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 لمراقبي الحسابات " عناصر الرقابة الداخلية تحليل أهمية "
 - لعينة من مراقبي الحسابات بالعراق دراسة استشكافية -

 *طالل الججاويد. 
 المقدمةـ 1

وتودرييي   شهد مفهوم الرقابة الداخلية تطوورا   فو     السوريةة والمتحقةوة  تالتطوورا متكيف وا مو ا ا ومهم 
دمووا  مقافظووةتةوود ميوورد وسووال  تكفوو  ال قابووة الداخليووة لوومفالر  ،القيوواا اتقتدووادية تطووورت   علووا الدةديووة وا 

اإلدارا الةليووا لهووماع تقةيووف ك وودا   التوو  تهووةهاميموعووة مووع الةدادوور كو المكودووات المترابطووة  لتدووب 
لةوامو  وظورو   طبيةيوة دتييوةبودوفها  وتطبيةاتها وقد ياء  ذا التطور ف  مفا يمها، الوقدا اتقتدادية
ا كثور تةةيود  ككدوبقت  الت وك دافها الوقدات اتقتدادية  ف  قيم دالتوس  المهطر  كبرز اعديدا لة  مع 

الدديا ومع ثم مراقبتها ومقاسبتها ف   لمستوياتلوظهور القاية إلا تفويض السلطات  ،تفديح  شمولية  و و 
ةودم تداسوق قيوامهم بةمليوة عوع كودهوا تمثو  اسسوام لةمو  مراقبو  القسوابات ل فهوح    ذا التفوويض، وءه

كافة، وترتق علوا ذلوت تزايود ات تموام بالرقابوة الداخليوة  الوقدا اتقتدادية ةملياتل التدقيف بشك  تفديل 
 مع قب  الوقدات اتقتدادية والكثير مع اليهات الت  لها عحقة بدشاط  ذه الوقدات. 

 
 منهجية البحث ـ2
 مشكلة البحث 2-1

متادة دظام الرقابة الداخلية المستخدم بالشركة يتطلق مع مراقق القسابات كع درية متادة كو عدم 
تقلي  ك مية عدادره ليوتمكع بةود ذلوت موع الةيوام بةمليوة التخطويط تيوراءات التودقيف وبالتوال  ليوتمكع موع 

الةدايوة المهديوة فو  فقوق وتةوويم موع اتعتماد علا الدتالج وعليه فو  سوبي  تقةيوف ذلوت كع يبوذ  مسوتو  
دوع فو  مسوتو  ي ذه الةدادور فو  الوقودا اتقتدوادية الخاهوةة للتودقيف ، وبموا كع مراقبو  القسوابات يتبوا

  الةدادر وكادت  ذه المشكلة الت  يقاو  البقث التددي لها .   ذه ذه الةداية تطلق تقلي  ك مية 
 

 هدف البحث 2-2
عدادور  ك ميوةةوراف بخدووق يهد  البقث إلا استيحء آراء عيدة مع مراقب  القسابات فو  ال

ليةووودم بوووذلت إرشووواد عملووو  لمراقبووو   عدووود تخطووويط إيوووراءات التووودقيف وتقليووو   وووذه اس ميوووة الرقابوووة الداخليوووة
 القسابات . 

 
 

                                                 
*
 يامةة اإلسراء –كلية الةلوم اإلدارية والمالية  –قسم المقاسبة  –كستاذ المقاسبة المشارت  
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 فرضية البحث 2-3

عناصـر  أهميـة تقيـي  توجد عالقة ذات داللة احصائيًا بين البقث فرهية كساسية مفاد وا   يختبر 
ومستوى العناية المهنية المبذولة في فحـ  وتقـوي  هـذ   يط إجراءات التدقيقالرقابة الداخلية عند تخط

 . "العناصر من قبل مراقبي الحسابات 
 

   عناصر الرقابِة الّداخليِة ـ3
إع لكوو  وقوودا اقتدووادية دظووام رقابووة داخليووة يتهوومع السياسووات واإليووراءات التوو  تهووةها اإلدارا 

الرقابيوة سويتم إدياز وا، وتمتهوملع الرقابوةا الداخليوة ميموعوة عدادور  لتزود ا بالتأكيد المةةو  بوأع اس ودا 
 مترابطة تكوع ككثر تكامح  ف  الوقدات اتقتدادية كبيراا القيم عدها ف  الوقدات الدغيرا.

ويةدوووووود بةدادوووووور الرقابووووووة الداخليووووووة مكودووووووات الرقابووووووة الداخليووووووة ذات الدوووووولة بتوكيوووووودات اإلدارا  
assertions لقسابات الهامة والةمليات اليو رية لد  الوقدا اتقتدادية.فيما يتةلف با 

كادت ظام الدفاتر والسيحت والةمليات المالية فكلما تدابر دلي  علا تإع ويود دظام رقابة سليم ية
سوليمة والةكوم بووالةكم ، ويتداسوق قيووم اسدظموة المطبةوة سووليمة ودقيةوة كلموا كادووت مكوداتهوا وعدادوور ا 

 ( 0002333م  اس مية الدسبية لك  عددر . ) الةمري ، وسليماع ، ات تمام طرديا  
توكيووووووودات اتدارا بويةدوووووود بةدادووووووور الرقابوووووووة الداخليوووووووة مكودوووووووات الرقابوووووووة الداخليوووووووة ذات الدووووووولة 

assertions  . فيما يتةلف بالقسابات الهامة والةمليات اليو رية لد  الوقدا اتقتدادية 
  خليِةتحديد عناصر الرقابِة الّدا 4-1 

بشأدها، ولكع ذلوت لوم يمدو  موع ويوود تشوابه فيموا  مهديةالمدظمات الكت اق و تةددت ويهات دظر ال
 بيدها.

 -( كع عدادر الرقابة الداخلية تشم  :22-57: 1111وف   ذا الددد يرتأي عثماع ) 
 الهيك  التدظيم . .1
 الدظام المقاسب . .2
 اسفراد. .0

 -ع عدادر الرقابة الداخلية تتمث  ف  :( فيرتأوع ك231: 1121كما الدقع وآخروع )
 الهيك  التدظيم . .1
 الدظام المقاسب . .2
 التدقيف الداخل . .0
 دوعية وتدريق الةامليع. .3

ويته  مع ويهت  الدظر السابةتيع ادهما قد كشارتا إلوا عدادور لهوا قيمتهوا فو  الرقابوة الداخليوة، 
سالفة الوذكر ميورد مفوردات تشوك  بةهوا   إت كع الرقابة الداخلية قد توسةت وتطورت بشك  ية  الةدادر

 مع يوادق الرقابة الداخلية.
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                          1122وتريوووووووووووو  بدايووووووووووووة التطووووووووووووور فوووووووووووو  تقديوووووووووووود عدادوووووووووووور الرقابووووووووووووة الداخليووووووووووووة إلووووووووووووا عووووووووووووام 
الموسووووم بوووو: اعتبوووارات  يكووو  الرقابوووة  (SAS No.55)( بيووواع مةيوووار التووودقيف AICPAعدووودما ادووودر )

بيادوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات الماليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة                                                                             الداخليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودقيف ال
Consideration of the Internal Control Structure in a Financial Statement Audit   والوذي

 (AICPA,1988: 158)  -بمويبه كدب   يك  الرقابة الداخلية يتكوع مع ثحثة عدادر رليسية   :
 بيلة الرقابة. .1
 الدظام المقاسب .        .2
 إيراءات الرقابة. .0

( الةدادر الرليسية والفرعية لهيك  الرقابة الداخلية كما قدد ا بيواع مةيوار التودقيف 1ويةرض اليدو  )
(SAS No.55) . 

 (1جدول )
 العناصر الفرعية لهيكل الرقابة الداخلية

 
 .إجراءات الرقابة3 . النظا  المحاسبي2 . بيئة الرقابة1

 العناصر الفرعية لبيئة الرقابة الداخلية
 فلسفة اتدارا ودمطها التشغيل  .1
 الهيك  التدظيم  .2
 ليدة التدقيف .0
 طرالف تقديد السلطة والمسؤولية .3
 طرالف رقابة اإلدارا .7
 وظيفة التدقيف الداخل  .1
يراءات إدارا اسفراد .5  سياسات وا 
 المؤثرات الخاريية .2

 يقهااألهداف التي يجب تحق
 المشروعية .1
 التفويض .2
 اتكتما  .0
 التةييم .3
 التبويق .7
 التوقيت .1
 الترقي  والتلخيق .5

 أصناف إجراءات الرقابة
 الفد  المحلم بيع الوايبات .1
 اإليراءات المحلمة للتفويض .2
 المستددات والسيحت المحلمة .0
 الرقابة المادية علا اسدو  والسيحت .3
 التقةف المستة  مع اسداء .7

 (Arenes & Lobbecke,1988: 281):المددر
 

( موو  ويهووة الدظوور السووابةة إذ يووروع كع المةوموووات ذات 1121 :172) .Meigs et alويتفووف 
الدوولة بتوودقيف البيادووات الماليووة  وو  تلووت التوو  تتةلووف بمةوودرا الوقوودا اتقتدووادية علووا التسوويي  والمةاليووة 

 -يمها إلا ثحثة عدادر تشم :والتلخيق واإلبحغ عع البيادات المالية واع تلت المةومات يمكع تةس
يراءات الرقابة.   بيلة الرقابة والدظام المقاسب  وا 
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فو  تقديود عدادور الرقابوة الداخليوة إذ كدودرت تةريورام    (COSO) ليدوة دعوم المدظمواتوتوسوةت 
 Internal Control -Integratedإطووووار متكاموووو  -والموسوووووم بووووو: الرقابووووة الداخليووووة 1112عووووام 

framework د تهووومع ذلوووت التةريووور خمسوووة عدادووور كو مكودوووات ولةوووComponents  للرقابوووة الداخليوووة
 (Boynton, et al, 2001: 329-330)-تتمث  باآلت :

 
 Control Environmentكوت : بيلة الرقابة 

  Risk Assessmentثاديا : تةدير المخاطر 
 Information and Communicationثالثا : المةلومات واتتدا  

 Control Activities: كدشطة الرقابة رابةا  
 Monitoringخامسا : المتابةة 

 
بإدودار بيواع مةوايير التوودقيف   1117فوو  عوام  (AICPA)( قوام COSOواسوتيابة  لتةريور ليدوة )

(SAS No.78)   :اعتبارات الرقابة الداخلية ف  تدقيف البيادات الماليوة     الموسوم بوConsideration 

of Internal Control in a Financial Statement Audit  والووذي كخووذ بمووا ورد فوو  تةريوور
إذ تهوومع تةووديحت لووبةض بيادووات مةووايير التوودقيف السووابةة وعلووا ويووه الخدوووق بيوواع  COSO)ليدووة)

 ( الذي سبف اإلشارا إليه.77مةايير التدقيف رقم )
 (.52والمةيار التدقية  رقم )( 77وف  اليزء اآلت  يمكع عرض مةاردة بيع المةيار التدقية  رقم ) 
 
  (87( ومعيار التدقيق رقم )55مقارنة بين معيار التدقيق رقم ) 4-2

وقووود تهووومع قسوووميع رليسوووييع تخدوووق      1122( عوووام SAS No.55دووودر المةيوووار التووودقية  )
       الةسوووم اسو  باليادوووق الودوووف  إذ تدووواو  تةريووو   يكووو  الرقابوووة الداخليوووة وقووودد مكوداتوووه بثحثوووة عدادووور 
يووراءات الرقابووة، فوو  قوويع عدوو  الةسووم الثوواد  باليادووق اإليرالوو  إذ   وو : بيلووة الرقابووة والدظووام المقاسووب  وا 
قدد اإليراءات والطرالف التو  يتبةهوا مراقوق القسوابات لدراسوة وتةوويم وفهوم  يكو  الرقابوة الداخليوة وتوثيوف 

( الووذي كيوور  تةووديحت علوووا SAS No.78م دووودر المةيووار التوودقية  )1117ذلووت الفهووم، ثووم فوو  عووام 
( تركزت مةظمها علوا الةسوم اسو  )الودوف (، كموا الةسوم الثواد  المتةلوف  (SAS No.55المةيار التدقيف

( كيووة طرالووف يديوودا لدارسووة 52باليادووق اإليرالوو  فلووم يتهوومع تةووديحت يو ريووة إذ لووم يسووتقدث المةيووار )
اقووق القسووابات يسووتخدم اإليووراءات والطرالووف دفسووها التوو  وتةووويم الرقابووة الداخليووة وتوثيةهووا ومووع ثووم فووإع مر 

( لفهووم ودراسووة وتةووويم مكودووات الرقابووة الداخليووة الخمسووة التوو  قوودد ا المةيووار رقووم 77قوودد ا المةيووار رقووم )
(52.) 
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  -ويمكع تلخيق تلت التةديحت ف  الدةاط اآلتية:  
ديوز موع ت  عمليوات   عرفتها بأدهوا  للرقابة الداخلية الت (COSO)( تةري  52تبدا المةيار رقم ) .1

المةةو  فيما يتةلف بإدياز  التأكيددممت لتوفير  ،واإلدارا وكشخاق آخريع قب  ميلم إدارا المدظمة
 (COSO, 1996:1) -: اس دا  اآلتية

 .  إمكادية اتعتماد علا التةارير المالية .ك 
 .اتلتزام بالةواديع واسدظمة المطبةة .ق 
 تها. وفاعلي كفاءا الةمليات .ج 

فو  ودوفه للرقابوة الداخليوة و وو بوذلت    Processيحقظ علا التةري  استخدام مدوطل  عمليوات
يشير إلا كدها سلسلة مع الةمليات تسةا إلا تقةيوف ك ودا  مقوددا وليسوت عمليوة واقودا كو قالوة ظرفيوة 

ساكدة  وليست Dynamicومع ثم فهو يدظر إلا الرقابة الداخلية علا كدها تةم  ف  بيلة متغيرا ديداميكية
 .Staticثابتةكو 

( بخمسووة 77( عدادوور الرقابووة الداخليووة الثحثووة التوو  قوودد ا المةيووار رقووم )52اسوتبد  المةيووار رقووم ) .2
مكودات   : بيلة الرقابوة وتةودير المخواطر وكدشوطة الرقابوة ودظوام المةلوموات واتتدوا  والمتابةوة. 

 تةويم فاعلية الرقابة الداخلية.واعتبر تلت المكودات مةياسا  يمكع علا كساسه 
( مكوديع يديديع للرقابة الداخلية  ما: تةدير المخواطر والمتابةوة، وبوذلت 52استقدث المةيار رقم ) .0

 -فإده تطلق مع مراقق القسابات كع يقد  علا فهم كا  لآلت :
خليوة والتو  قود كيفية قيام إدارا الوقدا اتقتدادية بتقديد وتقلي  المخواطر المقيطوة بالرقابوة الدا .ك 

 تؤثر ف  تقةيف ك دافها.
اإليووراءات التوو  تتخووذ ا اتدارا للووتقكم فوو  تلووت المخوواطر وتخفوويض قوودا تأثير ووا إلووا مسووتويات  .ق 

 مةبولة.
كيفيووووة قيووووام اتدارا بووووالتةييم الوووودوري لمكودووووات الرقابووووة الداخليووووة واتخوووواذ اإليووووراءات التدووووقيقية   .ج 

 تابةة.لمةالية اسقداث الت  تسفر عدها عملية الم
   

كمات  للفالدا  يلخق اليدو  )  (.52( و )77( المةاردة بيع مةياري التدقيف )2وا 
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 (2جدول )
 بخصو  مفاهي  ومكونات الرقابة الداخلية 87و 55مقارنة بين معياري التدقيق 

 
SAS NO. 55 SAS NO. 78 

ودوووووووووووووووووو  الرقابووووووووووووووووووة الداخليووووووووووووووووووة بأدهووووووووووووووووووا  يكوووووووووووووووووو             -1
Internal Control Structure  و ووو بووذلت يشووير إلووا

 Static قالة سكوع كو ثبات 

و ووو  Processودوو  الرقابووة الداخليووة بأدهووا عمليووات  -1
 بوووذلت يشوووير إلوووا كدهوووا تيوووري فووو  بيلوووة متغيووورا باسوووتمرار

Dynamic  
 عبر عع كيزاء الرقابة الداخلية بالمكودات-Elements 2عبر عع كيزاء الرقابة الداخلية بالةدادر -2

Components 
 -قدد عدادر الرقابة الداخلية باآلت : -0

 .بيلة الرقابة 
 . الدظام المقاسب 
 .إيراءات الرقابة 

 -قدد مكودات الرقابة الداخلية باآلت : -0
 .بيلة الرقابة 
 .تةدير المخاطر 
 .كدشطة الرقابة 
 . دظام المةلومات واتتدا 
 .المتابةة 

وفير تأكيد مةةو  كشار إلا كع الرقابة الداخلية تدمم لت-3
بوواع ك وودا  الوقوودا اتقتدووادية سوويتم إدياز ووا، ومووع ثووم لووم 

 ( 52يقدر اس دا  كما قدر ا مةيار التدقيف رقم )

كشوووووار إلوووووا كع الرقابوووووة الداخليوووووة تدووووومم لتووووووفر التأكيووووود -3
 المةةو  فيما يتةلف بإدياز اس دا  اآلتية: 

 . إمكادية اتعتماد علا التةارير المال 
  بالةواديع واسدظمة المطبةة.اتلتزام 
 .كفاءا الةمليات وفاعليتها 

  (Frazier & Spradling,1996: 2)( و023: 2331عتمادا  علا ما ورد ف )غال ،الباقث االيدو  مع إعداد   
 

( موع بيواع AU 319وف  سياف الفةرات اآلتية يتم مداقشة الةدادر الخمم الت  تهومدها الةسوم )
 دظرا لشموليتها.  (SAS NO.78)مةايير التدقيف 

 (87) عناصر الرقابة الداخلية وفقًا للمعيار التدقيقي رقمـ 5

  بيئة الرقابة 5-1
يةدوود ببيلووة الرقابووة السياسووات واإليووراءات التوو  تةكووم اتيا ووات اإلدارا الةليووا والمووديريع ومووحت 

 ) Arens & Loebbecke الوقدا اتقتدادية بخدوق ك مية الرقابة الداخلية، وف   ذا الددد يةو  
( كع يو ر فاعلية رقابة المدظمة يكموع فو  اتيا وات إدارتهوا، فوإذا كادوت اإلدارا الةليوا توؤمع 2000 :292

واسووتيابتهم فوو  المدظمووة مووع خووح   بأ ميووة الرقابووة فووإع ذلووت سوويدةكم بشووك  واهوو  علووا إدرات الةووامليع
آخوور إذا مااتهووو  سفووراد المدظموووة بووواع  يديووة المحقظوووات للسياسووات واإليوووراءات الموهوووعة، موووع يادوووق

دموا قوددت فةوط سغوراض التبوا   كو كوايهوة بودت موع كع  الرقابة ليست شأدا  مهما  بالدسوبة لوادارا الةليوا وا 
 .فإده مع المؤكد كع اس دا  الرقابية لع تتقةف بفاعلية تكوع كداا دعم ذات مغز  و د  واه 
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 بةالعوامل المؤثرة في بيئة الرقا 5-1-1

 (1-2: 2333)الةواسم ، -تتأثر بيلة الرقابة بالةديد مع الةوام  الت  تتمث  باآلت :
 اتستةامة والةيم اسخحقية إلدارا الوقدا اتقتدادية. .ك 
 اتلتزام بالكفاءا. .ق 
 ميلم اإلدارا وليدة التدقيف. .ج 
 فلسفة اإلدارا ودمطها التشغيل . .د 
 الهيك  التدظيم .  و.  
 تقديد المسؤوليات.و.  مد  السلطات و    
 ز.  إيراءات وممارسات شؤوع الموظفيع.   

 -وفيما يأت  توهي  مويز لمفهوم تلت الةوام :
 
 االستقامة والقي  األخالقية إلدارة الوحدة االقتصادية 5-1-1-1 

إع السووولوت اسخحقووو   وووو ميموعوووة التدووورفات والتةبيووورات الخارييوووة والداخليوووة التووو  يسوووةا عوووع 
تع يقةووف عمليووة التكييوو  والتوفيووف بوويع مةتهوويات اإلطووار اتيتموواع  الووذي يةووي  داخلووه طريةهووا الفوورد 

 (23: 2331)الميم  الةرب  للمقاسبيع الةادودييع، 
فةلووووا مراقووووق القسووووابات القدووووو  علووووا فهووووم عووووع  الةوووويم اسخحقيووووة التوووو  تتبدا ووووا اتدارا الةليووووا  

ة التوودقيف كع يأخووذ بدظوور اتعتبووار دزا ووة وسووومةة واإلدارات الفرعيووة، كمووا يدبغوو  عليووه عدوود تخطوويط عمليووو
يراءات الوقدا اتقتدادية.  كعهاء ميلم اتدارا وعما إذا كاع لديهم سوابف ف  التياوز علا سياسات وا 
فةدوودما تكوووع اتدارا الةليووا واإلدارات الفرعيووة تفتةوور إلووا الدزا ووة والةوويم اسخحقيووة  فوواع ذلووت سوويدةكم سوولبا  

تقكووم الةموو  فوو  الوقوودا اتقتدووادية اسموور الووذي يتطلووق مووع مراقووق القسووابات كع يبووذ  علووا البيلووة التوو  
عداية خادة عدد تقديد طبيةة وتوقيت ومد  اتختبارات اسساسية الت  سيةتمد عليهوا فو  الفقوق قتوا 

 يطملع إلا سحمة الركي الذي يبديه عع البيادات المالية.
 
 االلتزا  بالكفاءة 5-1-1-2  

دظووام الرقابووة الداخليووة بكفوواءا يدبغوو  كع يكوووع الةووالموع بتطبيةووه علووا دريووة عاليووة مووع  لكوو  يةموو 
 -الكفاءا والتدريق والخبرا ولتقةيف ذلت يةته  اسمر مع اتدارا كع تةوم باآلت :

 
 وه  تودي  وظيف  يقدد الوايبات الت  تتطلبها مختل  الوظال . .1
 ء الوايبات بكفاءا.تقديد درية المةرفة والمهارا المطلوبة سدا .2
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مكاديووواتهم مووو  متطلبوووات الوظيفوووة مقووو   وبهوووذا اسسووولوق يمكوووع تةيووويع مووووظفيع تتوافوووف قووودراتهم وا 
ات تمووام، ويترتووق علووا ذلووت تفووادي اتدارا لمشووكلة تةيوويع موووظفيع اكثوور كو اقوو  تووأ يح  عووع المقوودد فوو  

ظيفة يؤدي إلا زيادا كلفوة الرواتوق التودي  الوظيف ، إذ كع تةييع موظفيع اكثر تأ يح  مع متطلبات الو 
واسيور دوع مبرر ومع ثم يةد ذلت إسرافا  ف  استخدام موارد الوقدا اتقتدادية، كموا تةيويع مووظفيع كقو  
تأ يح  فسيدةكم بشك  سلب  علا قدرا الوقدا اتقتدادية ف  تدمية الكفاءا اإلدتايية، فةلوا سوبي  المثوا  

ةده الخبرا فو  دراسوة قودرا الموديديع علوا السوداد فوإع دتييوة ذلوت عودم قودرا إذا كاع رليم قسم اتلتماع تد
 الوقدا اتقتدادية علا تقدي  يزء كبير مع ديودها.

 
 مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق 5-1-1-3

كع ويووود ميلووم إدارا يةوووم بمهامووه بفاعليووة وكووذلت ليدووة توودقيف مدبثةووة عدووه مووع شوواده مدوو  تقكووم 
لرقابة، وتةد ليدة التدقيف قلةوة الودو  بويع ميلوم اإلدارا والمودقف الوداخل  ومراقوق وسيطرا اإلدارا علا ا

القسووابات وتخووتق  ووذه الليدووة بوواقتراي تةيوويع موودير الرقابووة الداخليووة وتقديوود راتبووه، وكووذلت قبووو  اسووتةالته، 
ومداقشوة يميو   كما إع مع مهامها اقتراي تةييع مراقق القسابات إلوا الهيلوة الةاموة كو إلوا ميلوم اإلدارا

 تةاريره ومدها التةرير الدهال  قو  البيادات المالية.
 
 فلسفة اإلدارة ونمطها التشغيلي 5-1-1-4

إع كوو  موودير وقوودا اقتدوووادية لديووه كفكووار مقووددا وواهوووقة قووو  كيفيووة إدارا الةمليووات التشوووغيلية 
عداد واستخدام الموازدات التةدي فالبةض مدهم يهتم بالتةارير رية لتقةيف ك دا  الوقدا اتقتدادية المالية وا 

ف  قيع تتويد لد  البةض اآلخر مث   وذه ات تماموات، كوذلت فو  بةوض اإلدارات تتركوز السولطات فو  
عدد مقدود مع اسفراد والبةض اآلخور تةتمود علوا الحمركزيوة ويةود إلموام مراقوق القسوابات بفلسوفة اإلدارا 

 عددرا  مهما  ف  تةدير مخاطر الرقابة.
 
 الهيكل التنظيمي 5-1-1-5

يوووفر الهيكوو  التدظيموو  اإلطووار الكلوو  لتخطوويط وتوييووه ورقابووة عمليووات الوقوودا اتقتدووادية، مووع 
خووح  توهووي  الةحقووة بوويع اإلدارات الفرعيووة وتقديوود قدوووات اتتدووا  فيمووا بيدهووا، وكووذلت ودوو  لسوولطات 

ه مراقق القسابات لتةويم بيلة الرقابة، إذ كع مةيارا  كو كساسا  يستخدم إذ كع ذلت يةد، ومسؤوليات ك  مدها
إعطاء مسؤوليات كبيرا وكثيرا لةدد مقودود موع اسفوراد قود يدوتج عدوه كخطواء بسوبق هوغط الةمو ، كموا كع 
تركيوووز الدوووحقيات بيووود ميموعوووة مقووودودا موووع اسفوووراد يخلوووف مداخوووا  للغووو  والتحعوووق. ودظووورا  تع مراقوووق 

ليوووات فوووإع كفووواءا وفاعليووة الهيكووو  التدظيمووو  تيةلووه اكثووور ثةوووة بووواع القسووابات تيسوووتطي  محقظوووة كوو  الةم
 الةمليات قد سيلت كما يدبغ  كع تكوع.
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 منح الصالحيات وتحديد المسؤوليات 5-1-1-6

تةووود عمليوووة مووود  الدوووحقيات وتقديووود المسوووؤوليات موووع اسموووور المهموووة فووو  الوقووودات اتقتدوووادية  
مع خح  ذلت التقديد يتم مساءلة ك  شخق عع كداء اسعموا  الت  يةم  فيها عدد كبير مع اسفراد، إذ 

والمهام الموكلة إليه.فالتقديود الواهو  للدوحقيات والمسوؤوليات يقفوز اسفوراد علوا بوذ    الةدايوة فو  كداء 
كعمووالهم وزيووادا الكفوواءا، فوواسفراد يميلوووع إلووا كداء اسعمووا  الموكلووة إلوويهم بطريةووة كفهوو   إذا علموووا ادهووم 

بوع علا دواق  التةدير وعودم الكفواءا فو  كداء كعموالهم، كو ادهوم سويثابوع فو  قالوة زيوادا الكفواءا سيقاس
( كما كع التقديد الواه  للدحقيات والمسؤوليات مع شأده زيادا فاعلية رقابة اتدارا 152: 1111)دور،

ر يتطلووق توووافر اليوادووق علووا الوظووال  والمهووام المختلفووة فوو  الوقوودا اتقتدووادية، ولتقةيووف ذلووت فووإع اسموو
 (271-272: 2331)الد راوي وسرايا، -اآلتية:

تقديوود واهوو  لمسووؤولية كوو  موظوو  عووع ميموعووة مقووددا مووع الةمليووات، كو ميموعووة مقووددا  .ك 
 مع اسدو  كو اتلتزامات كو القسابات.      

تقديوود وتودووي  واهوو  لطبيةووة كوو  وظيفووة وتقديوود مووؤ حت وخبوورات الفوورد الووذي يشووغلها مووع  .ق 
 ح  وه  دلي  خاق بذلت .خ

 كع يكوع لك  موظ  رليم كو مسؤو  يشر  عليه ويتاب  ويةيم كداءه بشك  مستمر. .ج 
 
 إجراءات وممارسات شؤون الموظفين 5-1-1-8

إع كي دظوام مهمووا بلغووت دريوة تكاموو  عدادووره ودقوة إيراءاتووه لووع يكووع فةووات إت إذا كوواع تطبيةووه  
سوتةامة ولتقةيوف ذلوت فوإع علوا الوقودا اتقتدوادية تأسويم سياسوات يتم مع كشوخاق يتمتةووع بالةودرا وات

يراءات محلمة لتةييع الموظفيع وخدودوا  مووظف  القسوابات، وتودريبهم وتورقيتهم ومكافوأتهم، سع ذلوت  وا 
 مع شاده تةلي  إمكادية قدوث كخطاء يو رية ف  البيادات المالية. 

 
 تقدير المخاطر 5-2

ليوووة تأكيووودا  مةةووووت  ولووويم مطلةوووا  بووواع ك ووودا  الوقووودا اتقتدوووادية سووويتم تووووفر كدظموووة الرقابوووة الداخ
 (21: 1115)غاوي، -إدياز ا وذلت بسبق بةض دواق  الةدور الذات  فيها والت  تتهمع مايأت :

 
 
 

المتطلبووووات المةتووووادا لووووادارا بووووأع تتزيوووود تكووووالي  الرقابووووة الداخليووووة عووووع المدوووواف  المتوقةووووة مووووع  .1
 تطبيةها.
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إيراءات الرقابة الداخلية علا المةامحت اتعتياديوة ولويم علوا المةوامحت غيور  تركيز مةظم .2
 اتعتيادية.

 اقتما  الخطأ البشري الداتج عع اإل ما ، والسهو، والخطأ ف  القكم، وسوء الفهم للتةليمات. .0
اقتموووا  تخطووو  الرقابوووة الداخليوووة موووع خوووح  اتفووواف عهوووو فووو  اإلدارا كو موظووو  مووو  كطووورا   .3

 كو داخلية.خاريية   
إمكاديووة قيووام شووخق مسووؤو  عووع كداء الرقابووة الداخليووة بسوووء اسووتةما   ووذه المسووؤولية بتخطوو       .7

 الرقابة الداخلية.
 

فوو  بيوواع  مخوواطر الرقابووة (AICPA) وبسووبق تلووت المقووددات تدشووأ مخوواطر الرقابووة، وقوود عوورل  
التوووووووودقيف                      ( الموسوووووووووم بووووووووو: اس ميووووووووة الدسووووووووبية ومخوووووووواطر SAS No. 47مةيووووووووار التوووووووودقيف )

Audit Risk and Materiality  بأدها  تلت المخاطر الداتية مع قدوث تقري  ف  رديد قساق ما
كو ف  دوع مةيع مع المةامحت، والذي يكوع ماديا  إذا ايتم  م  غيره مع التقريفات ف  كرددا     كو 

فه فوو  الوقووت المداسووق بواسووطة الرقابووة الداخليووة  كدووواع كخوور  مووع المةووامحت والووذي تيووتم مدةووه كو اكتشووا
(Alderman and Tabor,1989: 57) 

ويةدد بتةدير المخاطر الةيام بتقديد وتقلي  المخاطر المتةلةة بتقةيف ك دا  الوقدا اتقتدادية 
عداد البيادات المالية وفةا  للمبادئ المقاسبية، وتتطلق عملية تةدير المخاطر تقلي  الةوام  ا أا لها، وا  لم دشا

دارتها لتخفيض قدا تأثير قودوثها إلوا  وتقديد اقتمالية قدوثها واتخاذ اإليراءات الهرورية للتقكم فيها وا 
مسوووتويات مةبولوووة. واليووودير بالوووذكر كع  ووود  اتدارا موووع تةووودير المخووواطر  دوووا يختلووو  عوووع  ووود  مراقوووق 

بووووة إلوووا التةوووور  علوووا تلووووت المخوووواطر القسوووابات، إذ تسووووةا اتدارا موووع وراء تةوووودير وتقليووو  مخوووواطر الرقا
واقتمالية قدوث اسخطاء والغ  والةم  علا اتخاذ ك  مامع شأده تخفيهها، كما  د  مراقق القسابات 
موع تةودير مخوواطر الرقابوة فهووو تقديود مسووتوا ا لمسواعدته فوو  تقديود موود  وطبيةوة اإلثباتووات المطلوبوة فوو  

 عملية التدقيف .
يوراءات  ولتةويم مخاطر الرقابة يةته  اسمر مع مراقق القسابات تةوويم مود  فاعليوة سياسوات وا 

 يكوو  الرقابووة فوو  مدوو  واكتشووا  وتدووقي  اسخطوواء الماديووة فوو  البيادووات الماليووة، ففوو  قالووة اعتةوواده كع 
الرقابة الداخلية مدممة بدورا ييدا وتةم  كما    مودوفة فإع مخواطر الرقابوة تةويم بمسوتو  اقو ، كموا 

ده كع تدميم الرقابوة غيور ييودا وكدهوا تتةمو  كموا  و  مودووفة فوإع مخواطر الرقابوة تكووع ف  قالة اعتةا
بمسووتو  كعلووا، فوو  قوويع إذا كسووفر التةووويم بووأع الرقابووة الداخليووة تيمكووع اتعتموواد عليهووا فووإع علووا مراقووق 

 (27: 1112القسابات تيا   الرقابة الداخلية واتعتماد كليا  علا التدقيف التفديل . )التميم ،
 

 المعلومات واالتصال 5-3
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إع الغوورض مووع ويووود دظووام مةلومووات واتدووا  مقاسووب  بالوقوودا اتقتدووادية  ووو تقديوود وتيميوو    
وتقلي  وتددي  وتسيي  عمليات الوقودا اتقتدوادية، وهوماع ويوود مسواءلة عوع اسدوو  واتلتزاموات. 

  الفرعيوووة التووو  ييوووق علوووا دظوووام ويشووم  دظوووام المةلوموووات واتتدوووا  المقاسوووب  علوووا يملوووة موووع اس ووودا
الرقابووة الداخليووة تقةيةهووا لمدوو  اسخطوواء فوو  دفوواتر اليوميووات والسوويحت                      وتتمثوو  فوو  

 (                           (Arens &Loebbecke,1988:273 -اآلت  :
فوووو   مشووووروعية تسوووويي  الدووووفةات بقيووووث تتسووووم  إيووووراءات الرقابووووة بتسوووويي  دووووفةات و ميووووة .ك 

 اليوميات والسيحت المقاسبية.
 دقة تفويض الةمليات بما يكف  المقافظة علا كدو  الوقدا اتقتدادية. .ق 
 شمولية تسيي  الةمليات بقيث تمد  إيراءات الرقابة قذ  كية عمليات سبف وكع تم تسييلها. .ج 
لةوووالم دقووة قيووام قيمووة الةمليووات وسووحمة عمليووة اتقتسوواق والتسوويي  بمووا يكفوو  إظهار ووا فوو  ا .د 

 المالية       
 بأقيامها الدقيقة.    

  و. دقة تبويق الةمليات وفةا لدلي  القسابات وبما يكف  سحمة عرهها ف  الةوالم المالية.
تسوويي  الةمليووات فوو  التوقيووت المداسووق لهووماع تسوويي  كوو  الةمليووات التوو  قوودثت فوو  الفتوورا  .و

 المقاسبية الخادة بها.
السيحت المساعدا لهماع دقة التلخيق ومع ثم سحمة إعوداد  الةووالم ز. سحمة عمليات الترقي  ف  

 المالية.
 
 أنشطة الرقابة  5-4

التوو  وهووةتها اإلدارا لتقةيووف ك وودا   -باإلهووافة إلووا بيلووة الرقابووة - وو  السياسووات واإليووراءات 
 ا بالفلوات اآلتيوة الوقدا اتقتدادية وتويد الةديد مع كدشطة الرقابة فو  كي وقودا اقتدوادية ويمكوع تقديود

 ( 021 – 027:  2332) اريدز ولوبيكة،  -:
 الرقابة المادية علا اتدو  والسيحت 3د              الفد  المحلم بيع الوظال . .ك 
 التقةف المستة  مع اداء ادشطة الرقابة 3ه           دقة تفويض الةمليات واسدشطة. .ق 
 المستددات والسيحت المحلمة. .ج 
 حلم بيع الوظال  ) الوايبات (الفد  الم 3ك

وذلوووت لمدووو  التقريفوووات المتةمووودا وغيووور المتةمووودا مثووو  الفدووو  بووويع قيوووازا اتدوووو  والمقاسوووبة عدهوووا 
لقماية الشركة مع اتختحم وكذلت الفد  بيع الترخيق بالةمليات المالية عع قيازا مايرتبط بهوا 

ماليوووة موووع الرقابوووة علوووا اتدوووو  موووع ادوووو  لمدووو  اتشوووخاق الوووذيع يرخدووووع بوووايراء الةمليوووات ال
بيع مسوولية التشغي  ومسولية امسات الدفاتر اذ اده لو كواع المرتبطة بهذه الةمليات وكذلت الفد  



 طالل الججاوي                                    لمراقبي الحسابات عناصر الرقابة الداخلية تحليل أهمية 

 6002 المجلة العربية لالدارة

 

12 

ك  قسم بالشركة مسلو  عع اعداد السويحت والتةوارير الخادوة بوه سيقدو  اتيواه للتقيوز بالدتوالج 
مشوغ  القاسوق وامويع المكتبوة وميموعوة لتقسيع اتداء وايها الفد  بويع مقلو  الودظم والمبورمج و 

 3رقابة البيادات 
 دقة تفويض الةمليات واتدشطة 3ق

ييوق اع يويوود توورخيق محلووم لكو  عمليووة ماليووة ويةدوو  ذلوت اع تهوو  اتدارا سياسووات ييووق اتباعهووا 
 3واددار تةليمات لتدفيذ  ذه التراخيق

 المستددات والسيحت المحلمة 3ج
وتلخيق الةمليوات الماليوة مثو  الفوواتير وطلبوات الشوراء والودفاتر المسواعدا  و ذه اشياء مادية لتسيي 

او ملفووات القاسووق و وو  مووع اتشووياء الهامووة وعووادا موواتكوع المسووتددات غيوور المحلمووة مووع اسووباق 
 المشاك  ف  ميا  الرقابة لذا ييق اع تكوع محلمة لتوفر تاكيد مداسق عع ويود الرقابة المحلمة

 مادية علا اتدو  والسيحتالرقابة ال 3د
مووع الهووروري ويووود رقابووة داخليووة مداسووبة لقمايووة اتدووو  والوودفاتر فوواذا تركووت دوع قمايووة تتةوورض 
للسرقة او التحعق او اتتوح  وموع الدوةق اعوادا القدوو  عليهوا وا وم دووع لمةيوام القمايوة  وو 

 3وقمايتها مع المخاطر استخدام الرقابة الفةلية
 ة  مع اداء ادشطة الرقابةالتقةف المست 3ه

وذلت بتدفيذ فقق مستمر وفةا  علا الةدادر اتربةة اتخر  وا مية ذلت تكمع ف  اقتمالية تغير 
الرقابوووة الداخليوووة عبووور الوووزمع فووواذا تتويووود اليوووة للمرايةوووة المسوووتمرا قووود يدسوووا اتفوووراد اتيوووراءات او 

 3متابةة وتةييم اتداءيتةمدوع بذلت او بةدم اتكتراث مالم يويد شخق يةوم بال
 
 المتابعة  5-5

تةد  المتابةة المستمرا والتةوويم الودوري لمختلو  مكودوات الرقابوة الداخليوة، لتقديود عموا إذا  كادوت 
تةم  كما  و مطلوق ولتقديد مد  القاية إليراء التطوير والتقديث المطلووق لمسوايرا الظورو  وتفوادي 

إيووراءات الرقابووة عرهووة للتةووادم فةوود تدووب  موو  موورور الووزمع وتغيوور  اقتمووا  تةووادم الرقابووة الداخليووة. إذ كع
الظووورو  غيووور مداسوووبة ويهوووة  اتلتوووزام بهوووا، فالمةلوموووات الحزموووة إليوووراء التةوووويم والتقوووديث تتوووأتا موووع 
مدوووادر مختلفوووة تشوووم  دراسوووة واقووو  الرقابوووة الداخليوووة،وتةارير المووودقف الوووداخل ، والتةوووارير اتسوووتثدالية عوووع 

ة، والتةووارير بواسووطة المدظمووات مثوو  وكوواتت المدووار ، والتغذيووة الةكسووية مووع عموو  اسفووراد كدشووطة الرقابوو
 وشكاوي المديديع فهح  عع محقظات مراقق القسابات الخاري .

ويةووود قسوووم التووودقيف الوووداخل  عددووورا  يو ريوووا  لتقةيوووف فاعليوووة الرقابوووة ولكووو  تكووووع وظيفوووة التووودقيف 
يكوووع قسووم التوودقيف الووداخل  مسووتةح  عووع بوواق  اسقسووام، واع تويووه  الووداخل  فةالووة فإدووه مووع الهووروري كع

تةاريره مباشرا إلا كعلا مستو  سلطة ف  الوقدا اتقتدادية، فإما كع تويه إلا اإلدارا الةليا كو إلا ليدة 
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م التدقيف ف  ميلم اإلدارا. فهح  عع دور ا ف  مراقبة عدادر الرقابة للوقدا اتقتدادية، فإع كفواءا قسو
التدقيف الداخل  يمكع كع يسهم ف  تةليق تكوالي  التودقيف الخواري  عوع طريوف تزويود  مراقوق القسوابات 

 (   (Arens &Loebbecke, 2000:299-301الخاري  بالمساعدا المباشرا.
 
 :عناصر الرقابة الداخلية أهميةتحليل  ـ6
 عينة البحث 6-1

راقب  القسابات والمقاسبيع الةادودييع الةامليع تمثلت عيدة البقث ف  دخبة مختارا عشواليا  مع م
( فوردا  موع مووظف  الةطواع الةوام الوذيع يقملووع 27( كموا توم اختيوار )11ف  الةطاع الخواق بلوع عودد م )

 ( علا التوال .21( و )13اللةق المهد  مراقق قسابات، وكاع المستييبيع مدهم )
 يدة( يلخق خدالق المستييبيع مع كفراد الة0واليدو  )

 
 (3جدول )

 خصائ  المستجيبين من أفراد العينة
 

 مالحظات الخصائ 
إلووا  31% تراوقووت كعمووار م مووابيع 23سوودة، و 33إلووا  03% موودهم تراوقووت كعمووار م مووابيع 23 الةمر

 سدة.  13ككثر مع 
 ية % يقملوع شهادا المقاسبة الةادود22% يقملوع شهادا دبلوم مراقبة القسابات و 70 التقدي  الةلم 

 %  يقملوع دريات علمية مابيع دكتوراا ومايستير وبكالوريوم.11و 
 % تخدق إدارا1% تخدق مقاسبة و 11 التخدق الةلم 

 03إلوا  13% مدهم تراوقت خبرتهم موابيع  13سدوات، و 13% مدهم كادت خبرتهم اق  مع 10 سدوات الخبرا
 سدة. 33إل  ككثر مع  01% تراوقع خبرتهم مابيع 25سدة، 

 
 
 
 االستبانة 6-2

اعتمد البقث علا اتستبادة بودفها مددرا  مهما  للقدو  علا البيادات الحزمة إليوراء الدراسوة 
التقليلية، وقد تم تدميم اتسوتبادة إلخرايهوا بالشوك  الوذي يوؤدي إلوا القدوو  علوا المةلوموات المطلوبوة 

الخماسو  إذ توم  Likert اسوتخدام  مةيوام بدقوة وموهووعية. ولتقويو  اآلراء الودوفية إلوا دويغة كميوة توم
 إعطاء اإليابات عع اسسللة اسوزاع اآلتية:

 (1(، بدرية قليلة يدا  )2(، بدرية قليلة )0(، بدرية متوسطة )3(، بدرية كبيرا )7بدرية كبيرا يدام )
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 سؤات  عدا المةلومات الةامة. 05وقد تهمدت اتستبادة 
 
 ن أفراد العينةتحليل إجابات المستجيبين م 6-3

عددر مع عدادر  ك  تقلي  ك ميةلغرض تقلي  البيادات الت  تم القدو  عليها للوقو  علا 
توم اسوتخدام بةوض اسسواليق اإلقدوالية والمتمثلوة فو  المتوسوط بالدسبة لمراقب  القسوابات الرقابة الداخلية 

متوسطات القسابية بودوفها مؤشورات القساب  المري ، والدسق الملوية المةابلة لهذا المتوسط، ومتوسط ال
 عدادر الرقابة الداخلية.ك مية لتقديد درية 

 
 كل عنصر من عناصر الرقابة الداخلية تحليل أهمية  6-3-1

باتبوواع كسووولوق متوسوووط المتوسووطات القسوووابية والدسوووق الملويووة المةابلوووة لوووه يمكووع ترتيوووق عدادووور 
 ( 3و موه  ف  اليدو  )ك  مدها كما   ك مية الرقابة الداخلية بقسق درية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4جدول )

 متوسط المتوسطات الحسابية لعناصر الرقابة الداخلية                 
 

التسلسل  *النسبة المئوية %متوسط  عناصر الرقابة الداخلية

                                                 
 (7-1درجات ) 7المتوسط الحسابي منسوباً إلى القيمة العظمى للمقياس المستخدم و المكون من  * 
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المتوسطات 
 الحسابية

 حسب األهمية

 4 % 57 005735 بيلة الرقابة
 5 % 5201 001211 تةدير المخاطر

 1 % 1305 307072 دظام المةلومات واتتدا 
 2 % 2101 300033 كدشطة الرقابة

 3 % 2107 300271 المتابةة
 301130 22021%  

 

 اس ميوة ( ويةدو   وذا كع مود  .3.111( كع المتوسط القساب  الةام بلوع )3يته  مع اليدو  )
(، كمووا يبوويع كع عددوور دظووام المةلومووات %22021ةدادوور الرقابووة الداخليووة إذ يمثوو  مووا دسووبته )ل اكبيوور ال

مراقبو  القسوابات فو  تخطويط إيوراءات التودقيف، إذ بلوع ل ك ميتهواواتتدا  اقت  المرتبة اسولا مع قيث 
%(، و وو  دسووبة بدريووة كبيوورا يوودا .  1305( وبدسووبة )307072متوسووط المتوسووطات إليابووات كفووراد الةيدووة )

تبوة الثاديوة، إذ بلوع متوسوط المتوسوطات إليابوات كفوراد الةيدوة ف  قيع يواء عددور كدشوطة الرقابوة فو  المر 
%(، و ذا يةدو  كع غالبيوة إيابوات مراقبو  القسوابات عوع كسوللة  وذا الةددور  2101( وبدسبة )300033)

بدرية كبيرا يدا  ودرية كبيرا، يليه عددر المتابةوة الوذي كخوذ المرتبوة الثالثوة  س ميةقد ادقدرت ما بيع ا
%( والووذي يةدوو  كيهوووا  كع  2107( وبدسووبة )300271ط المتوسووطات إليابووات كفوووراد الةيدووة )إذ بلووع متوسوو

بدريووة كبيورا يوودا  س ميوة غالبيوة إيابوات مراقبوو  القسوابات عووع كسوللة  ووذا الةددور قود ادقدوورت موا بوويع ا
يابوات كفوراد ودرية كبيرا. كما عددر بيلة الرقابة فةد كتا ف  المرتبة الرابةة إذ بلع متوسوط المتوسوطات إل

%(، و وووذا يةدووو  كع غالبيوووة إيابوووات مراقبووو  القسوووابات عوووع كسوووللة  وووذا  57( وبدسوووبة )005735الةيدوووة )
بدريوة كبيورا، وكخيورا  يواء عددور تةودير المخواطر فو  المرتبوة الخامسوة إذ بلوع  اس ميةالةددر تةترق مع 

و ووذا يةدوو  كع غالبيووة إيابووات  %(، 5201( وبدسووبة )001211متوسوط المتوسووطات إليابووات كفووراد الةيدووة )
 مراقب  القسابات عع كسللة  ذا الةددر قد ادقدرت ما بيع اتعتماد بدرية كبيرا ودرية متوسطة.

لمتغيرات الت  تدهوي تقت ك  عددر مع عدادور اس مية ل  اليزء اآلت  سيتم تداو  درية وف
 الرقابة الداخلية وذلت ف  سياف الفةرات التالية:

 
 لمراقبي الحسابات :  متغيرات عنصر نظام المعلومات واالتصال ليل أهمية تح 6-3-1-1

يهتم  ذا الةددر بفقق وتةويم مكودوات الدظوام المقاسوب  المتبو  والتقةوف موع كفاءتوه فو  الةيوام      
عووداد  بالتسوويي  والتقليوو  والتلخوويق واإلبووحغ عووع الةمليووات الماليووة التوو  تةوووم بهووا الوقوودا اتقتدووادية، وا 

مكاديووة اتعتموواد عليهووا مووع قبوو  المسووتخدميع المختلفوويع وقوود تهوومع  ووذا الةددوور خمسووة ا لتةوارير الماليووة وا 
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قووق وتةووويم دظووام المةلومووات واتتدووا  لف اس ميووة( آراء الةيدووة بدوودد دريووة 7كسووللة، ويلخووق اليوودو  )
 ودتالج تقلي  تلت البيادات إقداليا . 

 ( 5جدول )
 لومات واالتصال عنصر نظا  المع تحليل أهمية

 عند تخطيط إجراءات التدقيق
 

 المتغيرات ت
المتوســـــــــــط 
الحســـــــــــابي 

 المرجح

 النسبة المئوية
% 

  
 %1101 307232 التأكد مع ويود إيراءات تمد  تسيي  دفةات و مية. 1
 %1301 305305 التأكد مع ويود إيراءات رقابة تمد  قذ  عمليات سبف تسييلها. 2
 %1103 307151 ءات رقابة تكف  تسيي  الةمليات عدد قدوثها.التأكد مع ويود إيرا 0
 %1103 307151 التأكد مع عدادر الدظام المقاسب  ومد  اتلتزام بها. 3
التأكوود مووع كفايووة كدظمووة المةلومووات المقاسووبية واإلداريووة المتبةووة فوو   7

 %2702 302710 الوقدا اتقتدادية.

 307072 1305% 
توسوط القسوواب  المووري  والدسوق الملويووة المةابلووة لهوذا المتوسووط والتوو  تظهوور وبوالريوع إلووا قوويم الم

( يتهو  كع كعلوا متوسوط 7قريع ك  متغير مع متغيرات عددر دظام المةلومات واتتدا  ف  اليودو  )
( وبدسوبة 302710%( وكع كقو  متوسوط قسواب  موري  بلوع )1301( وبدسبة )305305قساب  مري  بلع )

كع غالبيووة إيابووات مراقبوو  القسووابات عووع كسووللة متغيوورات عددوور دظووام المةلومووات  %( و ووذا يةدوو 2702)
كما  اس ميةبدرية كبيرا يدا ، و يمكع ترتيق  ذه المتغيرات مع زاوية درية  اس ميةواتتدا  تةترق مع 

 يأت :
( 305305فووو  اليووودو  المرتبوووة اسولوووا بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) 2اقتووو  المتغيووور ذو التسلسووو   

(وبدسووووبة 307232فوووو  المرتبووووة الثاديووووة بمتوسووووط مووووري  ) 1%(، يليووووه المتغيوووور ذو التسلسوووو  1301سووووبة)وبد
فوووو  المرتبووووة الثالثووووة بمتوسووووط قسوووواب  مووووري   3و 0%(، يووووأت  بةوووود ذلووووت المتغيووووراع ذوا التسلسوووو  1101)
بمتوسووط فوو  المرتبووة الرابةووة  7%( لكح مووا، وكخيوورا  المتغيوور ذو التسلسوو  1103(وبدسووبة ملويووة )307151)

 %(.2702( وبدسبة)302710قساب  مري  )
 

بدريوووة كبيووورا يووودا   اس ميوووةإع ميووو  آراء المسوووتييبيع موووع كفوووراد الةيدوووة دقوووو  الباقوووثوفووو  تةووودير 
متغيووورات عددووور دظوووام المةلوموووات واتتدوووا  يريووو  إلوووا كع مراقبووو  القسوووابات يهتمووووع كثيووورا  بوووإيراءات ل
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امهم بواإليراءات اإلداريوة سع اسولوا تةود موع دوميم عملهوم، إذ الرقابة الداخليوة المقاسوبية اكثور موع ا تمو
 كع مراقق القسابات خبير مقاسب  بالدرية اسولا. 

 
 :متغيرات عنصر أنشطة الرقابة تحليل أهمية  6-3-1-2

يهتم  ذا الةددر بفقق وتةويم كدشطة الرقابة التو  تتهومع اإليوراءات المتةلةوة بالفدو  المحلوم 
قووة تفووويض الةمليوات والقمايووة الماديووة لجدووو  والسوويحت فهوح  عووع التقةووف مووع ويووود بويع الوظووال  ود

قسم يةمو  علوا التقةوف موع كداء تلوت اسدشوطة، وقود تهومع  وذا الةددور خمسوة كسوللة، ويوهو  اليودو  
عليهوووا عدووود فقوووق وتةوووويم كدشوووطة الرقابوووة، وكوووذلت دتوووالج  اس ميوووةآراء الةيدوووة بدووودد دريوووة ( خحدوووة 1)

 إقداليا . تقليلها
 ( 6جدول )

 عنصر أنشطة الرقابة تحليل أهمية 
  عند تخطيط إجراءات التدقيق

 المتغيرات ت
المتوســـــــــــط 
الحســـــــــــابي 

 المرجح

النســـــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
 %20 301321 التأكد مع كفاية الفد  بيع الوظال .   1
 %2302 303120 التأكد مع ويود إيراءات تفويض مداسبة. 2
 %1300 305113 التأكد مع استخدام مستددات وسيحت مداسبة. 0
التأكوووووووود مووووووووع ويووووووووود إيووووووووراءات قمايووووووووة للمويووووووووودات والسوووووووويحت  3

 %1301 305223 والمستددات.

 %21 303313 التأكد مع ويود قسم يهتم بالتقةف مع كداء إيراءات الرقابة. 7
 300033 2101% 

( وبدسوووووبة 305223سوووووط قسووووواب  موووووري  بلوووووع )( كع كعلوووووا متو 1ويتهووووو  موووووع خوووووح  اليووووودو  )
%( و ووذا يشووير إلووا كع غالبيووة 2302( وبدسووبة )303120%( وكع كقوو  متوسووط قسوواب  مووري  بلووع )1301)

بدريوة كبيورا يودا ودريوة  اس ميوةتدقدور بويع  كدشطة الرقابوةإيابات مراقب  القسابات عع كسللة عددر 
 ف  ميموعتيع.   ميةات ه المتغيرات مع يهة دريةكبيرا . و يمكع ترتيق  ذ

 

 المجموعة األولى:
بدرية كبيرا يدا ، إذ كخذ المتغير  لهما ك مية( اللذيع 0و  3وتهم المتغيريع ذوي التسلس  ) 

%(، يليه المتغير 1301( وبدسبة )305223المرتبة اسولا بمتوسط قساب  مري  ) 3ذو التسلس  
 %(. 1300بة )( وبدس305113بمتوسط قساب  مري  ) 0ذو التسلس  
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 المجموعة الثانية:
بدرية كبيرا، إذ كت  لهما ك مية ( الت   2،  7،  1وتهم المتغيرات ذوات التسلس  )  

%(، يليه 20( وبدسبة )301321ف  المرتبة اسولا بمتوسط قساب  مري  ) 1المتغير ذو التسلس  
، وكخيرا  المتغير ذو %(21( وبدسبة )303313بمتوسط قساب  مري  ) 7المتغير ذو التسلس  

 (. 2302( وبدسبة )303120بمتوسط قساب  ) 2التسلس  
 

بدريوووة كبيووورا يووودا  اس ميوووةوفووو  اعتةووواد الباقوووث إع ميووو  آراء المسوووتييبيع موووع كفوووراد الةيدوووة دقوووو 
مراقبوو  القسووابات يولوووع عدايووة خادووة وبدريووة كبيوورا  علووا متغيوورات عددوور كدشووطة الرقابووة موورده إلووا كع 

يم كدشطة الرقابة سدها تمث  يو ر دظوام الرقابوة الداخليوة ومكوداتوه، إذ كع تلوت اسدشوطة تتةلوف لدراسة وتةو 
بالسياسات واإليوراءات التو  تووفر تأكيودا  مةةووت  بإديواز ك ودا  الوقودا اتقتدوادية، فهوح  عوع كدهوا تمثو  

 الةم  اسساس  الذي يددق عليه يهد مراقب  القسابات.
 
 متغيرات عنصر المتابعة ة تحليل أهمي 6-3-1-3

تةدوو  المتابةووة المسووتمرا والتةووويم الوودوري لمختلوو  يهووتم  ووذا اليووزء بفقووق وتةووويم المتابةووة والتوو  
مكودات الرقابة الداخلية لتقديد عما إذا كادت تةم  كما  و مطلوق ولتقديد مد  القاية إليراء التطوير 

وقد تهمع  ذا الةددر خمسوة  ةادم الرقابة الداخليةوالتقديث المطلوق لمسايرا الظرو  وتفادي اقتما  ت
قوووق وتةوووويم عددووور المتابةوووة لف اس ميوووةآراء الةيدوووة بدووودد دريوووة ( خحدوووة 5)كسوووللة ويوهووو  اليووودو  

 وكذلت دتالج تقلي  تلت اإليابات إقداليا .
 
 
 
 ( 8جدول )

 عنصر المتابعةتحليل أهمية 
 عند تخطيط إجراءات التدقيق

 

 المتغيرات ت
سط المتو 

الحسابي 
 المرجح

النســـــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
اتستفسار عع وسال  اتدارا ف  الةيام بالمتابةة للتأكد مع تخطويط  1

 %51 001731 إيراءات الرقابة.
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 المتغيرات ت
سط المتو 

الحسابي 
 المرجح

النســـــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
التأكوود مووع كع قسوووم التوودقيف الوووداخل  يسووهم بوودور فةوووا  فوو  عمليوووة  2

 %2201 303353 المتابةة.
ه مع قرارات مع قب  اتدارا الةليوا بشوأع دتوالج المتابةة لما تم اتخاذ 0

 %1200 301150 التدقيف.

 300271 2107% 
 

%( وكع كقوو  1200( وبدسووبة )301150( كع كعلووا متوسووط قسوواب  مووري  بلووع )5ي ظهوور اليوودو  )
%( و ووذا يةدوو  كع غالبيووة إيابووات مراقبوو  القسووابات 51( وبدسووبة )001731متوسووط قسوواب  مووري  بلووع )

بدريووة كبيوورا يوودا  ودريووة كبيوورا، و يمكووع ترتيووق  اس ميووةقوود ادقدوورت مووا بوويع  المتابةووةعددوور  عووع كسووللة
 كما يأت :  ميتهاغيرات مع يهة درية ا ذه المت

فووووووو  اليووووووودو  فووووووو  المرتبوووووووة اسولوووووووا بمتوسوووووووط قسووووووواب  موووووووري   0يووووووواء المتغيووووووور ذو التسلسووووووو  
( 303353بوة الثاديوة بمتوسوط موري  )فو  المرت 2%(، يليه المتغيور ذو التسلسو  1200(وبدسبة )301150)

( 001731فووو  المرتبوووة الثالثوووة بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) 1%(، ثوووم المتغيووور ذو التسلسووو  2201وبدسوووبة )
 %( 51وبدسبة ملوية )

بدريوووة كبيووورا يووودا وبدريوووة كبيووورا  علوووا  اس ميوووةإع ميووو  آراء كفوووراد الةيدوووة دقوووو  الباقوووثوفووو  ركي 
ةددر المتابةة الوذي يكفو  التةوويم ل ك مية مراقب  القسابات يولوع متغيرات عددر المتابةة داشئ عع كع

الدوري لمختل  عدادر الرقابة الداخليوة خدودوا  وكع قسوم التودقيف الوداخل  يوؤدي دورا  مهموا  فو  تقوديث 
 إيراءات الرقابة الداخلية قتا تساير التغيرات ف  الظرو .

 
 
 
 
 
 لرقابةمتغيرات عنصر بيئة ا تحليل أهمية  6-3-1-4

مراقبوو  ل اس ميووةتةود بيلووة الرقابووة كقوود عدادوور الرقابووة الداخليووة اسساسووية التوو  تووم تشووخيق دريووة 
القسووابات عدوود تخطوويط التوودقيف مووع خووح  طووري ميموعووة مووع اسسووللة اقتوتهووا اسووتمارا اتسووتبياع. وسع 
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اقتوالووه علووا عوودد مووع  عددوور بيلووة الرقابووة يةوود اسسووام لبةيووة مكودووات دظووام الرقابووة الداخليووة فهووح  عووع
 ( سؤات . 05( سؤات  مع اد  )21الةدادر الفرعية فةد استأثر بيزء كبير مع كسللة اتستبادة بلع )

فقوووق ل اس ميوووةآراء المسوووتييبيع موووع كفوووراد الةيدوووة بدووودد دريوووة ( خحدوووة 2ويوهووو  اليووودو  )
 وتةويم عددر بيلة الرقابة، ودتالج تقلي  تلت اإليابات إقداليا .

 (7ل )جدو
 عنصر بيئة الرقابة تحليل أهمية

 عند تخطيط إجراءات التدقيق
 

 المتغيرات ت
المتوســـــــــــط 
الحســـــــــــابي 

 المرجح

النســـــــــــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
اتستفسووووار عووووع كخحقيووووات المووووديريع وسوووولوكهم قبوووو  الموافةووووة علووووا كتوووواق  1

 %1307 003235 التكلي  بمهمة التدقيف.
ياسوووات التووو  تقوووث المووووظفيع علوووا التمسوووت بوووالةيم فقوووق التةليموووات والس 2

 %10 001321 اسخحقية.
التأكووود موووع عووودم تبدووو  اتدارا لسياسوووات توووؤدي إلوووا التحعوووق فووو  البيادوووات  0

 %2201 303353 المالية.

 %5100 002132 فقق كفاءا الموظفيع ف  الةيام بوايباتهم. 3
 %1503 000533 للموظفيع. اتستفسار عع قيام اتدارا بإقامة دورات تدريق 7
 %5507 002517 التأكد مع ادتظام ايتماعات ميلم اتدارا. 1
دراسة الوسال  الت  تتبةهوا اتدارا لتةيويم كداء دشواط الشوركة مثو  الموازدوات  5

 %5100 002132 والتكالي  المةيارية وتةارير المسؤولية ومبدك اتدارا باتستثداء.

 %1705 002233 دارا )مشارت كو استبدادي(.فهم الدمط التشغيل  لا 2
 %5201 001211 التأكد مع عدم سيطرا فرد كو بهةة كفراد علا قرارات التشغي . 1
التةوووور  علووووا اتيا ووووات اتدارا بخدوووووق فوووورض عةوبووووات مشووووددا عدوووود  13

 اكتشا  مخالفات تد  علا عدم اسمادة والدزا ة.
303333 23% 

    

 المتغيرات ت
المتوســـــــــــط 

ســـــــــــابي الح
 المرجح

النســـــــــــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
 %2002 301137 دراسة مد  محءمة الهيك  التدظيم  لقيم الشركة وطبيةة عملها. 11
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 %5702 005131 فهم الةحقة بيع اإلدارات الفرعية وقدوات اتتدا  فيما بيدها.  12
 %5500 002132 يع.التأكد مع عدم إعطاء مسؤوليات لةدد مقدود مع الموظف 10
 %2703 302511 التأكد مع إشرات اكثر مع موظ  واقد إلدياز عملية ما. 13
التأكووود موووع القدوووو  علوووا المةلوموووات دفسوووها موووع مدووودريع مسوووتةليع فووو   17

 الشركة.
301072 2205% 

 %2501 300171 دراسة مد  وهوي الدحقيات والمسؤوليات وتوثيةها. 11
 %5301 005305 ظ  لمسؤو  يشر  عليه ويةيم كداءه.التأكد مع خهوع ك  مو  15
 %2205 301072 فهم دطاف السلطة والمسؤولية وقدود ا. 12
 %5301 005305 دراسة مةد  دوراع الموظفيع وخدودا  موظف  القسابات.                                              11
 %13 003333 دراسة إيراءات تةييع الموظفيع. 23
 %1305 002031 اتستفسار عع استةامة الموظفيع ودزا تهم. 21
 005735 57% 

 
%(وكع كقوو  2201( وبدسووبة )303353( كع كعلووا متوسووط قسوواب  مووري  بلووع )2ي وهوو  اليوودو  )

%( و ذا يد  علا كع غالبية إيابات مراقب  القسابات 13( وبدسبة )003333متوسط قساب  مري  بلع )
بدريوة كبيورا ودريوة متوسوطة. وبوالريوع إلوا  اس ميوةالرقابوة قود ادقدورت موا بويع  عع كسللة عددور بيلوة

قيم المتوسط القساب  المري  للمتغيرات الت  يتهمدها  ذا الةددر يمكع ترتيق  ذه المتغيورات موع يهوة 
 ف  ثحث ميموعات. ك ميتهادرية 

 المجموعة األولى:
بدريووووة  لهووووا ك ميووووة ( التوووو  12، 11، 17، 13، 11، 13، 0وتهووووم المتغيوووورات ذوات التسلسوووو  ) 

( وبدسوووبة 303353فووو  المرتبوووة اسولوووا بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) 0كبيووورا، إذ يووواء المتغيووور ذو التسلسووو  
( وبدسووبة 300171فوو  المرتبووة الثاديووة بمتوسووط قسوواب  مووري  ) 11%(، يليووه المتغيوور ذو التسلسوو  2201)
( وبدسوووبة 302151الثالثوووة بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) فووو  المرتبوووة 13%(، ثوووم المتغيووور ذو التسلسووو  2501)
( وبدسوووبة 301072فووو  المرتبوووة الرابةوووة بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) 12و  17%(، ويوووأت  المتغيوووراع 2703)
فووووو  المرتبوووووة الخامسوووووة بمتوسوووووط قسووووواب  موووووري   11%( لكووووو  مدهموووووا، ثوووووم المتغيووووور ذو التسلسووووو  2205)
فووو  المرتبوووة السادسوووة بمتوسوووط قسووواب   13تسلسووو  %(، وكخيووورا  المتغيووور ذو ال2002( وبدسوووبة )301137)

 %(.  23( وبدسبة )3مري  )
 

 المجموعة الثانية:
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بدريووة تةتوورق  لهووا ك ميووة ( التوو  11، 15، 10، 12، 1، 5، 1وتهووم المتغيوورات ذوات التسلسوو  ) 
  فووو  المرتبووة اسولوووا بمتوسوووط قسووواب  موووري 1مووع اتعتمووواد بدريوووة كبيووورا ، إذ كتووا المتغيووور ذو التسلسووو  

فوو  المرتبووة الثاديووة بمتوسووط قسوواب  مووري   10%(، يليووه المتغيوور ذو التسلسوو  5507( وبدسووبة )002517)
فووو  المرتبوووة الثالثوووة بمتوسوووط قسووواب  موووري   5%(، ثوووم المتغيووور ذو التسلسووو  5500( وبدسوووبة )002132)
ب  مووري  فوو  المرتبووة الرابةووة بمتوسووط قسووا 12%(، ثووم المتغيوور ذو التسلسوو  5100( وبدسووبة )002132)
فوو  المرتبووة الخامسووة بمتوسووط قسوواب  مووري   11و  15%(، ويووأت  المتغيووراع 5702( وبدسووبة )005131)
فوو  المرتبووة السادسووة بمتوسووط  1%( لكوو  مدهمووا، وكخيوورا  المتغيوور ذو التسلسوو  5301( وبدسووبة )005305)

 %(.5201( وبدسبة )001211قساب  مري  )
 

 المجموعة الثالثة:
بدريوووة متوسوووطة، إذ يقتوووو   لهووووا ك ميوووة ( التووو  23، 2، 2، 1وات التسلسووو  )وتهوووم المتغيووورات ذ 

%(، يليه المتغير 1705( وبدسبة )002233المرتبة اسولا بمتوسط قساب  مري  ) 2المتغير ذو التسلس  
%(، ثوووم المتغيووور ذو 10( وبدسوووبة )001321فووو  المرتبوووة الثاديوووة بمتوسوووط قسووواب  موووري  ) 2ذو التسلسووو  

%(، وكخيوورا  المتغيوور ذو 1307( وبدسووبة )003235المرتبووة الثالثووة بمتوسووط قسوواب  مووري  )فوو   1التسلسوو  
 %(.13( وبدسبة )0ف  المرتبة الرابةة بمتوسط قساب  مري  ) 23التسلس  

 
 متغيرات عنصر تقدير المخاطر تحليل أهمية  6-3-1-5

طر والمتمثلوة فو  : تطبيوف تهمع  ذا الةددر ثحثة كسللة تتةلف بأ م القاتت الت  ت دشوئ المخوا
 كدظمة يديدا وتغيير الموظفيع وتغيير سياسات الةم . 

تةوودير المخوواطر، ل اس ميووةآراء المسووتييبيع مووع كفووراد الةيدووة بدوودد دريووة ( خحدووة 1ويوهوو  اليوودو  )
 وكذلت دتالج تقلي  تلت اإليابات إقداليا .

 
 
 
 
 (9جدول )

 عنصر تقدير المخاطر تحليل أهمية 
 يط إجراءات التدقيقعند تخط
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 السؤال ت
المتوسط 
الحسابي 

 المرجح

النســـــــــــبة 
 المئوية                 

   % 
 %5700 005173 دراسة المخاطر الداتية عع تطبيف اسدظمة اليديدا . 1
 %1203 003112 دراسة المخاطر الداتية عع تغيير الموظفيع. 2
 %5301 005305 دا.دراسة المخاطر المتةلةة بسياسات الةم  اليدي 0
 001211 5201% 
 

( وكع كقووو  متوسوووط قسووواب  005173( كع كعلوووا متوسوووط قسووواب  موووري  بلوووع )1ي ظهووور اليووودو  )
( و ذا يةد  كع غالبية إيابوات مراقبو  القسوابات عوع كسوللة عددور تةودير المخواطر 003112مري  بلع )

رتيوق  وذه المتغيورات موع داقيوة دريوة بدرية كبيرا ودريوة متوسوطة. ويمكوع ت اس ميةقد ادقدرت ما بيع 
 كما يأت : اس مية

(وبدسووووبة    005173فوووو  اليوووودو  المرتبووووة اسولووووا بمتوسووووط قسوووواب  مووووري  ) 1كخووووذ المتغيوووور ذو التسلسوووو  
%(، 5301( وبدسبة )005305ف  المرتبة الثادية بمتوسط مري  ) 0%(، يليه المتغير ذو التسلس  5700)

 %( 1203( وبدسبة ملوية )003112لمرتبة الثالثة بمتوسط قساب  مري  )ف  ا 2ثم المتغير ذو التسلس  
 

عدود  لهوا ك ميوة لمراقبو  القسوابات  وتأسيسا  علا التقلي  السابف يمكوع الةوو  كع عدادور الرقابوة الداخليوة
ختلووو  موووع عددووور إلوووا آخووور، إذ يقتووو  عددووور دظوووام ت  وووذه اس ميوووة تخطووويط إيوووراءات التووودقيف بيووود كع 

توووراوي تاتتدوووا  المرتبوووة اسولوووا بدريوووة كبيووورا يووودا  يليوووه عددووورا كدشوووطة الرقابوووة والمتابةوووة إذ المةلوموووات و 
ما بيع درية كبيرا يدا  ودرية كبيرا، ثم عددرا بيلة الرقابة وتةدير المخاطر ف  المرتبة الثالثوة إذ  اس مية

البقوث التو  تودق علوا كدووه موا بويع دريوة كبيورا ودريوة متوسوطة. وعليووه يوتم قبوو  فرهوية  اس ميوةتوراوي ت
توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائيًا بــين درجــة عناصــر الرقابــة الداخليــة عنــد تخطــيط اجــراءات التــدقيق  

 "ومستوى العناية المهنية المبذولة في فح  وتقوي  هذ  العناصر من قبل مراقبي الحسابات 
 
 االستنتاجات  ـ8
 االستنتاجات 8-1
ة مووع الدظوورا الهوويةة التوو  تقدووره فوو  ميوورد الوسووال  واإليووراءات التوو  تطووور مفهوووم الرقابووة الداخليوو.1

تكفووو  القفووواظ علوووا كدوووو  الوقووودا اتقتدوووادية إلوووا مفهووووم واسووو  تهووومع ميموعوووة موووع المكودوووات كو 
الةدادوور المترابطووة التوو  تةوود مةياسووا  يمكووع علووا كساسووها تةيوويم فاعليووة دظووام الرقابووة الداخليووة، وكع تلووت 

 الرقابة، تةدير المخاطر، دظام المةلومات واتتدا ، كدشطة الرقابة، المتابةة.الةدادر    : بيلة 
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بدريوة تتويد فروف مةدوية ذات دتلة إقدالية بيع المستييبيع مع كفراد عيدوة الدراسوة فيموا يتةلوف .2
ك  عددر مع عدادر الرقابة الداخلية الخمسة موهوع الدراسة عدد تخطيط إيوراءات التودقيف،  ك مية

ويتيلووا ذلووت فوو   ا  و ووذا يشووير إلووا كع مراقبوو  القسووابات يولوووع عدادوور الرقابووة الداخليووة ا تمامووا   بالغوو
دراسة وتةوويم دظوام الرقابوة الداخليوة للوقودات اتقتدوادية الخاهوةة للتودقيف، إذ فو  هووء ذلوت يةومووع 

 بتخطيط إيراءات التدقيف.

 
 كاآلت  : رقابة الداخلية عدادر الدرية ك مية إع مراقب  القسابات رتبوا .0
 دظام المةلومات واتتدا . (1
 كدشطة الرقابة.  (2
 المتابةة. (0
 بيلة الرقابة. (3
 تةدير المخاطر. (7
سدوه يشوك  ك ميوة بالمرتبوة اسولوا ظوام المةلوموات واتتدوا  بد يهوةوعكع مراقب  القسوابات  (1

اتتدوا  وتةود وظيفوة بالدسبة إلا عملهم باعتبار كع الوظيفة اسساسية للمقاسبة بةد الةيوام  و  
دهاليووة للدظووام المقاسووب  وكع مهمووة مراقووق القسووابات تؤكوود  ووذه الوظيفووة ويةوو  علووا عاتةووه إبووحغ 
المسوووتخدميع بهوووا وعلووويهم الوثووووف بهوووا و ووو  قلةوووة ودووو  كخيووورا بووويع مراقوووق القسوووابات ويمهوووور 

 المستخدميع ويةولوع عليها ف  اتخاذ الةرارات. 
 

راد الةيدوة إلوا كع كدشوطة الرقابوة الداخليوة يواءت فو  اس ميوة تشير إيابات المستييبيع مع كفو (5
الثادية و ذا يةد  كع مراقب  القسابات بةد دراسوتهم وتةوويمهم لةددور دظوام المةلوموات واتتدوا  
 يدتةلوع بمدطف قوي يدا  إلا كدشطة الرقابة سدها تمث  الةم  اسساس  الذي يدبغ  التأكيد عليه.

 
بيع مع كفراد الةيدة إلا كع عددر المتابةة يوأت  فو  اس ميوة الثالثوة إذ تشير إيابات المستيي (2

لتةويم كع مراقب  القسابات بةد تةويمهم سدشطة الرقابة يدتةلوع إلوا عددور المتابةوة الوذي يهوتم بوا
الووودوري لمختلووو  مكودوووات الرقابوووة الداخليوووة إليوووراء التقوووديث المطلووووق لمسوووايرا الظووورو  وتفوووادي 

  لرقابة الداخلية.اقتما  تةادم ا
 

يته  مع إيابات المستييبيع مع إفراد الةيدة كع عددر بيلة الرقابة ياء ف  اس مية الرابةة  (1
و ذا يةدو  كع مراقبو  القسوابات يةوززوع دراسوتهم وتةوويمهم للةدادور الثحثوة سوالفة الوذكر بدراسوة 

  مية الرقابة. بيلة الرقابة الت  تةكم اتيا ات اتدارا الةليا والمديريع بخدوق ك
 

وكخيوور يووأت  عددوور تةوودير المخوواطر فوو  اس ميووة الخامسووة إذ كع  ووذا الةددوور يوورتبط بةمليووة  (13
 يفباتات المطلوبة ف  عملية التدقتقديد مد  وطبيةة اإلث

 
 

 المراجع والمصادر
 المراجع والمصادر العربيةأواًل: 

 أواًل: الوثائق الرسمية 
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( دشوووورا مراقبووووو  القسوووووابات والمقاسوووووبيع 2331ت الةراقووووو  )ميلووووم مهدوووووة مراقبوووووة وتوووودقيف القسوووووابا-1
 .لميازيع المخوليع للةم  ا

 
 ثانيًا:الكتب   

، مركوووز كقلووووع مووودخ  التووودقيف موووع الداقيوووة الدظريوووة والةمليوووة( 1112التميمووو ،  وووادي ) .1
 للكتق عملاع.

( دراسووووات متةدمووووة فوووو  2331الوووود راوي، كمووووا  الووووديع مدووووطفا ومقموووود السوووويد سوووورايا ) .2
 ، الدار اليامةية للطباعة والدشر والتوزي ، اإلسكددرية.والمرايةة المقاسبة

دظوووم المةلوموووات اإلداريوووة للمكتبوووات ومراكوووز المةلوموووات ( 1113شوووا يع، شوووري  كامووو  ) .0
 ، دار المريخ للدشر، الرياض.المفا يم والتطبيةات

المرايةوووة ( 1121الدوووقع، عبووودالفتاي ومقمووود سووومير الدوووباع ومقمووود الفيووووم  مقمووود ) .3
 ، الدار اليامةية للطباعة والدشر والتوزي ، اإلسكددرية.خ  فلسف  وتطبية مد
، دار الكتوووق للطباعوووة كدوووو  التووودقيف والرقابوووة الداخليوووة( 1111عثمووواع، عبووودالرزاف مقمووود). 7

 والدشر، المود .

ات التودقيف دوالةوام  المؤثرا ف  اختيار عي( ،   2333الةمري ، كقمد وعوده  كقمد سليماع )  .1
  ، الميلوووة الةربيوووة للمقاسوووبة ، يامةووة البقوووريع ، الميلووود السووواب  ،  لبدووووت التياريوووة اسردديووةفوو  ا

 الةدد اسو  ، مايو . 
( تطوووير مهدووة المرايةووة لموايهووة المشووكحت المةادوورا وتقووديات 2331غووال ، يووورج داديووا  ) .5

 ، الدار اليامةية للطباعة والدشر والتوزي ، اإلسكددرية.اسلفية الثالثة
، مطووواب  الشووومم، المبوووادئ اسساسوووية للتووودقيف( 2331الميمووو  الةربووو  للمقاسوووبيع الةوووادودييع ) .2

 عملاع. 
، الوووودار اليامةيووووة   مرايةووووة القسووووابات مووووع الدوووواقيتيع الدظريووووة والةمليووووة( 1111دووووور، اقموووود ) .1

 للطباعة والدشر، اإلسكددرية.

) تووووور( مقمووووود مقمووووود ( المريةوووووة مووووودخ  متكامووووو  2332اريدوووووز ، الفووووويع ويووووويمم لوبيكوووووة ) -13
 السةودية -الرياض  –عبدالةادر الديسط  واقمد قامد قياج ، دار المريخ 

 
 
 

 ثالثًا: الدوريات واالبحاث 
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(  دظام الرقابة الداخلية وكثره علا الةوالم المالية ، ميلة المدقف، يمةية مدقة  1115غاوي،يورج ) .1
 ، تموز .01 القسابات الةادودييع اسرددييع، عماع ،اسردع، الةدد

(  الرقابووووة الداخليووووة ، ميلووووة الموووودقف، يمةيووووة موووودقة  القسووووابات الةووووادودييع 2333الةواسووووم ،قاتم ) .2
 ، تشريع كو .37و 33اسرددييع، عماع ،اسردع،الةدد 

 
 رابعًا: الرسائل واألطاريح 

اه    فوو  ، كطروقووة دكتووور مدهييووة اإلثبووات فوو  الرقابووة الماليووة والتوودقيف( 1112الةيسوو ، خالوود ياسوويع) .1
 المقاسبة غير مدشورا، كلية اإلدارا واتقتداد، اليامةة المستددرية .
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