیة على م
  .الشغیل وعدالة ومعقولیة التقاریر المالیة والتزام المؤسسة في القوانین واالنظمة المرعیة

وتاسیسا على ماذكر اعاله فان  الرقابة الداخلیة تعطي المؤشرات االستداللیة للمؤسسة عن سیر عملھا و تكون 
ومن ھذا المنطلق فأن ) Deterioration Financial( كتشاف األنحرافات ومنھا عملیا ت الفساد الماليوسیلة أل

الفساد المالي یعد تصرفا الیتفق مع االنظمةوالقوانین التي تحكم عمل المؤسسة من ناحیة ویؤثر تأثیرا فاعال في 
را في الحد من نشاط المؤسسة االبداعي واخذ عامل الثقة وخاصة في الھیكل التنظیمي االمر الذي تترتب علیھ اثا

  .مكانتھا بین المؤسسات العاملة في ذات النشاط

وسنركز في دراستنا على فاعلیة دور الرقابة الداخلیة في التاكید على ان عملیات التشغیل في المؤسسة قد تم تنفیذھا 
، ثم نتطرق في الدراسة الى تحدید  االخطار وفقا لالتجاھات الصحیحة وان المؤشرات االستداللیة تؤكد ھذا المعنى

التي تحیط في بیئة المؤسسة والتي تحد من فاعلیة الرقابة الداخلیة ومن ثم تشخیص تلك االخطار تشخیصا مھنیا 
بحیث تبرز معالمھا بصورة التقبل الشك وخاصة فیما یتعلق بخطر الفساد المالي الذي اضحى مشكلة تھدد كیان 

لمالیة منھا بأن یزرع عنصر الشك في تنفیذ العملیات ولذلك یولد اثارا اخرى من اھمھا تعقید المؤسسات وخاصة ا
الروتین في التنفیذ مما یعطل اجراءآت العمل وتنفیذھا بالسرعة المطلوبة استجابة لتقنیات العصر التي تتسم بسرعة 

  .االنجاز

  .یستبطن امراض عدة تھدد كیان المؤسسات التي تسعى الى خدمة المجتمعلذلك یعبر عن الفساد المالي بأنھ مرض                    

  :وسنناقش في دراستنا موضوعات مختارة تصب في صلب الدراسة تتمثل في اآلتي

  .Environment of Controlبیئة الرقابة : المحور االول

  .Procedures of Internal Controlاجراءآت الرقابة الداخلیة:المحور الثاني 

 Methods ofالطرق الرقابیة في تشخیص نواحي الفساد المالي والحد منھا ومعالجتھا : لمحور الثالثا
Control for monitoring-processes about Financial deterioration.  

  .وتتناول الدراسة في حیثیاتھا جانبین احدھما نظري واآلخر عملي  
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  :مشكلة البحث

  :داخلیة عنصران مھمان یمثالن مشكلة الدراسة التي نحن بصددھا ھمایترتب على آداء الرقابة ال

تعد الرقابة اداة تحقیقیھ ذات مصداقیة في الكشف عن الخلل في اجراءات تنفیذ عمل المؤسسة مما یولد رد : االول
ویھ والتغطیة فعل لدى اولئك المنفذین خشیة كشف امورالیرغبون الكشف عنھا وقد یقفون حائال في ایجاد السبل للتم

  .مما یعرقل او یحاول عرقلة عمل الرقابة المھني

  

  اھمیةالبحث

تنشأ اھمیة الدراسة من خالل تشخیص العالقة الموضوعیة بین الرقابة الداخلیة كمفھوم  رقابي  واطار عملھا 
غیر النظامیة والتي المھني في المؤسسات وخاصة المالیة منھا مما یعني تأكید الدور الرقابي في الحد من العملیات 

  .قد تستبطن في طیاتھا مضمونا من مضامین الفساد المالي

  

  :اھداف البحث

  :یمكن تلخیص اھداف البحث من خالل محورین

  .تشخیص اھم المحددات التي تحد من فاعلیة الرقابة الداخلیة كأداة منع واكتشاف للمخالفات المالیة: المحور االول

ي تسلك بھا الرقابة الداخلیة في تفعیل دورھا لخدمة انشطة المؤسسة ومن ثم درء المخاطر الكیفیة الت: المحور الثاني
  .ومنھا مخاطر الفساد المالي

قد یمارس الرقابة الداخلیة اشخاصا بعیدون عن المھنة كما یحصل في كثیر من المؤسسات المالیة العراقیة، : الثاني
  .ھا في شفافیة المعلومات التي اضحت ضروریة في العمل الرقابيوھذا یؤثر سلبا على آداء الرقابة وترجمة عمل

  

  :فرضیات البحث

  :تستند فرضیات البحث على فرضیة رئیسیة تشتق منھا فرضیات فرعیة وكما یلي

  : الفرضیة الرئیسیة

الداخلیة  ان  العمل المؤسسي وخاصة من الناحیة المالیة یستبطن في طیاتھ بعض المشاكل التي تحد من عمل الرقابة 
مما یعني ان ھذه الرقابة قد ال تؤدي دورھا الفاعل المرسوم لھا وفقا لسیاقات الرقابة المتعارف علیھا مما یعني 

  .تعطیل آلیات اكتشاف الخلل ومنھا ما یتعلق بالفساد المالي نظرا لوجود بیئة مالئمة في الحالة العراقیة لھذا الفساد 
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  :الفرضیات الفرعیة

مفھومھا بانھا فرضیات تابعة عن كیفیةالتحقق من الدور الفاعل للرقابة الداخلیة في الحد من الفساد  یمكن اجمال 
المالي حیث تشخص ھذه الفرضیات عن وجود ضعف في نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات محل الدرلسة  مما 

  .یولد عدد من المشاكل والصعوبات  في اكتشاف الخلل المالي

  

  :حدود البحث

لغرض االحاطة بموضوع البحث بما ینسجم والھدف المقصود فقد جاء التحدید المكاني في عینة مختارة من مراقبي  
الحسابات اضافة الى جھات رقابیة مختارة منھا البنك المركزي العراقي دائرة الرقابة ودیوان الرقابة المالیة اما 

  2008- 2006التحدید الزماني فھي فترات حددت مابین 

  :سالیب جمع البیانات والمعلوماتا

اعتمدت الدراسة  على االبحاث والدراسات والمصادر العربیة واالجنبیةذات العالقة بموضوع البحث وكذلك استمارة 
  .استبیان مصصمة للغرض المقصود اضافة الى المقابالت الشخصیة والمواقع االكترونیة

  

  :منھجیة الدراسة

  ارالفرضیات استخدم االسلوب الوصفي التحلیليلغرض تحقیق اھداف البحث واختب

) Analytical Descriptive Approach( اذ تم االطالع میدانیا على نشاطات الجھات الرقابیة المختارة
المصارف بشطریھا الحكومي والخاص وبعض الشركات ( والتي تقوم بتدقیق نشاطات المؤسسات محل البحث وھي

من اجل  التعرف على مدى تقییمھا لنشاطات الرقابة الداخلیة في تلك المؤسسات وذلك ) الحكومیة الممولة ذاتیا
وفاعلیتھا في تشخیص معوقات تنفیذ العمل ومدى التزامھا بالضوابط المھنیة من حیث كشف الخلل وخاصة في ما 

  .یتعلق بالفساد المالي

  :ویمكن تقسیم منھجیة البحث الى قسمین

ھذا االطار اھم االفكار التي تطرقت الیھا الدراسات الوصفیة واالستنتاجات التي تم وقد تناول : االطار النظري - 1
  .استخالصھا من ھذا االسلوب بما ینسجم وحیثیات البحث

  

تم ) مرفقة بالبحث(وقد استند ھذا االطار على الدراسة المیدانیة اذ صممت استمارة استبیان: االطار العملي - 2
یة المستھدفة في عینة البحث وقد تم استخالص نتائج ذات صلة بفرضیات البحث التي توزیعھا على الجھات الرقاب

یبنى من خاللھا التصور الكامل عن دور الرقابة الداخلیة في الحد من الخلل المتوقع والذي یمھد لبیئة حاضنة للفساد 
  المالي
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  االطار النظري للدراسة

خالل ادبیات الفكر المحاسبي والتدقیقي اذ اشارت كتابات عدیدة یمكن تتبع  معنى ومفھوم الرقابة الداخلیة من 
بصورة مباشرة وغیر مباشرة الى ھذا المعنى والمفھوم فضال عن البحوث العدیدة في ھذا المجال ولكن ركزنا على 

الجتھ الخالصة المستفادة بما یخدم الجانب العملي للتطبیق اذ نحتاج للدخول مباشرة الى سببب الخلل وكیفیة مع
  .باسلوب یتصف بالواقعیة والمنھجیة

 :وبناء على ماتقدم فقد ركزنا على عدة نقاط تخدم ھدف البحث وحیثیاتھ وفقا للمحاور اآلتیة

  

  Environment Control: بیئة الرقابة: المحور االول

جو المناسب للعمل الرقابي تعني بیئة الرقابة االجراءآت التي توفرھا ادارة المؤسسة والتي تشكل في اطارھا العام ال
  .COSO Definition(1( وتمكن جھاز الرقابة الداخلیة من القیام بواجباتھ ضمن تصور معقول

  )  : Edo. Donnell 2005(  وھذا المعنى یتطلب من ادارة المؤسسة ما یأتي

والواجبات مكلف بأنجاز االعمال وھناك توصیف للوظائف بحیث تحدد المسوؤلیات : وجود ھیكل تنظیمي- 1
  .والصالحیات

وتعني وجود خطة عمل واضحة عن كیفیة  الصرف واجراءآتھ من الناحیة المالیة وكذلك : سیاسات التشغیل - 2
صالحیات المخول بالصرف والجھة النھائیة التي تصادق على الصرف ألن ضبابیة االجراءآت تؤدي الى تجاوز 

خول ومن ثم فقدان تسلسل الموافقات مما یعطي مدخال للفساد الصالحیات او امضاء الموافقة من قبل شخص غیر م
  المالي الذي نحن بصدده    

وھذه نقطة جدیرة باألھتمام اذ توجد وظیفة التدقیق الداخلي ضمن تشكیالت الھیكل التنظیمي : الرقابة االداریة - 3
السكان والتجارة والشركات التابعة وخاصة بالنسبة للمؤسسسات التي ترتبط بأعمال مالیة مثل وزارات الكھرباء وا

لوزارة الصناعة والمعادن وغیرھا حیث ترتبط وظیفة التدقیق الداخلي بأعلى سلطة اداریة في الھیكل التنظیمي كي 
تخرج من سیطرة التأثیرات في صالحیاتھا ومن ثم فحص عمل الرقابة الداخلیة للتأكد من كفاءتھ وانھ یعمل ضمن 

 .مما یعني رقابة مانعة للحد من الفساد الماليالضوابط وا ألجراءآت 

  

  :اجراءآت الرقابة الداخلیة: المحور الثاني

  :تعد اجراءآت الرقابة الداخلیة من االھمیة بمكان في كشف االنحرافات المالیة ولذلك فانھا تمارس في اتجاھین

  

  

  

  
1 www.coso.org/publications/executive_summary_interrgrated _framework.htm 

http://www.coso.org/publications/executive_summary_interrgrated
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التأكد من سیر العمل وفق الضوابط المقررة بما یعني تجنب ایة معامالت ال تتخذ االتجاه الصحیح  :االتجاه االول
بعبارة ان الرقابة الداخلیة ومن ) SEC Interpretive Guidance 2007  (ویلخص احد المواقع ھذا االتجاه

بانھا  )  Operational Control(ومن آلیات رقابة التشغیلخالل عملیات التشغیل تتأكد من التقاریر المالیة 
  ).2001الكخن ( صممت ألنجاز اھداف التشغیل في المؤسسة 

التاكد من ان العملیات التي تم تمریرھا ولم تتجاوز صالحیات الصرف وانھا تمت وفقا لالجراءات  :االتجاه الثاني
  .الصحیحة

بأن الرقابة الداخلیة في مجریات اجراءاتھا تأخذ  Matti Mattila 2008 (1(ویشیر احد الباحثین الى ھذا المعنى
  Environment Socialي ومن قبیل ذلك البیئة االجتماعيمجاال توجیھیا انتقادیا لمجریات العمل التشغیل

  .وكذلك ھیكل الرقابة الداخلیة نفسھا) Effecting behavior of employees (والسلوك  المؤثرللعاملین

ألجراءآت المشار الیھا كعینة انتقائیة من كتابات عدة في ھذا المجال تؤكد الحد من امكانیة االلتفاف على ان ا
الضوابط الداخلیة من خالل تواطؤ احد االداریین او احد الموظفین مع اطراف خارج المؤسسة او من داخلھا على 

  .تمریر معامالت مشبوھة تتعلق بالفساد المالي

  ):1999الحسني  ( ى المقصود فأن االجراءآت الرقابیة یمكن ایجازھا بأآلتي ومن خالل المعن

  .فحص الدقة الحسابیة والمحاسبیة للسجالت والمستندات -1

  .فحص المعامالت والتأكد من تنفیذھا وفق القرارات العامة -2

المخصصة لھا وفي الفترة المالیة  التأكد من ان كافة المعامالت واالحداث المالیة تسجل اوال بأول وفي الحسابات  - 3
  .التي تعود لھا

اجراء المقارنات الالزمة لحاالت الصرف والموافقات لحاالت سابقة وحاالت مستجدة خالل فترات معقولة للوقوف  -4
 .على اسباب التباین ان وجدت

  :الطرق الرقابیة في تشخیص نواحي الفساد المالي والحد منھا ومعالجتھا: المحور الثالث

یشكل الفساد المالي في مفھومھ الحدیث ظاھرة مستشریة وخاصة في الدول التي تعرضت لھزات عنیفة في فقدان 
بنیتھا التحتیة في كافة االتجاھات مع وجود تدخالت خارجیة تؤطر لسیاستھا مسوغات تقتضیھا مصالحھا الداخلیة 

  .والخارجیة مثل الحالة التي یمر بھا العراق في الوقت الراھن

  .وفي ظل ھذه البیئة نجد بأن  الفساد المالي یأخذ اشكاال ملتویة كتلوي الثعبان عندما یرید االنقضاض على فریستھ

  .وقد یسھم غیاب الرقابة الداخلیة الفاعلة في تھیئة الجو لممارسة الفساد المالي

رتبط باالدوار والمسؤولیات التي لھا وتتخذ الطرق الرقابیة التي تعد قنوات الرقابة الداخلیة اتجاھات ذات داللة ت
  :عالقة بالرقابة الداخلیة ومن بین ذلك مایأتي

  

  
1 Matti Mattial : The Escar Model (www.saunalahti.fi) 

http://www.saunalahti.fi)
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  : :Managementاالدارة-1

مسؤولیة لدیھ  )The top manager (اذ تؤكد االدبیات المحاسبیة والتدقیقیة ان المدیر التنفیذي او المدیر العام
تتلخص في تصمیم المسارات الرئیسة للرقابة الداخلیة وھو بھذه المھمة یراقب اداء المدیرین التابعین لھ وعلیھم 
مالحظة ما اوكل الیھم من مھمات الرقابة الداخلیة من اجل السیطرة على مجریات االمور وان تكون السبل التي 

 .یضعف واجبات الرقابة الداخلیة  آن واحد من تسرب اي خلل تسلكھا الرقابة الداخلیة سبال كاشفة ومانعة في
2002) Jean. C  .(  

  ):Board of Directors:مجلس االدارة- 2

كما ھو معلوم ان االدارة بمفھومھا التقلیدي  مسؤولة امام مجلس االدارة والذي یعبر عنھ حدیثا بانھ یمتلك سلطة 
لھذا المجلس جمیع المعلومات التي من خاللھا یستطیع توجیھ  ولھذا ینبغي ان تتوفر) Governance(الحاكمیة 

االدارة لمعالجة الخلل الرقابي ان وجد او توفیر الحمایة في عدم تسرب اخطاء قد تخل في آداء المؤسسة فقد تھمل 
تمتع بالقوة الذي ی ادارة المؤسسة في مرحلة ما من عملیات التشغیل واجبات الرقابة الداخلیة ولذا فأن مجلس االدارة

والفاعلیة ولھ قنوات اتصال شاملة لنشاط المؤسسة من مالیة وقانونیة یستطیع تدارك االخطاء التي تؤدي الى الفساد 
  ) .  2003دھمش ، وابو زر   (المالي 

  :Auditorsالمدققون - 3

الحكم على نشاطاتھا ان المدققین الداخلیین والخارجیین لھم دور فاعل في تشخیص مسؤولیات الرقابة الداخلیة و
عدة من اجل التأكد من  وطرح التوصیات الالزمة في الحكم على الرقابة الداخلیة حیث یتبع المدقق الخارجي اسالیب

صحة االثبات في السجالت ومنھا اسلوب العینات االحصائیة وفق اسس مدروسة حیث ال یسع المجال لشرحھا النھا 
  ).2003( صیام ( خارج نطا ق البحث 

  :من خالل الطروحات المشار الیھا یمكننا تلخیص طرق الرقابة الداخلیة للحد من الفساد المالي بما یأتيو
  :Preventive Control:الرقابة المانعة - 1

وھي الرقابة التي  تحدد االجراءآت الالزمة التي تبین االرضیة الالزمة لتجنب الوقوع في الخطأ المادي قبل حدوثھ ففي 
مالي تحدد محتوى الفساد المالي والظروف التي تشكل بیئة مالئمة لھ وفي ضوء ھذه المؤشرات تسعى مجال الفساد ال

الرقابة الداخلیة الى وضع ادوات الردع عن ارتكاب ھذا الفساد مثل ایضاح العقوبات التي تترتب على كل نوع من 
ایل علیھ شریطة ان یكون منتسبوا انواع الفساد وتكون ھذه العقوبات مغطاة بجانب قانوني بحیث یصعب التح

  ).2003، الشرع  2003مطر (المؤسسة على درایة بذلك  

ووفقا ألرآء المنظمات المھنیة تعد ھذه الرقابة مؤشرا ألدارة الخطر في المؤسسة ومن ذلك ما اصدرتھ لجنة دعم 
المانعة جزءا متمما من اذ اشارت ھذه اللجنة في تقریرھا الى اعتبار الرقابة  COSO 2004 P6(1(المنظمات

ادارة الخطر في المؤسسة وھي بھذا المنحى تعد بصورة عامة اداة كفوءة وفاعلة في ادارة الخطر قبل 
  ). 2003صفور ع(وقوعھ

 

 

 

 
1 Committee of sponsoring Organizations 2004 Enterprise Risk Management 
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 Current Control: الرقابة الجاریة - 2
  

الوصفیة في مجال عملھا حیث یكون لدیھا تصور كامل عن مجریات العمل التشغیلي وانھ یؤدى وفقا  وھي الرقابة
للضوابط واألجراءآت التي تحكم اطار العمل ولذلك فأن تشخیص  حاالت الفساد المالي التي ترتكب اثناء ممارسة 

ة لواجباتھا ومن المعلوم ان اكتشاف حالة العمل التفلت من مسوغات االكتشاف فیما اذا كانت الرقابة الداخلیة واعی
  ) (John A. 1997الفساد في وقتھا یؤدي الى عدم تجدید المحاولة ویمثل حالة ردع لھا ابعادھا االداریة  

المعیار ( وھذا االمر لھ انعكاساتھ على مھمة مراقب الحسابات الخارجي  وقد ورد في احد معاییر المراجعة الدولیة
ان ھناك عالقة عكسیة بین مخاطر االكتشاف وبین المستوى المشترك لمخاطر الرقابة فمثال عندما تكون ) 400م رق

 . )2004، الزعبي  1998امین  0المخاطر مرتفعة ینبغي ھنا تشدید اجراءات التدقیق الخارجي والعكس صحیح  

  

 Following Control:الرقابة الالحقة - 3
  

یة لنظام الرقابة الداخلیة داخل االدارة تطبق بصورة روتینیة كأجراء احترازي للحد من وھي تمثل االجراءآت العمل
المشاكل التي تعترض االدارة وبذلك تعد مؤشرا ایجابیا لالدارة بأن االمور نفذت كما ھو مطلوب وان ال اثر للفساد 

  المالي على سبیل المثال

 What(األمور التي التستطیع الرقابة الداخلیة عملھا  وبناءا على ما تقدم ینھض في مجال التطبیق العملي
Internal Control Cannot Do? ( وخاصة في ظل غیاب ھیكل تنظیمي یسھل تمریر المعامالت في خطوات

  .متوازنة تحدد من خاللھا الصالحیات

حد ان نظام الرقابة الداخلیة ب AICPA Audit Committee 2005(1(وتلخص بعض الدراسات المتخصصة
ذاتھ ال یضمن ان الموسسة تكون ناجحة ولكنھا تعطى صورة واضحة عن التقدم او العجز الحاصل بالمؤسسة في 

  ). Marshall 2005( ة ناجحتأدیة اعمالھا ولذلك فان الرقابة الداخلیة التستطیع تحول االدارة غیر الكفؤة الى ادارة 

    

 االطار العملي للدراسة

  :على اآلتي تم التركیز في ھذا الجانب

  :مجتمع الدراسة: أوال

یتكون مجتمع الدراسة من  اجھزة رقابیة تشرف عل عملیات التدقیق والرقابة الداخلیة اھمھا دیوان الرقابة المالیة 
دائرة ( والبنك المركزي العراقي  وبعض مكاتب التدقیق الخارجي اضافة الى اجھزة تتمثل وظیفتھا الرقابیة مثل

اذ تتعرف من خالل  ما یعرض علیھا من قوائم مالیة للمؤسسسات محل البحث لغرض ) فالضریبة  والمصار
التعرف على صحة تلك القوائم المالیة وخاصة مایتعلق  بقائمة الدخل  حیث یتم التعرف على صحة احتساب الضریبة 

غرض تقییم مراكزھا من خالل فحص القوائم المالیة للمؤسسات المعنیة ل  اضافة الى بعض المؤشرات الرقابیة
  .المالیة من حیث منح االئتمان 

 

 

1 American Institute of Certified Pubic Accountants, Inc new York 2005  
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) 90(وقد تم اختیار عینة عشوائیة ممن لدیھم أإلطالع على أعمال المؤسسات المالیة  وتدقیقھا وقد تم توزیع
) 80(ة معینة لتعكس نتائجھا حیثیات موضوع الدراسة وقد تم االستفادة مناستمارة استبیان  مصممة وفق ھیكلی

وقد وزعت االستمارات على دائرة الرقابة الداخلیة في البنك المركزي وھي تضم عددا  منھا حیث تم تحلیل نتائجھا
  . فضال الى بعض مكاتب التدقیق الخارجي الباس بھ من المدققین

  :أسلوب جمع البیانات- : ثانیا

فضال عن األبحاث والدراسات المنشورة ذات الصلة بالموضوع فقد اعتمد البحث في جانبھ العملي على أسلوب 
أألستبانة في جمع البیانات وقد اشتملت ھذه  أألستبانة على أسئلة  تتعلق بأھم المؤشرات التي تتعلق بالرقابة 

  .الداخلیة ذات المسساس بموضوع البحث  الداخلیة اذ تم طرح  جملة اسئلة منتقاة تناولت اوجھ الرقابة

  

  المالئمة في تحلیل البیانات واختبار الفرضیات ومنھا  استخدم الباحث بعض أألسالیب أإلحصائیة: ثالثا

  :ما یأتي

اذ  تم إیجاد بعض مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت بھدف عرض نتائج : أسالیب أإلحصاء الوصفي - 1
 .من خالل إیجاد الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الدراسة ووصف أإلجابات

  
 .اذ تم استخدم ھذا أالختبار لفحص فرضیات البحث: Test-One sample Tاختبار  - 2
  
  

  
 :تحلیل إجابات أالستبیانات واختبار فرضیات البحث: رابعا

ر صحة الفرضیات فقد تم لغرض معرفة المعطیات التي تناولھا البحث في سبیل الوصول إلى الھدف المطلوب واختبا
 :إفراغ محتویات أإلجابات في جداول كي تعطي الدالالت المنطقیة للنتائج وكمایأتي

 

  )1(جدول رقم

  ضرورة  الرقابة في الھیكل التنظیمي لمؤسسة مالیة

 النسبة التكرار أإلجابات

 %80 64 موافق

 %20 16 محاید

 0 0 رفض
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  )2(جدول رقم

  كل التنظیمي لمؤسسة مالیةضرورة  الرقابة في الھی

 النسبة التكرار أإلجابات

 %80 64 موافق

 %20 16 محاید

 0 0 رفض

 

 

  )3(جدول رقم

  اطالع العاملین على مضامین الرقابة الداخلیة

 النسبة التكرار أإلجابات

 %70 56 موافق

 %30 24 محاید

 0 0 رفض

 

 

 

  )4(جدول رقم

  قابة الداخلیةدور ادارة المؤسسسة في تفعیل دور الر

 النسبة التكرار أإلجابات

 %20 16 موافق

 %80 64 محاید

 0 0 رفض
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  )5(جدول رقم

  طبیعة عمل  المؤسسة ومالءمتھ للشفافیة

 النسبة التكرار أإلجابات

 %40 32 موافق

 %50 40 محاید

 %10 8 رفض

 

 

  )6(جدول رقم

  دور ادارة المؤسسة في تسھیل مھمات الرقابة الداخلیة

 النسبة التكرار أإلجابات

 %40 32 موافق

 %20 16 محاید

 %40 32 رفض

                                    

 

  )7(جدول رقم

  ضرورة اخصاع التقاریر المالیة للرقابة الداخلیة فبل افراراھا

 النسبة التكرار أإلجابات

 %70 56 موافق

 %20 16 محاید

 %10 8 رفض
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  ) 8(جدول رقم

  ة ان یكون موظفي الرقابة االداخلیة من المتخصصین بالعمل المحاسبيضرور

 النسبة التكرار أإلجابات

 %80 64 موافق

 %10 8 محاید

 %10 8 رفض

 

 

  )9(جدول رقم 

  الصالحیات لموظفي الرقابة الداخلیة  تكون كافیة  ألنجاز مھماتھم

 النسبة التكرار أألجابات

 %40 32 موافق

 %40 32 محاید

 %20 16 رفض

 

 

  )10(جدول رقم

  ان معالجة االخطاء السابقة لھا اثر فعال في تفعیل دور الرقابة الداخلیة

 النسبة التكرار أإلجابات

 0 0 موافق

 %50 40 محاید

 %50 40 رفض
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  لیات ومن استعراض مدلوالت الجداول أعاله نجد إن دور الرقابة الداخلیة في ظل بیئة مالئمة في تنفیذ العم

 :االموكلة الیھا تأخذ النسب  أآلتیة في المجموع

 النسبة اإلجابات 

 %47 موافق

 %34 محاید

 %19 رفض

 %100 المجموع

 

  ما إجابات الموافقین الحد أألعلىوھذا مما یعزز فرضیات الدراسة اذ  تشكل إجابات الرافضین الحد أألدنى للنسب بین
نتائج فرضیات الدراسة للتأكد من صحتھا كانت المعطیات كما یعرضھا الجدول الختبار  T-testوباستخدام أسلوب 

  )11(رقم

  )11(جدول رقم

T- test  

 النتیجة Sig الجدولیة Tالمحسوبة  لمحدداتا

ھل تعتقد ان الرقابة الداخلیة ضرورة في الھیكل 
 قبول 0 1. 85 41. 108 .التنظمي للمؤسسة المالیة

 = 0 1. 65 29. 436 .ة للرقابة الداخلیةوجود تعلیمات محددة وواضح

 = 0 1. 75 33. 942 .اطالع العاملین على ماتعنیھ الرقابة الداخلیة

 = 0 1. 25 27. 776 موافقة ادارة المؤسسة على تفعیل دور الرقابة 

 = 0 1. 35 18. 379 .طبیعة عمل المؤسسة ومالئمتھ للشفافیة

 = 0 1. 05 10. 434 .لرقابةدور ادارة المؤسسة في تسھیل مھمات ا

ھل تعتقد ان التقاریر المالیة تخضع لعملیات الرقابة 
 = 0 1. 65 22. 109 ؟.قبل اقراراھا

ھل تعتقد ان موظفي الرقابة البد ان بكونوا من 
 = 0 1. 75 24. 292 .المتخصصین في مجال العمل المحاسبي؟

ھل تعتقد ان تكون الصالحیات لموظفي الرقابة  
 = 0 1. 25 14. 847 خلیة كافیة ألنجاز مھامھم؟الدا

 = 0 0.55       9.  777 ھل تعتقد ان معالجة االخطاء السابقة تؤخذباالعتبار   
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  المحسوبة اكبر من قیمتھا الجدولیة وبالتالي یتم قبول الفرضیات مما یدل)  T(ان قیمة) 11(ویالحظ من الجدول رقم

لرقابة الداخلیة وجودة مخرجات  المعطیات في عینة االدراسة من اجل الحد من الفساد على وجود  عالقة إحصائیة بین ا
  .المالي قدر األمكان

وباستخدام أسلوب اإلحصاءآت الوصفیة ألراء العینة حول  تأثیر دور الرقابة للحد من الفساد المالي الذي یشكل ظاھرة  
  :یأتي من المعطیاتما) 12(ذات داللة في مجتمع الدراسة یعرض الجدول رقم

  

  )12(جدول رقم

  اإلحصاءآت الوصفیة حول تأثیر المحددات في ظل أنظمة محاسبیة الكترونیة

  الوسط   المحددات

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري 

   معامل

  االختالف

  النسبة

  التاثیر 

ھل الرقابة الداخلیة ضرورة تعتقد ان في الھیكل 
  %76  %24  0.40 2.80  التنظیمي لمؤسسة مالیة

  %79  %21 0.49  2.60  وجود تعلیمات محددة وواضحة للرقابة الداخلیة

  %78  %22  0.46  2.70  اطالع العاملین على ماتعنیھ الرقابة الداخلیة

  %85  %15  0.40  2.20  موافقة ادارة المؤسسة على تفعیل دور الرقابة

  %84  %16  0.64  2.30  طبیعة عمل المؤسسة ومالئمتھ للشفافیة

  %89  %11  0.90  2.00  المؤسسة في تسھیل مھمات الرقابة دور ادارة

  %81  %19  67..0  2.60  ھل تعتقد ان التقاریر المالیة تخضع للرقابة قبل اقرارھا

  %80  %20  0.64  2.70  ھل تعتقد ان الصالحیات لموظفي الرقابة كافیة؟

ھل تعتقد موظفي الرقابة بان یكونوا متخصصین في 
  العمل لمحاسبي

2.20  0.75  15%  85%  

  %99  %1  0.50  1.50  ھل تعتقد ان تكون الصالحیات للرقابة كافیة

  %84  %16  0.55  2.36  المتوسط

  

) 3(وھو أدنى من متوسط أداء القیاس  36.2إن الوسط الحسابي للمحددات مجتمعة ھو ) 12(ویالحظ من الجدول رقم 
كم یالحظ % 60بة المعتمدة في ھذه الدراسة وھي وھي أعلى من النس% 84كما بلغت نسبة التأثیر للمحددات مجتمعة 

مما یدل على وجود انسجام واضح بین إجابات % 50انخفاض معامل أالختالف عن النسبة المعتمدة في الدراسة وھي 
  .عینة الدراسة وانخفاض التباین بینھا مما یعزز فرضیات البحث
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  النتائج والتوصیات

جانبیھا النظري والعملي تم استخالص بعض النتائج والتوصیات ومنھا  من خالل  استعراض معطیات الدراسة في
  :مایأتي

  
  :النتائج: أوال

ھناك العدید من العوامل التي تؤثر على موضوعیة الرقابة الداخلیة في تأدیة عملھا ومنھا بعض المحددات ذات  - 1
  ..طبیعة اداریة

  .ھا ذات تأثیر في ایجاد قرارات مفیدة  لالدارةتعتبر طبیعة عمل الرقابة الداخلیة وخصوصیتھا وتنوع - 2

تعتبر الرقابة الداخلیة نظام فعال في تشخیص عملیات الخلل في عمل االدارة وخاصة فیما یتعلق باالمور المالیة  - 3
 ..ودرء مخاطرھا

دقیق الداخلي و یعتبر التأھیل العلمي والعملي لموظفي الرقابة الداخلیة مكمال في تعزیز اداء العمل لوظیفتي الت - 4
 .التدقیق الخارجي

تعتبر طبیعة النظام المحاسبي للعملیات التشغیلیة وكیفیة تنفیذھا من المؤثرات في إیجاد نظام رقابة داخلیة فعال  - 5
  .یخدم في  تشخیص المعوقات  التي تعد حاجزا  یعوق اكتشاف مسوغا ت الفساد المالي

االنظمة مما یعني خلل في الرقابة الداخلیة ویؤدي ذلك الى احتمالیة وجود عدم التزام ادارة المؤسسة بالقوانین و - 6
  .عدد من االنحرافات والتجاوزات التي تعد من الفساد االداري والمالي

ان ضعف الرقابة الداخلیة قد یشكل عائقا لعمل مراقب الحسابات وخاصة من ناحیة االطالع والوقت المحدد لھ  - 7
 .ة المطلوبةفي انجاز مھمتھ بالصور

 :التوصیات:ثانیا

  بناء على النتائج السابقة وبھدف تشخیص دور الرقابة الداخلیة

  .إعادة النظر في الطرق التقلیدیة للرقابة  الداخلیة بما یواكب التطور التكنولوجي - 1

مل الرقابي تأھیل موظفي الرقابة الداخلیة عن طریق التدریب والدورات الخاصة  بما یؤدي إلى تفھمھم  للع - 2
  ..وطبیعة العملیات المالیة التي قد تشكل بیئة للفساد المالي

وضع معاییر وقواعد واضحة لتنظیم العالقة بین جھاز الرقابة الداخلیة ونشاط المؤسسة بما یعزز حیادیة ھذا  - 3
  .الجھاز في تشخیص عملیات الخلل المادي  

یكون ھذه الرقابة وسیلة االدارة الفعالة في تشخیص معوقات العمل  التخطیط الجید لعملیة الرقابة الداخلیة  بحیث - 4
  وتشجیع العوامل االیجابیة 

  .تقییم أألخطار أإلستراتیجیة في العمل المصرفي بحیث یكون التدقیق الخارجي عنصر فاعل في البینة على ذلك - 5
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Abstract: 

 The Internal  Control in it is accounting  concept is a tool of prevent and  
discover for financial affairs .It is from prevent side point  of view updated the 
procedures for management which take place for prevent the financial frauds. 
From discover side it is done by specialized people and they have knowledge 
about the ways for release of the funds and it is confirmation and expenditure. 

All procedures and polices relate to the reliability of financial reporting timely 
feedback on the achievement of operational of strategic goals and compliance 
with laws regulations.  

From other side  the  Internal control refers to the actions taken to achieve a 
specific objectives(e.g., how to ensure the Organization payments to third 
parties are for valid services rendered).Internal Control procedures reduce 
process variation leading to more predictable outcome. 

Through the target meaning the internal control means the guide which prevent 
the financial deterioration which means take the funds with out of rights by 
cheating methods. 

From the above mentioned we conclusion that the internal officials will be with 
high skills and professional for signalize the errors and  take care  with 
discovery and prevent control For that internal control plays an important role 
in the prevention and detection of fraud. 

 

 


