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 المستخلص
تقارير المدقق الخارجي في تحديد نقاط الضعفف والخلعل فعي ن عا  ور راسة ددبيتمثل الهدف الرئيس 

وتقيعي  معدت تعرثير  ،الرقابة الداخلية من خالل استخدا  المفايير المحاسبية المناسبة في المؤسسات الحكوميعة
 باعتمعادالرقابعة  فعي ن عا  والخلعل التزا  المدقق الخارجي عند كتابعة التقريعر والعيت يتضعمن نقعاط الضعفف

 .المفايير المحاسبية
معن خعالل دععداد قائمعة  باسعتخدا  المعنها الويعاي اقسعتقرائي نالبعاحثوولتحقيق أهداف الدراسة قا  

وزععت هعي   ، حيثبما يتناسب مع طبيفة الدراسة ا  جيد علميا   مفدة دعدادا  الاقستقياء )استمارة اقستبيان( 
يت قععار  ،اقسععتمارة علععم المععدققين الخععارجيين الفععاملين فععي ديععوان الرقابععة الماليععة فععي محاف ععة المثنععم

( 62واسعترجع منهعا )( اسعتمارة 23موزعة بالتساوت لكل دائرة )( استمارة 69ت  توزيع )حيث ، والقادسية
 ة لتحقيق فرضيات الدراسة.، وقد ت  دجراء التحليالت اإلحيائية الالزم%99استمارة أت بمفدل 

جععة تقععارير ديععوان ضععفف متابفععة ومفالمجموعععة مععن اقسععتنتاجات اهمهععا  دلععملقععد تويععلت الدراسععة 
حيث لعوح  ان هنالعب بفعال اقخطعاء قعد تكعرر سعنويا  وععد  تجاوزهعا ومفالجتهعا معن قبعل  ،الرقابة المالية

 جهعات معن اليعادرة القعرارات بفعال بتنايعي الحكوميعة المؤسسعات بفال وكيلب قيا  ،المؤسسات الحكومية
داخعل  ولع  تبعدت أت اعتعراال معن قبعل الجهعات التدقيقيعة للتفليمعات واقن معة مخالاعة انهعا رغع  منها اعلم

 .المؤسسات الحكومية
عند اعداد ضرورة حث المؤسسات الحكومية بتطبيق المفايير المحاسبية  ليا تويي الدراسة

بتقارير ديوان الرقابة المالية وعد  تكرار اقخطاء مستقبال   لما لهما من ارتباط واقلتزا  تقاريرها المالية 
 ،ي محاربة الاساد المالي واإلدارتوبالتالي يساه  فمفنوت كبير في تحسين ن ا  الرقابة الداخلية 

قق لجنة مختية تكون مهمتها هي اإلجابة علم تقارير المد نشاءرة قيا  المؤسسات الحكومية بإضروو
علم جابة لإلااء علم المدقق او أت شخص اخر وعد  اقكت ،عن نشاط وحسابات المؤسسة الخارجي
 ويكون عمل هي  اللجان حيادت . ،المدقق الخارجيتقارير 
 

 .المفايير المحاسبية وضفف ن ا  الرقابة الداخلية ،تقارير المدقق الخارجي  الكلمات المفتاحية :
 

Abstract 

The main objective of the study is to examine the role of the External Auditor's 

reports in identifying the weaknesses and incapability of the internal control system by 

using appropriate accounting standards in government institutions and assessing the 

impact of the external auditor's compliance at the time of writing reports, which includes 

weaknesses and incapability of the internal control system Accounting. In order to 

achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive analytical method 

through questionnaire survey (questionnaire) prepared in a suitable scientific manner of 

the study. This form was distributed to external auditors working in the Office of 

Financial Supervision in Muthanna Governorate, DhiQar and Qadisiya. The 

questionnaires (69) forms were distributed evenly on each Department (23) form and 

retrieved (62) form, or 90%, statistical analysis were conducted to achieve the necessary 

hypotheses of the study. The study reached a number of conclusions, the most important 

of which is the weakness of follow-up and processing of the reports of the Office of 

Financial Supervision, where it was noted that there are some errors that have been 

repeated annually and not executed and processed by government institutions. Some 

government institutions should also implement some decisions issued by higher bodies 

and perform regulations despite the violations and showed no objection by any audit 

bodies within government. 
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Therefore, the study recommends the need to urge government institutions to apply 

accounting standards and compliance with the reports of the Office of Financial 

Supervision and not to repeat errors in the future because of their significant moral 

correlation in improving the system of internal control, thus, contributed to the fight 

financial and administrative corruption, and the need for government institutions to issue 

a competent committee. Reports should be prepared by external auditor on the activity 

and accounts of the institution, and not only the auditor or any other person to answer the 

reports of the external auditor, and the work of these committees impartial.                                                                                       
 

Keywords: external auditor reports، accounting standards and weak internal control 

system 

 
 المقدمة

ايبح نجاح أت ن ا  اقتيادت في وقتنا الحاضعر يتوقعف ويفتمعد علعم معدت ففاليعة اقن معة 
ومدت قعدرة هعي  اقن معة  ،لمؤسسات سواء كانت ربحية ا  غير ربحيةوالتفليمات التي تحك  عمل ا

سععاه  التطعور الحعديث فععي  وقعد ،ة فعي ن عا  الرقابععة الداخليعةفعي تقعوي  نقععاط الضعفف والخلعل والقععو
اجراء تغيرات عديدة ومتنوعة في عدد من المجاقت المختلاة اثعر بطريقعة  دلماقنشطة اققتيادية 

واضحة علم عمل المدقق الخارجي عند اعداد التقارير عن نشاط وحسابات أت مؤسسعة نتيجعة هعيا 
 التطور.

يفععد ن ععا  الرقابععة الداخليععة مععن اقركععان المهمععة والرئيسععية فععي اقدارة الحديثععة للمؤسسععات 
اداء عملهعا فعي احسعن يعورة  الدولة علعم ئ  الرئيسية التي تمكنها تفد من الدعاحيث ان ،الحكومية

كمعا يسعاعد ن عا  الرقابعة الداخليعة  ،علم سالمة المؤسسة وحماية ايعولهاممكنة من اجل المحاف ة 
توجيع  اقمثعل للمعوارد المتاحعة ممعا يسعاعدها فعي الفي عملية التخطيط وتقوي  اداء عمل المؤسسعة و

 قرار السلي .اتخاي ال
ة متطععورة اجععراءات حديثعع دلععمتطعورت اجععراءات الرقابععة والتععدقيق مععن اقجععراءات التقليديععة 

فععي الوقيععات  الرقابيععة  اقسععاليب الحديثععة اليععادرة والمنبفثععة مععن الجمفيععات المهنيععة نتيجععة تطععور 
الوقيععات المتحععدة  اعتمععدت اغلععب الععدول وخايععة ،وحتععم المحليععة منهععا واوربععاالمتحععدة اقمريكيععة 

وجعاء نتيجعة هعيا التطعور  ،با بوضع المفايير المحاسبية تكعون اكثعر مالئمتهعا لبيئتهعااقمريكية واور
نتيجة التطور الحايل في اليناعات والقطاعات المختلاعة اقخعرت ومعدت مسعاهمة هعي  الجمفيعات 

مفعايير المحاسعبية مرتبطعة أت بمفنعم ان ال ،او الهيئات المحاسبية التي جاءت لتخد  هعي  اقغعراال
لقد ساه  انتشار فكعرة الفولمعة ازديعاد الحاجعة  ،ارتباط وثيق بتطور اليناعات والقطاعات اقخرت

ععن البيانعات  نقطعة تالقعي بعين المفعايير المحاسعبية المحليعة المفمعول بهعا فعي اععداد التقعارير إليجعاد
مععع الفلعع  ان هنالععب دول  ،محاسععبية الدوليععةالمععدققين الخععارجين وبععين المفععايير ال الماليععة التععي يفععدها

 المالية. حاسبية الدولية في اعداد الكشوفاتاعتمدت المفايير الم
 :المباحث اقتية دلماول الباحثون في هيا البحث لقد تن

 المبحث اقول منهجية البحث. .1
 .الخارجي ون ا  الرقابة الداخلية قالمبحث الثاني اقطار الن رت للمدق .2
 وعالقتها بن ا  الرقابة الداخلية. الثالث المفايير المحاسبيةالمبحث  .3
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 منهجية البحث
 مشكلة البحث

مؤسسات الحكومية من شفب او وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في ال ،تفاني اغلب اققسا      
ليا يمكن  ،في ن ا  الرقابة الداخلية ويلب حسب تقارير ديوان الرقابة المالية وجود ضفف واضح

في تحديد نقاط الضفف والخلل طرح المشكلة الرئيسية وهي )كيف تساه  تقارير المدقق الخارجي 
والتي يمكن اقجابة عنها من  ،في ن ا  الرقابة الداخلية من خالل استخدا  المفايير المحاسبية(

    علم مجموعة من التساؤقت اقتية:خالل اقجابة 

تقارير المدقق الخارجي كرداة لتقيي  ففالية ن ا  الرقابة الداخلية في  دلممقدار الحاجة ما .1
 المؤسسات الحكومية؟

المفايير المحاسبية التي يستخدمها المدقق الخارجي عند دراسة وتقوي  ن ا  الرقابة الداخلية ما .2
 في المؤسسات الحكومية؟

 أهمية البحث
 تتبع اهمية الدراسة من خالل النقاط اقتية:

تطوير ن ا  الرقابة الداخلية من خالل اقعتماد علم تقارير المدقق  دلمالحاجة الماسة  .1
الخارجي واليت يحدد بموجبها نقاط الضفف والخلل في ن ا  الرقابة الداخلية من خالل 

والفمل علم تجاوز هي   استخدا  المفايير المحاسبية التي تالء  عمل المؤسسة الحكومية
 النقاط.

اهمية الدور اليت تلفب  تقارير المدقق الخارجي علم التدقيق الداخلي من اجل تحسين عمل  .2
  ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية؟ن

اهمية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية في خدمة اققتياد وافراد المجتمع من خالل  .3
 .ن ا  الرقابة الداخلية اجل تافيلنجاح حيادية تقارير المدقق الخارجي من 

 هداف البحثأ
يتمثل الهدف الرئيس في دور تقارير المدقق الخارجي في تحديد نقاط الضفف والخلل في 
 ،ن ا  الرقابة الداخلية من خالل استخدا  المفايير المحاسبية المناسبة في المؤسسات الحكومية

 ويتارع من هيا الهدف اقهداف الارعية اقتية:

حسابات    للتقارير وابداء رأي  الاني عنادراب المدقق الخارجي عند اعداد مفرفة مدت .1
 حكومية من اجل اقرتقاء بن ا  الرقابة الداخلية.أت مؤسسة ونشاطات 

كتابة التقرير واليت يتضمن نقاط الضفف قيام  بتقيي  مدت ترثير التزا  المدقق الخارجي عند  .2
 استخدا  المفايير المحاسبية.في ضوء في ن ا  الرقابة الداخلية 

تحديد اليفوبات التي تواج  عمل المدقق الخارجي عند اعداد تقارير  اثناء فحص وتقيي   .3
 ن ا  الرقابة الداخلية.

ضرورة خالل تسه  في تحسين ن ا  الرقابة الداخلية ويلب من استنتاجات توييات تقدي   .4
 المؤسسات الحكومية. اقلتزا  بالمفايير المحاسبية التي تتوافق مع عمل

 فرضيات البحث
 اربع فرضيات هما: دلميستند البحث 

ة ارتباط يات دقلة احيائية ايجابية بين تقارير المدقق الخارجي ونقاط ضفف قوجود عال .1
 ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

التي تالء  عمل  ة ارتباط يات دقلة احيائية ايجابية بين المفايير المحاسبيةقوجود عال .2
 المؤسسات الحكومية ونقاط ضفف ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
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ة ترثير يات دقلة احيائية ايجابية بين تقارير المدقق الخارجي ونقاط ضفف قوجود عال .3
 ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

ن المفايير المحاسبية التي تالء  عمل ة ترثير يات دقلة احيائية ايجابية بيقوجود عال .4
 المؤسسات الحكومية ونقاط ضفف ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.

 عينة البحث  مجتمع و
الدراسة من المدققين الخارجيين الفاملين في ديوان الرقابة المالية/ وعينة ت  اختيار مجتمع 

 يت قار والقادسية  ،محاف ة المثنمفي  المنطقة الثالثة والمنطقة السادسة 
 سلوب البحثأ

اقسلوب الوياي: وهو المتمثل بمراجفة الدوريات من اقطاريح والرسائل والكتب  .1
تقارير المدقق متغيرات البحث المتمثلة في عالقة  دلموالدراسات المختلاة التي تتطرق 

 المحاسبية.الخارجي وضفف ن ا  الرقابة الداخلية في  ل استخدا  المفايير 
اقسلوب اقستقرائي: يت  اعداد استبانة مفد  اعداد علمي ريين بما يتوافق مع متطلبات هي   .2

لمدققين الخارجيين الفاملين في ديوان الرقابة المالية  علم اء عينة من االدراسة لمفرفة ار
الرقابية اداء عمل المؤسسات الحكومية من خالل تحديد نقاط الضفف والخلل في اقن مة 

 .  الداخلية
 

 ي للمدقق الخارجي ونظام الرقابة الداخليةالنظر االطار
المسدؤولية واسدباب اختبدار تقيديم المددقق  ،االهدداف ،)المفهدوم والتعريدف المددقق الخدارجي -أوالا 

 (الخارجي

 اهية المدقق الخارجيم -1
من  هو الشخص اليت يقو  برداء عمل  الرقابي والتدقيقي ويقيد بماهو  التدقيق الخارجي

خارج المؤسسة ليست لديه  أت عالقة و ياية او ميلحة مادية مع المؤسسة ويطلق علم هيا 
النوع التدقيق المحايد او المستقل وان الغرال الرئيس من التدقيق هو اعطاء رأت فني محايد حول 

، امية لنتائا اعمال التدقيق عن الاترة المالية المفنية )حسينعدالة تيوير الميزانية والحسابات الخت
2914 ،13.) 

اي ان  ،يقد  المدقق الخارجي خدمة عامة ينتاع من مخرجاتها فئات مختلاة من المجتمع
المدقق الخارجي ق يقد  خدمات  فقط للفميل او ياحب الفمل وق تنحير مسؤوليات  اتجا  الفميل 

أت بمفنم كلما  ،وانما تتسع مسؤوليات  علم اتساع مستخدمي التقارير المالية المدققة من قبل 
ساع محيط ات دلماتسفت دائرة اقستاادة واقعتماد علم رأت المدقق الخارجي كلما ادت يلب 

 (.09، 2912، )باسردة المسرلة التي يتفرال لها
بتدقيق حسابات ونشاطات  ويمكننا القول ان ماهو  المدقق الخارجي هو الشخص اليت يقو 

حيث يقو   ،ويكون هيا المدقق من خارج هيكلية عمل هي  المؤسسات محل التدقيق أت مؤسسة،
فني محايد مفتمد علم القوانين والتفليمات  برأت عن الوضع المالي للمؤسسة برعداد التقارير

 .المفايير التي تحك  عمل المؤسساتو
ليا اختلف تفريف المدقق او التدقيق الخارجي باختالف رأت الكتاب والباحثين ومن هي  

 التفاريف هي:
التدقيق الخارجي هي عملية من مة يقو  بها شخص خارجي او مستقل عن المؤسسة من ناحية  -

حيث يبدت رأت فني محايد عن يدق وسالمة القوانين المالية للمؤسسة محل  ،التن يميالهيكل 
 (.14، 2912، )ثليب التدقيق حتم يستايد منها اقطراف الخارجية
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التدقيق الخارجي هو عملية منت مة ومنهجية يتضمن مجموعة من اإلجراءات المتتابفة  -
اقهداف والمفايير المتاق عليها والمقبولة  لمدوالمخططة يقو  بها المدقق الخارجي استنادا  

قبوق  عاما  والتي تتطلب ضرورة الحيول علم ادلة اثبات وبراهين بطريقة موضوعية بشكل 
محمد  ،)عبيد جامفيها او تكون عرضة للتحيز ألهواءاليت يجفل منتجها النهائي غير خاضع 

  (.6، 2914، علي
موعة من المفلومات تقو  علم اقستقياء بهدف التحقق التدقيق الخارجي هو عملية فحص لمج -

من سالمة القوائ  المالية وفقا  للمفايير المتفارف عليها والتي تفكس احتياجات مستخدمي تلب 
القوائ  مع ضرورة اييال هيا الرأت لألطراف المفنية مما يساعده  في الحك  علم مدت جودة 

 (.32، 2913، )محمد ماد علم تلب القوائ ونوعية هي  المفلومات وتحديد مدت اقعت
ليا يمكننا تفريف التدقيق الخارجي هي عملية من مة ومرتبة التي تتضمن الاحص  

فتمد الخارجي واليت  يمدقق اليقو  بها شخص يسمم واقنتقادت للسجالت والدفاتر والكشوفات 
المؤسسة من اجل تقدي  رأت فني التي تحك  عمل علم القوانين والتفليمات والمفايير المحاسبية 

 لي من الضغوطات الخارجية.محايد خا
 اهداف المدقق الخارجي من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية -2

 دراسة وتقيي  ن ا  الرقابة الداخلية وهيمن وراء قيا  المدقق الخارجي بهنالب عدة اهداف  
 (:26، 2994، )الكحلوت

الداخلية نقطة البداية للمدقق الخارجي عند قيام  بفملية التدقيق تفتبر دراسة ن ا  الرقابة  .أ
ويلب بهدف تحديد درجة اقعتماد عليها ومن ث  تحديد اقختبارات الالزمة  ،للقوائ  المالية

 للاحص.
تساعد المدقق الخارجي علم تحديد حج  اقختبارات التي يجريها وتحديد اجراءات التدقيق  .ب

 ايي عملية التدقيق.التي يراها مناسبة لتن
ية الجوهرية في الفمليات يستطيع المدقق الخارجي من تقليل خطر وجود اقخطاء المحاسب .ت

كما ان تحديد مقدار ادلة اقثبات المتفلقة برريدة القوائ  المالية اقز  الحيول عليها  ،المالية
 .يساعد علم الحد من خطر عد  اكتشاف المدقق لهي  اقخطاء

 ،قيي  ن ا  الرقابة الداخلية المدقق الخارجي بخلاية كافية عن بيئة الرقابةيزود فحص وت .ث
 وبالتالي عن سير وتدفق الفمليات المالية في الن ا  المحاسبي.

 ،وكياية التيريح بها ،تمكن المدقق الخارجي من مفرفة الفمليات التي تقو  بها المؤسسة .ج
يط برناما التدقيق اليت يسير علي  في  ل وتناييها وتسجيلها ومفالجتها مما يساعد في تخط

 اختيارية تفتمد علم اسلوب الفينة اقحيائية. دلمتحول عملية التدقيق من تاييلية شاملة 
تمكن المدقق الخارجي من ابداء الرأت الاني المحايد عن دقة البيانات المحاسبية وحول مدت  .ح

 تمثل القوائ  المالية للمركز المالي للمؤسسة.
 
 مسؤولية المدقق الخارجي تجاه نظام الرقابة الداخلية -3

ان  لغرال فه  ن ا  الرقابة الداخلية يجب ان يدرس المدقق الخارجي  312بين مفيار      
اطار يايد المدقق الخارجي في دراسة مدت فناير التي يتكون منها هيا الن ا  بهدف تكوين ال

ة عن اعمال التدقيق حيث حدد هيا المفيار الفناير ترثير مختلف جوانب الرقابة الداخلية للمؤسس
 هي  علم النحو اقتي:

 بيئة الرقابة . .أ
 عملية تقيي  مخاطر المؤسسة . .ب
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 ن ا  المفلومات بما في يلب اساليب المناسبة يات الفالقة ألعداد تقارير واقبالغ المالي. .ت
 انشطة الرقابة . .ث
 متابفة اساليب الرقابة. .ج

يتكون منها ن ا  الرقابة الداخلية تفطي المدقق  التي هي  الفنايرن دراسة وبالتالي فإ
الخارجي فكرة واضحة عن مدت كااءة الن ا  ومدت قدرت  علم تنايي اجراءات الرقابة المانفة 

يحدد المدقق الخارجي حج   ضوؤهالكشف ومفالجة انحرافات ناتجة عن الغش والخطر والتي علم 
 312كما اشار مفيار  ،تي ياترال ان يقو  بها عند تنايي عملية التدقيقونوعية اقختبارات ال الفينة

ومطبقة بشكل  ميممةما كانت الضوابط الداخلية هعلم المدقق الخارجي ان يدرب ان  م ان  يجب
بسبب بفال القيود المرتبطة من اداء عملها بشكلها المفقول المؤسسة  تمكن مناسب فرنها ق

 تتمثل في اقتي:بتيمي  وتنايي ن ا  والتي 
الجدوت اققتيادية لن ا  الرقابة الداخلية والتي تتضمن شرط اساسي برن ق تزيد تكلاة أت  .أ

 ن ا  عن المنافة المتوقفة من .
 احتمال الخطر البشرت بسبب اقهمال او اقرتباب او اقخطاء في تقدير وفه  الفمليات . .ب
 المفامالت غير المتكررة . دلمكررة وليس المفامالت المت دلمتتج  مف   الضوابط الداخلية  .ت
حد المو اين مع أو ئ أحد اإلداريين أطعلم الضوابط الداخلية من خالل تواامكانية اقلتااف  .ث

 اطراف من داخل او خارج المؤسسة .
امكانية قيا  بفال اقشخاص المسؤولين عن ممارسة ن ا  الرقابة الداخلية بإساءة استخدا   .ج

 هي  المسؤولية.
امكانية ان تيبح اجراءات الرقابة غير مالئمة بسبب التغيرات في ال روف وامكانية تدهور  .ح

 (.129، 2912، )باسردة اقلتزا  بهي  اقجراءات
 
 اسباب تقييم واختبار المدقق الخارجي لفعالية نظام الرقابة الداخلية -4

الداخلي لألسباب التالية يتولم المدقق الخارجي تقيي  واختبار اعمال قس  الرقابة والتدقيق 
 (:32، 2911،)محسن

 التدقيق الداخلي جزء من ن ا  الرقابة الداخلية اليت يلز  المدقق الخارجي باحي  وتقييم . .أ
ان برناما المراجفة الداخلية اليت يفد من قبل ادارة التدقيق الداخلي بدقة يساعد المدقق  .ب

 تبارات .الخارجي علم تقليل حج  الفينة اليت يجرت علي  اخ
ان المدقق الداخلي يتفاون مع المدقق الخارجي في بفال مراحل عملية الاحص مما يقلل من  .ت

 وقت وجهد المدقق الخارجي.
القيا  ببفال  عليه  ن ا  الرقابة الداخليةلومن اجراءات تقوي  المدققين الخارجيين 

 اقجراءات هي:
 قس  التدقيق ومو اي .ان يقو  المدقق الخارجي بتقوي  المؤهالت وخبرة رئيس  .أ

ان يقو  المدقق الخارجي باحص براما التدقيق الداخلي فحيا  تاييليا  للحك  علم درجة  .ب
 شمولها وكااءتها وما ايا كان التدقيق الخاص به  يوثق بطريقة كافية.

ان يطلع المدقق الخارجي علم احدث تقارير المدقق الداخلي وبياة خاية التقارير التي  .ت
 موضوع الاحص والتقيي .تخص الاترة 

ان المدقق الخارجي يقو  بمفرفة السلطات المخولة للمدقق الداخلي والمستوت اقدارت  .ث
 المسؤول امام  التدقيق الداخلي في التن ي  اقدارت للمشروع.
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ان يقو  المدقق الخارجي باختبار بفال اعمال المدققين الداخلين ويتوقف مدت هي   .ج
ويجب علم  ،يلب نوع الفمليات ودرجة اهميتها ل ويدخل فياقختبارات علم  روف الحا

 المدقق الخارجي مقارنة نتائا اختبارات  بنتائا اعمال التدقيق الداخلي.
 
 مدى مسؤولية المدقق الخارجي عن عدم اكتشاف االخطاء بعد صدور التقرير -5

جديدة علم القوائ  المالية التي تناولها  بإجراءاتق يوجد الزا  قانوني علم المدقق الخارجي 
تقرير  المالي اق ايا ويلت مفلومات اكيدة الي  برن تلب القوائ  قد ترثرت برخطاء وغش جوهرية 

علم نوع الرأت اليت سوف يبدي  علم تلب البيانات  ألثرتولو ان  عل  بها قبل ايدار تقرير  
 ،(29، 2992 ،ارجي القيا  بما يلي )جربوعوفي هي  الحالة يجب علم المدقق الخ ،المالية

 :(31، 2914، )شااعمرت
للخطر والغش ان يطلب من ادارة المؤسسة قيا  بإبالغ عن كل من يترثر بالتحريف المادت  .أ

 .علم القوائ  المالية
اقخطاء والغش التي  القيا  بتفديل القوائ  المالية برسرع وقت مع تفديل تقرير  بما يتالء  مع .ب

 .شافهات  اكت
ايا كان من المنت ر بإيدار قوائ  المالية المرحلية عن فترة مالية قحقة ميحوبة بتقرير من  .ت

المدقق الخارجي في وقت قريب فيجوز للمدقق ان يايح عن المفلومات الالزمة وان يجرت 
 المطلوب في هي  القوائ .

للتركد من قيا  المؤسسة يجب علم المدقق الخارجي اتخاي اقجراءات التي يرت انها ضرورية  .ث
 باإلفياح المطلوب .

فيا علم المدقق الخارجي  ،ولكن في حالة رفال ادارة المؤسسة القيا  باإلفياح المطلوب 
ليا فرن المدقق سيتخي الخطوات التالية لمنع  ،ان يخطر كل عضو او اعضاء المجلس بهيا ارفال

 اقعتماد علم تقرير  مستقبال  وهي:
 الربط بين تقرير المدقق والقوائ  المالية.سسة برن  ق يجب من اقن وياعدا  اخطار ادارة المؤ .أ

اخطار الجهات الرقابية التي تخضع ادارة المؤسسات لسلطاتها برن  ق يجب اقعتماد علم  .ب
 تقرير المدقق مستقبال .

اخطار كل شخص يفل  المدقق برن  يفتمد علم القوائ  المالية بوجوب عد  اقعتماد علم  .ت
 تقرير  مستقبال .

ا   نظام الرقابة الداخلية -ثانيا
 تعريف نظام الرقابة الداخلية .1

الضبط والرقابة علم التيرفات المالية وغير المالية  ألحكا يفد ن ا  الرقابة الداخلية اداة 
وهي تفد وسيلة مهمة للمدقق الخارجي اي يساعد  في تخايال حج   ،التي تت  في المؤسسات

اقختبارات التي يقو  باحيها بهدف ابداء الرأت في عدالة وميداقية القوائ  المالية الخاية 
وهيا ق يتحقق اق في  ل ن ا  رقابة متكامل للرقابة الداخلية يتمتع بمقومات خاية  ،بالمؤسسات

ن ا  الرقابة الداخلية برن  كافة  ليا عرف )السقا( ،(14، 2911، ميالنفي) لتحقيق الغرال من 
السياسات واقجراءات والتفليمات التي يمكن من خالل  تحقيق الرقابة علم الوسائل المادية 
الخاية بتقنية المفلومات المستفملة وكيلب الفمليات التي تجرت من خالل هي  الوسائل علم 

عرفها  اكم ،(92، 2996، )السقا ممارسة اقنشطة المختلاة للمؤسسةالبيانات التي تتولد من 
برنها عمليات وليس ن اما  وان مسؤولية تيميم  وتطوير  تقع علم عاتق مجلس اقدارة  )المدلل(

 دلموادارة المؤسسة والمشاركين اقخريين بهدف تزويد اقدارة بترمين مفقول حول الويول 
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 جودة ومالئمة التقارير المالية واقلتزا  بالتفليمات واقن مة والقوانينالكااءة وففالية الفمليات و
هي عبارة عن مجموعة من الوسائل واقجراءات التي  )الجابرت(وعرفها  ،(99 ،2992 ،)المدلل

تضفها المؤسسة بهدف حماية ممتلكاتها من اقختالس والسرقة وبهدف تن ي  وترتيب الهيكل 
واقجراءات اقدارية والمالية بين اققسا  اقخرت لتحقيق الرقابة الكافية للحد التن يمي والفمليات 

من السرقة واقختالس وتحقيق اكبر قدر ممكن من اقنتاجية مع الفمل علم التخطيط الكافي 
برنها مجموعة من الضوابط  )الكروت( وكما عرفها ،(29، 2914 ،)الجابرت للفمليات

 يمية التي تتبفها اقدارة في الوحدة اققتيادية بهدف حماية ممتلكاتها واقجراءات الداخلية التن
وضمان دقة البيانات والمفلومات المحاسبية وتحقيق  ،واقختالس واقستخدا  اقمثل لهامن السرقة 

اعلم كااءة وفاعلية للفمليات التي تقو  بها من خالل اقلتزا  بالقوانين واللوائح ويفتبر احد 
 .(2912،13،)الكروت دارةمقومات اق

 أهمية نظام الرقابة الداخلية .2
يجب ان يتمتع اعضاء ن ا  الرقابة الداخلية بالكااءة والخبرة المهنية الكافية التي تؤهله  

بالشكل اليت يمكن مف  اكتشاف عمليات الغش واقخطاء  ،ة التدقيق الداخلية بمهنية عاليةلفملي
وهيا ق يكون اق ايا تمتع المدققين الداخليين  ،المرتكبة سواء من قبل المو اين او احد المدراء 

ليا من اه  اسباب  ،(2912،22،)كسار بالخبرة الكافية واقستقاللية والحيادية عند ممارسة اعماله 
 ،(22، 2992، )حوسو دارة المؤسسات بن ا  الرقابة الداخليةوااهتما  المدقق الخارجي 

 (:2911،16،)النفيمي ،(2996،22،)يوفي
تحديد الرقابة المطلوبة في البيانات المالية المنشورة ومدت مالئمتها مع توجهات او مزاع   .أ

 اقدارة خالل الاترة المالية.
القوائ  المالية المنشورة فكلما كانت تحديد الرقابة لمجموعات الحسابات وتينيااتها في  .ب

مدخالت البيانات يحيحة فرن مخرجاتها ستكون يحيحة وبالتالي فرن الرقابة الافالة هي التي 
 تضمن يحة موثوقية مفالجة البيانات سواء من المو اين او اقدارة.

الرقابة علم تفقد وتشفب نطاق اقعمال وجفل اقدارة تفتمد علم التقارير والتحليالت ألحكا   .ت
 الفمليات.

ان يقو  المدقق الخارجي بتدقيق داخل المؤسسة بطريقة اقتيادية دون اقعتماد  من المستحيل .ث
والمدقق الخارجي يهت  كثيرا  بتقوي  ن ا  الرقابة  ،الداخلية لتلب المؤسسةعلم ن ا  الرقابة 

ليات التدقيق بالكااءة الداخلية للمؤسسة لتقليل مخاطر التدقيق ألقل قدر ممكن ولتنايي عم
 المطلوبة .

 المستخدمة في تقييم نظام الرقابة الداخلية )االدوات( الوسائل .3
ضفتها يقتير فحص وتقيي  ان مة الرقابة الداخلية ألت مؤسسة علم تلب اقن مة كما و

ومن الوسائل التي يستخدمها المدققين الخارجين لتفرف علم الن ا   ،اقدارة في دليل اقجراءات
، )سها  ،(124، 2994، دالل ب)ع المطبق في المؤسسة وتقيي  مدت كااءتها بالوسائل اقتية

2914 ،19:) 

هو وسيلة من وسائل تقيي  ن ا  الرقابة الداخلية يض  استاسارات كتابية تحتوت  اقستبيان: .أ
مو اي  دلموتقد  هي  اقسئلة  ،علم اقسس السليمة لما يجب ان تكون عليها الرقابة الداخلية 

المؤسسة المختيين لإلجابة عليها واسترجاعها للمدقق اليت يقو  بدور  بالتركد من اقجابات 
 ختبار والفينة من اجل تحك  علم متانة الن ا  المستخد  .عن طريق اق

ويلب دون  ،سلي اليقو  المدقق بوضع قواعد واسس ن ا  رقابة الداخلية  الملخص التيكيرت: .ب
ت ميزة هي  الطريقة اققتيادية في الوق ،اسئلة او استاسارات مفينة كما في اقستبيانتحديد 
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تدوين كتابي لما هو علي   دلموعيوبها فتنحير في كونها ق تقود  ،غاال النقاط المهمةدون د
 ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات المفنية.

يقو  المدقق بويف اقجراءات المتبفة في المشروع لكل عملية من  التقرير الوياي: .ت
وتفتبر هي  الطريقة مناسبة للمؤسسات  الفمليات مع ويف ن ا  الرقابة والدورة المستندية

حد ما ويلخص التقرير الوياي تحديد نقاط الضفف في الن    دلماليغيرة والمتوسطة 
 المستفملة ومحاسبتها.

تمثل خريطة التدقيق للرقابة الداخلية رسما  بيانيا  بالموز لنشاط  دراسة الخرائط التن يمية: .ث
لرموز الخطوط في هي  الخريطة لويف تااييل تستخد  ا،مفين او لدورة عمليات محددة 

يت  اعداد خريطة تدفق مستقلة لكل نوع من الفمليات تبين اقجراءات الرقابية  ،الن ا 
 .المستخدمة وتدفق المفلومات خالل الن ا  

الاحص يشمل علم التحقق من تطبيق مبدأ الايل بين الو ائف  فحص الن ا  المحاسبي: .ج
يقو  المدقق الخارجي بالحيول  ،لمحاسبي للمؤسسة بياة عامةن ا  اويت  عند فحص ال

 علم البيانات الالزمة في رأت البفال في قوائ  ثالثة هي:
 قائمة بالدفاتر المحاسبية وبرسماء المسؤولين عن انشائها وتدقيقها داخليا . -
 قائمة برسماء اقشخاص المسؤولين عن اقحتاا  بفهدة اقيول. -
قائمة تبين طبيفة المستندات المثبتة لحركة اقيول الواردة للمؤسسة واليادرة منها والدور  -

المستايدة لتلب المستندات علم ان يقو  المدقق الخارجي بمقارنة بما جاء لهي  القوائ  للتحقق 
من فيل و ياة اداء الفمليات عن طريقة اقحتاا  باأليول وعن و ياة المحاسب عن 

 التحقق من توافر سلي  للرقابة الداخلية للمؤسسة. دلمواقيول مما يؤدت الفمليات 
 مخاطر نظام الرقابة الداخلية .4

يواج  ن ا  الرقابة الداخلية مجموعة من المخاطر التي تنشر مع التغير والتطور الحايل في 
 ر اقعتبار يتوجب علم القائمين بتيمي  ن ا  الرقابة الداخلية مع اقخي بنليلب  ،مجال عملها

احتماقت هي  المخاطر من خالل وضع المرونة في  ومحاولة تطوير  بما يتالء  مع التغييرات 
ومن هي  المخاطر  ،خايف من هي  المخاطر التي تواجه والتفديالت الحايلة في بيئة اقعمال للت

 (:33، 2914، )ابوشفيرة هي
 والتن يمية.التغييرات والتطورات الحايلة في البيئة التشغيلية  .أ

 اختالف وجهات الن ر للفاملين بخيوص كياية القيا  الفملية الرقابية الداخلية. .ب
 اليرف وغيرها. رالتفاون اقستراتيجي اليت يحدث بين الوحدات اققتيادية كمخاطر اسفا .ت
 التفديالت والتغيرات الحايلة في التشريفات والمبادئ والسياسات والاروال المحاسبية. .ث
المتسارع والتغيرات الجوهرية وادخال تكنلوجيا الحديثة بفمليات اقنتاج ون   النمو  .ج

 المفلومات.
، )الينبيات داخلية وتقييمها لمخاطرهاه  دراسة المدققين الخارجيين لن ا  الرقابة السوي  
2999 ،129:) 

التدقيق وبالتالي ادلة كافية ومناسبة تمكن  من انجاز مها  مكانية توفر تمكينه  من التركد من د .أ
 .عد  الموافقة علم عملية التدقيق اتخاي القرار بالموافقة او

 تمكنيه  من تحديد اقنحرافات المادية المحتملة . .ب
 .طة وحسب نمويج المخاطر المستخدمةتمكنيه  من تقدير مخاطر اقكتشاف المخط .ت
 تمكنه  من تيمي  اقختبارات التاييلية لألريدة بشكل كاف ومناسب . .ث
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هنالب مجموعة من الخطوات التي يتفين ان يتبفها المدقق او المراقب الخارجي عند تدقيق و
، 2916، الفطار، )جايد أت نشاط وحسابات الدوائر الحكومية للتقليل من مخاطر التدقيق وهي

14:) 

 ،راقب عند تدقيق أت وحدة اقتياديةيتفين ان تكون هنالب خطة عمل يتبفها المدقق أو الم .أ
ون هي  الخطة مفدة أعدادا  جيدا  بما يتالء  مع طبيفة الفمل أي تساه  الخطة في عملية وأن تك

 تسهيل عمل المدقق.
يتفين ان يكون للمدقق تيور كامل عن الواجبات واإلجراءات التي سيت  أتخايها عند كل  .ب

 عملية التدقيق .
اققتيادية والتي ينوت تدقيق عملها يتفين ان يكون للمدقق المفرفة التامة عن طبيفة الوحدة  .ت

 من حيث طبيفة الفمل  واألن مة والقوانين والتفليمات التي تحك  عمل هي  الوحدة.
وعد   ،التي تحك  عمل هي  المؤسسات الحكومية مفايير التدقيقالقوانين والتشريفات وتحديد  .ث

اققتيادية قن اقجتهاد في الرأت اقجتهاد في رأي  الشخيي عند عملية التدقيق في الوحدات 
 قد يزيد من مخاطر التدقيق.

ضرورة التشاور مع الشخص المتخيص في مجال عمل  لبيان رأي  لتجنب وتقليل المخاطر  .ج
 وخاية عندما تكون طبيفة الفمل مفقدة للغاية.

ييز بين بمبدأ الشب عند تدقيق  للوحدات اققتيادية، مع التمالخارجي  يتفين أن يفمل المدقق .ح
 المو اين في التفامل مفه  من حيث نزاهته  في أداء أعماله .

متابفة التقارير المالية اليادرة عن سنوات سابقة عن نشاطات وحسابات عمل مراجفة و .خ
الوحدات اققتيادية سواء كانت هي  التقارير داخلية أو خارجية ومدت التزا  هي  الوحدات 

 بية والمالية واإلدارية .بفد  تكرار تلب المالح ات المحاس
 اسباب ضعف نظام الرقابة الداخلية. 2

  في ايجاد مفلومات محاسبية يات جودة هو ن ا  الرقابة سهيفد من اه  الفوامل التي ت  
ليا يتوجب علم المدقق الخارجي ان يولي اهتما خايا  بهيا الن ا  وان يقو  باحي   ،الداخلية

من  ،(22، 2912، )كسار واكتشاف مدت كااءت  وقدرت  علم تلبية اقغراال التي وجد من اجلها
الفوامل التي تساه  في ضفف ن ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية او غرها يمكن 

 (:2912،33،اخرون، )رشيد ط اقتيةتحديدها بالنقا

قلة البراما التدريبية لترهيل وتطويرات قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات  .أ
 الحكومية مما ينفكس علم اقداء واقنتاجية.

انخااال مستويات الدخل وقلة الحوافز والمكافرة للمتميزين مما ياسح المجال قنتشار  اهرة  .ب
 لمنتسبين غير الكاؤين.الاساد والتواطؤ مع ا

وضفف اقستاادة من التكنلوجيا رغ  توافرها ويلب يفد اكبر تحديات اقمية المفلوماتية  .ت
 متطلبات تطوير ن ا  الرقاة الداخلية.

 ضفف التخطيط الافال ألداء اعمال الرقابة ومتابفة تنايي الخطط وتيحيح المخالاات . .ث
ومخالاة بفال القوانين والتشريفات التي تؤدت  عد  تطبيق التفليمات والتوجيهات المركزية .ج

 احداث خلل في من ومة المؤسسة. دلم
عد  تحديد اليالحيات المالية واقدارية بشكل واضح واساءة التيرف باليالحيات او  .ح

 اشخاص ليس لديه  خبرة او وعي مالي متكامل. دلمتاويال اليالحيات 
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غياب اقسس الفلمية عند اعداد الموازنة التقديرية لالحتياجات المالية في بفال المؤسسات  .خ
مان مؤسسات اخرت سوء استغالل التخيييات المالية الاائال وحر دلماقمر الي يؤدت 
 .اكثر حاجة اليها

في ضفف متابفة الرقابة الداخلية والخارجية للمالح ات التي تفبر عن المخالاات المكتشاة  .د
سجالت ونشاط المؤسسات الحكومية وخاية في الحاقت التي تؤشر عد  مطابقة اقريدة 

 مع السجالت.
عد  بيل الفناية المهنية الالزمة في عملية التدقيق من خالل اقطالع علم كافة الفمليات وتقي   .ي

 ادلة اقثبات.
في اتخاي القرارات  ولهيا اثرنقص الوعي المالي بشكل عا  لدت بفال المو اين الحكوميين  .ر

 المتفلقة باألمور المالية.
 غياب المسرلة وفرال الفقوبات الرادعة في حالة عد  اقلتزا  بالتفليمات والقوانين واقن مة. .ز

 هرت مؤشرات ضفف وخلل في ن ا  الرقابة الداخلية في ما تقد  يرت الباحثون  فضال  عن
لمالية عند تدقيقها لحسابات ونشاطات المؤسسات الحكومية وحسب تقارير ديوان الرقابة ا

 ومن هي  نقاط الضفف والخلل هي: 2916و2912المؤسسات وحسب تقارير لفا  

عد  وجود لجنة مختية لتدقيق ويوقت القبال عند استالمها من ميادر التجهيز وقبل  .أ
 (.16استخدامها فضال  عن عد  مسب سجل السيطرة علم المستندات يات الثمن )محاسبة/

كافة النشاطات المؤسسات عد  وجود خطة شاملة لدت اقسا  الرقابة والتدقيق الداخلي تشمل  .ب
 اي يقتير عملها علم التدقيق المستندت للمفامالت المالية . ،المختلاة

عد  تن ي  طلبات الحاجة بالمواد المراد شراءها من اقسواق المحلية والتركد من عد  توفرها  .ت
 .لشراءقبل ا في مخازن المؤسسة

ل  يت  الفمل بن ا  البديل وايدار اوامر ادارية بتكليف بفال المو اين للقيا  برعمال  .ث
 المو اين اقخرين عند تمتفه  بإجازة او تغيبه  عن الفمل .

عد  قيا  المؤسسة بإيدار اوامر ادارية في بداية كل سنة لها بالمتغيرات التي طرأت علم  .ج
 ت علم مو اي اققسا  والشفب والوحدات.اعادة توزيع الواجبات والمسؤوليا

عد  قيا  المؤسسة بالترمين علم المو اين من يوت الحيازة النقدية والمخزنية ضد خيانة  .ح
خالفا  لقانون الترمين علم المسؤولية الشخيية لمو اي دوائر الدولة والقطاع الفا   ،اقمانة

بالترمين علم موجوداتها الثابتة  فضال  عن القيا  المؤسسة ،)المفدل( 1999لسنة (42) رق 
 ضد مخاطر الحريق والسرقة المحتملة.

عد  وجود فحص دورت من قبل قس  الرقابة والتدقيق الداخلي لحركة حساب السلف  .خ
 واقمانات والدائنون ومتابفة اقريدة غير المتحركة.

تخدا  اجهزة وكيلب اس ،ل  تتخي المؤسسة اقجراءات الالزمة بمكننة المفلومات اقدارية .د
خالفا  لكتاب اقمانة الفامة  واعداد برناما الترميز للموجودات الثابتة والمخزنيةالحاسوب 

في  (4/49021لمجلس الوزراء/دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق يت الفدد )د. ت/
31/12/2912. 

كما عد  وجود اجراء زيارات ميدانية  ،عد  تطبيق ن ا  دوران المو اين في اعمال التدقيق .ي
 للمخازن.

ل  يق  قس  الرقابة والتدقيق الداخلي برعداد تقارير دورية عن المخالاات المكتشاة من قبل   .ر
كما ل  يق  برجراء دورت ومااجئ  ،واقجراءات التيحيحية للمخالاات التي ق زالت قائمة

 ألمانة اليندوق والمخازن.
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الشفب واققسا  بالدورات التدريبية خالفا  لكتاب اقمانة الفامة  ،الوحداتعد  اشراب منتسبي  .ز
)اليت يقضي الفمل علم تدريب منتسبي  4/4/2919 في (11239لمجلس الوزراء المرق  )

 دوائر الرقابة الداخلية من خالل المشاركة اقلزامية ببراما تدريبية مكثاة ومتخيية(.
 

 محاسبيةاالطار المفاهيمي للمعايير ال
 ف معايير المحاسبيةيمفهوم وتعر -أوالا 

تح م المفايير المحاسبية برهمية بالغة باعتبارها مرجفية اساسية لمواجهة متطلبات 
وتوفير الحلول للمشكالت التي تواج  المحاسبين اليين يحريون علم ،الممارسة المحاسبية 

كما ان تحديد الجهة المسؤولة عن ايدارها ق يقل اهمية حتم  ،مراعاة نيويها عند اداء مهامه 
تكون هي  المفايير مقبولة ومطلوبة وبالتالي تحقق اقغراال المبررة لوجودها )بن 

 (.2913،2،تومي
 :(2912،49،)سفيد يلي ويمكن مالح ة ان ماهو  مفيار المحاسبي يدور حول ما

 اداة ن رية لبيان الممارسات الفملية. .1
 لتطبيق المبادئ المحاسبية .اداة  .2
 اداة تحقيق تجانس في الممارسات المالية. .3
 اداة لتجنب التباين في الممارسات المالية. .4

   التفاريف هي:يلقد تفدد تفاريف المفايير المحاسبية ومن ه
المفايير المحاسبية هي قواعد محاسبية يت  اقتااق عليها من قبل المحاسبين في مجتمع مفين  -

ث التي تؤثر علم القوائ  المالية، اساسي لتحقيق التجانس في قياس الفمليات واقحداكمرشد 
ليلب فهي تتميز بالمرونة والقابلية للتفديل  ،كما انها تترثر بالفوامل البيئية الساندة في كل دولة

 (.2914،36، )عادل التغير في هي  الفوامل دلماو التغيير استنادا  
هي اقداة القادرة علم مفالجة وتجنب اقختالفات الناتجة عن التباين المفايير المحاسبية  -

اقمر اليت يساعد في اتخاي  ،مما يجفل البيانات المالية قابلة للمقارنة، للممارسات المحاسبية
 (.3، 2911، )مكية القرارات

الجات المحاسبية المفايير المحاسبية هو بيان لتحقيق التوافق والتنسيق فيما بين السياسات والمف -
وهيا يساعد علم جفل الكشوفات المالية يات  ،للمؤسسة لمختلف المفامالت واقحداث المالية

فالمفيار يوضع في ضوء اقعراف  ،لاه  من قبل اقطراف يات الفالقةقابلية للمقارنة وا
 المحاسبية المتفارف عليها وال روف البيئية السائدة واساسيات الن رية المحاسبية

 (.49، 2911،وسا )
المفايير المحاسبية هو بيان كتابي تيدر  هيئة تن يمية رسمية محاسبية او مهنية ويتفلق هيا  -

البيان بفناير القوائ  المالية او نوع من الفمليات او اقحداث الخاية بالمركز المالي ونتائا 
، ويحدد  اسلوب القياس او الفرال او التيرف او التوييل المناسب )القاضي ،اقعمال
 (.34، 2990، حمدان

ا   اهداف المعايير المحاسبية -ثانيا
يتمثل الهدف اقساسي من المفايير المحاسبية بتقدي  المفلومات المالئمة والموثوقة والقابلة  
هيا الهدف اقساسي ينفكس بثالث اهداف فرعية  ،مستخدمين في اتخاي قرارته  المختلاة دلمللاه  
 (:41، 2912، )سفيد هي

وتوفر التغيية ، التطبيق( دلم)من الن رية  توفر الحلول للمشكالت المحاسبية المتجددة من جهة .1
 الن رية(. دلمالفكسية لألكاديميين والمختيين من جهة ثانية )من التطبيق 
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دي  المفلومات في  ل تفدد مستخدمي التقارير المالية تسهل عمل الوحدات الحسابية برعداد وتق .2
 واختالف اهدافه .

تسهل عملية التدقيق والرقابة حيث تمثل المفايير المحاسبية دليال  لفمل المدقق الداخلي  .3
 والخارجي للحسابات في  ل انايال الملكية عن اقدارة وما نتا عنها.

محمد علي(ان هنالب مجموعة من اقهداف التي يمكن تحديدها بالشكل  ،بينما يرت )عنيزة
 (:141، 2914، محمدعلي، )عنيزة اقتي
خدمة اليالح الفا  واقستمرار في تفزيز مهنة المحاسب في مختلف انحاء الفال  من خالل  .1

والفمل  المساهمة في تطوير اققتياديات الدولية واقلتزا  بالمفايير المهنية عالية الجودة
 علم التقارب الدولي بين هي  المفايير.

الفمل  دلمايدار المفايير الدولية الحكومية وملحقاتها وتشجيع قبولها من قبل الدول اضافة  .2
احداث  دلمعلم تحقيق التوافق الدولي او تطبيق نطاق اقختالفات بينها عن طريق السفي 

 ر المحاسبية.نوع من التوافق والتنسيق بين التشريفات والمفايي
 :ااءة اقتياديات الفالمية من خاللالمساهمة في ك .3

يياغة ونشر المفايير المحاسبية التي ينبغي مراعاتها لما فيها ميلحة عامة عند عرال  .أ
 البيانات المالية والسفي لجفلها مقبولة ومفمول بها علم النطاق الفالمي.

 فالية للحكومة ووحداتها.توفير المفلومات المالية وغير المالية يات الجودة ال .ب
رفع مستوت تقدي  الخدمات يات الجودة الفالية من قبل اعضاء مهنة المحاسبة والمدقق  .ت

 في جميع انحاء الفال .
تحقيق قدر من التوافق بسبب الممارسات المحاسبية فيما بين الدول مما يسمح بقابلية  .ث

 المقارنة.
ا   اسبيةاسباب )مبررات( استخدام المعايير المح -ثالثا

هي  حيث يمكن تقسي   ،تدع  استخدا  المفايير المحاسبيةيوجد الفديد من المبررات التي 
 :عدة وجهات منها دلمالمبررات 

 من وجهة ن ر الجمفيات والهيئات المحاسبية المهنية . .1
 من وجهة ن ر مجتمع اقعمال والشركات الدولية . .2
 من وجهة ن ر الجهات الحكومية. .3

بحثنا علم وجهة ن ر الجهات الحكومية ألن  يخص دراسة بحثنا ومن  لهيا سوف نركز في
 (:96، 2990، هيا المبررات هي )عاشور

يفد من الوسائل اقساسية التي تساعد في توفير المفلومات  تخدا  المفايير المحاسبيةاس .أ
المالئمة واقزمة في جي اقستثمارات وتدفق رؤوس اقموال داخل الدولة وتسهل حركة 

 التجارة الدولية وزيادة التبادل التجارت من خالل استخدا  المفايير المحاسبية الدولية.
علم اقفياح عن المفلومات التي ته  مرا  ضروريا  إلرغا  المؤسسات يفد وجودها أ .ب

 المستثمرين لتخايال عد  التماثل في المفلومات وزيادة كااءة السوق.
جهودا  كبيرة واموال طائلة كانت  قبل الدول النامية ستوفر تبني مفايير المحاسبية الدولية من .ت

 ستحتاج اليها لوضع مفايير خاية بها.
الدول النامية علم فه  ومراقبة الفمليات واقنشطة  تساعد المفايير المحاسبية الحكومات في .ث

للمؤسسات الدولية حيث يت  اعداد التقارير المالية بيورة متوافقة من خالل استخدا  المفايير 
 التي تتطلبها بفال الحاقت.المحاسبية الدولية قسيما التركد من اقفياحات 
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، محمدعلي، المحاسبية وهي )عنيرةاستخدا  المفايير  دلموهنالب بفال اقسباب التي دعت 
2914 ،142:) 

 مفايير تكون اقساس ليت  اقسترشاد بها في الفمليات التجارية. دلمالحاجة  .أ
 الفمالت اقجنبية وسفر التبادل بين دول الفال  والشركات . .ب
مستخدمي  دلمقياس ومقارنة اقنااق الدول ومقدار الفائد المتحقق من  واييال نتائا القياس  .ت

 القوائ  المالية.
ان اتباع الدول لهي  المفايير او التي تفمل علم تحقيق نوع من التوافق بينها وبين ن امها  .ث

جيب اقستثمار نتيجة تقديمها القوائ  المالية يات جودة عاليا متاق  دلمالمحاسبي واليت يؤدت 
 عليها دوليا .

 تحديد الطريقة المناسبة للقياس. .ج
استخدا  المفايير  دلمت الباحثون ان هنالب بفال المبررات واقسباب ادت ومما تقد  ير

 المحاسبية ومن هي  اقسباب هي: 
استخدا  المفايير المحاسبية يمكن المحاسبين والمدققين من تقليل اقخطاء المحاسبية او الحد  -

 منها في حالة اقلتزا  والتقيد بها.
المفايير المحاسبية من ترشيد ناقاتها وزيادة اقيرادات  تستايد المؤسسات الحكومية عند استخدا  -

 بما يتوافق مع طبيفة عملها.
تساعد المؤسسات الحكومية من تقيي  عمل اداء المدققين والمحاسبين بما يتوافق مع ن ا   -

 الرقابة الداخلية.
ا   خصائص معايير المحاسبية -رابعا

قبد من مفرفة  ،ايير المحاسبيةوجود المفاسباب ومبررات  دلمبفد ان ت  التطرق  
ودها وهي كاقتي الخيائص اقساسية الواجب توفرها في هي  المفايير حتم تحقق الاائدة من وج

 (:22، 2911)وسا ، 
: يجب ان تكون المفايير المحاسبية متسقة منطقيا  من تساق المنطقي والخارجي والداخلياق .1

 البناء الاكرت من اهداف ومااهي  واهداف ومبادئ.الناحية الداخلية والخارجية مع عناير 
ليا يجب مراعاة كافة ،باعتبار ان المفايير تفد من اه  ادوات التطبيق الفملي  المالئمة: .2

بحيث تكون مالئمة لواقع التطبيق الفملي وهيا يتطلب ،ال روف البيئية المحيطة عند اعدادها 
 المؤامة بين متطلبات الاكر متطلبات التطبيق.

بسبب عد  ثبات ال روف البيئية وتغيرها من وقت آلخر وك  مكان آلخر فالمفايير  المرونة: .3
بحيث عملية اعدادها تفد عملية مستمرة ومتطورة  ،المحاسبية الدولية يجب ان تكون مرنة

 وقابلة للتجديد واقضافة.
يجب ان تكون المفايير المحاسبية الدولية نابفة من الواقع وتتالء  مع ال روف  :الواقفية .4

 البيئية المحيطة بها كما تكون مالئمة مع اقعراف المحاسبية السائدة.
ويت  يلب عن  ،يجب ان تكون المفايير المحاسبية ماهومة من قبل المستخدمين الماهومية: .2

 اعدادها.طريق اخي الرأت الجهات المستايدة عند 
يجب ان تتس  المفايير المحاسبية الدولية بفد  التحيز تجا  بلوغ هدف محدد مقدما   الحيادية: .6

 لميلحة طرف مفين.
بحيث يت  يياغتها في ضوء اهداف المحاسبة المالية  جا  مع اهداف المحاسبة الدولية:اقنس .2

 من خالل توفير مفلومات مايدة لمتخيت القرارات.
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، 2912، )سفيد ما تقد  يرت )سفيد( ان هنالب مجموعة من الخيائص وهي دلم ةاضاف
41:) 

اققتيادية: بمفنم ان  ق يترتب علم تطبيق المفايير المحاسبية تكاليف ق تناسب مع الفائد  .1
 استخدام  يساه  في توفير الوقت والجهد . دلماضافة  ،المتوقع من 

ة للمفايير المحاسبية والتركيد علم مواكبتها التطوير المستمر: يساعد المراجفة المستمر .2
مع مراعاة ان تفتمد المفايير وفقا  ألهميتها  ،للتطورات التي تتالء  مع ال روف المحيطة

 النسبية أت ان يت  ايدارها وفقا  ألهمية البنود والفمليات في التقارير المالية.
 

 الجانب العملي
 وصف العينة  -أوالا 

فعي كليعة بفد ان ت  تيمي  اقستبانة بنسختها اقولم ت  عرضها علم مجموعة معن المحكمعين 
حيعث تع  مراععاة جميعع مالح عاته  فعي تيعمي  اقسعتبانة فعي ، دارة واققتياد في جامفة المثنعماق

 ،من المدققين الخارجيين الفاملين في ديعوان الرقابعة الماليعة (69) ت  توزيفها علم ،نسختها اقخيرة
وفيمععا يتفلععق فععي تحليععل  ، %99تحليععل  وبمفععدل اسععتجابة ( اسععتبانة يععالحة لل62وتعع  اسععترداد )

، ايجعاد النسعب المئويعة، اختبعار حياء الوياي قستخراج التكراراتالبيانات ت  استخدا  اسلوب اق
t لويعف متغيعرات الدراسعة واختبعار معدت يعحة  ن و تحليعل اقنحعدار، ارتباط بيرسعولفينة واحدة

فرضيات الدراسة  كما ت  استخدا  مقياس ليكرد الخماسي فعي اسعتمارة اقسعتبيان وكمعا موضعح فعي 
 .1الجدول 

 

 1الجدول 
 مقياس ليكرت الخماسي

 ال اتفق تماما ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما

2 4 3 2 1 

 
 :ية المتعلقة بخصائص عينة الدراسةالنتائج اإلحصائ -1

لتحديععد خيععائص عينععة الدراسععة تعع  تضععمين اسععتمارة اقسععتبيان مجموععع  مععن الخيععائص 
 – سعنوات الخدمعة –)المؤهعل الفلمعي والتي تمثل مفلومات عامة ععن عينعة الدراسعة والمتمثلعة بع  

( التكرارات والنسب المئوية  للمفلومات الفامعة 4 -3 – 2التخيص الفلمي( اي  ت هر الجداول )
 المتفلقة برفراد عينة الدراسة .

 
 2 الجدول
 الفلمي المؤهل

 النسبة العدد العلمي المؤهل

 %6 4 دكتورا 

 %29 12 ماجستير

 %24 46 بكالوريوس

 %199 62 المجموع

 
 46علعم درجعة بكعالوريوس  و بع  حيث يتبين لنعا ان غالبيعة افعراد الفينعة هع  معن الحايعلين 

 4ثععل فععي الععدكتورا  بواقععع وان اقععل مؤهععل علمععي تم ،%24 مشععاهدة وبنسععبة 62تكععرار مععن ايععل 
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ومععن خععالل النتععائا اعععال  يتضععح بععان افععراد عينععة  %29مشععاهدة وبنسععبة  62مععن ايععل مشععاهدة 
ن الوثععوق بإجابععاته  الدراسععة قععادرة علععم فهعع  اسععئلة محععورة اقسععتبانة واقجابععة عليهععا وان  باإلمكععا

 حول محاور اقستبانة . 
 

 3الجدول 
 سنوات الخدمة

 النسبة العدد الخدمة سنوات

 %19 12 سنة فاكثر 12

 %49 22 12اقل من   – 19

 %24 12 19اقل من  -2

 %12 19 سنوات 2اقل من 

 %199 62 المجموع
       

 
اقعل معن  -19ان غالبية افراد الفينة ممن يمتلكون سعنوات خدمعة  دلمتشير النتائا في الجدول اعال  

اقعل معن  -2مشعاهدة كانعت خبعرته  الفمليعة معا بعين  12و ان  %49مشاهدة وبنسعبة  22سنوات بواقع  12
يمكععن  مععن خععالل يلععب ،سععنة فععركثر12يمتلكععون سععنوات خدمععة % 19وكععيلب  ،  %24سععنوات وبنسععبة 19

اقستدقل علم وجود الخبرة لدت الفينعة التعي تع  اختيارهعا والتعي باإلمكعان الوثعوق بإجابعاته  حعول محعاور 
 اقستبانة وتحقيق اهداف الدراسة .  

 

 4الجدول 
 التخيص الفلمي

 النسبة العدد التخصص العلمي

%62 42 محاسبة  

%13 0 ادارة اعمال  

%3 2 علو  مالية و ميرفية  

%19 6 اقتياد  

%2 4 اخرت  

 %199 62 المجموع
 

 
 42ان غالبية افراد الفينة تخييه  الفلمي في مجال المحاسبة بواقع  دلميشير الجدول اعال  

والتخييات اقدارة، الفلو  المالية والميرفية، اققتياد  %62مشاهدة وبنسبة  62مشاهدة من ايل 
يمكن  ( ومن خالل يلب%2 ،%19 ،%3 ،%13) اقخرت كانت نسبتها علم التواليوالتخييات 

اقستدقل علم وجود الخبرة الفلمية لدت الفينة التي ت  اختيارها ويلب قن غالبيته  حايلين علم شهادة 
عن تنوع اختيايات افراد عينة الدراسة والتي باإلمكان الوثوق بإجاباته  سبة فضال علمية في المحا

   .ف الدراسةحول محاور اقستبانة وتحقيق اهدا

 
 . اختبار أداة قياس الدراسةثالثا  

األداة األساسية لجمع بيانات الدراسة الحالية التي تخّص  (Questionnaire)اقستبيان تمثل استمارة 
اتاق  -دلم-الخماسي من )ق اتاق تمرما (Likert)متغيراتها الرئيسة. هي  األداة تفتمد علم سل  قياس ليكرت 

يرتي اجراء بفال اقختبارات التي يتوّجب القيا  بها للتركد من دقة ويحة البيانات التي ت َّ تمرما(. وفي ما 
 الحيول عليها.
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 2جدول ال
 البحثمفامل ارتباط ألاا كرونباخ لمتغيرات 

 بعد لكل الفا كرونباخ معامل المتغير

 الخارجي المدقق تقارير 9662

 المحاسبية المفايير 9629
 الداخلية الرقابة ن ا  ضفف 9624

 

 (Construct Reliability)الثبات البنائي ألداة القياس 
 اسععتخدا  خعالل معن الحاليعة بالدراسعةقعا  البعاحثون بالتركعد معن الثبعات البنعائي ألداة القيعاس الخايعة 

 فعي الموضعح كرونبعاخ ألاعا ارتبعاط مفامعل باستخدا  لألداة الثبات مفامل حساب ت  وقد كرونباخ ألاا اختبار
 .2 الجدول

 الرقابة ن ا  وضفف الخارجي المدقق تقاريرل الداخلي بالتناسق الخاية النتيجة من والمالح 
 ا .دحيائي مقبولة تفد ألاا ارتباط مفامل قيمة قن ، مقبولة المحاسبية المفايير استخدا  ضوء في الداخلية

 البحث تلمتغيرا الوصفية االحصاءات -رابعا   
 

  6 جدولال
 البحث ألداة المفيارية واقنحرافات الحسابية المتوسطات

 الخارجي المدقق تقارير 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Mean 3.8710 4.0000 3.8387 4.0161 3.5968 3.9032 3.5000 3.8226 
Std. 

Deviation 
1.07861 .70129 .89064 .96652 1.16590 .84368 1.25123 .91480 

 الخارجي المدقق تقارير 
Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Mean 4.0484 4.0484 3.8548 3.4516 4.1129 3.9516 4.3065  
Std. 

Deviation 
.83818 .89493 .90258 1.16896 .97686 1.12246 .78068  

 المحاسبية المعايير 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Mean 4.03 4.19 4.11 4.08 3.88 4.03 4.16 4.01 4.06 
Std. 

Deviation 
.767 .806 .870 .684 1.07 .767 .908 .896 .827 

 المحاسبية المعايير 
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

Mean 3.29 4.00 3.96 4.25 4.16 4.0 3.96 3.90  
Std. 

Deviation 
1.25 .868 .940 .69 .750 .86 .767 .900  

 الداخلية الرقابة نظام ضعف 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

Mean 3.77 3.72 3.91 4.16 4.04 4.38 4.19 4.01 3.82 
Std. 

Deviation 
1.01 1.05 .92 .87 .87 .636 .86 .85 1.03 

 الداخلية الرقابة نظام ضعف 
Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

Mean 4.19 3.93 4.00 4.00 3.43 4.51 4.14 3.98 3.54 
Std. 

Deviation 
.720 1.02 .958 .887 1.236 .620 .938 .914 1.263 
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المتوسطات الحسابية كانت اعلم من الوسط الحسابي  بان جميع 6نالح  من الجدول  
 ،الارضي وهيا يدل علم استجابات الفينة المدروسة والتي كانت ايجابية علم مف   الاقرات

 حيث نالح :
( و اقنحراف 3،000) تقارير المدقق الخارجي الوسط الحسابي الفا  فيما يخصبان  -1

 ،مرتاع المفايير المحاسبيةوعلية فان ترثير (  2كما في الجدول )( 96312المفيارت )
توفر لجنة )( علم المرتبة اقولم بالترثير 12ونالح  من الجدول اعال  حيول الاقرة )

تمكن المدققين من تقدير المخاطر وتقيي  اجراءات الرقابة واجراء التدقيق البيئة المالئمة التي 
( 12اما الاقرة ) ،(96209( وانحراف مفيارت )46392بوسط حسابي قدر  ) (اقختبارات

يقو  المدقق الخارجي عند فه  وتوثيق الرقابة الداخلية باقطالع علم )جاءت باخر ترتيب 
بوسط  بتوثيق وفه  الرقابة الداخلية واقعتماد عليها(اوراق عمل التدقيق الداخلي المتفلقة 

 .( 1،160( وانحراف مفيارت )36421حسابي )
 (96429( واقنحراف المفيارت )3،909بان الوسط الحسابي الفا  كان للمفايير المحاسبية ) -2

ونالح  من الجدول  ،وعلية فان ترثير تقارير المدقق الخارجي مرتاع( 2كما في الجدول )
عد  وجود قانون يلز  المؤسسات )( علم المرتبة اقولم بالترثير 2اعال  حيول الاقرة )

( وانحراف 4619بوسط حسابي قدر  ) (بمتطلبات اقفياح حسب مفايير المحاسبة الدولية
تطبيق مفايير المحاسبة الدولية ( جاءت باخر ترتيب )19اما الاقرة ) ،(96096مفيارت )

( وانحراف 3629بوسط حسابي ) (وسلوب المهنة من قبل المحاسبين بآداباقلتزا   دلميؤدت 
 ( .1،22مفيارت ) 

( و اقنحراف 4،9114)  بان الوسط الحسابي الفا  كان لضفف ن ا  الرقابة الداخلية -3
وعلية فان ترثير ضفف ن ا  الرقابة الداخلية ( 2كما في الجدول )( 96362المفيارت )

( علم المرتبة اقولم بالترثير 12ونالح  من الجدول اعال  حيول الاقرة رق  ) ،مرتاع
انفدا  الثقة في المؤسسة من قبل الجهات  دلمعد  توافر الموثوقية في القوائ  المالية دت يؤ)

( 14اما الاقرة ) ،(96629انحراف مفيارت )( و4629بوسط حسابي قدر  ) (الحكومية
عد  ثقة المستثمرين  دلمعد  توافر الموثوقية في القوائ  المالية يؤدت جاءت باخر ترتيب )

بوسط  (في اقستثمار في المؤسسات مما يشكل احد نقاط الضفف علم ن ا  الرقابة الداخلية
 ( .1،236( وانحراف مفيارت )3643حسابي )

 
 2 الجدول

 بحثال ألبفاد المفيارت واقنحراف الحسابية المتوسطات
 Statistics 

 

تقارير المدقق 
 الخارجي

ضعف نظام الرقابة  المعايير المحاسبية
 الداخلية

N Valid 62 62 62 

Missing 0 0 0 
Mean 3.8882 3.9892 4.0114 

Std. Deviation .47075 .31777 .36259 

 
 المؤشرات التحليلية اآلتية: 2و  6نستخلص من مفطيات الجدولين 
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تقارير المدقق متغيرات الدراسة المتغيرين المستقلين اقول ) دلم 2و 6يشير الجدولين  
( وقد ضفف ن ا  الرقابة الداخلية( والمتغير الثالث التابع )المفايير المحاسبيةوالثاني ) ،(الخارجي

علم مقياس  (4.0-3.98-3.88)بين  متغيرات الدراسة تراوحت قي  المتوسطات الحسابية ألبفاد
وبانحرافات ان هناب موافقة من عينة الدراسة وبدرجة عالية،  دلمالخماسي، مما يشير  رتاليك

اتاق. كما جاءت جميع الاقرات بروساط  وباتجا ، (0.47،0.317،0.36بين ) منخاضةمفيارية 
 (.3) البالغ حسابية أعلم من الوسط الارضي علم مساحة ميزان اقختبار

ا ثالث  اختبار فرضيات الدراسة -ا
 والثانية )عالقة االرتباط( الفرضية الرئيسة األولى .أ

( قختبعار الارضعية Pearsonفي هعي  الدراسعة علعم مفامعل اقرتبعاط البسعيط ) وناعتمد الباحث
 و( تقارير المدقق الخعارجي)اقول الرئيسة األولم والمتمثلة بفالقات اقرتباط بين المتغير المستقل 

(. دي ضععفف ن ععا  الرقابععة الداخليععة( والمتغيععر التععابع )المفععايير المحاسععبية)الثععاني المتغيععر المسععتقل 
( بين هي  المتغيرات. فان الجعدول Pearson( مياوفة مفامالت اقرتباط البسيط )2ي هر الجدول )

( فععي الجععدول .Sig. ومختيععر )(tailed-2) ونععوع اقختبععار( 62) حجعع  الفينععة دلععم( يشععير أيضععا  2)
( المحسوبة مع الجدولية من غيعر tاختبار مفنوية مفامل اقرتباط من خالل مقارنة قيمة ) دلميشير 

 (t)( علم مفامعل اقرتبعاط فعإن هعيا يفنعي بعان قيمعة **أو *أن ي هر قيمها. فإيا  هر وجود عالمة )
 Cohen)المحسوبة أكبر من الجدولة. ويت  الحك  علم مقدار قوة مفامعل اقرتبعاط فعي ضعوء قاععدة 

and Cohen, 1983)، ( وكاآلتي:2912، ) الفابدت نقال  عن 
 (. 0.10): ديا كانت قيمة مفامل اقرتباط أقل من عالقة اقرتباط منخاضة
  (.0.10 - 0.30بين )ديا كانت قيمة مفامل اقرتباط  عالقة اقرتباط مفتدلة:
 (.0.30)ديا كانت قيمة مفامل اقرتباط أعلم من  عالقة اقرتباط قوية:

 
 

 0الجدول 
 في الداخلية الرقابة ن ا  وضفف الخارجي المدقق تقاريرمياوفة ارتباط بيرسون للفالقة بين 

 =62n ،المحاسبية المفايير استخدا  ضوء
Correlations 

 

تقارير المدقق 
 الخارجي

المعايير 
 المحاسبية

ضعف نظام 
الرقابة 
 الداخلية

تقارير المدقق 
 الخارجي

Pearson Correlation 1 .087 **.424 

Sig. (2-tailed)  .500 .001 

N 62 62 62 

المفايير 
 المحاسبية

Pearson Correlation .087 1 **.507 

Sig. (2-tailed) .500  .000 

N 62 62 62 

ضعف نظام 

 الرقابة الداخلية

Pearson Correlation **.424 **.507 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000  

N 62 62 62 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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)ألن قيمتها أكبر وموجبة مياوفة اقرتباط برن هنالب عالقات ارتباط قوية  2ي هر الجدول 
تقارير المدقق الخارجي والمفايير المحاسبية ( بين )1%( ويات دقلة مفنوية عند مستوت )0.30من 

( .507**و)( 424.**اي بلغ مفامل اقرتباط البسيط علم التوالي ) (ن ا  الرقابة الداخليةوضفف 

 اقولم والثانية. تانالرئيس تانوتدع  هي  النتيجة يحة الارضي
 :الثالثة الرئيسة الفرضية. ب

 دقلععة يات تععرثير عالفععة بوجععود القائلععة ةلثععالثا الرئيسععة الارضععية يععحة مععن التركععد بقيععد   
 المؤسسعات فعي الداخليعة الرقابعة ن عا  ضعفف ونقعاط الخعارجي المعدقق تقارير بين ايجابية احيائية

 تقععارير حدثعع ت الععيت التععرثير لمفرفععة أولععم كخطععوة( 9،19،11) الجععدول يععياغة تمععت .الحكوميععة

 . الداخلية الرقابة ن ا  ضفف في الخارجي المدقق
 

 9الجدول 
 الداخلية الرقابة ن ا  ضفف في الخارجي المدقق تقارير لترثيرملخص 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.424 .180 .166 .33108 

a. Predictors: (Constant)،      تقارير المدقق الخارجي 

 
 19 الجدول

 ن ا  الرقابة الداخلية ترثير تقارير المدقق الخارجي في ضفف ANOVA اختبار 
aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.443 1 1.443 13.162 b.001 

Residual 6.577 60 .110   

Total 8.020 61    

a. Dependent Variable:         ضفف ن ا  الرقابة الداخلية 

b. Predictors: (Constant)،      تقارير المدقق الخارجي 

 

 11 الجدول
( لترثير تقارير المدقق الخارجي في ضفف ن ا  .sigوالمفنوية ) (tقي  بيتا ومفامل ) اختبار 

 الرقابة الداخلية
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.741 .353  7.773 .000 

تقارير المدقق 

 الخارجي
.327 .090 .424 3.628 .001 

a. Dependent Variable:      ضفف ن ا  الرقابة الداخلية 

 
مارس ترثيرا  مفنويا  في ت الخارجي المدقق تقاريرأن نستنتا ( 9،19،11) من الجداول

الخاص بتحليل التباين دن اإلنمويج مفنوت  19. كما ويوضح الجدول الداخلية الرقابة ن ا  ضفف
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. 1وهي اكبر من القيمة الجدولية عند مستوت مفنوية ( 13.162) المحسوبة والتي بلغت Fوفقا  لقيمة 
قيمة وكانت  (424.)بينهما  (Unstandardized Beta Coefficient) ت ديا بلغ مفامل بيتا غير المفيار

(t)  المفيارت عند مستوت تدّل علم مفنوية مفامل بيتا غيروهي ( 7.773)المحسوبة قد بلغت 

 دلم. دي يشير هيا (1802R=)وكانت القدرة التاسيرية لهيا اإلنمويج عالية نسبيا  وفقا  لقيمة  .(%1)
من اقختالفات الحايلة في المتغير  (%18)علم تاسير ما مقدار   اقول قدرة المتغير المستقل

 ة .لثالمفتمد، وبيلب تحققت الارضية الرئيسة الثا
 وجعود بوجعود القائلعة الرابفعة الرئيسة الارضية يحة من التركد بقيد :الرابفة الرئيسة الارضية. ب

 المؤسسععات فمععلل المالئمععة المحاسععبية المفععايير بععين ايجابيععة احيععائية دقلععة يات تععرثير عالفععة
 .الحكومية المؤسسات في الداخلية الرقابة ن ا  ضفف ونقاط الحكومية
 المحاسععبية المفععايير حدثعع ت الععيت التععرثير لمفرفععة أولععم كخطععوة (12،13،14) ولاالجععد يععيغة

  . الداخلية الرقابة ن ا  ضفف في الحكومية المؤسسات فملل المالئمة
 

 12الجدول 
 الرقابة ن ا  ضفف في الحكومية المؤسسات فملل المالئمة المحاسبية المفايير لترثيرملخص 

 الداخلية
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .507a .257 .245 .31513 

a. Predictors: (Constant)، المفايير المحاسبية المالئمة لفمل المؤسسات الحكومية 

 
 13 الجدول

في ضفف ن ا   الحكومية المؤسسات فملل المالئمة المحاسبية المفاييرترثير ل ANOVA اختبار 
 الرقابة الداخلية

aANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.061 1 2.061 20.756 b.000 

Residual 5.958 60 .099   

Total 8.020 61    

a. Dependent Variable:     ضفف ن ا  الرقابة الداخلية 

b. Predictors: (Constant)، المفايير المحاسبية المالئمة لفمل المؤسسات الحكومية 

 
 14 الجدول

 المؤسسات فملل المالئمة المحاسبية المفاييرلترثير  (.sig)والمفنوية  (tقي  بيتا ومفامل ) اختبار
 ن ا  الرقابة الداخليةفي ضفف  الحكومية

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.704 .508  3.353 .001 

 المفايير
 المحاسبية

.578 .127 .507 4.556 .000 

     a. Dependent Variable:        الداخلي الرقابة ن ا  ضفف 
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 المؤسسات فملل المالئمة المحاسبية المفاييرأن  نستنتا (14، 13، 12) من الجداول
الخاص  13 الجدول . كما ويوضحالداخلية الرقابة ن ا  ضففمارس ترثيرا  مفنويا  في ت الحكومية

وهي اكبر من  (20.756)المحسوبة والتي بلغت  Fمفنوت وفقا  لقيمة  األنمويجبتحليل التباين دن 
 Unstandardized Beta) ت (. ديا بلغ مفامل بيتا غير المفيار1القيمة الجدولية عند مستوت مفنوية )

Coefficient)  وكانت قيمة  (507.)بينهما(t)  وهي تدّل علم مفنوية ( 3.353)المحسوبة قد بلغت
عالية نسبيا   األنمويجوكانت القدرة التاسيرية لهيا  .(1%)مفامل بيتا غير المفيارت عند مستوت 

 (%26)علم تاسير ما مقدار   اقول قدرة المتغير المستقل دلمدي يشير هيا  (.R2=25.7)وفقا  لقيمة 
 . الرابفةة يمن اقختالفات الحايلة في المتغير المفتمد، وبيلب تحققت الارضية الرئيس

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -أوالا 
اجراءها مع ت  من خالل الدراسة والمقابالت التي عديدة استنتاجات  دلملقد تويل الباحثون 

 فاملين في ديوان الرقابة المالية:مسؤولي الهيئات ال
ين دور المدققين الخارجين في تحس دلملقد تناولت اغلب الدراسات التي ت  اقطالع عليها  .1

جد دراسات تتناول في كياية تحديد نقاط الضفف والخلل في ن ا  ول  ن ،ن ا  الرقابة الداخلية
 الرقابة الداخلية. 

التدقيق الخارجي هي عملية من مة ومرتبة التي تتضمن الاحص اقنتقادت للسجالت والدفاتر  .2
والكشوفات ويقو  بها شخص يسمم مدقق خارجي مفتمد علم القوانين والتفليمات والمفايير 

ك  عمل المؤسسة من اجل تقدي  رأت فني محايد خالي من الضغوطات المحاسبية التي تح
 الخارجية لتحديد نقاط الضفف والقوة التي تخص عمل اقن مة الرقابية الداخلية للمؤسسة.

المحاسبية ومن هي  اقسباب استخدا  المفايير  دلمهنالب بفال المبررات واقسباب ادت  .3
  هي:

المحاسبين والمدققين من تقليل اقخطاء المحاسبية او  استخدا  المفايير المحاسبية يمكن -
 الحد منها في حالة اقلتزا  والتقيد بها.

تستايد المؤسسات الحكومية عند استخدا  المفايير المحاسبية من ترشيد ناقاتها وزيادة  -
 اقيرادات بما يتوافق مع طبيفة عملها.

ين والمحاسبين بما يتوافق مع ن ا  تساعد المؤسسات الحكومية من تقيي  عمل اداء المدقق -
 الرقابة الداخلية.

هنالب ارتباط مفنوت بين تقارير المدقق الخارجي ونقاط ضفف ن ا  الرقابة الداخلية قن  .4
التقيد بمفالجة المالح ات الواردة في تقارير المدقق الخارجي يفد من المداخل المهمة 

 واإلدارت .واألساسية والضرورية في محاربة الاساد المالي 
هنالب  ارتباط مفنوت بين المفايير المحاسبية ونقاط ضفف ن ا  الرقابة الداخلية ويلب قن  .2

والمخالاات يمكن ان تساه  في اكتشاف مواضع الخلل والضفف  المطبقةالمفايير المحاسبية 
 . ، األمر اليت يساعد علم محاربة الاساد المالي واإلدارتفي الوحدات المؤسسات الحكومية

 من نقاط ضفف الرقابة الداخلية هي: .6
عد  قيا  المؤسسات الحكومية باعتماد سياسة تغير المحاسبين والمدققين بين القس  الواحد  -

 ودورانه  بين الو ائف بهدف تطوير خبراته  ومهاراته  في اداء اقعمال.
عد  وجود دليل للتوييف الو ياي في المؤسسات الحكومية لتحديد الواجبات  -

 مسؤوليات وتقسي  الفمل بين المو اين للوحدات والشفب واققسا .وال
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ث لوح  ان هنالب بفال حي ،جة تقارير ديوان الرقابة الماليةضفف متابفة ومفال -
 تكرر سنويا  وعد  تجاوزها ومفالجتها من قبل المؤسسات الحكومية.اقخطاء قد 

 رغ  منها اعلم جهات من اليادرة القرارات بفال بتنايي الحكومية المؤسسات بفال قيا  .2
 والقوانين ول  تبدت أت اعتراال من قبل الجهات التدقيقية. للدستور مخالاة انها

 
ا   التوصيات -ثانيا

 اهمها:مجموعة من التوييات  دلملقد تويل الباحثون 
ضرورة حث الباحثين والكتاب في دراسة وتحديد وتقيي  نقاط ضفف وخلل ن ا  الرقابة  .1

ألن  يفتبر من احد الوسائل المهمة في مكافحة الاساد المالي واقدارت المستشرت في الداخلية 
 .المؤسسات الحكومية

 ،في اقجابة علم تقارير ديوان الرقابة المالية باقلتزا ضرورة حث المؤسسات الحكومية  .2
ا وتناييها خاية فيما يتفلق باقرة نقاط الضفف والخلل في ن ا  الرقابة الداخلية واقلتزا  به

 من اجل تحسين عملها مستقبال .
ضرورة قيا  المؤسسات الحكومية بإقامة دورات تدريبية متخيية للمحاسبين والمدققين في  .3

 ،محلية او دوليةهي  المفايير كياية تطبيق المفايير المحاسبية او مفايير التدقيق سواء كانت 
لمهمة في تقيي  اداء عمل المحاسبين وتكون من احد النقاط ا ،وتكون هي  الدورات الزامية

 . والمدققين عند نهاية السنة
ضرورة حث المؤسسات الحكومية بتطبيق المفايير المحاسبية واقلتزا  بتقارير ديوان الرقابة  .4

المالية وعد  تكرار اقخطاء مستقبال   لما لهما من ارتباط مفنوت كبير في تحسين ن ا  الرقابة 
 يساه  في محاربة الاساد المالي واإلدارت .الداخلية  وبالتالي 

علم تقارير  تكون مهمتها هي اإلجابةلجنة مختية  تشكيلبضرورة قيا  المؤسسات الحكومية  .2
وعد  اقكتااء علم المدقق او أت شخص اخر  ،عن نشاط وحسابات المؤسسةالمدقق الخارجي 

 ويكون عمل هي  اللجان حيادت . ،علم تقارير ديوان الرقابة المالية باإلجابة
ضرورة قيا  المؤسسات الحكومية بوضع دليل لتوييف الو ياي وتحديد المسؤوليات  .6

عمل المو اين من اجل تطوير خبراته   وكيلب قيامها بدوران ،لكل و ياة والواجبات
 ومهاراته  .

للدستور  الخاطئة والمخالاة ضرورة قيا  المؤسسات الحكومية باقعتراال علم قرارات .2
 .بكتب رسمية  جهات اقعلم منها من خالل توثيق اعتراضهاال والقانون اليادرة من 

 
 المصادر

ابو شفيرة، عائشة هاش  اسماعيل )دور لجان التدقيق في تحسين ن ا  الرقابة الداخلية في البنوب التجارية(،  .1

 .2914اقردن ، -رسالة ماجستير، جامفة الزرقاء ، الزرقاء

، علي محسن محسون )الفوامل المحددة لموقف مراجع الحسابات الخارجي من اختيارات اقدارة باسردة .2

للسياسات المحاسبية البديلة والثمن(، اطروحة دكتورا ، جامفة السودان للفلو  والتكنلوجيا، كلية الدراسات 

 .2912الفليا ، السودان ،

 ا  الرقابة الداخلية في المؤسسات اققتيادية(، رسالة بالل، برابح )تقيي  دور المراجع الداخلي في تحسين ن .3

 .2912ماجستير، جامفة امحمد بوقرة*بومرداس*، كلية الفلو  اققتيادية والتجارية وعلو  التسيير، الجزائر ،
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بن تومي، بدرة )اثار تطبيق المفايير المحاسبية علم الفرال واقفياح في القوائ  المالية للميارف  .4

سطيف، كلية الفلو  اققتيادية والتجارية وعلو  التسيير، -سالة ماجستير، جامفة فرحات باساقسالمية(، ر

 .2913الجزائر، 

-ثليب، خولة )دور التدقيق الخارجي في الحد من الممارسات اقبداعية(، رسالة ماجستير، جامفة محمد خيضر .2

 .2912ر، بسكرة، كلية الفلو  اققتيادية والتجارية وعلو  التسيير، الجزائ

الجابرت، محمد علي محمد )تقيي  دور المدقق الداخلي في تحسين ن ا  الرقابة الداخلية لن   المفلومات  .6

 .2914قس  المحاسبة ،  -المحاسبية في شركات الترمين الفاملة في اليمن(، رسالة ماجستير، اقكاديمية الفربية

حوكمة بجودة التدقيق واثرها في محاربة الاساد جايد، سفود مشكور، الفطار، حيدر عباس )عالقة ن ا  ال .2

، 24كلية اقدارة واققتياد، الفدد-المالي واقدارت(، مجلة الكوت للفلو  اققتيادية واقدارية، جامفة واسط

2916. 

جربوع، يوسف محمود )محددات مراجفة القوائ  المالية تحد كبير للمراجع الخارجي(، المؤتمر الفلمي اقول  .0

 .2992غزة ، كلية التجارة، فلسطين، –تثمار والتمويل في فلسطين، الجامفة اقسالمية عن اقس

الجفافرة، محمد مالح محمد )مدت حرص مكاتب التدقيق علم توفير متطلبات تحسين فاعلية التدقيق  .9

 .2990الخارجي(، رسالة ماجستير، جامفة الشرق اقوسط للدراسات الفليا ، 

الفوامل المؤثرة في تغير مدقق الحسابات الخارجي(، رئيس قس  الفلو  المالية حسين، هاش  حسن )تحليل  .19

 والميرفية في كلية دجلة الجامفة اقهلية .

حوسو، محمد محمود )التدقيق لألغراال الرقابية(، رسالة ماجستير، جامفة النجاح الوطنية، كلية الدراسات  .11

 .2992الفليا ، نابلس ، 

)تدقيق الحسابات في ضوء المفايير الدولية: ن رية وتطبيق(، دائرة المكتبة الو ياية،  الينبيات، علي عبد القادر .12

 .2919اقردن ،  –الطبفة الثالثة ، عمان 

رشيد، انياف محمود، الحمداني، راففة محمد، اقعرجي، عدنان سال  )فاعلية ن ا  الرقابة المالية واثر  علم  .13

 .2912، 0الفدد -4اقنبار للفلو  اققتيادية واقدارية، المجلد  الاساد المالي في الفراق(، مجلة جامفة

علم اهداف الرقابة(، مجلة الفلو   COSOالسبوع، سليمان السيد )اثر هياكل ان مة الرقابة الداخلية وفقا  لالطار  .14

 .2911، 1المجلد-30اقدارية الفدد

ة علم اقستمرارية لدت الشركات المساهمة سرحان، عاهد عيد )دور مدقق الحسابات الخارجي في تقوي  القدر .12

 .2992قس  المحاسبة والتمويل، فلسطين، -غزة، كلية التجارة-الفامة(، رسالة ماجستير، الجامفة اقسالمية

السفبرت، ابراهي  عبد موسم، الحسيني، مرتضم محمد شاني )تو يف مكونات الرقابة الداخلية لتفزيز جودة  .16

 .2912، 22المجلد 4مفة بابل، الفلو  اليرفة والتطبيقية، الفدد التدقيق الخارجي(، مجلة جا

(، ة في اتخاي القرارات اقستثماريةسفيد، وسي  محمد )اثر تطبيق مفايير المحاسبة للمؤسسات المالية اقسالمي .12

 .2912كلية اققتياد/قس  المحاسبة ، سوريا،–رسالة ماجستير، جامفة حلب 

السقا، زياد هاش  يحيم )استخدا  تقنيات المفلومات في ن   المفلومات المحاسبية(، اطروحة دكتورا ، جامفة  .10

 .2996قس  المحاسبة ، الفراق ، –المويل، كلية اقدارة واققتياد 

ية سها ، زهار )المراجفة الداخلية في المؤسسة اققتيادية(، رسالة ماجستير، جامفة اكلي محند اولحاج، كل .19

 .2914الفلو  اققتيادية والتجارية وعلو  التسيير، الجزائر ، 

شاا عمرت، فضيل ميطام يوسف )مدت مسؤولية المدقق الخارجي في اكتشاف حاقت الاساد المالي في  .29

قس  المحاسبة  –الشركات المساهمة اقردنية(، رسالة ماجستير، جامفة الشرق اقوسط، كلية اقعمال 

 .2914 ،والتمويل

، رسالة ماجستير، جامفة تشرين، كلية (اليوفي، اسامة )دور البيئة الرقابية في بناء استراتيجيات المراجفة .21

 .2996 قس  المحاسبة، سوريا،-اقدارة واققتياد



 [32]                                                                                                   ...تقارير المدقق الخارجي تحليل العلاقة بين 

، مجلة تكريت ()متطلبات الرقابة الداخلية في  ل الحوكمة اقلكترونية طاهر، كبرت محمد، تركي، حات  رشيد .22

 .2913، الفراق ،20الفدد– 9ة واققتيادية، جامفة تكريت، المجلدللفلو  اقداري

جامفة  رسالة ماجستير، )دور المفايير المحاسبية الدولية في تحسين جودة المفلومة المالية(، عادل، بو لجنيب .23

 .2914القسطنطينية، كلية الفلو  اققتيادية وعلو  التسيير، الجزائر ،

الشركات اليناعية المساهمة الالسطينية بمتطلبات اقفياح في قوائمها  عاشور، عثمان زياد )مدت التزا  .24

 قس  المحاسبة، -(، رسالة ماجستير، الجامفة اقسالمية غزة، كلية التجارة1المالية وفقا  للمفيار المحاسبي رق  

 .2990فلسطين ،

 –، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان (عبدالل ، خالد امين )عل  التدقيق الحاجات الناحية الن رية والفلمية .22

 .2994،اقردن

عبيد، قيير علي، محمد علي، احمد ماهر )دور المدقق الخارجي في  ل التحديات المفايرة في الحد من  .26

 .2914 السنة الفاشرة، 39الفدد-2، مجلة الغرت للفلو  اققتيادية واقدارية، المجلد ( اهرة غسيل اقموال

حمد علي ،احمد ماهر )دور المفايير المحاسبية الحكومية في الحد من الاساد المالي حسين هادت، م ،عنيزة .22

 .2914الفدد الثاني والثالثون،  ،9جامفة الكوفة، السنة -واقدارت(، مجلة مركز دراسات الكوفة

في البنوب الكحلوت، خالد عمر )مدت التزا  مدققي الحسابات الخارجيين لدراسة وتقوي  ن ا  الرقابة الداخلية  .20

قس  المحاسبة –غزة، كلية التجارة  -التجارية الفاملة في فلسطين(، رسالة ماجستير، الجامفة اقسالمية

 . 2994والتمويل، فلسطين ،

، رسالة ماجستير، (الكروت، اسفد جاس  خضير )دور ن ا  الرقابة الداخلية في تشخيص حاقت الاساد المالي .29

 .2912قس  المحاسبة والتمويل، -الجامفة الشرق اقوسط، كلية اقعم

كسار، فراس مروان )دور مهنة تدقيق الحسابات في تفزيز جودة اقفياح المحاسبي(، رسالة ماجستير،  .39

 .2912قس  المحاسبة، سوريا ،-جامفة دمشق، كلية اققتياد

ة اقولم، ، اقسكندرية الدار الجامفية، الطبف(التطورات الحديثة في المراجفةامين السيد )لطاي،  .31

 .2992مير،

محسن، محمود عبد السال  )مدت اعتماد المدققين الخارجيين علم المدققين الداخليين في تقيي  ن ا  الرقابة  .32

 .2911فلسطين، قس  المحاسبة والتمويل،-غزة، كلية التجارة-، رسالة ماجستير، الجامفة اقسالمية(الداخلية

، الملتقم الوطني (رجي في سياق تطبيق الن ا  المحاسبي الماليمسؤولية دور المراجع الخااسماعيل )محمد،  .33

 .2913 واقع وافاق الن ا  المحاسبي في المؤسسات اليغيرة والمتوسطة، الجزائر،

، رسالة (المدلل، يوسف سفيد يوسف )دور و ياة المراجفة الداخلية في ضبط اقداء المالي واقدارت .34

 .2992قس  المحاسبة والتمويل، فلسطين، -كلية التجارةغزة، -ماجستير، الجامفة اقسالمية

المدهون، رغدة ابراهي  )الفوامل المؤثرة في الفالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في الميارف واثرها في  .32

غزة، كلية -تفزيز ن ا  الرقابة الداخلية وتخايال تكلاة التدقيق الخارجي(، رسالة ماجستير، الجامفة اقسالمية

 .2914قس  المحاسبة والتمويل، فلسطين،  –ارة التج

مكية، نغ  احمد فؤاد )دور المفايير المحاسبية الدولية وجودة المفلومات المحاسبية في زيادة حج  التداول في  .36

 .2911قس  المحاسبة، سوريا، كلية اققتياد/ –سوق اقوراق المالية(، رسالة دكتورا، جامفة حلب 

، رسالة ماجستير، (حمد )تافيل ن ا  الرقابة الداخلية في  ل حوكمة الشركاتالنفيمي، عبدالواحد غازت م .32

 .2911قس  المحاسبة، الفراق ،–جامفة المويل، كلية اقدارة واققتياد 

رسالة ماجستير، جامفة  وسا ، شالور )المفالجة المحاسبية لألدوات المالية في  ل مفايير المحاسبة الدولية(، .30

 .2911 الجزائر، ية الفلو  اققتيادية والتجارية وعلو  التسيير،سطيف، كل-فرحات عباس


