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 المستخلص
 

  نرراب  عررم الم ررا   إال أن للشرر كا  ال عهيررا المسايرر  المزايررا ال رر  يا   ررا  كثيرر ه  رر 
الل قلير  مرن  لرب  .الم عاملرة معهراا الشر كا  أ المساير    ه يااء  النير ة لشر كا  ال عهيرا ةالم    

أ ميرة اجراا  ير   ال اسر  المشرا كة  ر  لمليرة ال عهيرا المساير   الم ا   ازيااه الثقة  ين الجهرا 
  سر ال أنللمرا  ال ال رة ل اما ره  الشر كا  أا   ش كا  ال عهيا المساير    يااءنظام  قا ة اا لية 
اجراا  قا رة   را  ر   ي ر ز  يرا   نا امن  .ا لية    ش كا  ال عهيا المساي  م صص لل قا ة الا

 .يرريزيا مررن ثقررة الميرر اياين ا ررال    رراما   رر   الشرر كا يررا المسايرر   اا ليررة  رر  شرر كا  ال عه
يمكرن زيرااه ثقرة  اجاا نظرام لل قا رة الاا ليرة  ر  شر كا  ال عهيرا المساير   ايا  م ال س  أنه لنا

 يلي  الضاء للى أ مية ماضاع ال عهيا المساي   يي م      ا ال س  . ش كا     المع  الم عاملين
 اضري   صاصرية ال قا رة الاا ليرة ا ياق اما  سمله من مزايا جمرة للم عراملين  هرا   اق صاايا  ال

 يرران أثرر  اجرراا نظررام  قا ررة اا ليررة  رر  شرر كا  ال عهيررا الً لررن    ضرر رر  شرر كا  ال عهيررا المسايرر  
يرري م االل مرراا للررى المررنه  الاصررا  االمررنه  ا العرر اق .  المسايرر   للررى ثقررة الم عرراملين معهررا   رر

نسراا  االا لرب  ال مراا    قا ك س له الم س  الثال   الني ة للمنه  ال سليل      ا ال س  ال سليل    
 م عاا ل يان أث  نظام ال قا ة الاا لية للى ثقة الم عاملين مع ش كا  ال عهيا المساي  .ال
 

 .ال عهيا المساي    نظام ال قا ة الاا لية  الثقة :الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 

 
Although there are many benefits of accounting outsourcing, there are some 

risks associated with both accounting outsourcing firms and their clients. In order to 

minimize these risks and increase confidence among the parties involved in the 

accounting outsourcing process, we see the importance of having an internal control 

system both in the accounting outsourcing companies or the companies requesting its 

services. This research is dedicated to the internal controlling in accounting 

outsourcing companies. Hence, the question arises whether internal control of 

accounting outsourcing companies will increase the trust of users in the services of 

these companies. The research assumes that when there is an internal control system 

in the accounting outsourcing companies, the confidence of the customers with these 

companies can be increased. This study will highlight the importance of accounting 

outsourcing in the market economy and its advantages to its clients and clarify the 

specificity of internal controls in the accounting outsourcing companies, in addition 

to clarifying the impact of the internal control system in accounting outsourcing 

companies on the trust of its customers (in Iraq). The descriptive approach and 

analytical approach will be based on this research, as for the analytical approach, the 

third topic was devoted to it by adopting a multiple regression to show the effect of 

the internal control system on the confidence of the clients with accounting 

outsourcing companies. 

 

Keywords: accounting outsourcing, internal control system, confidence. 
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 المقدمة
ال ي يعنر  ا  الق ن السال  من ظاا   نهايا  الق ن الماض  ا ااية  عا  اما  ال عهيا
. ى شر كا  ا رر   م  صصرة  هر ا المجررا لرإ شرر كةم  صصرة  هرا الال ساير  الاظرا غ ريرر  
 لرراان االق صرراايا   مررن الشرر كا   رر  %09ظهرر    هنرره مررا يقررا   أااسرراه مررن الا ايررا  

ً ا ع    ال عهيا مهمر  الم قامة  ي  ام ال عهيا الا    مجا  ااسا من لمليا ها االق صااية جراا  ا
 . Michael, 2004, 3  ألمالهمل  اي   كإي  ا يجية

نرااع ال راما  جا  يرة أاالي عانة  مصاا   ا جية ااساه من أ م  ا   الاق  السال   ع
كرا العايرا مرن الك را  أ. إ  ك ر أ االليرة نشر  ها أي اياه منها  مزاالة الم للش كا اال    يم  
السرال   ن قيمة  اما  االي عانة  مصراا   ا جيرة ا  اعر   شرك  ك ير   ر  الاقر أاال اسثين 

 رر   ال رراما   اصررغ ن رال يررة الاسرراا  االق صررااية الميرر اياه مررن أ  ا رر  اليرراق العالميررة
ة  ر  ـالعالميرا ــال عهياق ــا  ااال     يــملي 059  ــا من ساالــللنم . انظ اً ة ااا هاـ االلي
ا ـرـ ا  النمـرـإن  قايـرـ   0902ا  لرام ـرـان ااال   سلـرـ  يلي 0   مرنـرـإلرى أكث 0999ام ــل

 يررررررررناياً  ٪9.0ا  ٪0.0   لررررررررغ  ررررررررا  الغ المصررررررراا   ررررررررين  0202-0905 لأللررررررراام
 Lacity and Willcocks, 2017, 3.  

 :اآل يةالم اس   للىماضاع ال س   قا  م  قييمه  الغ م  غ ية
 .نااله اأ م ميزا هأما ية ال عهيا المساي     :األا  الم س 

 .المساي   نظام ال قا ة الاا لية    ش كا  ال عهيا :الثان  الم س 

زيرااه ثقرة الم عراملين معهرا  للرىالم س  الثال : أثر   را   ال قا رة الاا ليرة  ر  شر كة ال عهيرا 
 . الجان  ال   يق  

 منهجية البحث
 مشكلة البحث
 نرراب  عررم  للشرر كا  ال عهيررا المسايرر  المزايررا ال رر  يا   ررا  ه رم مررن كثرر للررى الرر

. الم عاملرة معهراا الشر كا  أ المساير    ره يرااء  النير ة لشر كا  ال عهيرا ةالم ا   الم    
يريزيا مرن ثقرة المساي   هيا اجاا  قا ة اا لية    ش كا  ال ع ي  ز  يا   ا ا   من  نا 

ا مرن   را ه ال مرا ال قلير   ر  اً اا  يي ايال ي ا المي اياين ا ال    اما      الش كا  
 .   أ عهيا     ال اما  من جهة 

 أهمية البحث
 :اآل   مية ال س  من أع  ن 

ملره  س  يلي  الضاء للى أ مية ماضاع ال عهيرا المساير    ر  اق صراايا  اليراق امرا .أ
 .زايا جمة للم عاملين  هامن م

 .ا لية    ش كا  ال عهيا المساي  ال قا ة الا  صاصية اضي   . 
ثقة الم عاملين معهرا  يان أث  اجاا نظام  قا ة اا لية    ش كا  ال عهيا المساي   للى  . 

 .الع اق     
 البحثهدف 

ش كا  ال عهيرا ا لية    لى  يان ما ية ال عهيا المساي   انظام ال قا ة الاإيهاغ ال س  
  لنرا  يراثقة الش كا  الم عاملة مع شر كا  ال عهيرا المس  هثي لن  اضي      ضالً المساي  

 .ا  ال عهيا المساي  اجاا نظام لل قا ة الاا لية    ش ك
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 البحثفرضية 
اجرراا نظررام لل قا ررة  لنررا شرر كا  ال عهيررا المسايرر   مررع يمكررن زيررااه ثقررة الم عرراملين

   .ش كا     الالاا لية    

 البحث منهج
إ  يري م  غ يرة .   االمرنه  ال سليلر   ر   ر ا ال سر يري م االل مراا للرى المرنه  الاصرا

مرا الجانر  ال سليلر  أ. اس  من ك   اأ سا       ا المجرا ا  االثان   ما  ا   لل الم س  األ
قا رة الاا ليرة م عراا ل يران أثر  نظرام ال النسراا  اال ا لرب  ال مراا   قا ك س له الم سر  الثالر 

 .  املين مع ش كا  ال عهيا المساي  للى ثقة الم ع

 نواعه وأهم ميزاتهأ، ماهية التعهيد المحاسبي
لمليرررة نقررر  مهرررام اظيايرررة  إلرررىيشررري   األجن ررر ا   ررر  األ  outsourcingمصررر ل   

كمرا  اظرا غ إ معنرى   (Кулиш and Терещенко, 2017, 1)االمير اليا  االصرالسيا  
ن ال عهيرا  را اير  اام مصراا   ا جيرة إأي    ها الغي  لهم يمعة جياه    اليراقمسااه يقام 

 .  إلكما  مهام اا لية
الز ران   ا جيرة    الش كة ال ر    لر  ال راما  الة ال عهيا ياجا    انلااه    ميهل

ياير   الني ة لش كة ال عهيا  ا ها األ  اأ ااغ      العقا لايهم مصال  . كالاش كة ال عهيا
 األلمرا  ها   ع كااءه   ي الز انأ الش كة ال     ل  ال اما  ال ا جية أما  األ  اح سقيق 

ا  اريم المصرا يغ مرن  رال   ارايم  األيايرية راا ها أللرى  شر كةالمن  ال    كيز قاه 
 أ مهرا ر   للز ران أ رااغ ألره     ضرالً لرن  لرب  ا   سالة ال عهيا المساي   .ُمنَِا   ا ج 
 ر   قرايم السيرا ا  ال  اميرة  ال ره ي ة ن يجرة ينقا ا  الض ي ية االعقا ا  القاناالع الاقاية من

 هرر   ال رراما   قررام لز رران    رراما  ال عهيررا مررن ال رراما  ال جا يررة ا عرر .المقرر ه ا ررق القررانان
مرا يراق ال عهيرا  هرا يعنر  مجمالرة مرن المرالب أ .االي عانة  مصا   ا ج  لقاء م لر  معرين

 جيررة  االز ررا ن االرر ين يج معرران لغرر م ال يررع االشرر اء اال رر   قررام  شررك   المصرراا  ال ا
   . اما  االي عانة  مصاا   ا جية

االرر ي يعنرر   سايرر  اظياررة    ررم ا جا ررا  ال عهيرراأمررن  اً ال عهيررا المسايرر   ااسررا ايعررا
 رر ا النرراع مررن ال عهيررا ييرر  امه االالغ الشرر كا  سررا   . رر  ألررى شرر كة إ العمرر  المسايرر  

إن اي  اام   غ ثال  كمصا   را ج   .سجامها  صغي ه ام اي ة اك ي ه أم  م  لغ العال
اا هرا اا ليرا ال أم  صص ل قايم  راما  ال عهيرا  ال راما  المساير ية لريس اير ثناء   راال مرن 

الع اقر  قرا  صرص  الماسا  مثال النظام المساي   .ي عا م مع ال ش يعا  القانانية الع اقية
يرر اا ال شررغي  إ  99ة االيرر عانة  مصرراا   ا جيررة ا ررا السيررا   قررم سيررا   رراص  رر  سالرر

اللمررا  ال رر   ج يهررا للررى أمقا رر   شرر كةللغيرر   ايشررم   رر ا السيررا  االيرر ااا  الم سققررة لل
الميرر اياه  النظرررام  شرر كةلمررالً مكمررالً لنشررا  ال  عرراا مررااا يم لكهررا الغيرر  اال رر  أمن جررا  
 النرراع مررن ال عهيررا رر ا  امررع  لررب  رر  العرر اق يعررا  005  0900  الع اقرر الماسررا  المسايرر  

للى ن اق ضيق  رين الشر كا  ارال يرة ال راما   ر  إللرااا قراا م  اً لى سا ما امن ش إ اً جايا
 األا   ير  ين   ييرين إلرىيعراا    أينرا األمر  ر ا  .مالية  كان مق الرة لرا  الرااا   الضر ي ية

ا   لرر   األيرر ا   شرراء إ رر     رراغ مررن  رر  العرر اق اال اإلاا هش صررية  أيرر ا  إلررىيعرراا 
ً مساي  نه ال ياجا نص قانان  يرنظم لمر  ال عهيرا المساير    ر  إاالثان    يعم   س  ام  هم ا
إ  ال ياجرا   الكا ية األ ميةلة ال عهيا هالجها  الم  صة لم  قم  إيالء مي أن  ضالً لن .الع اق

لنراع مرن ال عهيرا اا ايرة انعكايرا ه للرى اي جهة    الع اق ا  م    قييم أ ميرة  اعير   ر ا ا
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ن يقرام  سر  الكثير  مرن المشراك  أنه  ر   أينرا هق صاا الكل  االجز ر  االر ي مرن شرك  من اال
 .  شك  لاما للى مي ا  ال لا  ِ أ ش كةيااء للى مي ا  ال

 مصرا   شر كةاال اما  المساي ية ااساه من ال راما  ال ر  مرن الممكرن ان  ير عين ال
اقررا لرر غ ال عهيررا المسايرر    هنرره نرراع معررين مررن االلمررا  ل قررايم ال رراما   .ا هررا ررا ج  ألا

للز ررا ن  شررك  مهنرر   رر   نظرريم اميررب الررا ا   المسايرر ية اإلررااا ال قررا ي  الماليررة االسيررا ا  
يضرا كا رة الشر ا   اضراح للا راء  العقرا الماقرع أال  امية لقاء م ال   ساا ا قا لعقا ي ك   يه 

جهررا   ا جيررة أا  إلررىنرره نقرر  جررزء مررن المهررام المسايرر ية هكمررا الرر غ   .نمررن كررال ال رر  ي
أا  النراا هش كا   ا عة مملاكة  الكامر  مرن أجر   ارم ال كلارة أا السصرا  للرى المهرا ا  

ممرا ير ق يمكرن  .(Financial Services Authority (2005)) السصا  للى القرا ه ال نا يرية
 آ ر  ر غ  إلرى شر كةا جرزء مرن العمر  المساير   للأكر  نقر    هنه ع يغ ال عهيا المساي   

ا لررب  هرراغ   يررعا  ا راا يل ال يررليم اري  رراأا رق لقررا يرر ك   يرره كر  ال ااصرري  المهمررة مررن 
 .   لمالها ال  يية االسصا  للى العايا من المزايا األأألااء  ش كة ا غ ال

جمررا  إايمكررن   المسايرر   ررا   رراما  ال عهيررا إا  نرراع ال رراما  ال رر   نررا   ضررمن 
 :   ها  االَ رلأ
ا أسيرر  المعررايي  المسايرر ية الااليررة  ا جز يررة اأ كة  صررا ه كاملررة شررميررب سيررا ا  ال .0

 .المسلية
 .المسااه للش كة األنش ة    عين االل  ا    النظام المساي   للش كا  مع األ  اي .0
 . ااغ المساي ةأمع  ي الءم  اي  الييايا  المساي ية ا ما  .3
 .ك  ال نظيم  للش كة  اي  الهي .9
 .المث أ معنى ال اثيق   اا ه العمليا  المساي ية الاا لية    الش كةإق ا   اي     .5
 . قايم اي شا ا  لالم الش كة    العمليا  االق صااية الصع ة .2
 . قايم المعلاما  ااالي شا ا  لالم االنش ة المساي ية .7
 .ا   ا  الم  صصين    المجاال  المساي ية االمالية .8
 .ش كةالالم لمنهجية اضع نظام  قا ة اا لية    ال .0

 إلررى  أن  صرنيغ  راما  ال عهيرا المساير   ين غر  أن يير نا .Liakhovych Hاير    
 : ررر آلامعيرررا   ل يرررة ساجرررة العميررر  الررر ي يمكرررن  ماج ررره  صرررنيغ ال ررراما  للرررى النسرررا 

 Liakhovych, 2017, 48-49  
 . ال اما  الم اش ه   عهيا مساي   سقيق  .0
اا  يرا  مجمالرة مرن الاثرا ق   ال اما  ري  الم اش ه  الم ا قرة   ال راما  االي شرا ية .0

 .ال عايال  ااإلضا ا  إليها  اإج اءالمساي ية الم لا ة 
اليرل ا   إلرى اما  إضا ية   اما  إللااا ا قايم ال يانا  المالية اري  را مرن الاثرا ق  .3

 .   اصة للمساي ين انش  أا يا  ا ا ي  ماظا  العمي   المعنية
 :ا لب من اجهة نظ  الش كا  المي اياه  ن ل عهيا العم  المساي   العايا من المزاياإ

(Stojanov, 2017, 89) 
الاظا غ المساير ية   هااءالعالية للكاا  الاظيا     ش كة ال عهيا اال ي ييقام  ا االمكان .0

 ا    سرراي  ا ايرر ه ا ا ي رره  ايرر مال عهيررا إ   قررام شرر كة    رر  الشرر كة الم عاقررا معهررا
 .سي  الساجة ل لب ا
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ن الش كة الم عاقاه مع ش كة ال عهيا يراغ لرن إإ    الكاا  الاظيا  إاا ها   م انة    ي .0
ا   ارريم سجررم نشررا  ألررااه ال نظرريم إ قلررق سررا  ضرر ا ه  قلرريص لرراا المرراظاين ن يجررة 

 .الش كة
نه   ايم ناقرا  هال ي من ش األم   كان للى ش كة ال عهيايمكان لم  المساي  ياغ  .3

 .الش كة
ا لقا ة ال ه ي      قرايم السيرا ا  أ  اء    العمليا  المساي ية ال يا   النا جة لن األ .9

 .   مالا ا كلها ياغ   سملها ش كة ال عهيا
يايية      اي  الش كة  را  ال رام األ األنش ةالاا ه   كز للى إ ا ي  الاق  اجع   .5

 .اا هضمن   صص اإل ما  مياناه اليي أ   
شرر كا  ال عهيررا يع مررا للررى سجررم العمرر    االل مرراا للررىالعمرر   ااءأ نإإ     ررا ي  المررا  .2

ال   اصرة لنراماا ال ال  ليس  نراب ساجرة ل عيرين كراا  مساير    رااام كامر    المساي  
 أنره  اإلمكران ضرال لرن  . مثالً  ي  ل   اما هم للى ماا  الينة     الصنالا  المايمية

القانانيررة مررن ق رر  شرر كة االي شررا ا  سصررا  للررى االي شررا ا   رر  مجرراال  ال رراقيق اال
 .ال عهيا

جهرة  ا جيرة ماثاقرة الهرا  إلرى عهيرا العمر  المساير     ضالً لما  قام ي   ال اسر  أن
الر ي  األمر   لاسراا  الم عاملرة معهراأ أنشر ةزيااه شراا ية  إلىي اي  األلما يمعة    ياق 

   .هاازيااه ثقة الاالة    سيا ا  له   الش كةى زيااه جا  ية المي ثم ين لل إيجا اينعكس 

معظررم   األلمررا   المقا رر   نرراب العايررا مررن الم ررااغ مررن ال ايررع  رر  لمليررا   عهيررا  رر
 اقرراان اليرري  ه للررى الاظرا غ ال رر  يرر م االيرر عانة   علرق لاا رق االيرر عانة  مصرراا   ا جيررة 

اإاا ه العالقرا     ي   يانرا  ير ية للشر كة ل ر غ ثالر ا  ر   را   مصاا   ا جية ألاا هرا
 ر غ ثالر   إلى   ا ااق االي عانة  مصاا   ا جية ا ع ي  األنش ة لناما ي م إيناا أنش ة 
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ا أن ير م ال مراا نظرام  قا رة اا ليرة  عرا  س رى ير م  جرااز أنره يجر  أل لب ي   ال اسر  
  شر كةي أاا ه إال ي جرزأ مرن نظرام  اً إ   مثر  ال قا رة الاا ليرة جرزء . را  ال قلي  من  لرب الم

لرر لب ميررهلة  قيرريم االل زامررا    نظرريم ا   يررق   ا رر  العمليررا  المسايرر ية يمثرر  أ ميررة ك يرر ه
اميررهلة  ازيررع مهررام ال قا ررة  .إجرر اءا  ال قا ررة  مثرر  ميررهلة ضرر ا ية  رر  ال عهيررا المسايرر  

سايرر   االشرر كا  ال ال ررة لهرر   ال رراما   ع مررا للررى شرر ا  العقررا مررا ين شرر كا  ال عهيررا الم
 :انا أا كما    الجاا  هاال   من الممكن  اضيس
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 0  جاا ال
  ازيع مهام ال قا ة ما ين ش كا  ال عهيا المساي   االش كا  ال ال ة ل اما ها

 شروط العقد المحاسبي النشاط
الجهة التي تتولى مهمة نظام 

 ابة الداخليةالرق

 ال اثيق

الية ي م اا الها    النظام الاثا ق األ
 .من ق   ش كة ال عهيا المساي  

 .مساي  ش كة ال عهيا

الية ي م اا الها    النظام الاثا ق األ
 .من ق   الش كة ال ال ة لل عهيا

مساي  الش كة ال ال ة ل اما  
 .ال عهيا

ال يجي  اال  سي  
 اال سلي 

 .   الكام  عهيا مساي 
مي ا  السيا ا  االمساي     

 .ش كة ال عهيا

 . عهيا جزء من الاظا غ المساي ية
مي ا  السيا ا  االمساي     

مساي   إلىش كة ال عهيا  اإلضا ة 
 .الش كة ال ال ة ل اما  ال عهيا

 .الش كة ال ال ة ل اما  ال عهيا ــــــــ ج ا الماجااا 

 .ش كة ال عهيا ــــــــ ج ا االل زاما 

 .ش كة ال عهيا ــــــــ السيا ا  ال  امية

 .ش كة ال عهيا ــــــــ ال قييم

 سيا ا  الكلغ

سيا  الكلغ ال قاي ية اا اي  اما  
 .سي  العقا اضا ية 

 .ش كة ال عهيا

سيا  كلغ ال صنيع  قام  ها الش كة 
 .ال ال ة ل اما  ال عهيا

 .الش كة ال ال ة ل اما  ال عهيا

Source: Мешкова, Галина Владимировна, (2016), ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ АУТСОРСИНГЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И 
НАЛОГОВОГО УЧЕТА, Международный научно-исследовательский журнал, № 
2 (44), Часть 1,Февраль, Екатеринбург. 

 
ا صاصيا ها    ش كا  ال عهيا المساي   يي م ا اي ها   يما ي ص ال قا ة الاا لية

مكن ي يما ي ص ال قا ة الاا لية    الش كا  ال ال ة ل اما  ال عهيا أما     الم س  ال ال .
 .ن يا   لها  س  م صص له ا الغ م ا ا  ا   ماضاع  سثنا   اأ

 
 نظام الرقابة الداخلية في شركات التعهيد المحاسبي

ا  رر  مجررا  ال رراما    مررن المشرراك  ا الم ررا   أثنرراء القيررام  األلمررا   نرراب العايررا
 مررثال شرر كة ال عهيررا   المسايرر ية  ااجرره المشررا كين  رر   رر   ال رراما  العايررا مررن المشرراك 

  يررررةآلال  ييررررة االمسايرررر    ااجرررره  رررر  معظررررم األسيرررران  رررر  المما يررررة العمليررررة المشرررراك  
(Кувшинов, Шевелева and Шевелев, 2012, 91-92) 

 .قلة ال ااصي  الم كا ه    القاانين    مجا  ال عهيا المساي   ا لا المعايي  االمنهجية .0
ا مررام العمليررا  المسايرر ية  رر  شرر كا  ال عهيررا المسايرر    رر  ظرر اغ المرراا ا   اإلمكرران .0

 .المساااه
اا   قايم الاثرا ق االمير ن    ه   الاساا  االق صااية ال ال ة ل اما  ال عهيا المساي    .3

ينر   لنره ال ره    ر  العمليرا  المساير ية ا قرايم االقر ا ا  الضر ي ية  قااال ي   الالزمة
 .الم لا ة
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 .ش كة ال عهيا يمع ها  ي   لام االم ثا  المناي  ل صاصية  يانا  العمي قا  اقا  .9
 . شاة الاثا قأ  المي ناا  االاثا ق  ي   ياء  اقا قا   ي   .5
 .م  صصين   قايم ال اما  المساي يةنش ة الأريا  ال قا ة للى  .2
   .ال هايا  إنهاء مااجئ لعقا  قايم ال اما  ألي ا  م  لاة .7

ً أ مية اجاا جهة  يمية  ما س نظمر إلىا شي  العايا من الا ايا   للسرا مرن  قا يرة  ا
 Das and) ما ين الش كا  ال ال ة ل اما  ال عهيا اش كا  ال عهيا م ا   اإ ااقا  العالقة

Teng, 2001, 251). إلررى ررإن  عقيررا لالقررة االيرر عانة  مصرراا   ا جيررة يرر اي   امررع  لررب 
الم انرة اال كيرغ  ر  شر كا  ال عهيرا  إلرىكما أن الساجرة  .صعا ة ال  ايغ من ساه الم ا  

ا ر   .رير  ال يرمية ال قا رةكثير ا مرا  ع مرا للرى آليرا   ال قا رةالمساي    عن  ضمنا أن نظم 
الضرراا   ال يررمية     أ ضرر  اا رر  شرر كا  االيرر عانة  مصرراا  قررا  ررا     سرراال  أ رر  

الل قلير  مرن  . Marsel and Ardita, 2015, 43-44   ا جية ا مكن من زيااه شاا ية ال قا ة
ن ي م ال مراا نظرام  قا رة اا ر  شر كة ال عهيرا المساير   يصرااق ايراقق أنق  ح       المشكلة
العمر   ر  العر اق مرن ق ر  جهرة  يرمية   ر ص من م  ل ا   جايا من    ص  اً ايكان جزء
جرا  ل رال  اان ال قا ة المالية  ا الجهرة األن ايأ ي   ال اس ا   الاق  السال     ه ا المجا 

 .    المهمة    الع اق ا إيناا من نقا ة المساي ين اجمعية المساي ين القانانيين    الع اق
ل اما ره  ال ال رةا الش كا  أيا المساي   إن نظام ال قا ة الاا لية يااء    ش كة ال عه

 - اظياررة المعلامررا   ,Джамалова, 2017 21  :اآل يررة ال  ييررةلررااه مررا ي ضررمن الاظررا غ 
من  رال  اير  اام  يانرا   الش كةاال    كان ماجهة نسا ال شغي  العااي لنظام المساي ة    

 .المساي ة الاقيقة االماثاق  ها
 .منع األ  اء    النظام المساي   إلى ا   ماجهة -اظياة اقا ية 
 . شجيع الماظاين للى أااء مهامهم للى نسا  شيا إلى هاغ  -اظياة  ع اية 

اينص اإل ا  العام لنظام ال قا ة الاا لية للى ثال    ا  من األ ااغ  يم  
  ,Liakhovych, 2017 236  :للمنظما   ال  كيز للى جاان  م  لاة من ال قا ة الاا لية

 مرا  ر   لرب أ رااغ     علق     العمليا   اعالية اكااءه لمليا  المنشرهه -أ ااغ العمليا   .0
 .األااء ال شغيل  االمال   اسماية األصا  من ال يا ه

اقرا  شرم    ةيرة اال ا جيرة الاا لير  المالية اري  المالي  علق لااه  ال قا  -اغ اإل الغ  اأ .0
ة أا يرميا الجها  ال نظ    لب من الش ا  ال    سااية أا رياا   أا الشية أا ال اقيالماثاق

 .ايا  المنشههي  المع  غ  ها أا يييااضعا المعا
 . القاانين االلاا   ال     ضع لها الجهة االل زام  علق   -أ ااغ االم ثا   .3

 االعناصر  الضرر ا ية لنظررام ال قا ررة الاا ليررة لشر كة االيرر عانة  مصرراا   ا جيررة ال رر 
  : قام  اما  المساي ة   

 . ي ة ال قا ة .0
 . قييم الم ا   .0
 .االج اءا  ال قا ية .3
 .المعلاما  اال اصي   اال صا   .9
 .الم ا عة .5

 .ايي م  اضي      العناص     ش كا  ال عهيا المساي    ش ء من ال اصي 
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 بيئة الرقابة .0
 رر  ي  رر  ا أصررسا  ا  ضررمن ال ي ررة ال قا يررة الماقررغ ال يررم  االررال  ااإلجرر اءا  ال

 ر ا  إلرى ضرال لرن الرال   الساجرة   اإاا ا  ش كة ال عهيا  يما ي علق  نظام ال قا رة الاا ليرة
ا را  .ا  ث   ي ة ال قا ة للى ال  الماظاين اا   ش كة ال عهيرا  يمرا ي علرق  ال قا رة .النظام

اي ررين  .لررى النظرراماأليرراس لنظررام  عررا  لل قا ررة الاا ليررة يكارر  االم ثررا  لالنضرر ا  االسارراظ ل
 .الش كةل ي ة ال قا ة     ال  يية  كي ة العناص   0الجاا  
 

 0جدول ال
 بنية بيئة الرقابة الداخلية

 العناصر االساسية ت

 .م  ل ا  ا القيا  المهنة 0

 .معلاما  لن نظام ال قا ة الاا لية 0

 اضاح الهيك  ال نظيم  3

 .ن ي م النظ     يمعة العاملين ال ين ي اان  امة ال عهياأضمن الاثا ق الاا لية للمنظمة يج   9

اجاا اثا ق اا لية  اض  الييايا  للماا ا ال ش ية ام  ل ا  ال صنيغ لال  صاصا  االيايية اي م  5
 . عزيز ا  شك  اا ي

 .اجاا قا مة ضمن الاثا ق الاا لية  الم ش ا  ال  يية ألنش ة الم  صصين 2

 .ال اس  لاااإمن  المصدر:

 

ا قررا للم ررااخ اال القيررة اال مرراا المهنيررة   ن  نايرر  العمرر  المسايرر أاين غرر  اال  رر ام 
ً العاليررررة  رررر  ال  صررررص المسايرررر   يمثرررر   ررررا   000  :اآل يررررةل ررررا ي  الم  ل ررررا   أيايرررريا ا

Султангужиева, 2015,  
 . زايا المي  امين  معلاما  ماثاقة -الماثاقية 
 .لز ا ن    صص لا  للغاية    مجا  المساي ة ا ي   اما  ل -المهنية 

المي  امين الثقة    قا ه المساي  لرا  شر كة ال عهيرا   قرايم  من  -جااه لالية من ال اما  
 .ال اما  ال    ل   أللى معايي  الجااه

الز ا ن الثقة  هن المساي ين المهنيرين يقرامان  راما هم مم ثلرين لم  ل را  األ رالق  من  -الثقة 
 .مهنية للمساي ينال

 تقييم المخاطر -0
اللرى     ضمن م ا   جاية اإل االية األنش ةا ال ا   أنش ةي أن أكما  ا مع اغ 

لر لب ي اجر   نرا  .    المشاك  اليس  ق  اله ا  منها معالجةاا ه ش كة ال عهيا المساي   إ
   .ة للسا من     الم ا  لام االك ااء   قييم     الم ا   اإنما يج  ا  ا  االج اءا  الكا ي

 للررىلة ال عهيررا المسايرر   يمكررن  قيرريمها هن م ررا   شرر كا  ال عهيررا االم    ررة  ميررإ
 :(Сафарова, 2009, 112)مجمال ين 

 .الم ا   ال     قايمها ش كة ال عهيا مع الش كة ال ال ة ل اما ها .أ
 .با  اأم ا   ال        هنش ة  قايم ال اما  المساي ية له ا العمي   . 

الى من الم ا   ال  ا من ال سايا الاقيق    العقا الم ر م  رين  يما ي علق  المجمالة األ
     العقا ال زامرا  كر  جهرة  اضراح االاقر  المسراا إل مرام المهمرة ا سايرا ا شرك  اقيرق 

 .المهام المساي ية الماكلة للى كال      العقا
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الماليرة ااالق صرااية ال ر   ضر لع  اال       المجمالرة الثانيرة مرن الم را    األنشر ة
اال  يرر  يع  الشر كةإ   نشره  ر   الم ررا    شرك  ميرر ق  لرن أنشر ة  رر      هرا شر كة ال عهيررا

الكن يمكن أن  قل  منها لن   يق    يق  عم أل اا ي    ن  اي      الم ا  أش كة ال عهيا 
شرم  لاامرر  ال ي ررة الماليررة ا  .يررالي  ال ررهمين ا كرر اأمثر  إنشرراء نظررام االس يا يررا  ااير  اام 
إ رالس الجهرة الم عاقرراه مرع شرر كة   للررى ير ي  المثررا   ااالق صرااية ال ر   سرراا  ر   الم را  

ير م  3 ر  الجراا   .ارير   لرب  اظر اغ اليراق الساليرة  اال غيي ا     ال شر يعا   ال عهيا
 Кувшинов, Шевелева and)ايضراح الم را   ال ر   سرا   ر  شر كة ال عهيرا المساير   

Шевелев, 2012, 94). 
 3جدول ال

 المخاطر التي تحدث في شركة التعهيد المحاسبي
مجموعة 
 المخاطر

 نوع المخاطر

المخاطر الناشئة عن 
المحاسبة في شركة 

 التعهيد

 .الم ا   الم علقة  ال نظيم ال ش يع  للمساي ة

 .الش كةالم ا   الم    ة  إاا ه ري   عالة للمساي ة    

 االمساي  الر  يس   ا   الم    ة  ان اام م  ال  الماظاينالم
 .   ش كة ال عهيا

الم ا   الم    ة  إنشاء ا شغي  نظرام المعلامرا  المساير ية اا ر  
 .الش كة

المخاطر المصاحبة 
لألنشطة المالية 
واالقتصادية لشركة 

 التعهيد

ا الم ر م الم ا   الم    ة  عرام االم ثرا  لشر ا  العمرالء ا رق العقر
 . ين ال   ين

الم ررا   الم    ررة  ماقررغ العمررالء ريرر  الميرر ا   جررا  الااج ررا  
 .الماكلة إليهم

 .نهيا  ال جا ي للز انالا الم ا   الم    ة 

الم ررا   الم    ررة  اقرراان يررمعة شرر كة ال عهيررا  يرر   ريررا  أمررن 
المعلامرررا  للعميررر   م رررا   المعلامرررا  الم    رررة   نظررريم   رررزين 

 .لاثا ق اقاالا  يانا  العمالء ا

ااء ال رررراما  أم ررررا   الضررررغ  للررررى المسايرررر  الميرررر ا  لررررن 
 .من ق   ااا ه العمي   المساي ية للعمي 

اميرر ال    الم را   الم علقررة  اس مرا  ان اررام مر  ال  المرراظاين
 .ا قايم ال اما  االي شا ية  المساي ة لا  العمي 

للررى ألمررا  المرراظاين   اللررة قا ررة الم ررا   الم    ررة  عررام اجرراا 
ااء ال ررراما  المسايررر ية للعميررر  ا قرررايم ال ررراما  أالميررر الين لرررن 

 .االي شا ية

الم ا   الم    ة  نق  الماظاين للمعلاما  لن المشرا يع ال جا يرة 
 .للمنا يين

 .الم ا   الم    ة  ال عايم لن األض ا  ال    لسق  العمي 

المخاطر الناجمة عن 
تهاك متطلبات ان

 التشريعات الوطنية
 

الم ررا   الم علقررة  ان هرراب القرراانين المانيررة االضرر ي ية االمسايرر ية 
 .االعمالية اال ي ية اري  ا



 [01]                                                                                              ...الرقابة الداخلية في شركات التعهيد المحاسبيأهمية 

 

مجموعة 
 المخاطر

 نوع المخاطر

المخاطر الناجمة عن 
اإلجراءات السلبية من 

 المنافسين

الم را   الم    ررة  ظرر اغ أكثر  جا  يررة ل قررايم  راما  مماثلررة مررن 
 .ق   المنا يين

 .الم علقة  ال هاياا  ال   ي    ا المنا يانالم ا   
Source: Кулиш & Терещенко, Наталья Валентиновна и Игорь Александрович, 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ. ДОСТОИНСТВА И 

НЕДОСТАТКИ, Экономические науки, NovaInfo.Ru - №58, 2017 г.  

 

ا إ رر ام ا نايرر  أي نرراع مررن العقرراا ل قررايم مررن أجرر   قليرر  الم ررا   المرر كا ه ألررال  لنرر
 :ما  اآل يةي   ال اس  ض ا ه م الاه األ ال اما  المساي ية

 .أن  ا      نص العقا جميع الش ا  األيايية للعقاا من   ا الناع .0
 .ك ا ة ال ااصي   شك  ميه     العقا الم  م .0
 .ليا العاملةضمان  ناي  م ل  العقا مع سجم العم  المقام اجاا ه اكلاة ا .3
 ي ك ا رة  ااصري  مرن الضر ا  لنا ا  ام لقا ميب السيا ا  اإلااا السيا ا  ال  امية .9

قا مررة العمليررا  ال رر  يرراغ  قررام شرر كة  سايررا يرر م  شررك  اقيررق ا  ال زامررا  كرر   رر غ
  اضررع اال مرراا الجرراا  الزمنرر  ا سايررا شرر ا  الا رراء  االل زامررا   ال عهيررا  هاا هررا

 .العم  المنجز اإج اءا  اإل الغ لن
ياصرى  رإ  ام ا اراق  شرهن الير ية االمير الية   لقا  قايم ال اما  المساي ية  ضالً لن .5

 .لن ان هاب ش ا  العقا
يجرر  أن يسرراا ميرر الية شرر كة ال عهيررا  شررك  مناصرر   رر  العقررا لررن األ  رراء ال رر  مررن  .2

 .المس م  الاقاع  يها لنا ميب اليجال  اإلااا السيا ا  ال  امية
 جراءات الرقابيةاال .3

إجرر اءا  ال قا ررة  رر  مجمالررة مررن الييايررا  ااإلجرر اءا  ال رر   يررهم  رر  ال هكررا  ررهن 
ااإلجر اءا  ال قا يرة  نار  يرااء للرى العمر   .أاام  اإلاا ه   م  الكام  اضمن الا  ه المقر  ه

لرى     اإلجر اءا  لهرا أ رااغ م  لارة ا ير  ام ل .ا ال ماا نظام معلاما  الك  ان أاليااي 
   .لاه مي ايا  اظياية ا نظيمية

 :اآل يررةشرر كا  ال عهيررا المسايرر   ا ررق المسرراا   ايمكررن  نرراا   رر   االجرر اءا   رر 

(Елисеев, 2017, 22-25) 
 .ال سقق من ال ناي  .0
 .معالجة المعلاما  .0
 .ال سقق من اجاا اسالة األشياء .3

 : يما ي ص ال سقق من ال ناي    هلغ إج اءا  ال قا ة  نا من
 .ااء الاعلية مقا نة  الم ش ا  الم اقعة االمقا ه ع ام ا سلي  م ش ا  األاي -
 .ااء الاعلية مقا نة  الا  ا  اليا قةاي ع ام ا سلي  م ش ا  األ -
ا سليرر  ام ثالهررا اايرر  الص   ال رر ا    ررين م  لررغ ال يانررا   يمررا  ينهررا  الماليررة ااإلاا يررة  -

قا مة  اإلج اءا  ال صسيسية الم   ه  ر  مثر   ر   اي ن اجا   شهن ال ناقضا  الماجااه ا
 .الساال 

 .    ال يانا  الاا لية  المعلاما  المي ماه من مصاا   ا جية -
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 . لب إلىسي  الاساا  االمنا ق االمجاال  اما   سلي  ن ا   األنش ة  -
ق مررن مرا  النيرر ة لمعالجرة المعلامررا  ضرمن إجرر اءا  ال قا رة الم  لاررة ال ر   رر م لل سقرأ

مجمررال ين  للرى هر  مقيررمة  ر  مجرا  نظررم المعلامرا    اك مرا  العمليرا  ا اايضررها ااق هرا
 :ال قا ةك ي  ين من أااا  

 ااا  ال قا ة العامة أ -أ
 الررررررررااه مررررررررا   ضررررررررمن ماضررررررررالا  ايررررررررا   ال قا ررررررررة العامررررررررة مررررررررا يرررررررره  :

http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AGS1042_with_notation_

1-7-08.pdf 
  .لمليا  الش كة السايا ية ام كز المعلاما  .0
 .اق ناء ال  مجيا  لنظام ال شغي  اصيان ه ا عايله .0
 .السماية من الاصا  ري  المص ح  ه .3
 ة ااا  ال قا ة ال   يقيأ .9

ا يرالا  ر    .ااا  ال قا ة ال   يقية    معالجة أنرااع معينرة مرن المعلامرا أا ي  ام 
معالج هررا ا يررجيلها   ضررالً لررن  االااا  للررى ضررمان ال رر  يص الكامرر  للمعررامال  ال جا يررة

 . اقة
 :يه  امن أمثلة أااا  ال قا ة ال   يقية ما 

 .ال سقق من الاقة السيا ية    اليجال  المساي ية -
  .منآم اجعة السيا ا  اال هكا من ساظ اليجال   شك   -

للرى  يرنةاير م  اثيقهرا ام اجع هرا كر    ي م اضع ييايا  اإج اءا  أمرن المعلامرا 
ن  سراا الشر ص أمرن المعلامرا  يجر  أييايرا  اإجر اءا  ا .أا لنا سراا   غيير ا  ق األ
ا ر م م اجعرة  ر   الاثرا ق االماا قرة لليهرا  .  المي ا  لرن إاا ه أمرن المعلامرا األش اص 

ا عرر غ الضرراا   األمنيررة المسررااه للررنظم االشرر كا  لسمايررة يرر ية الررنظم  .مررن ق رر  اإلاا ه
  ايرررر م  اثيررررق أي انس ا ررررا  مسررررااه ا عق هررررا امعالج هررررا .اال يانررررا  ايررررالم ها ا اا   ررررا
اين غرر   .الز ررا ن  رر  السررا  إلررى قررايم ال رراما  يجرر  ايصررالها ااالنس ا ررا  ال رر   رر ث  للررى 

اضع   نام  لل ا ي  للرى ال اليرة  رهمن المعلامرا  للعراملين  ر  شر كة ال عهيرا االم عاقراين 
مررراا ا انظرررم  كنالاجيرررا  إلرررىمعهرررا مرررن ال رررا ن االمرررا اين الررر ين لرررايهم إمكانيرررة الاصرررا  

 Guidelines On Control Objectives and). المعلامرررا   ان ظرررام ل سررراي  معرررا  هم
Procedures For Outsourced Service Providers, 2017, 11) 

ضرمان  إلرى سقق مرن اجراا اسالرة األشرياء  ران إجر اءا  ال قا رة  نرا  هراغ لل اأ ي اً 
 : ش م  للى أنمكن ينها أاي   ال اس    يالمة األصا 

 .األصا  المساي يةاليجال  أا  إلى اا ي  للسا من اصا  األجان   -
 .السايا ملاا  ال يانا  ا  ام   إلىإ ن الاصا   -
 .إج اء لمليا  ج ا من ظمة -
 . قييم الااج ا  -
ا ال اايم  المع ماه من ق   اإلاا ه  اال   يمكن  اايضها لجها  أال قا ة للى ال  اي   -

 .معينة ا قا لقاالا معينة
 
 

http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AGS1042_with_notation_1-7-08.pdf
http://www.auasb.gov.au/admin/file/content102/c3/AGS1042_with_notation_1-7-08.pdf
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 المعلومات والتوصيل )االتصال( . 9

المررراظاين المكلارررين  ميرررب السيرررا ا  اإلرررااا ال قرررا ي  الماليرررة  عرررم مرررا يررر م مرررن  ك
يرر م  .الصررالسيا  اللرريهم  عررم الميرر اليا  اال رر   اضرر  مررن  ررال  نظررام ال قا ررة الاا ليررة

لالم   الء الماظاين  ه مية المهمة المكلاين  ها ا ا جة   ا  ها مع  قية العاملين    شر كة إ
كر  ير م ا  را  القر ا   اإلاا ه إلرىي معلامرة رير  لاايرة أضرمان  اصري   ن ي مأللى   ال عهيا

 .المناي  سالها
 يالا نظم المعلاما  ااال صاال  للرى ال سر  اجمرع ا  راا  المعلامرا   ر  السجرم ا

يرر م اإل ررالغ لررن ا .االشررك  االاقرر  المنايرر  لررياا ه اريرر  م مررن المرراظاين ألااء ااج ررا هم
 ر  السجرم ا  لش كة اجميع األ ر اغ المعنيرة  ر  الاقر  المناير معلاما  ماثاقة لماظا  ا
ااال صا   ا نش  المعلاما  الالزمة الل ماا القر ا ا  اإلاا يرة  .الم لا  ا صا ه ماهامة

 ,Джамалова, 2017) .ا ا جها الش كةي م إج اء اال صاال  اا    .ا ناي  ال قا ة الاا لية

115) 
المعلامرا  ال ر   هيرئ الظر اغ الالزمرة لل ناير    قنيرا اا ا اييلة ل  راا  المعلامرا  

 ا  ررا  قرر ا ا  ميرر ني ه ا رر   الشرر كةا يررم  لررياا ه امرراظا    لرر  للاظررا غ اإلاا يررةاالا
 ما  الش كة قام   ليةالاألر ام   اا  المعلاما   ا .ااالض الع  ااج ا هم  الاق  المناي 

 :يه  
 . لق قناا    اا  المعلاما  الاعالة -
 مرا  ر   لرب لمليرا    إا ا  نظم المعلاما  ال    غ   جميرع مجراال  األنشر ة االعمليرا  -

 .اإل الغ المال 
 .إا ا  إج اءا  م اق ة لضمان أمن المعلاما  -
 
 المتابعة .5

للرى م اق رة مرا  االعم  .ض ا ه  قييم األااء لنظام ال قا ة الاا لية للى    ا  من ظمة
عم  امرا إ ا كانر  ال غيير ا  قرا أج ير   شرك  صرسي  إ ا الر  الساجرة إ ا كان      النظم  

 . لب إلى
-Елисеев, 2017, 25) اآل يرةشركا  شر كا  ال عهيرا المساير    ه ر  األ الم ا عرة  ر ا

26):   
 .اإلش اغ للى إاا ه ما إ ا كان يج ي إلااا ال يايا     الاق  المناي  -
  جرر اءا  المرراظاين العرراملين  رر   قررايم ال رراما  للز ررا ن قيرريم المرراققين الرراا ليين لم ا قررة إ -

 . يما ي علق  الش ا  المعينة    العقا مع الز ا ن الش كةايياية 
 . القيا هأمع يياق ياق ال عهيا ا الش كة ناي   قا ة للى ام ثا  ييايا  الماظاين     -
ءا  ال صرسيسية الالزمرة ل اجيره ا  را  اإلجر ا  ضرالً لرن  ال قييم المن ظم ل نظيم  ي ة ال قا رة -

 . ي ة ال قا ة    ألقا  ال غيي     ظ اغ ال شغي 
 .قا  شم  أنش ة الم اق ة ال اال  مع المعلاما  الاا اه من ال ا   -

الشر كا  ال ال رة  إلرىاقا  كان العايا من جاان  الم اق ة  ا  صلة  ال اما  المقامة 
ن أا يررين اا لي  ام شرر كة ال عهيررا المسايرر   مرراقق يررقررا     المثررا يللررس يرر  .ل رراما  ال عهيررا

ة أا يرإمرا مرن  رال  األنشر ة الجا   ة ال قا ة للس مر  الرزمنيللام  يين ل قيمن الماظا  م ير
جرر اءا  لعرر م القضررايا إكمررا يجرر  ا  رراع  .ني ين القضرري  ررامررن  ةاررية أا  اليررمررا  الاا ييال ق
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 إلرىير م  اصريلها ل سايا ا من  رال   ر ا ال قيريم المهمة لا  ش كة ال عهيا االم ااغ ال   ي م 
للررى يرر ي  المثررا    إ ا أثرر   للررى ال رراما  المقامررة  ضررالً لررن  لررب  اإلاا ه العليررا للشرر كة

 .ال  ا ا  اليل ية للى الش كا  ال ال ة ل اما ها
 عا اي ع ام نظام ال قا ة الاا لية    ش كا  ال عهيا المساي   يراغ ير م  يران أثر  ا
  ا النظام  ر  شر كا  ال عهيرا المساير   للرى ثقرة الم عراملين مرع  ر   الشر كا  اكمرا  اجاا

 .م ين    الم س  الثال 
 

الجانرر  زيررادة ثقررة المتعرراملين معهررا ) علررىأثررر ترروفر الرقابررة الداخليررة فرري شررركة التعهيررد 
 التطبيقي(

 وصف عينة البحث -اوالا 
ة من ماظا  ش كا  الق اع ال اص لقا  م ا  يا  لينة ال س   شك  لشاا   لمجمال

ً مي  ين 32للى  اإلي  انةاقا  م  ازيع اي ما ه     ماينة الماص .  هاغ السصا  للى  ا
اي ما ه صالسة لل سلي  االسصا  . ا اال    39ل س    م اي  ااا الجان  ال   يق  ل  يانا 

 .لينة ال س    ااال صا ص الش صية االاظياية أل جاا  ي ين
 

 4ل جدوال
 البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة

 النسبة المئوية الفقرات العامل

 العمر

 - ينة 05من  أق 

 %29 ينة 05-35

 %99 ينة 32-59

 - ينة 59ك   من أ

 التحصيل الدراسي

 %2 أق ا إلاااي

 %0 ا لام

 %25  كالا ياس

 %09 شهااه لليا

 الاظياة ال   يشغلها

 - ماي  الش كة

 %09 ماي  مالية

 %09 أ  ااماي  

 %79 ا   

 .لااا ال اس إمن  المصدر:
 

ا   المقياس الخماسي مع مستوى داللة كل وزن -ثانيا
الم سراثين ا رق مقيراس االير  انة    اا هاغ مقا نة الم اّي ا  السيا يّة الي جا ا  األ

يعراا  القيمرة  السيرا ّ  اال   اضر   قا  رّم ال  را  الم اّير   ال ي   نّى مقياس ليك   الُ ماي ّ 
كما  ّم  قيريم ن را   الم اّير ا  السيرا يّة الير جا ا      لالل ماا لليه     ايي  االي جا ا 3 

 :للى النسا اآل    ال س  ليّنة أ  اا

 . لب يعن  أّن ا جة الماا قة لالية   5-9إ ا كان الاي  السيا ّ    -

 .  لب يعن  أّن ا جة الماا قة م اّي ة  9-3إ ا كان الاي  السيا ّ    -

 .    لب يعن  لام الماا قة3من   أق  ا كان الاي  السيا ّ  إ -
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 مرع األّاليّرة  صرا  ها اإلير  انة لر م  رمّ   القيراس ألااه الظرا   الّصراق مرن ل هّكراال

 جامعرة  قيرم المساير ة  ر  ال را يس  ي رة ألضراء مرن لراا للرى االا ضرية الا ايرة نمرا  أ
 ال عرايال  إجر اء  مّ  االي  يانا  اي  جاع ا عا .الا اية  مجا  اال  صاص  اي من اص الم

ً  ا لب  االي  انة  ق ا  للى الالزمة ث را  اير  انة  مرن ال هّكرا ا هراغ .الُمسّكمين لمق  سا  ا قا
 را  جاإا لب لجميع   ا قا لمعاالة ك ان اخ الاا  a م اي  اام معام  اال ياق الاا ل     ال س 

  رم مقا ن هرامرا  ا إ   ا   نير ة م  اعرة نير ياً %80.7ي  انة    ليaكان  قيمة  ا .الم ساثين
 .%29 السا االانى المق ا  ا ا 

 جابات عينة البحث إعرض 
 ررم اق رر اح  ميررة لناصرر   رر  كرر  لنصرر   للررىلقررا  ررم  قيرريم نظررام ال قا ررة الاا ليررة 

 ا ك  ير م  اعير  نظرام ال قا رة الاا ليرة  ر   مية اجااألاام  ال   ي   ال اس  من  مجمالة
  .ش كا  ال عهيا المساي    ا جا  زيااه ثقة الم عاملين معها

 بيئة الرقابة الداخلية :األولالعنصر 
اجراا  ي رة   ه ميرةإلجا ا  لينة ال س  اال اصرة الم اي ا  السيا ية  5ي ين الجاا  

 .لزيااه ثقة الم عاملين معها اا لية مناي ة    ش كة ال عهيا المساي   قا ة 

 
 5 جدولال

المتوسطات الحسابية فقرات عنصر بيئة الرقابة الداخلية في شركة التعهيد المحاسبي و
وجود هذه  دفي التعامل مع شركة التعهيد عن حول فرضية زيادة الثقةإلجابات عينة البحث 

 العوامل
 المتوسط الحسابي الفقرات ت

 4.1000 .ا الم ااخ اال القية للش كة ا   اثا ق م كا   يه 0

 4.2333 .اال  مام  يمعة العاملين    ش كة ال عهيا 0

 4.1333 .اجاا  يك   نظيم     ش كة ال عهيا 3

 4.0333 .اضاح   ا  الصالسيا  االمي اليا  اا   ش كة ال عهيا 9

العم  اجاا  عليما  مك ا ة  اض   شك  ماص  مي اليا  العاملين    ا مام  5
 .المساي  

4.1000 

اجاا قا مة  ال  صصا  الم لا ة االم ا  ه للقا مين  العم  المساي       2
 .ش كا  ال عهيا

4.0333 

 3.9667 .ااء العاملين الم  صصينأاجاا م ش ا  ل قييم  7

سا  الم غي ا   هين    الش كة ك  يكاناا للى للم اجاا   نام   ا ي   للعامل 8
  .ا القانانيةألما  يااء االق صااية منها     ي ة اال

3.8667 

 4.0583 المتوسط العام

 .لااا ال اس إمن  المصدر:

 

ن جميع لاام   ي ة ال قا ة الاا لية إلجا ا  لينرة ال سر  جراء  أي ض   5من الجاا  
ن إا 3ا ر    للى من السا اال   اض  لعام الماا قةأإ  ان جميعها    م اي ا  سيا ية لالية

 شرك   ن اال جرا  العرام إلجا را  الم سراثين كانر  م اقرةأ  ا يعن   . 9.95الم اي  العام  ل   
 .للى أ مية اجاا لاام   ي ة ال قا ة الاا لية لا   
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 المخاطر تقييم :العنصر الثاني
 قرراي   ه ميررة ة ال سرر  اال اصررة إلجا ررا  لينررالم ايرر ا  السيررا ية  2ي ررين الجرراا  

 .ة ال عهيا المساي   لزيااه ثقة الم عاملين معها   ش كلم ا   ا

 
 6 جدولال

إلجابات المتوسطات الحسابية في شركة التعهيد المحاسبي والمخاطر  تقييمفقرات عنصر 
 العواملوجود هذه  دفي التعامل مع شركة التعهيد عن حول فرضية زيادة الثقةعينة البحث 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

 3.833 .م ا   ك ي ه ضمن الاثا ق الاا لية للمنظمة أنه قا  اجاالز ا ن مع  يان  اصغ أللما  0

 3.900 . سايا ما ية م ا   ال اثيق 0

م علقة  ان هاب القاانين المانية االض ي ية  م ا  اجاا مكانية إ نظ  االل  ا   األ   3
 .االعمالية اري  ا

3.933 

ض ا  ال    لسق جها  الم  صة لل عايم لن األا  المين لها ال أاجاا اس يا يا   9
 .الز ان

4.033 

من المعلاما  أ سايا امعالجة الم ا   الم    ة  اقاان يمعة ش كة ال عهيا  ي   ريا   5
 .ا ش كة ال عهياألا  الز ان 

3.900 

 4.200 . سايا امعالجة الم ا   الم    ة  ان اام م  ال  العاملين    ش كة ال عهيا 2

 سايا امعالجة الم ا   الم    ة  عام االم ثا  لش ا  الز ا ن ا ق العقا الم  م  ين  7
 .ال   ين

4.066 

 4.200 . سايا امعالجة الم ا   الم    ة  إنشاء ا شغي  نظام المعلاما  المساي ية 8

 4 المتوسط العام

 .لااا ال اس إمن  المصدر:

 
الم ررا   إلجا ررا  لينررة ال سرر   قيرريم  ن جميررع لاامرر  لنصرر أي ضرر   2مررن الجرراا  

ن أا 3ا ر    ا اق  جميعها السرا اال   اضر  لعرام الماا قرة  كان  م اي ا ها السيا ية لالية
 اال ر   شري اال جا  العام إلجا ا  الم ساثين  الماا قة    نأ  ا يعن   . 9الم اي  العام  ل   

 .الم ا   قييم أ مية اجاا لنص   الى
 

 إجراءات الرقابة الداخلية :ثالعنصر الثال
اجرراا   ه ميررةإلجا ررا  لينررة ال سرر  اال اصررة الم ايرر ا  السيررا ية  7ي ررين الجرراا  

 .إج اءا  ال قا ة الاا لية    ش كة ال عهيا المساي   لزيااه ثقة الم عاملين معها
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 7جدول ال

المتوسطات الحسابية ي وفي شركة التعهيد المحاسبإجراءات الرقابة الداخلية فقرات عنصر 
في التعامل مع شركة التعهيد عند وجود هذه  حول فرضية زيادة الثقةإلجابات عينة البحث 

 العوامل
 ت

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 3.866  .الم    األااءااء الاعل  مع مقا نة ا سلي  م ش ا  األ ي م    ش كة ال عهيا 0

ا االقاانين اليا اه    ال لا  يما ي ص ميب السيا ا  اج اءا  لضمان االم ثا  لش ا  العق 0
 .ااإل الغ المال 

4.100 

 3.966 .ال هكا من يالمة الش كة السايا ية    ش كة ال عهيا 3

 3.966 .ال شغي  المليا  صيان ه ا  اي   أنظمةمان أال هكا من  9

 4.266 .من اقة السيا ا     اليجال  المساي ية لل هكاج اءا  إ 5

 4.400 .منآكا من يالمة ساظ اليجال   شك  هال  2

 اا ي  لمنع اصا  االش اص ري  الم الين  اإل الع للى اليجال  المساي ية ا يانا   7
 .الز ان

4.433 

 4.142 المتوسط العام

 .لااا ال اس إمن  المصدر:

 
لاا ليررة لاامرر  إجرر اءا  ال قا ررة اللررى جا ررا  لينررة ال سرر  إن أي ضرر   7مررن الجرراا  

ن أا 3ا ر    ا اق  جميعها السرا اال   اضر  لعرام الماا قرة  كان  م اي ا ها السيا ية لالية
 ا جررا  ن اال جررا  العررام إلجا ررا  الم سرراثين كانرر  أ رر ا يعنرر   . 4.1428الم ايرر  العررام  لرر   

 .إج اءا  ال قا ة الاا ليةللى أ مية اجاا لاام   اال ااق
 

 والتوصيل المعلومات :العنصر الرابع
اجرراا  ه ميررة إلجا ررا  لينررة ال سرر  اال اصررة الم ايرر ا  السيررا ية  8ي ررين الجرراا  

المعلامررا  اال اصرري  سررا  نظررام ال قا ررة الاا ليررة  رر  شرر كة ال عهيررا المسايرر   لزيررااه ثقررة 
 .الم عاملين معها

 
 8جدول ال

الحسابية  المتوسطاتفي شركة التعهيد المحاسبي و المعلومات والتوصيلفقرات عنصر 
في التعامل مع شركة التعهيد عند وجود هذه  حول فرضية زيادة الثقةإلجابات عينة البحث 

 العوامل

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

 4.233 .جاا   اي الم العم  امالا  يليمه 0

 4.000 .اجاا  عليما  اا   ش كة ال عهيا لن لملية ال اثيق 0

 يانا  الز ان ك     ا ق مع م  ل ا  قانان الض ا    ال ماا   ام  مساي ية لمعالجة 3
 الع اق .

4.066 

 4.133 .ال ماا   ام  مساي ية    ا ق مع اس ياجا  الش كة المي اياه 9
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 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

 3.900 .ا يا   قا ي  اا ية للز ا ن لن مي ا  انجاز ال اما  المقامة اليهم 5

 3.833 .لقا لقاءا  اا ية ل اضي  يي  العم  مع الز ا ن 2

 3.866 .المي  امين ال ا جيين إلىالمعلاما  سا  نظام ال قا ة الاا لية يج  ايصالها  7

 4.433 .من  يسم  ي ية معلاما  الز ا نألا  ش كة ال عهيا نظام معلاما    8

 4.05 المتوسط العام

 .لااا ال اس إ من المصدر:

 
إلجا ررا  لينررة  ل اصرري لنصرر  المعلامررا  اان جميررع لاامرر  أي ضرر   8مررن الجرراا  

للررى مررن السررا اال   اضرر  لعرررام أن جميعهرررا إإ    ال سرر  جرراء   م ايرر ا  سيررا ية لاليررة
ن اال جرررا  العرررام إلجا رررا  أ ررر ا يعنررر   . 9.95ن الم ايررر  العرررام  لررر   أا 3ا ررر    الماا قرررة

 .لنص  المعلاما  اال اصي للى أ مية اجاا   شك  ك ي  الم ساثين كان  م اقة
 عنصر المتابعة :امسالعنصر الخ

 ر   الم ا عة  ه ميةإلجا ا  لينة ال س  اال اصة الم اي ا  السيا ية  0ي ين الجاا  
 .ش كة ال عهيا المساي   لزيااه ثقة الم عاملين معها
 

 9جدول ال
إلجابررات عينررة المتوسرطات الحسررابية فري شررركة التعهيررد المحاسرربي و المتابعررةفقررات عنصررر 

 العواملفي التعامل مع شركة التعهيد عند وجود هذه  دة الثقةحول فرضية زياالبحث 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

 4.166 .االش اغ للى لملية  يليم لم  الز ان  الاق  المناي   المساا  0

 4.233 . قيم ال زام العاملين     قايم ال اما  للز ا ن  ييايا  الش كة االش ا  ال عاقاية 0

 4.200 .ش كة ال عهيا اماظايها مع الييايا  اأ القيا  ياق ال عهيا قيم ال زام  3

 4.166 .ال قييم المن ظم ل ي ة ال قا ة اا   ش كة ال عهيا 9

 4.200 .ال ماا المعلاما  الاا اه من مصاا   ا جية اال عام  معها  شك  جاي 5

 4.193 المتوسط العام

 .لااا ال اس إمن  المصدر:

 
جميعها جاء   الم ا عةن إجا ا  لينة ال س  سا  لاام  لنص  أي  ين  0من الجاا  

 3ا ر    للى من السا اال   اض  لعرام الماا قرةأ قا كان  جميعها    م اي ا  سيا ية لالية
ن اال جرا  العرام إلجا را  الم سراثين كانر  م اقرة أ  ا يعن   . 4.1933ن الم اي  العام  ل   أا

 . ا عة ضمن نظام ال قا ة الاا ليةالمللى أ مية   شك  لا   
الم ايرر ا  السيررا ية إلجا ررا   09ي ررين الجرراا    مررا بالنسرربة للمتايررر التررابع )الثقررة(أ

 .لنا اجاا نظام  قا ة اا لية   ش كة ال عهيا المساي     ا جة الثقةلينة ال س  اال اصة 
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 02جدول ال
توسطات الحسابية إلجابات عينة البحث في شركة التعهيد المحاسبي والممتاير الثقة فقرات 

 نظام رقابة داخلية في شركات التعهيدعند وجود 

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

 9.922  ض  من  قاانها.أن اك يا  ثقة الغي  أالش كة ال      ق نظام  قا ة اا لية  اهم  0

 9.399 .  مع     الش كة ممكناكان ال عامن    سالة  ا   لنص   ي ة ال قا ة الاا لية ييأي اا ل   

 9.033 .ا لية يمكنن  ال     يلاكها جياان الش كة ال      ق نظام  قا ة اأي اا ل   3

ية اا لية مك ا ة ا  ا ع ج اءا   قا إي شب    ال عام  مع الش كة ال      ع أليس لاي  9
 . ناي  ا

9.922 

 9.922  عة مي م ه لنظام ال قا ة الاا لية  يها.ق    ال عام  مع الش كة ال   لايها م اأنا أث 5

نا مي عا ل عهيا مهام  المساي ية لش كة  م لب نظام  قا ة اا لية ي ا    يه العناص  اليا قة أ 2
 .لنظام ال قا ة الاا لية

9.933 

 9.009 المتوسط العام

 لااا ال اس .إمن  المصدر:

 
جميعهرا جراء   ا جرة الثقرةسرا  لاامر   ن إجا ا  لينة ال سر أي  ين  09من الجاا  

 3ا ر    للى من السا اال   اض  لعرام الماا قرةأ م اي ا  سيا ية لالية   قا كان  جميعها 
للرى ن اال جرا  العرام إلجا را  الم سراثين كانر  أ  ا يعن  ا . 9.009ن الم اي  العام  ل   أا
 .ا المساي     ش كا  ال عهي ه مية نظام ال قا ة الاا لية  ة لاليةثق

ا   البحث يةعرض النتائج واختبار فرض -ثالثا
 فرضية البحث

اجرراا نظررام لل قا ررة  لنررا شرر كا  ال عهيررا المسايرر   مررع يمكررن زيررااه ثقررة الم عرراملين
 ش كا .     الالاا لية    
 ميرا مة الم غير  المير ق   ا ما  %90 ما ني  ه أناالنساا   ن ا    سلي ظه   ألقا 

امرا  الثقرة   ر  ال رهثي   رالم غي  ال را ع  لاا ليرة  ر  شر كا  ال عهيرا المساير    نظام ال قا رة ا
 أقر ا لرب  ا جرة   ره    راألنما    قى من الني ة قا  كان لناص   ا جية ليي   ا  صرلة 

النرا نير ة  19.734المسيرا ة  fإ  ظهر   قيمرة  (f) اا ق ا   ا  معناية النما   9.90من 
 .(0.000) االلرة مير ا  لنرا  9.077الجااليرة   f  مرن قيمرة ك رأا ر   9.90مرن  أقر   ره 
ً  االة ا    :  آلاللى النسا ااألنما     مما يا  للى كااءه a < 0.05مي ا    لنا إسصا يا

 
 00جدول ال

 البحث فرضية األنموذج الختبار صالحية من للتأكد (ANOVA) لالنحدار التباين تحليل نتائج
مصدر 
 التباين

مجموع 
 بعاتالمر

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F قيمة

 المحسوبة
 مستوى

 الداللة
 F قيمة

 الجدولية

 4.177 0.000 19.734 1.426 1 1.426 االنساا 

    0.072 28 2.023 ال  ه

     29 3.449 الكل 

 .لااا ال اس إمن  المصدر:



 [32]  الصائغ                                           

 

أثر   للرى ال عر غ جر أ مرن الم عراا االنسراا   سلير  اير  اام  مال س    ضية  اال   ا 
نظرام ال قا رة الاا ليرة  ر  شر كا  ال عهيرا المساير   للرى زيرااه ثقرة الشر كا  ال ال رة  اجراا

 .ل اما ها
ظه  ا   ا  االنسراا  اجراا  رهثي   رين نظرام ال قا رة الاا ليرة  ر  شر كا  ال عهيرا أاقا 

 .اي  ر  ا جا ره  ا ر 0.995 ر  قيم ره   ا ر ا ال رهثي  لرا     المساي   اثقرة الم عراملين معهرا
مما يعنر  ق را  الا ضرية     ا   اك   من قيم ها الجاالية9.990المسيا ة   tاظه   قيمة 

القا لررة  اجرراا  ررهثي  لنظررام ال قا ررة الاا ليررة  رر  شرر كا  ال عهيررا المسايرر   للررى زيررااه ثقررة 
   :  آلاكما ماض     الجاا  ا .الم عاملين معها

 
 00جدول ال

 ي المتاير التابع *ف أثر المتاير المستقل
 
 الثقة

 نظام ال قا ة الاا لية الم غي ا 

β 0.995 

t** 4.442 

 .من الااا ال اس  المصدر:
   4.177 يااي   k)-1),(n-(k  اا جا  س ية α < 0.01االجاالية لنا   19.734لمسيا ة أ (f) *  قيمة  

 0.920اي  يا  n-1  اا جة س ية  α < 0.01المسيا ة لنا   t **  قيمة 

 
 االل ماا للى ن ا   ا   ا    ضية ال س  ا سلي  الن ا   امناقش ها  رم  يران أثر  اجراا 

اقرا  .نظام لل قا ة الاا لية    ش كا  ال عهيا المساي   للى زيااه ثقة الجها  الم عاملة معهرا
زااا  ر  سالرة ن ثقة الم عاملين مع ش كا  ال عهيرا  رإ أي  يجا      ا جا هإ أألث ن   ا أ  ين 

نرره  ررم  قيرريم نظررام ال قا ررة أ ررال رم مررن ا .اجرراا نظررام لل قا ررة الاا ليررة اا رر  شرر كا  ال عهيررا
ضمن معاالرة االنسراا   هث  ك  لنص  للى ساأانه لنا قياس  إال   مية لناص  إلىالاا لية 

ن أيرة يجر  نظرام ال قا رة الاا ل أنير  ه ا  ن   ا ال رهثي  رير  معنراي  ر  رال رهأالم عاا  أينا 
اغ لرن ير ث   ر  زيرااه     ييق  عم لناص   اإ ما  العناص  األن    أا  يع ما  مجمله
 .الم عاملة مع ش كا  ال عهياثقة الجها  

 
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -اوالا 
 . ناب ضعغ ااض     ياق اال عهيا المساي      الع اق .0
يرر م االل مرراا للررى القررانان  اإنمررا  ا المسايرر  ال ياجررا قررانان ل اقرر   رراص   نظرريم ال عهيرر .0

 .  اغ الم  لاةالمان      نظيم العالقا   ين األ
ً اايررع اك يرر  ال عهيررا المسايرر   مجرراالً  .3 كثرر  الشرر كا  أن إا   رر  يرراق ال عهيررا العررالم  ا

 .العالمية  ي  ام ال عهيا المساي   الا    نشا  ااسا من مهامها المساي ية
 ررا  زيررااه ثق هررا  رر  ال عامرر  مررع شرر كا  ال عهيررا المسايرر   سررا  أاثررة رلرر  العينررة الم سأ .9

ً ال مررراا  ررر   الشررر كا  نظرررام لل قا رررة الاا ليرررة معلنررر لنررره  شرررك  اثرررا ق  اصررر  للجهرررا   ا
 .المي اياه
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ا ثاني  التوصيات  -ا
ال اكي   شك  جاي ممثلة  مجلس الناا   ين قاانين  نظم ياق ال عهيا  شرك  للى الاالة  .0

 .عهيا المساي    شك   اصلام اال 
كرهن يكران  .نجاح يراق ال عهيرا المساير    ر  العر اقإن يكان للاالة اا     أمن المهم  .0

ن يشرا ب مرع أا   ناب اا  لاياان ال قا ة الماليرة  ر  المشرا كة  م اق رة شر كا  ال عهيرا
 .ري   من الجها  الم  صة    من    ص لش كا  ال عهيا للعم     الع اق

ساي ين المه ه  إنشاء شر كا  مساير ية  م لرب ال نيرة ال س يرة المناير ة إلنجراح  ر ا قيام الم .3
 .الناع من ال عهيا

شرر كا    مررثالً   امجرراال  مسايرر ية م  صصررة  هنشرر ة رر   الشرر كا   أن   رراأياضرر   .9
سيرا ا    إلرااا هر م  اأ ر  السيا ا  ا ق المعايي  المساي ية الاالية   إلااام  صصة 

  صررميم ا شررغي  نظررام  كرراليا   رر   رر    اأ رر  الضرر ي    رر  العرر اق    اا ررق االنظررام
 .الش كا 

ننص   ال زام ش كا  ال عهيا المساي    ما جاء   سثنا   ا  يما ي ص ال قا ة الاا لية  ر   .5
 .ش كا  ال عهيا المساي  

 

 المصادر
 مصادر باللاة العربيةال -والا ا
 .0900  ال  عة الثانية  الع اق  النظام المساي    اياان ال قا ة المالية .0
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