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إل ا ا ا  ده
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 شكر وتقاير
كالمعرفة كالقدرة عمى إتماـ ىذا الجيد  الحمد كالشكر هلل سبحانو كتعالى الذم منحني العمـ

 المتكاضع.

الدكتكر قيس عثماف المشرؼ أستاذم كيسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ إلى 
ما قدمو مف نصح عمى ك  ،ة بخطكةعمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث كمتابعتو لو خطك 

رشاد   .خير الجزاء أف يجزيو عني ، كأسأؿ اهلل تعالىفي سبيؿ إتماـ ىذا البحثكا 

 أتقدـ بجزيؿ الشكر لمسادة الدكاترة أعضاء لجنة الحكـ:كما 

  ة: رشا حمادة الدكتكر  ةاألستاذ

 عصاـ قريط :األستاذ الدكتكر

 قيس عثماف :الدكتكر

غناءه ، كعمى ما بذلكه مف كقت كجيد في قراءتو كمناقشتلتكبدىـ عناء تقكيـ ىذا البحث و كا 
  . فميـ جزيؿ الشكر كخالص االمتناف ،كمداخالتيـبمالحظاتيـ 

كمية جميع األساتذة في رئيس قسـ المحاسبة ك  األستاذ الدكتكرالشكر إلى  كما أتقدـ بجزيؿ
، كأخص كتكجيو ساىـ في إغناء ىذا البحث عمى ما قدمكه مف عمـجامعة دمشؽ،  -االقتصاد 

اتو أثران عميقان في إخراج ىذا البحث فكاف لمالحظ : مأمكف حمدافالدكتكر األستاذ بالذكر
 بصكرتو النيائية. 

ف ساىـ في إبداء النصح كالمشكرة كقدـ يد المساعدة في كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ م
 . القاضي: مصطفى التكنسيتكفير المعمكمات كأخص بالذكر 

 حمداف آالء :الباحثة
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 :التصريح

كتقييـ مخاطر  دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في تحديدأثر "أصرح بأف ىذه الرسالة كعنكانيا: 
كلة غير مقتبسة أك منق انية"دراسة ميد –في الشركات المساىمة السكرية األخطاء الجكىرية 

 .عممية صكؿ عمى أية شيادةكلـ يسبؽ أف قبمت لمح ،أك محرفة مف أم عمؿ عممي آخر

 : آالء حمدافالباحثة
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 ممخص الدراسة
 فيدراسة كتحميؿ نظاـ الرقابة الداخمية  ثرالتعرؼ عمى أإلى بصكرة أساسية ىدؼ البحث 

 .مخاطر األخطاء الجكىرية في الشركات المساىمة السكريةكتقييـ تحديد 
تـ  البحث، كلتحقيؽ أىداؼ طار النظرمي التحميمي لتككيف اإلعمى المنيج الكصف البحث اعتمد

/ فردان مف المدققيف الداخمييف كالخارجييف 011عينة مككنة مف /استبياف كتكزيعو عمى تصميـ 
في دمشؽ، ككانت االستبيانات المستردة كالقابمة  في الشركات المساىمة المرخصة كالعاممة

 .%61يعادؿ  استبياف، أم ما 61لمتحميؿ 
 :مجمكعة مف النتائج كأىمياإلى  البحث كتكصؿ
 ىمة السكرية بدراسة نظاـ الرقابة الداخميةالحسابات في الشركات المسا يمتـز مدقؽ .0

 .كفقان آلراء أفراد العينةكتحميؿ مككناتو الخمسة 
في الشركات المساىمة  فحص كتقييـ المدقؽ الخارجي لنظاـ الرقابة الداخمية ؤثري .5

كالكقكؼ عمى أكجو القصكر فيو، في تكفير  التطبيؽ الفعمي لوكالتحقؽ مف  السكرية
     .آلراء أفراد العينة كفقان  كذلؾ كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةد أساس فعاؿ لتحدي

احتؿ فحص كدراسة المدقؽ الخارجي لبيئة الرقابة الداخمية المرتبة األكلى كأكثر  .3
مساىمة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية، ثـ المرتبة الثانية لتقكيـ المخاطر، 

 ة الثالثة كذلؾ كفقان آلراء أفراد العينة. بينما أنشطة الرقابة كانت في المرتب
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اإلطار العاـ لمدراسةالفصؿ األكؿ:   
 

 المقدمة :1-1
فقد كنظران ألىميتيا  ،جزءن أساسيان مف الرقابة الشاممةبمفيكميا الشامؿ تعتبر الرقابة الداخمية 

كؿ في تمثؿ خط الدفاع األلشركات لككنيا دارات المسؤكلة عف اأعطيت االىتماـ الكبير مف اإل
 منع كصد كتحجيـ المخاطر كاألخطاء التي يمكف أف تتعرض ليا الشركات في أعماليا اليكمية.
كترتكز الرقابة الداخمية عمى مجمكعة مف الضكابط الحاكمة لسير أعماؿ الشركات لمتأكد مف 

كتشجيعيـ عمى ، كرفع كفاءة المكظفيف ىك مدكف في السجالت، كحماية المكجكدات صحة ما
 0سات اإلدارية كالمالية المرسكمة.التمسؾ بالسيا

لخارجي في ا مدقؽكيعتبر نظاـ الرقابة الداخمية مف النظـ الرئيسية كاليامة التي يعتمد عمييا ال
ساسية لبرنامج مراجعتو مف حيث التفصيؿ أك اإلجماؿ كتحديد نطاؽ مجاؿ تحديد الخطكات األ

 مدقؽ، كلذلؾ يعتبر قياـ الكة أك ضعؼ نظاـ الرقابة الداخميةقكيعتمد ذلؾ عمى مدل  ،عممو
 .الرئيسية التي يبدأ بيا المدقؽ بتقييـ ىذا النظاـ لتحديد مدل قكتو كضعفو مف المياـ

الخارجي مف خالؿ تقييمو لنظاـ الرقابة الداخمية كمف خالؿ إعداد خطة مالئمة  مدقؽييدؼ ال
اء رأيو االطمئناف نحك نكعيف مف المخاطر المتعمقة بإبدلجمع أدلة المراجعة إلى تحقيؽ بعض 

مخاطر كجكد أخطاء جكىرية في السجالت المحاسبية، مخاطر بخصكص القكائـ المالية )
 5(.ات المراجعة الكتشاؼ تمؾ األخطاءاحتماؿ عدـ كفاية اختبار 

بو معايير  زمتأل الخارجي أف يقكـ بإجراءات تقييـ المخاطر كفؽ ما مدقؽلذلؾ يجب عمى ال
ىرم مف خالؿ فيـ تحديد كتقييـ مخاطر الخطأ الجك " 305التدقيؽ الدكلية )معيار التدقيؽ 

اؿ عند تدقيؽ البيانات اعتبار االحتي فيمسؤكلية المدقؽ " 541عيار التدقيؽ "، مالمنشأة كبيئتيا
البيانات ( كذلؾ لتكفير أساس لتحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية عند مستكل المالية"

 3المالية كمستكل اإلثبات.

                                                           
، 5101، السػػميمانية، العػػراؽ، 45ىمػدني، آالف، الغبػػاف، ثػائر: "دكر الرقابػػة الداخميػة فػػي ظػؿ نظػػاـ المعمكمػػات االلكتركنػي "، مجمػػة عمػـك إنسػػانية، عػدد  0

 .5ص 
 .90، ص 5117كالتدقيؽ الشامؿ"، جامعة االسكندرية، كمية التجارة، مصر، سرايا، محمد السيد: "أصكؿ كقكاعد المراجعة  5
 .554، ص 5117لطفي، أميف السيد: "التطكرات الحديثة في المراجعة"، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  3
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ة تدقيؽ كافية كمناسبة لدعـ رأم تكفر إجراءات تقييـ المخاطر بحد ذاتيا أدل كمع ذلؾ ال
، كذلؾ ألف فيـ المنشاة كبيئتيا كرقابتيا الداخمية ىك عممية مستمرة كديناميكية تككف مف المدقؽ

، لكف ىذه اإلجراءات تشكؿ إطاران ؽكمات خالؿ عممية التدقيالمعم خالؿ جمع كتحديث كتحميؿ
ساس تقييـ مخاطر أمية التدقيؽ حيث يحدد مف خالليا يخطط المدقؽ ضمنو لعممرجعيان 

، حيث أف فيـ المدقؽ انات المالية كعند مستكل اإلثباتاألخطاء الجكىرية عند مستكل البي
التي تؤثر عمى مخاطر كالعكامؿ لمرقابة الداخمية يساعده في تحديد أنكاع األخطاء المحتممة 

 0خطاء في تصميـ طبيعة كمدل الحاجة إلى المزيد مف إجراءات التدقيؽ.األ
 

 دراسةالمشكمة  :1-2 
 نظاـل السكريةالمساىمة في الشركات  خارجيالمدقؽ ال تأثير دراسةفي  دراسةالمة مشك تتمثؿ

التي قد تككف مكجكدة في البيانات  الجكىريةاألخطاء مخاطر  كتقييـ تحديد فيالرقابة الداخمية 
 لإلجابة عمى التساؤالت التالية: المالية لمعميؿ كتأتي ىذه الدراسة

 ؟نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية المدقؽ الخارجي بدراسة متـزىؿ ي .0
نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة دراسة قياـ المدقؽ الخارجي ب ؤثرىؿ ي .5

 ؟مخاطر األخطاء الجكىرية تقييـتحديد ك في  السكرية
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 دراسةأىمية ال: 1-3
 الخارجييف في الشركات المساىمة يفمدققال فيما إذا كاف في تكضيح الدراسة تظير أىمية

يمتزمكف بدراسة نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات محؿ التدقيؽ كفقان لما نصت عميو السكرية 
الدكلية كتكضيح اثر ذلؾ في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في  معايير التدقيؽ

كىذا ما يمكف أف يقدـ إضافة بالنسبة لمميتميف بيذا المكضكع مف ،  البيانات المالية لمعميؿ
 مدققيف كباحثيف في ىذا المجاؿ. 

 

 دراسةأىداؼ ال: 1-4 
 :تحقيؽ األىداؼ التالية إلى تيدؼ الدراسة

تزاـ مدقؽ الحسابات الخارجي بدراسة كتحميؿ نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد مدل ال .0
 .الشركات المساىمة السكرية

في  -كفقان آلراء مدققي الحسابات  -تحديد أثر دراسة كتحميؿ نظاـ الرقابة الداخمية  .5
  .تحديد مخاطر األخطاء الجكىرية في الشركات المساىمة السكرية

في تقييـ  - كفقان آلراء مدققي الحسابات - دراسة كتحميؿ نظاـ الرقابة الداخمية تحديد أثر .3
 مخاطر األخطاء الجكىرية في الشركات المساىمة السكرية.
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 الدراسات السابقة :1-5 

 الدراسات العربية: 1-5-1  

 : 1(2115. دراسة البكاب )1

في   cosoالرقابة الداخمية كفؽ مقررات لجنةىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر عناصر ىدفت 
، كتمثمت مشكمة الدراسة في معرفة ىؿ ىناؾ دكر لعناصر الرقابة أداء المدقؽ الخارجي تحسيف

 .في تحسيف أداء المدقؽ الخارجيالداخمية 

كقد شمؿ مجتمع الدراسة المحاسبيف القانكنييف العامميف في مكاتب كشركات التدقيؽ العاممة في 
األردف، كتـ اختيار عينة عشكائية كتـ تكزيع االستبياف عمى أفراد العينة كتـ تحميؿ البيانات 

 .spssبكاسطة الحـز اإلحصائية 

 كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كأىميا: 

ناؾ دكران لعناصر الرقابة الداخمية في أداء المدقؽ الخارجي كىذا يعني أف كجكد أنظمة أف ى
رقابة داخمية فعالة لمشركات يساعد المدقؽ الخارجي عمى أداء ميمتو ككذلؾ مشاركة مف ليـ 
عالقة بالتحكـ المؤسسي ككفاءة العامميف في اإلدارة ككضكح الييكؿ التنظيمي كتحديد 

 كر بارز في أداء المدقؽ الخارجي .الصالحيات لو د

كما أف الفصؿ في المياـ كتفكيض الصالحيات إلى أشخاص محدديف بكؿ مستكل لو دكر 
 عمى أداء المدقؽ الخارجي. 

 

 

 

                                                           
في تحسيف أداء المدقؽ الخارجي ، دراسة ميدانية عمى المحاسبيف القانكنييف  cosoالبكاب، عاطؼ:" دكر عناصر الرقابة الداخمية كفؽ مقررات لجنة  0

 . 5105، االردف، 5، العدد 45األردنييف ، مجمة دراسات لمعمـك اإلدارية ، المجمد 
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  : 1(2113) دراسة غمكس. 2
أف إدارة المنشأة ىي المسؤكلة عف إقامة نظاـ سميـ لمرقابة الداخمية  تكضيحىدفت الدراسة إلى 

الخارجي  مدقؽ، إضافة إلى أف الالمسؤكلة عف كجكد األخطاء كالغش كما أنيا ،كالمحافظة عميو
كلكف يجب عميو عند التخطيط  المالية،غير مسؤكؿ عف منع الخطأ كالغش في القكائـ 

بالغ عنيا أف يأخذ في اعتباره كجكد تحريؼ مادم في القكائـ إلجراءات المراجعة كتنفيذىا كاإل
 القانكنية.المالية ناتج عف الخطأ كالتصرفات غير 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج االستقرائي الكصفي مف خالؿ تصميـ 
 كغرادية.  مف المدققيف الخارجييف في كالية كرقمة 65استبياف تـ تكزيعو عمى عينة مككنة مف 

  :النتائج التاليةتكصمت الدراسة إلى 
راسة كتقييـ ىذه ألف قيامو بد ،كميان عمى أنظمة الرقابة الداخمية مدقؽيعتمد ال أال يجب .0

نما يقمؿ مف احتماؿ حدكثيا ،ليةكقكع أخطاء جكىرية في القكائـ الما األنظمة ال يمنع ، كا 
أم أف إدارة المنشأة  بيا،يجب االعتراؼ  فيناؾ قيكد عمى كفاية أنظمة الرقابة الداخمية

  .ىي التي تتحمؿ مسؤكلية كجكد أخطاء بالقكائـ المالية
دارتيا تساعد في اكتشاؼ األخطاء في التقارير المالية .5 ، ىناؾ عكامؿ مرتبطة بالمنشأة كا 

كأىميا كفاية ضكابط الرقابة  كالتي ينبغي أخذىا بالحسباف عند تنفيذ عممية المراجعة،
 كنزاىتيا.خمية كأمانة اإلدارة الدا

 
  : 2(2112) دراسة الحمك. 3

تكضيح المسؤكلية المينية لممدققيف في اكتشاؼ الغش كالخطأ في القكائـ إلى الدراسة ىدفت 
كذلؾ مف خالؿ تقييـ مدل التزاـ مدققي الحسابات  ،المالية كفقان لمعايير التدقيؽ الدكلية

كمدل التزاميـ  ،كمدل تكافر الكفاءة العممية كالعممية كالخبرة المينية ،بمسؤكلياتيـ المينية

                                                           
، سميحة: "مسؤكليات المراجع الخارجي في اكتشاؼ الممارسات المحاسبية الخاطئة"، رسالة ماجستير، جامعة قاصدم مرباح، كمية العمكـ غمكس 0

 .5103 الجزائر،االقتصادية كالتجارية،
ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كمية التجارة،  الحمك، شيريف: "المسؤكلية المينية لمدققي الحسابات في اكتشاؼ الغش كالخطأ في القكائـ المالية"، رسالة 5

 .5105غزة، 
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بتخطيط عممية التدقيؽ كقدرتيـ عمى اكتشاؼ مخاطر األخطاء كانتياءن بالمعكقات التي تؤثر 
  األخطاء.عمى قدرة المدقؽ عمى اكتشاؼ 

خدـ أسمكب كما است التحميمي،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ الباحث المنيج الكصفي 
يؽ العاممة في قطاع كتككنت عينة الدراسة مف مكاتب التدق ،الحصر الشامؿ في تكزيع االستبانة

 مكتب. 83عددىـ  غزة كالبالغ
 :النتائج التاليةتكصمت الدراسة إلى 

إف التزاـ مدققي الحسابات المزاكليف لممينة بتدقيؽ القكائـ المالية كفؽ معايير التدقيؽ  .0
 المالية.ف قدرة المدققيف عمى اكتشاؼ التحريفات كالتالعبات بالقكائـ الدكلية يعزز م

تكفر الكفاءة العممية كالعممية كالخبرة المينية في مدققي الحسابات يعزز مف قدرتيـ عمى  .5
 كالغش.اكتشاؼ الخطأ 

 
  : 1(2111الغباف )دراسة ىمدني ك . 4

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الرقابة الداخمية كأساليبيا لبياف مدل مساىمتيا في تحقيؽ 
حيث تـ إجراء دراسة  االلكتركني،السالمة المصرفية في ظؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي 

بكاسطة استمارة استبياف أعدت ليذا  العراؽ  –في إقميـ كردستاف  مصارؼ 01ميدانية شممت 
خاؿ البيانات كتشغيميا كمعالجتيا آليان كاستخداـ نماذج إحصائية الختبار كتـ إد ،الغرض

ثباتيا.الفرضيات    كا 
  النتائج التالية:تكصمت الدراسة إلى 

، كبالشكؿ الحاجة لرقابة داخمية فعالة تكاكب التطكرات في بيئة تكنكلكجيا المعمكمات .0
  المالية.اإلدارية ك  الذم يسيؿ مف إمكانيات تكامميا مع األنظمة المعمكماتية

ضمف  ،لتحقيؽ أىدافيا الرقابة الداخمية لبحث باستمرار في إمكانية تحديث كتطكيرا .5
 كالفاعمية.يمكف مف الكفاءة  كتحقيؽ أقصى ما ،معايير الكقت كالجيد كالكمفة

 
                                                           

، السميمانية، العراؽ، 45الغباف، ثائر: "دكر الرقابة الداخمية في ظؿ نظاـ المعمكمات المحاسبي االلكتركني"، مجمة عمـك إنسانية، عدد  ;ىمدني، آالف 0
5101. 



 

8 

 

   : 1(2119دراسة عرار ). 5
المدققيف بتطبيؽ إجراءات ىدفت الدراسة بشكؿ أساسي إلى محاكلة الكشؼ عف مدل التزاـ 

كمف ثـ البحث عف المعكقات  ،عند تدقيؽ البيانات المالية ،كاختبارات تقييـ المخاطر المادية
األساسية التي تمنع مدقؽ الحسابات الخارجي في األردف مف تطبيؽ إجراءات كاختبارات تقييـ 

  المخاطر.
 51عينة الدراسة كتككنت األداة مف كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطكير أداة الستطالع آراء أفراد 

فقرة تـ تكزيعيا عمى عينة ممثمة لمجتمع الدراسة كىـ المدققيف الخارجيف كالداخمييف كتـ إجراء 
 الدراسة.التحميؿ اإلحصائي المناسب الختبار فرضيات 

 النتائج التالية:تكصمت الدراسة إلى 
عمى تقييـ مخاطر األخطاء  يكجد عالقة بيف فيـ المدقؽ لبيئة المنشأة كبيف قدرتو .0

كي يحقؽ ذلؾ يجب أف يككف عمى معرفة تامة لك  ،دية عند تدقيؽ البيانات الماليةالما
ة السكقية لمقطاع بطبيعة النشاط االقتصادم لممنشأة كسياستيا المحاسبية كحجـ المنافس

 . الذم تعمؿ بو
الختبار نظاـ الرقابة ة جراءات كاالختبارات الالزمطبيؽ اإليجب عمى المدقؽ االلتزاـ بت .5

السياسات المتبعة في تفكيض الصالحيات كالمسؤكليات،  التنظيمي،الييكؿ الداخمية )
 .الخاصة بحماية المكجكدات( ةالرقاب المياـ،التحقؽ مف الفصؿ بيف  التدقيؽ،مكقع إدارة 

 
  : 2(2118دراسة المكمني كالبدكر ). 6

الالزمة  مدققي الحسابات األردنييف لإلجراءاتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اتباع 
 ( المتعمؽ باإلجراءات541لمكشؼ عف الغش، بما يتكافؽ مع معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )

 الكاجب اتخاذىا لمكشؼ عف الغش، فقد قاـ الباحثاف بتكزيع استبانة عمى عينة بسيطة مف

                                                           
ارات تقييـ مخاطر األخطاء عند تدقيؽ البيانات المالية"، جامعة الشرؽ االكسط لمدراسات عرار، شادف: "مدل التزاـ المدقؽ الخارجي بإجراءات كاختب 0

 .5119العميا، كمية إدارة األعماؿ، األردف، 
كالخاص بمسؤكلية المدقؽ عف كشؼ  541البدكر، جماؿ: "مدل التزاـ مدققي الحسابات في األردف بتطبيؽ معيار التدقيؽ الدكلي  ;المكمني، منذر 5
 .5118غش كمنعو"، عماف، األردف، ال
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 مكاتب تدقيؽ يعمؿ فييا أكثر مف مدققي الحسابات األردنييف المرخصيف كالمزاكليف لممينة في
 مدقؽ حسابات كاحد في العاصمة عماف.

 النتائج التالية: تكصمت الدراسة إلى 
( مف 541الدكلي رقـ ) ف مدققي الحسابات األردنييف ممتزمكف بتطبيؽ معيار التدقيؽإ .0

  .حاالت الغش التزاميـ باإلجراءات المناسبة التي نص عمييا المعيار لمكشؼ عف خالؿ
( مف 541الدكلي رقـ ) ف مدققي الحسابات األردنييف ممتزمكف بتطبيؽ معيار التدقيؽإ .5

  .لالزمة عند ظيكر دالئؿ غش أك خطأالتزاميـ باإلجراءات ا خالؿ
( مف 541الدكلي رقـ ) ف مدققي الحسابات األردنييف ممتزمكف بتطبيؽ معيار التدقيؽإ .3

ارة، كالجيات بالغ عف الغش أك الخطأ لإلدباتباع اإلجراءات الالزمة لإل التزاميـ خالؿ
 النظامية كالقضائية. المستفيدة، كالجيات

 
   : 1(2117دراسة فضيمة ). 7

كأساليب الرقابة اإلدارية  ،ىدفت الدراسة لمحاكلة معرفة أىداؼ نظاـ الرقابة الداخمية
مع  ،في البنكؾ ةمع إمكانية تكضيح معالـ كمحددات الرقابة الداخمية السميم ،كالمحاسبية

كتقييـ  ،رفيةصاستقرار المعامالت كالمؤسسات المتكضيح دكر نظاـ الرقابة الداخمية في تحقيؽ 
 .بنؾ-الفالحينظاـ الرقابة الداخمية في الصندكؽ الكطني لمتعاكف 

حيث تـ  ،الماليةؼ المناىج المستعممة في البحكث كالدراسات االقتصادية ك تـ استخداـ مختم 
كالمنيج التحميمي عند تحميؿ المعطيات  ،ي عند التعرض لمفاىيـ عامةصفالك  منيجالاستخداـ 
ببعض الجداكؿ كالمالحؽ  خالؿ االستعانةككذلؾ المنيج اإلحصائي االستقرائي مف ، كاألرقاـ

في  بنؾ–كقد قاـ الباحث بدراسة شممت الصندكؽ الكطني لمتعاكف الفالحي  ،كالقكانيف كاألنظمة
 . الجزائر

 
 

                                                           
بنؾ"، رسالة ماجستير،  –فضيمة، بكطكرة: "دراسة كتقييـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في البنكؾ، )دراسة حالة( الصندكؽ الكطني لمتعاكف الفالحي  0

 .5117جامعة محمد بك ضياؼ، المسيمة، الجزائر، 
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 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
ظاـ الرقابة الداخمية جميع السياسات كاإلجراءات كالقكانيف التي تتبناىا المؤسسة يعني ن .0

 لذا يعتبر نظاـ الرقابة ضركرة حتمية في جميع المؤسسات المالية. ،لتحقيؽ أغراضيا
لذلؾ  ،المتكخاة منوإف التصميـ السميـ لنظاـ الرقابة الداخمية مف شأنو دعـ األىداؼ  .5

س يجب عمى المؤسسة بناء نظاـ فعاؿ لمرقابة مف خالؿ تحميؿ التكاليؼ كالمنافع كأسا
 ذلؾ كجكد مراجعة داخمية سميمة.

 
  : 1(2117ة ميمكد )دراس. 8

 الكيربائيةأعدت الدراسة كفؽ المنيج االستقرائي الميداني في المؤسسة الكطنية لصناعة الككابؿ 
براز دكر المراجعة الخارجية في المؤسسة . ك في الجزائر ىدفت الدراسة لمحاكلة إظيار كا 
  .التكازف داخؿ المؤسسة االقتصاديةباعتبارىا أداة فعالة كمدل إسياميا في خمؽ  ،االقتصادية

 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
تتضمف  ألنيا ،في المؤسسات ف كجكد الرقابة الداخمية بكافة جكانبيا أمر ضركرم جدان إ .0

يا تضمف لإلدارة العميا تحقيؽ أىداؼ تتمثؿ في حماية أصكليس كاألدكات التي كؿ المقاي
 .قة البيانات المحاسبية كالماليةضماف دك  ،كالمحافظة عمييا ضد األخطار

 سبة لممراجعة الداخمية كالخارجية.ف تقييـ الرقابة الداخمية يعتبر أمر ضركرم بالنإ .5
 
  : 2(2116) دراسة دحدكح. 9

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مسؤكلية مدقؽ الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية، 
كتحديد العكامؿ المؤثرة في اكتشافو مف قبؿ مدقؽ الحسابات، حيث تعد مشكمة التضميؿ في 

لحالي، التقارير المالية كتحديد العكامؿ المؤثرة في اكتشافو أمران ذا أىمية خاصة في الكقت ا

                                                           
نظاـ الرقابة الداخمية لممؤسسة االقتصادية، دراسة حالة المؤسسة الكطنية لصناعة الككابؿ الكيربائية"، ميمكد، عزكز: "دكر المراجعة في تقييـ أداء  0

 .5117رسالة ماجستير، جامعة أكت، الجزائر، 
افو"، مجمة جامعة دحدكح، حسيف: "مسؤكلية مراجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية لمشركات الصناعية كالعكامؿ المؤثرة في اكتش 5

 .5116، العدد األكؿ، 55دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، مجمد 
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كذلؾ بعد ظيكر مشاكؿ مالية في عدد مف كبرل منشآت األعماؿ عمى المستكل العالمي، 
 األمر الذم ارتبط بمصداقية مينة التدقيؽ.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اتباع المنيج االستقرائي كالمنيج العممي، حيث تـ تطكير استبانة 
مكتب،  051دنية الياشمية مككنة مفكزعت عمى عينة مف مدققي الحسابات في المممكة األر 

كعينة أخرل مف المديريف المالييف في الشركات المساىمة العامة الصناعية األردنية مككنة مف 
( مديران ماليان، كقد تضمنت االستبانة العكامؿ المؤثرة في اكتشاؼ التضميؿ في التقارير 53)

دارتيا، ك المالية، كىي عكامؿ مرتبطة بمدقؽ الحسابات، كبالمنشأة  باإلصدارات المينية كا 
  .كبعكامؿ أخرل

  :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
دراسة نظاـ د مف العكامؿ المرتبطة بالمدقؽ )ف عممية اكتشاؼ التضميؿ تتأثر بالعديإ .0

، المراجعة(حجـ اختبارات  المراجعة،التخطيط الجيد لعممية  كتقييمو،الرقابة الداخمية 
دارتياككذلؾ بالمنشأة ك   .ا 

ف اكتشاؼ التضميؿ يتأثر باإلصدارات المينية، كليس ىناؾ تأثير لمعكامؿ الدينية إ .5
 كاالجتماعية في عممية اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية.

 
  : 1(2116ججاكم )الدراسة . 11

كبينت  العراؽ،ىدفت الدراسة إلى تحميؿ أىمية عناصر الرقابة الداخمية لمراقبي الحسابات في 
الدراسة إف تطكر الرقابة الداخمية في المفاىيـ كالتطبيقات كالعناصر لو أىمية بالغة في تخطيط 

 الداخمية.إجراءات التدقيؽ مف قبؿ مراقبي الحسابات خالؿ تحميؿ عناصر الرقابة 
 كما الحسابات،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كتحميؿ أىمية عناصر الرقابة الداخمية لمراقبي 

  .في العراؽ الحساباتاعتمد عمى عينة مككنة مف مراقبي 
 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

                                                           
ة العربية الججاكم، طالؿ: "تحميؿ أىمية عناصر الرقابة الداخمية لمراقبي الحسابات، دراسة استكشافية لعينة مف مراقبي الحسابات بالعراؽ"، المجم 0

 . 5116ية مصر، لإلدارة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدار 
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تطكر مفيكـ الرقابة الداخمية مف النظرة الضيقة التي تحصره في مجرد الكسائؿ  .0
كاإلجراءات التي تكفؿ الحفاظ عمى أصكؿ الكحدة االقتصادية، إلى مفيكـ كاسع يتضمف 

المترابطة التي تعد مقياسان يمكف عمى أساسيا تقييـ فاعمية نظاـ مجمكعة مف العناصر 
الرقابة الداخمية، كأف تمؾ العناصر ىي: بيئة الرقابة، تقدير المخاطر، نظاـ المعمكمات 

 كاالتصاؿ، أنشطة الرقابة، المتابعة.
ا ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية بيف المستجيبيف مف أفراد عينة الدراسة فيم .5

يتعمؽ بدرجة أىمية كؿ عنصر مف عناصر الرقابة الداخمية الخمسة مكضكع الدراسة 
 إجراءات التدقيؽ.عند تخطيط 

 
  : 1(2114دراسة الكحمكت ). 11

ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل التزاـ مدقؽ الحسابات الخارجي بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة 
مف خالؿ دراسة كتحميؿ مفيـك نظاـ الرقابة  ،سطيفالداخمية في البنكؾ التجارية العاممة في فم

إضافة إلى مدل مسؤكلية المدقؽ عف  ،الداخمية كمعكقاتيا كمراحؿ تطكرىا كأقساميا المختمفة
  الداخمية.دراسة كتقييـ الرقابة 
، ككذلؾ المنيج لإلطار النظرم كالمفاىيـ العامة عند التعرض االستقرائيتـ استخداـ المنيج 

 فمسطيف.االستنباطي حيث قاـ الباحث بدراسة ميدانية لجميع البنكؾ التجارية العاممة في 
  :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

ىناؾ مسؤكلية ممقاة عمى عاتؽ مدقؽ الحسابات الخارجي تجاه دراسة كتقييـ نظاـ  .0
 في البنكؾ التجارية. الرقابة الداخمية

بصكرة أكبر مف  المحاسبيةنظاـ الرقابة مف قبؿ المدققيف تجاه دراسة كتقييـ  ىناؾ التزامان  .5
 .بدراسة كتقييـ نظاـ الضبط الداخمي كنظاـ الرقابة اإلداريةدرجة التزامو 

ىناؾ عالقة بيف المؤىؿ العممي كدرجة التزاـ المدقؽ بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة  .3
كلكف نظاـ الرقابة الداخمية اىتمامان أكثر ي CPAالداخمية، حيث تبيف أف حممة شيادة 

                                                           
طيف"، رسالة الكحمكت، خالد عمر: "مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في البنكؾ التجارية العاممة في فمس 0

 .5114ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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مف غيرىـ، كيرجع ذلؾ إلى ما يمتاز بو المدقؽ الميني المؤىؿ بالمعرفة الكافية كالفيـ 
 الشامؿ لتطبيؽ المعايير الدكلية المنظمة لمينة التدقيؽ.

   
 األجنبيةالدراسات  :1-5-2
 : 1(Benita, Annukka,2015. دراسة ) 1

المدققيف الخارجييف عمى دراية كافية بكجكد مؤشرات إذا كاف  لفحص ما ىدفت ىذه الدراسة
احتياؿ كالتي تختمؼ اختالفان كبيران عبر نكعيف كىما : التقارير المالية االحتيالية، كاختالس 

 األصكؿ.
كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ تصميـ استبياف كتكزيعو حيث تـ جمع 

 باستخداـ المسح عمى شبكة االنترنت. استبانة  470
 كتـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

حيث تـ العثكر عمى اختالفات كجكد فركقات ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات المشاركة  -
 في الكسائؿ بيف اختالس االصكؿ كالتقارير المالية االحتيالية بالنسبة لممدققيف الخارجييف.

إف نكع االحتياؿ يؤثر عمى التخطيط الميني كاالجراءات كالتقنيات فيما يتعمؽ بمنع الخطأ  -
 كالغش كالكشؼ عنو كالتحقؽ منو. 

 
 2:( shun Hsu،2013)دراسة. 2

إلى معرفة كيفية إدراؾ مدققي الحسابات كمستخدمي البيانات المالية ىدفت ىذه الدراسة 
 .اؿ في تايكاف كىك ما يعرؼ بفجكة التكقعاتلمسؤكلية المدقؽ عف اكتشاؼ االحتي

                                                           
0Benita Gullkvist, Annukka Jokipii," Perceived Importance of Red Flags across Fraud Types, Critical 

Perspective on Accounting, Volume 24,2015.  

2Shun Hsu, chi h, Hua Kung , Fan, and james , Kieran, Anlnvestigation of Auditors Responsibility  For 
Responsibility For Fraud Detection in Taiwan" Asian journal of finance &Accounting, Vol 5 ,2013.   
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مككنة مف مدققي 669كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ كتكزيع استبياف عمى عينة مككنة مف 
في  حسابات كمدراء تنفيذييف كمالييف كمستخدمي البيانات المالية مف محمميف كبنكؾ مقرضة

 .تايكاف
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كأىميا:

فجكة تكقعات حكؿ مسؤكلية مدققي الحسابات عف اكتشاؼ االحتياؿ، حيث رفضت كجكد -0
عينة مدققي الحسابات كبدرجة كبيرة تحمميـ مسؤكلية اكتشاؼ االحتياؿ الجكىرم خالؿ عممية 
التدقيؽ بالمقارنة مع باقي أفراد العينة التي تجد بدرجة كبيرة أف مدققي الحسابات مسؤكليف عف 

 ذلؾ.
عان عامان لعينة الدراسة بأف ينبغي عمى مدققي الحسابات العمؿ عمى اكتشاؼ ىناؾ إجما-5

 االحتياؿ الذم يؤدم بشكؿ جكىرم إلى العرض العادؿ لمبيانات المالية.
 
 1:(Lin، 2111) دراسة .3

 كما ىك ،عف التحريفات الجكىرية ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العالقة بيف التدقيؽ كاإلفصاح
مف خالؿ تحديد العالقات بيف تمؾ التحريفات ، sarbances oxlyمقرر عنيا بحسب قانكف 

 كالمقاييس المتعددة لجكدة التدقيؽ. 
 منشأة أجابت عمى استقصاء دراسة استطالعية 504كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار عينة مككنة مف 

 . (IIA)معدة مف قبؿ المعيد األمريكي لممدققيف الداخمييف 
ت الدراسة بأف إدارة المنشأة ىي المسؤكلة عف تصميـ نظاـ محكـ لمرقابة الداخمية كقد أكضح

عمى التقارير المالية كعف تقييـ فعاليتو، كبأف المدققيف مسؤكليف عف دعـ اإلدارة كمساعدتيا في 
جراءات التدقيؽ المتعمقة بالكشؼ عف التحريفات الجكىرية  تحقيؽ ذلؾ، كما حددت ممارسات كا 

 كثيا.كمنع حد
 

                                                           
1 Lin s.et.al : "The role of audit function in the disclosure of material weaknesses ", Accounting Review، vol. 86, 
issue. 1, 2010. 
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 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كأىميا:
كجكد فريؽ مؤىؿ لمتدقيؽ يساعد اإلدارة في تحقيؽ رقابة داخمية فعالة، مما يقمؿ مف  .0

 احتماؿ كجكد مشاكؿ متعمقة بالرقابة.
 تساىـ جكدة التدقيؽ في منع حدكث التحريفات الجكىرية. .5
التحريفات الجكىرية بشكؿ أفضؿ عند تنسيؽ يمكف لممدققيف الخارجييف الكشؼ عف  .3

 جيكدىـ مع المدققيف الداخمييف.
 
 1:(Stephens، 2009دراسة ). 4

قصػػػكر الرقابػػػة  تقريرىػػػا عػػػف أكجػػػو فػػػي جػػػكدة حككمػػػة الشػػػركة ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى فحػػػص
الذم ألـز اإلقرار عف كجكد ضعؼ فػي الرقابػة الداخميػة sarbances oxly الداخمية قبؿ صدكر

لمكصػػكؿ إلػػى تحديػػد العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى إفصػػاح الشػػركة عػػف أكجػػو  414فػػي ظػػؿ القسػػـ 
، قبػؿ أف تكػكف sarbances oxlyمػف قػانكف  315الضعؼ الجكىريػة بمكجػب متطمبػات القسػـ 

 .شركة 005كاعتمدت الدراسة عمى استبياف مكجو إلى  مراجعة الرقابة الداخمية إلزامية
كثػر األىػي ركات التػي لػدييا مػدير مػالي ذك خبػرة ماليػة كمحاسػبية كتكصمت الدراسة إلػى أف الشػ

كالتي تعد أقؿ درجة مػف  ،عؼ مادمضقدرة عمى تحديد أكجو قصكر الرقابة الداخمية كتصنيفيا ك
 .جكىريةالقصكر الأكجو 

 
 2:(Kopp & Bierstaker, 2006) دراسة. 5

اإلدراكية لمراقبي الحسػابات عنػد اتخػاذىـ أحكػاـ ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز دكر الخبرة كالقدرة 
، مػػػاد عمػػى نظريػػة مسػػتكيات المعالجػػػة، إذ تػػـ االعتقػػة بتقيػػيـ نظػػػاـ الرقابػػة الداخميػػةكقػػرارات متعم

ءات تكثيػػؽ نظػػاـ الرقابػػة مػػف مػػدل انتبػػاه مراقػػب الحسػػابات لممعمكمػػات أثنػػاء إجػػرا لمتحقػػؽكذلػػؾ 

                                                           
1 Stephens, A.: "Corporate governance quality and internal control under the sarbances oxley regime section302", 
unpublished Doctoral Dissertation, the University of Arizona، 2009. 
2 Kopp, Lori S. & Bierstaker, James L.: "Auditors’ memory of internal control information: The effect of 
documentation preparation versus review", Advances in Accounting Behavioral Research, 2006, vol. 9 ، No. 3, P. 
27-50. 
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عمكمػػات عػػف نظػػاـ الرقابػػة ىـ لخطػػر الرقابػػة كاكتسػػاب م، كتػػأثير ىػػذا االنتبػػاه عمػػى تقػػدير الداخميػػة
قػب حسػابات )متكسػط خبػرتيـ مرا 76 ، كاعتمدت ىذه الدراسة عمػى االسػتبياف المكجػو ؿالداخمية
   .ياس االستجابات كفؽ مقياس ليكرت، كقسنة( 5.5

 :العديد مف النتائج أىميا ما يمي كبعد تحميؿ بيانات العينة خمصت الدراسة إلى
الػػػػذيف يقكمػػػػكف باسػػػػتكماؿ استقصػػػػاء المعمكمػػػػات عػػػػف نظػػػػاـ  مراقبػػػػي الحسػػػػاباتف كبػػػػار إ .0

احتفظػػػػكا بمعمكمػػػػات أكثػػػػر أىميػػػػة عػػػػف نظػػػػاـ الرقابػػػػة  قػػػػد كػػػػانكا ،الرقابػػػػة الػػػػداخمي بنفسػػػػيـ
ستقصاء المسػتكمؿ بكاسػطة شػخص الذيف فحصكا االمراقبي الحسابات الداخمية مف كبار 

لقكة كضػعؼ نظػاـ الرقابػة  ـ إجراء فحص منفصؿ، كىذه النتيجة استخمصت عندما تآخر
 . الداخمي

ف كبػػػار مراقبػػػي الحسػػػابات الػػػذيف اسػػػتكممكا االستقصػػػاء بأنفسػػػيـ كػػػاف تقػػػديرىـ لمخػػػاطر إ
 . سطة مديرم المراجعة لنفس المنشأةالرقابة متكافؽ مع تقديرات خطر الرقابة بكا

 
 1(:Owhoso; Messier; and Lynch, 2002دراسة ). 6

ىػذه الدراسػة إلػى تنػاكؿ تحميػؿ أثػر التخصػص المينػي فػي قػدرات المػراجعيف فػي اكتشػػاؼ ىػدفت 
بػػػػػالقكائـ الماليػػػػػة، كقػػػػػاـ البػػػػػاحثكف فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بإعػػػػػداد حػػػػػالتيف مراجعػػػػػة  األخطػػػػػاء الكاقعػػػػػة

افتراضػػيتيف، مشػػتممتيف عمػػى مجمكعػػة مػػف األخطػػاء المحاسػػبية، بعضػػيا يمكػػف أف يصػػنؼ عمػػى 
تخصصػػػػة ذات ارتبػػػػاط بطبيعػػػػة نشػػػػاط قطػػػػاع معػػػػيف، فػػػػي حػػػػيف يمكػػػػف أنيػػػػا أخطػػػػاء محاسػػػػبية م

تصػػنيؼ بعضػػيا اآلخػػر عمػػى أنيػػا أخطػػاء محاسػػبية عامػػة لػػيس ليػػا ارتبػػاط بطبيعػػة نشػػاط قطػػاع 
 دكف آخر. 

المتخصصػػػيف يقكمػػػكف باكتشػػػاؼ كػػػـ أكبػػػر مػػػف األخطػػػاء  كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف المػػػراجعيف
جعػػكف المتخصصػػكف بمزاكلػػة ميػػاـ مينػػتيـ خػػارج المرا المتخصصػػة، كذلػػؾ بالمقارنػػة عنػػدما يقػػـك
 قدرتيـ المينية عمى اكتشاؼ األخطاء بنكعييا.  مجاؿ تخصصيـ، فإنيـ يفتقدكف كثيران مف

 
                                                           

1 Owhoso, Vincent E.; Messier, William F.; Lynch, John G.: "Error Detection by Industry Specialized Teams During 
Sequential Audit Review", Journal of Accounting Research, New 
York, 2002, April, vol. 40, P. 883-900. 
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 1:(Jane Mancino,1997دراسة ). 7
ىدفت الدراسة الى تكضيح كبياف اإلجراءات الجديدة التي يتبعيا المدقؽ الخارجي في كشؼ 

شاؼ االحتياؿ كالغش كاإلبالغ بياف مسؤكلية المدقؽ الخارجي عف اكتلى ا  ، ك كالغش االحتياؿ
 .مف مدققي الحسابات الخارجييف في نيكيكرؾ311كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار عينة مككنة مف  عنو

 كتكصمت الدراسة الى ما يمي:
ئرة الرقابة الداخمية في قكة السيطرة لدل داليجب أف يككف ضمف خطة التدقيؽ أسمكب فحص 

، باإلضافة الى أف مف أىـ اإلجراءات في عممية التدقيؽ ىك التحقؽ مع اإلدارة حكؿ المنشأة
اف ىناؾ حاالت قد حدثت في الماضي، كىؿ لدل اإلدارة خطر االحتياؿ في المنشاة، كما إذا ك

 كفاعمية ىذه البرامج في أداء عمميا. االحتياؿ،لمنع حدكث  برامج
 كذلؾ لمحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ حكؿ التدقيؽ،يط لعممية كما أف المدقؽ مسؤكؿ عف التخط

، خطاء كاالحتياؿ أك لـ تكف خاليةالبيانات المالية، سكاء كانت البيانات المالية خالية مف األ
لتقرير عنو في حالة كجكده، كيجب حيث أف المدقؽ يجب أف يككف قادران عمى اكتشاؼ الغش كا

 .كافة مراحؿ التدقيؽمؿ الخطر في لعكا ف يككف مدركان أ
 لـ يكف لو أثر مادم عمى البياناتك تحريفان في العمميات المالية ك أذا كجد المدقؽ تشكييان ا  ك 

أثر كاف لو  إذا، أما ذلؾ الى مستكل مالئـ مف اإلدارة ، يجب عمى المدقؽ أف يحيؿالمالية
 ،التحقيقات مع اإلدارة ف يناقش المسألة إلجراءأمادم عمى البيانات المالية، يجب عمى المدقؽ 

 كيقرر التأثير عمى البيانات المالية كيكرده في التقرير.
 

أنيا ركزت عمى ضركرة دراسة المدقؽ الخارجي   ىذه الدراسة عف الدراسات السابقةما يميز 
لكؿ عنصر مف عناصر الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة في سكريا كاثر ذلؾ في تحديد 

 ألخطاء الجكىرية في البيانات المالية.كتقييـ مخاطر ا
كما أنيا مف الدراسات القميمة التي تناكلت مكضكع التزاـ المدقؽ الخارجي بتطبيؽ اختبارات 

 كاجراءات تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية عند تدقيؽ البيانات المالية .

                                                           
1 Mancino, Jane: "The Auditor and Fraud", Journal of Accountancy, New York, 1997, April, vol.183, No. 4, P. 32-
37. 
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حيث أف الدراسات السابقة في معظميا تناكلت أثر دراسة نظاـ الرقابة الداخمية عمى عمؿ 
المدقؽ الخارجي بشكؿ عاـ دكف التطرؽ إلى انعكاسيا عمى تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء 
الجكىرية في البيانات المالية المصدر االساسي لممعمكمات التي تعتمد عمييا األطراؼ ذات 

 ة اتخاذ القرارات.  الصمة في عممي
كقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة عمى اختالفيا في اختيار منيجية البحث كاالستفادة 

كالنتائج كالتكصيات المعركضة في كؿ دراسة كاالبتعاد عف المجاالت مف العديد مف األفكار 
 التي قاـ الباحثكف بالتطرؽ إلييا.

  
 الدراسةفركض : 1-6

 :عمى الفرضيتيف التاليتيف ت الدراسةاعتمد، كتحقيقان ألىدافو الدراسة في إطار مشكمة
 .نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية المدقؽ الخارجي بدراسة يمتـز .0
 في الشركات المساىمة السكريةنظاـ الرقابة الداخمية دراسة قياـ المدقؽ الخارجي ب يؤثر .5

 .مخاطر األخطاء الجكىرية تقييـتحديد ك في 
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 المدقؽ الخارجيمف قبؿ  كدراستيا: نظـ الرقابة الداخمية لثانيالفصؿ ا
 ـ الرقابة الداخميةاالمبحث األكؿ: مفيـك نظ

 مفيـك الرقابة الداخمية  2-1-1
الرقابػػة نظػػـ تطػػكير عمػػى شػػجع  ،إف تطػػكر البيئػػة اإلنتاجيػػة كالتسػػكيقية كنظػػـ االقتصػػاد العػػالمي

كذلػؾ مػف خػالؿ إطػار مػنظـ لمرقابػة الداخميػة، بمػػا  ،الداخميػة لتحقيػؽ الطمأنينػة لمجيػات المختمفػة
 0أجؿ تحقيؽ رقابة داخمية فعالة.يحتكيو مف أساليب رقابية محاسبية كأساليب رقابة إدارية مف 

ميف بصػػػفة يعتبػػػر نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة بمثابػػػة خػػػط الػػػدفاع األكؿ الػػػذم يحمػػػي مصػػػالح المسػػػاى
، كيمكف القكؿ إف نظػاـ الرقابػة الداخميػة ىػك النظػاـ الػذم بصفة عامة خاصة، كاألطراؼ األخرل

 5.في اتخاذ القرارات االعتماد عمييا سيتـلية التي يكفر الحماية لعممية إنتاج المعمكمات الما
لنظػػاـ لػػذلؾ يجػػب عمػػى المػػدقؽ الخػػارجي عنػػد القيػػاـ بأعمػػاؿ التػػدقيؽ الحصػػكؿ عمػػى فيػػـ كػػاؼ 

   3.الرقابة الداخمية مف أجؿ التخطيط المناسب لعممية التدقيؽ
مػػدل كنطػػػاؽ  مػػف أجػػؿ تحديػػد ،الرقابػػة الداخميػػةنظػػاـ تنطمػػؽ إجػػراءات التػػدقيؽ مػػف تقيػػيـ حيػػث 

كتكقيػػت إجػػراءات التػػدقيؽ، فػػإذا اتضػػح لممػػدقؽ الخػػارجي أف نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة سػػميـ كفعػػاؿ، 
، كعمػى العكػس مػف كبيػر مػف بػرامج التػدقيؽ ذلػؾ فػي اختصػار جػزءفإنو يستطيع أف يعتمػد عمػى 

فإنػو سػيككف مضػطران لتكسػيع نطػاؽ الفحػص  ،ذلؾ فإذا تبيف لو عدـ فعالية نظاـ الرقابػة الداخميػة
 4بداء رأيو في القكائـ المالية.المستندم حتى يستطيع إ

  
 

 

 

                                                           
جريبي لقياس مدل فاعمية األساليب الييكمية لنظػاـ الرقابػة الداخميػة فػي سػد فجػكة احتياجػات مسػتخدمي التقػارير فػي إبراىيـ، نبيؿ عبد الرؤكؼ: "اختبار ت 0

 .07، ص 5119أككسمي"، بحث منشكر، أكاديمية الشركؽ،  -ظؿ بيئة قانكف ساربنز
بيئػػػة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كعكلمػػػة أسػػػكاؽ المػػػاؿ، الكاقػػػع  شػػػحاتة، شػػػحاتة السػػػيد: "الرقابػػػة كالمراجعػػػة الداخميػػػة الحديثػػػة فػػػي ;نصػػػر عمػػػي، عبػػػد الكىػػػاب 5

 .45ص  ، 5116كالمستقبؿ"، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، 
3 Coopers, Lybrand: "Manual of Auditing", fourth edition, Gee& co(publishers) Limited, July, 1992, P.127. 

 .067، ص 0995ة النظرية كالعممية"، مطبعة االقتصاد، االسكندرية، مصر، نكر، أحمد: "مراجعة الحسابات مف الناحي 4
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 الرقابة الداخمية تعريؼ: 2-1-2
 يػػػتـ تحديػػػده اخميػػػةالرقابػػػة الدآراء العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف عمػػػى أف مفيػػػـك تؤكػػػد األدبيػػػات العمميػػػة ك 

لمغيػػػر كتفػػػكيض المػػػالكيف  ،، حيػػػث أف انفصػػػاؿ الممكيػػػة عػػػف اإلدارةانطالقػػػان مػػػف نظريػػػة الككالػػػة
، عمػػػى األنشػػطة المختمفػػػة فػػػي المنشػػػأةبػػػإدارة المنشػػػأة، دعػػا إلػػػى الحاجػػػة لكجػػكد رقابػػػة  )الػػككالء(
نجػػػػػاز األاإلدارة عتسػػػػػاىـ فػػػػػي مسػػػػػاعدة بحيػػػػػث  الخطػػػػػط عمػػػػػاؿ كفػػػػػؽ مػػػػػى القيػػػػػاـ بمسػػػػػؤكلياتيا كا 

 0.المكضكعة كاألىداؼ المحددة
عمػػى تقػػديـ معمكمػػات مؤكػػدة بشػػكؿ معقػػكؿ كليسػػت حتميػػة أك  نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة يسػػاعدحيػػث 
كذلػػؾ  ،ال يقػػـك بمنػع كػػؿ المخػاطر التػػي قػد تتعػػرض ليػا المنشػػأة كيػػرل الػبعض عمػػى أنػو ،قاطعػة

أك  ،اب منيػا أنػو يعتمػد عمػى المػكظفيف الػذيف مػف الممكػف أف يرتكبػكا أخطػاء فػي التنفيػذلعدة أسب
ف لمقيػػاـ كمػػف الممكػػف أف يحػػدث تكاطػػؤ بػػيف المػػكظفي ،قػػد تحػػدث تجػػاكزات مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا

 5بأعماؿ الغش كاالحتياؿ.
كجػكد نظػاـ كػؼء كفعػاؿ لمرقابػة الداخميػة فػي أم مشػركع ىػك حمايػة  كيرل كثير مف الباحثيف أف

ألصحاب ىذا المشركع، حيث يعػد نظػاـ الرقابػة الداخميػة خػط الػدفاع األكؿ الػذم يحمػي مصػالح 
 3الذيف تربطيـ صمة بيذا المشركع. أصحاب المشركع كالمساىميف بو ككافة األشخاص
 :كأىميالمرقابة الداخمية  تعاريؼال العديد مفكمف خالؿ مراجعة أدبيات التدقيؽ يتضح كجكد 

أنيػػػػا كافػػػػة السياسػػػػات عمػػػػى الرقابػػػػة الداخميػػػػة حيػػػػث عػػػػرؼ  االتحػػػػاد الػػػػدكلي لممحاسػػػػبيفتعريػػػػؼ 
التػي تتبناىػا المنشػػأة لمسػاعدتيا قػدر اإلمكػػاف فػي الكصػكؿ إلػػى  (الضػكابط الداخميػػة) كاإلجػراءات
االلتػزاـ بسياسػات اإلدارة كحمايػة  ،ـ ككػؼءإدارة العمؿ بشكؿ منظ كذلؾ مف خالؿ ،ىدؼ اإلدارة

عػػػداد  ،ت المحاسػػبيةكاكتمػػػاؿ السػػجال ةدقػػضػػماف  ،منػػع كاكتشػػاؼ االحتيػػػاؿ كالخطػػأ ،األصػػكؿ كا 
 4.مكثكقة في الكقت المناسب ةمعمكمات مالي

                                                           
جػػة فػػي المػػدلؿ، يكسػػؼ سػػعيد: " دكر كظيفػػة التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي ضػػبط األداء المػػالي كاإلدارم )دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدر  0

 .97، ص 5117في المحاسبة كالتمكيؿ، الجامعة اإلسالمية، غزة، سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية( "، رسالة ماجستير غير منشكرة 
2 Knechel, W, Robert; Salterio, Steve; Ballou, Brain: Auditing assurance and Risk, 3th edition, Canada, Thomson 
south-western, 2007, P. 103. 

 .47شحاتة، شحاتة السيد: مرجع سابؽ، ص  ;نصر عمي، عبد الكىاب 3
مشػػػؽ، البيركتػػػي، ركاف: " مػػػدل مسػػػاىمة التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي تعزيػػػز مكثكقيػػػة التقػػػارير الماليػػػة "، رسػػػالة ماجسػػػتير، جامعػػػة دمشػػػؽ، كميػػػة االقتصػػػاد، د 4

 .35، ص 5104
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العمميػػة التػػي  أنيػػاعمػػى الرقابػػة الداخميػػة الدكليػػة  مػػف معػػايير التػػدقيؽ (305)المعيػػار  عػػر ؼ كمػػا
األشػػػػػخاص المكمفػػػػػكف بالرقابػػػػػة أك اإلدارة أك غيػػػػػرىـ مػػػػػف المػػػػػكظفيف بتصػػػػػميميا كتطبيقيػػػػػا يقػػػػػـك 

 بمكثكقيػةفيمػا يتعمػؽ ما منشأة ر تأكيد معقكؿ حكؿ تحقيؽ أىداؼ كالمحافظة عمييا مف أجؿ تكفي
 0.التنظيمية المطبقة يات كاالمتثاؿ لمقكانيف كالمكائحممانات المالية كفعالية ككفاءة العإعداد البي

 مريكػػي لممحاسػػبيف بتقػػديـ تعريػػؼ شػػامؿالمراجعػػة المنبثقػػة عػػف المجمػػع األ جػػراءاتإقامػت لجنػػة ك 
ي الخطػة التنظيميػة ككافػة الطػرؽ كالمقػاييس التػتتضػمف الرقابػة الداخميػة  كىك أف ة الداخميةلمرقاب

كاالرتقػاء بالكفػاءة  ،المحاسػبيةكضػبط الدقػة كالثقػة فػي بياناتيػا  ،تتبناىا المؤسسػة لحمايػة أصػكليا
 5 دارية المكضكعة مقدمان.كتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإل ،يةنتاجاإل
 

 :لمرقابة الداخمية التعريؼ التالي التعاريؼ السابقة مفالباحثة تستنتج 
بعيػا اإلدارة لمتأكػد مػف صػحة أداء األعمػاؿ كاألنشػطة المختمفػة، تتمجمكعػة اإلجػراءات التػي ىي 

منيػػػا ىػػػك  ياليػػػدؼ الرئيسػػػي كافػػػة المسػػػتكيات داخػػػؿ المنشػػػأة، يمارسػػػيا العػػػاممكف فػػػكىػػػي عمميػػػة 
 كااللتػػػػزاـ ،المسػػػاعدة الفعالػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ المتعمقػػػػة بالثقػػػة فػػػػي التقػػػػارير كالقػػػػكائـ الماليػػػػة

ككفػػػاءة كفعاليػػػة العمميػػػات، كىػػػي ال تقتصػػػر عمػػػى األمػػػكر المتعمقػػػة بكظػػػائؼ  ،بػػػالقكانيف كالمػػػكائح
حاسبي كالتقارير المالية، بؿ تشمؿ مسئكليتيا الكقاية مف الكقكع في األخطػاء كاكتشػاؼ النظاـ الم

 الغش كالتالعب كضبط العمميات كالحرص عمى تطبيؽ القكانيف كالتعميمات.
 
 
 
 
 

                                                           
1 International auditing and assurance standards Board, IAAS 315, 2010. 

 .85، ص 5115جمعة، أحمد حممي: " المدخؿ في التدقيؽ الحديث"، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف،  5
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 الرقابة الداخميةأىمية : 2-1-3
مػػف أف كظيفػػة تقػػـك بيػػا السػػمطة المختصػػة بقصػػد التحقػػؽ  يالرقابػػة الداخميػػة ىػػيػػرل الػػبعض أف 

بمثابػػة خػػط الػػدفاع  يكىػػ ،العمػػؿ يسػػير كفقػػان لألىػػداؼ المرسػػكمة بكفػػاءة كفػػي الكقػػت المحػػدد ليػػا
كيسػػاعد فػػي التعػػرؼ  ،األكؿ الػػذم يحمػػي مصػػالح المسػػاىميف كيػػكفر الحمايػػة إلنتػػاج المعمكمػػات

عمى األخطاء كاالنحرافات في األداء، إذ تسعى ىذه الرقابػة إلػى منػع ارتكػاب األخطػاء أك إسػاءة 
 0.رد كحمايتيا مف الضياع كاالختالساستعماؿ األمكاؿ كالمكا

أداة تمكػف اإلدارة مػف تنفيػذ السياسػات المكضػكعة كتحقيػؽ ىػي الرقابػة الداخميػة  كيرل آخركف أف
لمتعمقػػة بمصػػداقية كعدالػػة القػػكائـ الماليػػة كدقػػة التقػػارير المقدمػػة إلييػػا لحمايػػة أصػػكؿ األىػػداؼ ا

الشػػػركة مػػػف التالعػػػب كسػػػكء االسػػػتخداـ، إذ يتطمػػػب مػػػف اإلدارة تقيػػػيـ ىػػػذا النظػػػاـ لمعرفػػػة نقػػػاط 
 5.لضعؼ كالعمؿ عمى تصحيحيا كعالجياا

ظػائؼ اإلداريػة الرئيسػة، فالمنظمػة كتكمف أىمية الرقابة الداخمية كالحاجة إلييا بكصفيا إحػدل الك 
تمػػػػػػارس ميمػػػػػػات كأدكار مختمفػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ األداء  تبارىػػػػػػا الكحػػػػػػدة االجتماعيػػػػػػة اليادفػػػػػػة التػػػػػػيباع

قياسان بالخطط التػي تقرىػا  االنحرافات مجمكعة مف كغالبان ما تكاجييا عند قياميا بذلؾ ،المطمكب
القيػػػػاـ  اإلدارة ىػػػػي القػػػػدرة عمػػػػى رمػػػػف كجيػػػػة نظػػػػالداخميػػػػة الرقابػػػػة ف 3.المنظمػػػػة لتحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا

 4.مى مصالح المنشأة كتحقيؽ أىدافيابالتزاماتيا كالحفاظ ع
 5:كفقان لما يمي مستخدمي البيانات الماليةالرقابة الداخمية ليمكف تمخيص أىمية 

مسػئكلة عػف الحفػاظ ىػي الإدارة المنشػأة تعػد  دارة المنشػ:ة:إل بالنسػبة أىمية الرقابػة الداخميػة-أ
بػػإخالء مسػػئكلية اإلدارة تجػػاه  الداخميػػة أصػػكؿ المنشػػأة التػػي تػػديرىا، كىنػػا يقػػـك نظػػاـ الرقابػػةعمػػى 

ككػػػذلؾ يعمػػػؿ عمػػػى رفػػػع الكفػػػاءة التشػػػغيمية فييػػػا مػػػف خػػػالؿ تبنػػػي  ،الحفػػػاظ عمػػػى أصػػػكؿ الشػػػركة
 مف تحقيؽ ذلؾ.ضاإلجراءات الرقابية التي ت

                                                           
" المراجعػػػة التشػػػغيمية كالرقابػػػة الداخميػػػة "، الػػػدار  :شػػػحاتة، شػػػحاتة السػػػيد ;عبػػػد الكىػػػاب عمػػػي، نصػػػر ;سػػػرايا، محمػػػد السػػػيد ;الصػػػحف، عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد 0

 .7، ص 5117الجامعية، االسكندرية، 
 .44، ص 5119بسيكني، عبد الغني: " أصكؿ عمـ اإلدارة العامة "، الدار الجامعية، بيركت،  5
 .305، ص 5117ر، كاظـ حمكد: " نظرية المنظمة "، دار السيرة لمنشر كالتكزيع، يخض ;الشماع، خميؿ محمد حسف 3

4 Messier. William F: " Auditing & Assurance Services, 2rd Edition, Boston, 2000, P. 215. 
الدراسات القبج، نائؿ: " أنظمة الضبط كالرقابة الداخمية بيف النظرية كالتطبيؽ في الشركات المساىمة في فمسطيف"، جامعة النجاح الكطنية، كمية  5

 .31-59، ص 5115بمس، العميا، فمسطيف، نا
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مػػف ضػػكابط  ضػػمنوالرقابػػة الداخميػػة بمػػا تتتعتبػػر  ممػػالؾ:ل بالنسػػبة أىميػػة الرقابػػة الداخميػػة-ب
جػػراءات ككسػػائؿ  عمػػى أمػػكاليـ مػػف أىػػـ الضػػمانات بالنسػػبة لممػػالؾ الػػذيف ييتمػػكف باالطمئنػػاف كا 

 .لتعكد عمييـ بنفع أك مردكد استثمركىاالتي 
يسػػاعد كجػػكد نظػػاـ فعػػاؿ  مجيػػات الحككميػػة اات العالقػػة:ل بالنسػػبة أىميػػة الرقابػػة الداخميػػة-ج

الداخميػػة فػي تػػكفير الثقػة لػػدل العديػد مػػف الجيػات الحككميػػة التػي تيػػتـ بالبيانػات الصػػادرة لمرقابػة 
تيتـ إدارة الضرائب بصافي  حيث ،الضرائبإدارة  عف الشركة كرأم مدقؽ الحسابات بيا كالسيما

لككف الضرائب المصدر الرئيسي لرفد خزانػة الضريبة المستحقة، الستيفاء  أعماؿ المشركعنتيجة 
 كلة باألمكاؿ.الد
نظػػػاـ الرقابػػػة يزيػػػد  :الحػػػالييف كالمسػػػتقبمييف ممسػػػتثمريفل بالنسػػػبة أىميػػػة الرقابػػػة الداخميػػػة-د

مف درجة الدقة في التقارير المالية عف طريؽ كشؼ األخطاء المقصػكدة أك غيػر الفعاؿ  الداخمية
مػف ثػـ متابعػة االنحرافػات ك  لماليػة أك اإلداريػة أك التشػغيميةالمقصكدة التػي تحػدث فػي العمميػات ا

 ،لممستثمريف السػيما بعػد فصػؿ اإلدارة عػف المػالؾ ميمان إف كجدت كتصكيبيا، كىذا األمر يعتبر 
، كتحػػرص عمػػى حفػػظ عاليػػةفػػي الشػػركات التػػي تحقػػؽ أرباحػػان  يسػػتثمر المسػػتثمركف أمػػكاليـلػػذلؾ 

 .رقابة داخميةعاؿ لمفذلؾ دكف كجكد نظاـ  يتـحقكقيـ كاستثماراتيـ مف التمؼ كالضياع، كال 
عػامالن ىامػان لتحديػد  الرقابة الداخميةتعتبر  ممدقؽ الخارجي:ل بالنسبة أىمية الرقابة الداخمية-ق

كأشػػارت الدراسػػات إلػػى أف الرقابػػة  ،القيػػاـ بػػو خػػارجيال مػػدقؽالؿ الػػذم يتكجػػب عمػػى نطػػاؽ العمػػ
شػؾ  الك  الخػارجي ميمػة التػدقيؽ التػي ينفػذىا المػدقؽ نطاؽالداخمية ىي العامؿ األىـ عند تحديد 

أف المػػدقؽ الخػػارجي يسػػتفيد فائػػدة كبيػػرة مػػف كجػػكد الرقابػػة الداخميػػة، إذ إف الحسػػابات تػػدقؽ عػػادة 
 .يةباستخداـ العينات اإلحصائية، كتمؾ العينة يتكقؼ حجميا عمى متانة نظاـ الرقابة الداخم

فكائػػػد فػػػي الشػػػركات يحقػػػؽ رقابػػػة داخميػػػة قػػػكم نظػػػاـ  دف كجػػػك كيؤكػػػد الكثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف عمػػػى أ
 الشػركةتمكػيف ، جػؿ تخفػيض كمفػة التػدقيؽ الخػارجيأتخفػيض مخػاطر التػدقيؽ مػف ، عددية منيػا

زيادة المالءمة كالمكثكقية لممعمكمات المستخدمة التخػاذ يا، ك مف السيطرة بشكؿ فعاؿ عمى أصكل
مخػػػاطر إلػػػى تعرضػػػيا لالشػػػركات  فػػػيداخميػػػة ضػػػعيؼ نظػػػاـ رقابػػػة كجػػػكد بينمػػػا يػػػؤدم  .اتالقػػػرار 

فقػػػػداف المعمكمػػػػات  لسػػػػرقة األصػػػػكؿ مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػكظفيف، احتمػػػػاؿ إتاحػػػػة الفرصػػػػة ،عديػػػػدة منيػػػػا
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منظمػػػات المتعمقػػػة بالعمميػػػات، كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المخػػػاطر كالتيديػػػدات التػػػي قػػػد تػػػؤدم إلػػػى فشػػػؿ 
 0.األعماؿ في تحقيؽ أىدافيا

 
 اخميةمككنات نظاـ الرقابة الد: 2-1-4

 COSO (Committee of Sponsoring ككفقػان لتقريػر لجنػةيتكػكف نظػاـ الرقابػة الداخميػة 
Organization )يػػتـ تصػػػميميا كتنفيػػػذىا مػػػف  ،مػػف مككنػػػات رئيسػػػة متكاممػػة مترابطػػػة كمتداخمػػػة

قبػػػػؿ اإلدارة لتػػػػكفير تأكيػػػػد مالئػػػػـ عمػػػػى تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الرقابػػػػة كفقػػػػان لمعػػػػايير المراجعػػػػة الدكليػػػػة 
    5.كاألمريكية كالعربية

 :مككنات نظاـ الرقابة الداخمية الشكؿ التالي يكضحك 

  

 3الرقابة الداخمية نظاـ (: مككنات0شكؿ رقـ )ال

 

 بيئة الرقابة: 2-1-4-1
المكقػؼ العمػكمي لممػديريف كاإلدارة كأدكاتيػـ عمػى أنيػا بيئػة الرقابػة  عرفت معايير التدقيؽ الدكليػة

كأىميتػػػو فػػػي المنشػػػأة، كلبيئػػػة الرقابػػػة تػػػأثير فػػػي فعاليػػػة  كأفعػػػاليـ المتعمقػػػة بنظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة
لػػف  كبػػدكف كجػػكد بيئػػة رقابػػة فعالػػة ،إجػػراءات الرقابػػة، حيػػث أنيػػا تمثػػؿ المظمػػة لممككنػػات األخػػرل

                                                           
دنيػػة "، عبػػد الجػػابر، يكسػػؼ خميػػؿ يكسػػؼ: " مػػدل فاعميػػة إجػػراءات الرقابػػة الداخميػػة فػػي تػػكفير أمػػف المعمكمػػات االلكتركنيػػة فػػي الشػػركات الصػػناعية األر  0

 .07، ص 5103رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط، قسـ المحاسبة كالتمكيؿ، كمية األعماؿ، 
 .77، ص 5116كىاب; شحاتة، شحاتة السيد: مرجع سابؽ، نصر عمي، عبد ال 5
   .367، ص 5118( "، منشكرات جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، 0قريط، عصاـ: " أصكؿ المراجعة ) ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف  3

 مككنات نظاـ الرقابة الداخمية

 المتابعة المعمكمات كالتكصيؿ أنشطة الرقابة تقكيـ المخاطر بيئة الرقابة
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كمػع ذلػؾ فالبيئػة القكيػة  ،ة بغض النظر عف جكدتياالالعناصر األخرل رقابة داخمية فع ينتج مف
 0ـ الرقابة الداخمية.ال تستطيع لكحدىا ضماف فعالية نظا

أقسػػػاـ التػػػدقيؽ  كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ كجػػػكدتعػػػد بيئػػػة الرقابػػػة مؤشػػػران قكيػػػان عمػػػى نظػػػاـ رقابػػػة فعػػػاؿ، ك 
مػػػف قبػػػؿ اإلدارة بتقػػػارير ىػػػذه  الػػػداخمي كأنظمػػػة المحاسػػػبة الجيػػػدة كمػػػا يرافقيػػػا مػػػف اىتمػػػاـ كػػػاؼ  

ة الخمػػؿ كالتجػػاكزات، اإلجػػراءات المناسػػبة لمعالجػػ كاتخػػاذاألقسػػاـ عػػف التجػػاكزات كاالختالسػػات، 
أىميػة  ،COSO (Committee of Sponsoring Organization)كقػد أعطػى تقريػر لجنػة 

 5كبيرة لبيئة الرقابة الداخمية باعتبارىا األساس الذم تبنى عميو بقية مككنات الرقابة الداخمية.
اإلدارة العميػا تعتقػد يحدد جكىر الرقابة الفعالة، فإذا كانػت أف مكقؼ اإلدارة العميا ىك الذم حيث 

سيشػػػعر العػػػاممكف فػػػي الشػػػركة بيػػػذا كسيسػػػتجيبكف لػػػذلؾ مػػػف خػػػالؿ مراعػػػاتيـ  ،أف الرقابػػػة ىامػػػة
لمضكابط المكضكعة، كمف جية أخرل، إذا أدرؾ العاممكف أف الرقابة غير ىامػة مػف كجيػة نظػر 

بػاإلدارة لػف  المؤكػد أف أىػداؼ الرقابػة الخاصػة فمػف ،اإلدارة كأنيا مجرد كالـ شػفكم غيػر مجػدم
أف يفيػػـ المككنػػات الفرعيػػة ليػػا عميػػو بيئػػة الرقابػػة ينبغػػي المػػدقؽ فيػػـ لكػػي يك تتحقػػؽ بشػػكؿ فعػػاؿ. 
كدة بيئػػػة كالتػػػي يمكػػػف أف تسػػػتخدـ كمؤشػػػرات لجػػػ ،بيئػػػة الرقابػػػة الناجحػػػةتكػػػكيف كالتػػػي تسػػػاىـ فػػػي 

 3ممنظمات.لالرقابة 
 كتتككف بيئة الرقابة مف العناصر التالية:

ىػي نتػاج أخالقيػات النظػاـ كمعػاييره إف القػيـ األخالقيػة كاالسػتقامة  :كالقيـ االخالقية النزاىة. 1
 4السمككية كالكيفية التي يتعامؿ بيا األفراد فيما بينيـ.

األمانة كالنزاىة كاإلخالص في العمؿ، كالحرص عمى اإلنجاز مف العناصر األساسية تعتبر 
األفراد العامميف بالمؤسسة، فالنزاىة كالقيـ األخالقية تساعداف لبيئة الرقابة التي تؤثر عمى سمكؾ 

قيـ أخالقية  إيجادمى اإلدارة لذلؾ يجب ع ،عمى تقميؿ المخالفات كالمالحظات داخؿ المؤسسة
كذلؾ مف  5.كمنع التصرفات غير القانكنية كغير األخالقية ،اـ بسياساتيالتز لال تدفع اآلخريف

                                                           
 .367، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 0
 .367، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 5

3 Whittington, Ray: "Principles of Auditing", Irwin, Vol. 65, No.3, 2009, P. 194. 
 .368 ، ص5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 4
اسػة ميدانيػة العازمي، فايز مرزكؽ: " دكر مجػالس اإلدارة فػي تطبيػؽ معػايير الرقابػة الداخميػة كأثرىػا عمػى تحقيػؽ أىػداؼ الشػركات الصػناعية الككيتيػة در  5

 .50، ص 5105"، جامعة الشرؽ األكسط، كمية األعماؿ، قسـ المحاسبة، 
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عمى النزاىة كالقيـ األخالقية مع التأكد مف تنفيذ ىذه الالئحة سكاء خالؿ الئحة لمسمكؾ تركز 
 0كانت مكتكبة أـ بصكرة خطاب ترسمو اإلدارة بصكرة دكرية.

تتمثػػؿ الكفػػاءة بالمعرفػػة كالميػػارات الضػػركرية إلنجػػاز األعمػػاؿ التػػي تحػػدد  :االلتػػزاـ بالكفػػاءة. 2
ء داخػػؿ المؤسسػػة مػػع ضػػماف االلتػػزاـ كيتحقػػؽ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ كجػػكد مسػػتكيات لػػألدا ،عمػػؿ الفػػرد

ات تدريبيػػػة لتييئػػػة مػػػكارد بشػػػرية ذات ـ سياسػػػات كاسػػػتراتيجيات، كعقػػػد دكر بيػػػا، كىػػػذا يتطمػػػب رسػػػ
 5.كفاءة عالية كرفدىا بالميارات كالمعرفة الالزمة إلنجاز األعماؿ التي تحددىا ميمات الكظيفة

إف مجمػػػس اإلدارة  :(لجنػػة المراجعػػة أكاإلدارة  مجمػػسالمنشػػػ:ة ) المسػػؤكليف عػػف حككمػػة. 3
بمتابعػة أنشػطة اإلدارة  هحيث يقـك أفػراد ،الجيد ىك المجمس الذم يعمؿ بشكؿ مستقؿ عف اإلدارة

كلية الرقابػػة الداخميػػة، كيكػػكف مسػػؤكالن عػػف تقػػديـ تقكيمػػات ؤ فحصػػيا، كيقػػـك بتفػػكيض اإلدارة بمسػػك 
 3مف قبؿ اإلدارة.مستقبمية منتظمة عف نظاـ الرقابة الداخمية المكضكع 

ف مجمػػس اإلدارة الفعػػاؿ غالبػػان مػػا يسػػتطيع تقميػػؿ احتمػػاؿ أف تقػػـك اإلدارة بتجاىػػؿ الضػػكابط كمػػا أ
ضػػػع التقػػػارير الماليػػػة فػػػي المكجػػػكدة، كذلػػػؾ بيػػػدؼ مسػػػاعدة المجمػػػس عمػػػى عمميػػػة اإلشػػػراؼ كك 

خػارجييف، كىػذا يف الػداخمييف كالمػدققباالتصػاؿ باسػتمرار بكػؿ مػف المجمس اإلدارة قـك يك  ،الشركة
 4يف كلممديريف بأف يناقشكا المسائؿ التي ترتبط بأشياء مثؿ أمانة اإلدارة كتصرفاتيا.مدققيسمح لم

عمػػى  ىامػػان إف فمسػػفة اإلدارة كنمطيػػا التشػػغيمي تمثػػؿ مؤشػػران  التشػػغيؿ: كنمػػطفمسػػفة اإلدارة . 4
نظرتيػػا إلػػى ضػػركرة يمكػػف مالحظػػة ذلػػؾ مػػف خػػالؿ ك مػػدل االىتمػػاـ بإيجػػاد بيئػػة رقابيػػة فعالػػة، 

الدقػػة كالعدالػػة فػػي القػػكائـ الماليػػة، ككػػذلؾ اعتمادىػػا عمػػى تطبيػػؽ اإلجػػراءات كالقػػرارات كالتعػػاميـ 
 5الصادرة مف الجية الرقابية.

تميػػد اإلدارة إلػػى تزكيػػد مكظفييػػا بإشػػارات كاضػػحة حػػكؿ أىميػػة اإلدارة، كذلػػؾ ليتسػػنى ليػػا جعػػؿ 
 6حقيؽ رقابة داخمية فعالة.أسمكب كفمسفة إدارتيا مؤثران دائمان لت

                                                           
 .78، ص 5116نصر عمي، عبد الكىاب; شحاتة، شحاتة السيد: مرجع سابؽ،  0
، األردف، زيػػداف، زيػػاد أمػػيف عبػػد الغنػػي: " تقيػػيـ أنظمػػة الرقابػػة الداخميػػة فػػي الجامعػػات الخاصػػة األردنيػػة، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة آؿ البيػػت، المفػػرؽ 5

 .58، ص 5110
 .369، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 3
 .369، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 4
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إف الييكػػؿ التنظيمػػي يػػكفر لمجيػػة الرقابيػػة اإلطػػار الػػذم يػػتـ مػػف خاللػػو  الييكػػؿ التنظيمػػي:. 5
تخطػػيط كتنفيػػذ كمراقبػػة كمراجعػػة أنشػػطتيا لتحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػكة، كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ يجػػب 

ظمػة كقػادر عمػى كضع ىيكؿ تنظيمي كاضح كمفيػـك كمػرف كشػامؿ، يغطػي كافػة احتياجػات المن
بمػا مكاكبة التطكرات المستقمة، كيتضػمف الخطػكط الرئيسػة لمصػالحيات كالمسػئكليات كالكاجبػات، 

 0يسمح بإمكانية المراجعة لألعماؿ كاكتشاؼ األخطاء حاؿ كقكعيا.
كليات ؤ تحديػػػػد مػػػدل تفػػػػكيض الصػػػػالحيات كالمسػػػػكذلػػػػؾ ب :كالمسػػػػؤكلية تخصػػػػيص السػػػػمطة. 6

مػػػف أجػػػؿ إعػػػداد  ،كالكيفيػػػة التػػػي يػػػتـ بمكجبيػػػا تجميػػػع البيانػػػات المناسػػػبة لكػػػؿ مسػػػتكل ،لألنشػػػطة
التقػػارير الدقيقػػة الكاضػػحة، ككػػذلؾ السياسػػات الخاصػػة بتنفيػػذ بنػػكد المكازنػػة كمػػا ىػػك معتمػػد ليػػا، 
دكف الحاجة إلى طمب نقؿ مبالغ مف بنكد أخرل بسبب التجاكز في الصرؼ، فػالتفكيض يقتضػي 

، المػػكظفيف ألىػػداؼ الجيػػة الرقابيػػة كاالتصػػاالت المناسػػبة لضػػماف فيػػـ جميػػع تكجيػػو السياسػػات
اؼ، كمػػا أف كالعمػػؿ عمػػى إيجػػاد عالقػػة متبادلػػة بػػيف إجراءاتيػػا الفرديػػة كمسػػاىمتيا فػػي ىػػذه األىػػد

مػػى عيمكر أف المركزيػػة الشػػديدة تسػػاعد تػػؤثراف فػػي نظػػاـ الرقابػػة، إذ يػػرل تػػا المركزيػػة كالالمركزيػػة
 5األخطاء.ارتكاب الغش ك 

التعييف كالتكجيو كالتقيػيـ كتقػديـ المشػكرة  سياسات مثؿ :المكارد البشريةسياسات كممارسات . 7
فالكظػائؼ الشػاغرة  ،3كالترقية كالتعريؼ كاإلجراءات التصحيحية، إذ إف كؿ منيػا يخضػع لمعػايير

 ،مثقػػػةيجػػػب أف تظيػػػر االلتػػػزاـ بكضػػػع الشػػػخص المناسػػػب فػػػي المكػػػاف المناسػػػب، كيكػػػكف أىػػػالن ل
فيف ترقيػػػة المػػػكظبالترقيػػػات نتيجػػػة تقيػػػيـ األفػػػراد السػػػنكم، كمػػػا يتضػػػمف االلتػػػزاـ  تعكػػػسكيجػػػب أف 

ف االلتػػػػزاـ بيػػػػذه السياسػػػػات يضػػػػك المػػػػؤىميف إلػػػػى مسػػػػتكيات أعمػػػػى،  ف الحصػػػػكؿ عمػػػػى أفضػػػػؿ ما 
 4الكفاءات.

 

                                                           
 .384أرينز، ألفيف; لكبؾ، جيمس: مرجع سابؽ، ص  0

2 Taylor, Donald H.: "Auditing: Integrate concepts and Procedures", John. Wiley, 2008, P. 346. 
3  Ricchiute, D.N: " Auditing, Cincinnati  ohio ; south western , Publishing Co, 2008, P. 228. 
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 تقكيـ المخاطر: 2-1-4-2 
اإلدارة لتمػػؾ المخػػاطر، كخاصػػة ىػػي عمميػػة يػػتـ بمكجبيػػا تحديػػد مخػػاطر العمػػؿ ككيفيػػة اسػػتجابة 

كالظػػػركؼ الخارجيػػػة كالداخميػػػة التػػػي قػػػد تػػػؤثر  كاألحػػػداثبإعػػػداد القػػػكائـ الماليػػػة  فيمػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا
  0بشكؿ سمبي في قدرة الشركة عمى إعداد التقارير حكؿ المعمكمات المالية.

الداخميػػة لممنشػػأة  يمثػػؿ تقػػدير المخػػاطر عمميػػة تقكيميػػة لفعاليػػة النظػػاـ المحاسػػبي كنظػػاـ الرقابػػةك 
 5بمنع حدكث معمكمات خاطئة أساسية، أك اكتشافيا كتصحيحييا.

تحديػد المخػػاطر كتحميميػا ىػػي عمميػة متكاصػمة كجػػزء أساسػي مػػف كيػرل الكثيػر مػػف البػاحثيف أف  
يجػػب عمػػى اإلدارة أف تسػػمط الضػػكء عمػػى المخػػاطر عمػػى لػػذلؾ كنػػات الرقابػػة الداخميػػة الفعالػػة، مك

كأكؿ خطػػػػكة ميمػػػة بالنسػػػػبة  ،، كأف تتخػػػذ اإلجػػػػراءات الالزمػػػة لمعالجتيػػػانشػػػػأةالمكافػػػة مسػػػتكيات 
يػػتـ تحديػػد المخػػاطر تقػػـك  كعنػػدما ،لػػإلدارة تكمػػف فػػي تحديػػد العكامػػؿ التػػي قػػد تزيػػد مػػف المخػػاطر

كاتخاذ اإلجراءات الكاجػب اتباعيػا  ،تقدير احتماالت كقكعياك  ،اإلدارة بتقدير أىمية ىذه المخاطر
 3يرات ىذه المخاطر إلى حد مقبكؿ.لمتقميؿ مف تأث

إذ ييدؼ تقيػيـ اإلدارة  ،إف تقييـ المنشأة لممخاطر يختمؼ عما يقـك بو المدقؽ مف تقييـ لممخاطر
دارة المخػاطر التػػي تػؤثر عمػػى تحقيػؽ أىػػداؼ المنشػأة بينمػػا يقػػـك  ،لممخػاطر مػػف تحديػد كتحميػػؿ كا 

المدقؽ بتقييـ المخاطر لتقييـ مدل احتمالية كجكد أخطاء جكىريػة فػي القػكائـ الماليػة لممنشػأة مػف 
 4أجؿ تخطيط كتنفيذ عممية التدقيؽ بشكؿ مالئـ.

فػػػإذا قامػػػت إدارة المنشػػػأة  ،كتظيػػػر أىميػػػة تقػػػدير المخػػػاطر فػػػي تحديػػػد نطػػػاؽ التػػػدقيؽ الضػػػركرم
)تضػػػييؽ( نطػػاؽ المراجعػػػة  محيطػػػة بيػػا، يعمػػؿ المػػػدقؽ عمػػىبتقػػدير فعػػاؿ )صػػػحيح( لألخطػػار ال

بتقػػػػػدير خػػػػػاط   إدارة المنشػػػػػأةإذا قامػػػػػت  ،كمنػػػػػو تخفػػػػػيض تكػػػػػاليؼ المراجعػػػػػة، كالعكػػػػػس صػػػػػحيح
، كىػػػذا تكػػػاليؼ المراجعػػػةعمػػػى تكسػػػيع نطػػػاؽ المراجعػػػة كبالتػػػالي تػػػزداد  مػػػدقؽيعمػػػؿ ال ،لممخػػػاطر

 5.سيؤثر عمى صكرتيا أماـ المتعامميف

                                                           
1  Frazier: "  The CPA Journal, The New SAS NO.78, Vol. 66, Issue 6, New York, 2001, P43. 
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كىناؾ العديد مػف الظػركؼ كاألحػداث التػي  ،مف عكامؿ داخمية أك خارجيةمخاطر المنشأة كتنشأ 
 0تتمثؿ فيما يمي: ،يمكف أف تنشأ بيا المخاطر كتزيد احتمالية حدكثيا

ختمػػؼ لمرقابػػة ممػػا يزيػػد احتماليػػة ميػػز أك فيػػـ د تركالجػػد يفالمكظفػػكف الجػػدد: قػػد يكػػكف لممػػكظف -
 المخاطر.

المحاسػػبية الجديػػدة أك المتجػػددة: يمكػػف أف تػػؤدم التغييػػرات الميمػػة كالسػػريعة نظػػـ المعمكمػػات  -
 في نظـ المعمكمات إلى حدكث مخاطر عند استخداميا في الرقابة.

النمك السريع: يمكػف لمتكسػع الكبيػر كالسػريع فػي العمميػات أف يجيػد الرقابػة كيزيػد مػف مخػاطر  -
 حدكث تعطؿ في الرقابة.

يمي: قد يصػاحب إعػادة الييكمػة، الزيػادة فػي المسػتكيات الكظيفيػة كتغيػرات تغيير الييكؿ التنظ -
 مما قد يؤدم إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالرقابة. ،في اإلشراؼ كفصؿ لمميمات

 
 أنشطة الرقابة :2-1-4-3   

 ،5ض تحقيػػػؽ األىػػػداؼ الخاصػػػة بالمنشػػػأةالتػػػي كضػػػعتيا اإلدارة لغػػػر  السياسػػػات كاإلجػػػراءاتىػػػي 
، إضػافةن 3ضماف تنفيذ قراراتيا كخططيا بالطريقة الصحيحة كاألسمكب األمثؿ في ىاتساعدالتي ك 

إلػػػى المسػػػاعدة فػػػي ضػػػماف اتخػػػاذ االجػػػراءات المناسػػػبة عنػػػد حػػػدكث أيػػػة أمػػػكر طارئػػػة تسػػػتدعي 
 4مكاجية المخاطر.

كبالتػػػػالي يجػػػػب أف يحصػػػػؿ المػػػػدقؽ عمػػػػى فيػػػػـ كػػػػاؼ ألنشػػػػطة الرقابػػػػة لتقيػػػػيـ مخػػػػاطر األخطػػػػاء 
الجكىريػػػة عنػػػد مسػػػتكل اإلثبػػػات كمػػػف أجػػػؿ تصػػػميـ المزيػػػد مػػػف إجػػػراءات التػػػدقيؽ التػػػي تسػػػتجيب 

 5لممخاطر المقيمة.

                                                           
 .30زيداف، زياد أميف عبد الغني: مرجع سابؽ، ص  0

2 Konorth, larry f.: " Auditing:  risk Analysis Approach, 5th edition, copyrith by south western, 2004, P. 211. 
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كمػػػف أىػػػـ تمػػػؾ 0.الكظيفيػػػة فػػػي المنشػػػأة كيػػػتـ تنفيػػػذ أنشػػػطة الرقابػػػة مػػػف خػػػالؿ جميػػػع المسػػػتكيات
 5األنشطة:

 كذلؾ بيدؼ منع الخطأ كالتالعب كيتضمف: : الفصؿ المالئـ بيف الكاجبات. 1
 الفصؿ بيف حيازة األصكؿ كالمحاسبة عنيا. - أ
 الفصؿ بيف الترخيص بالعمميات المالية كحيازة ما يرتبط بيا مف أصكؿ. -ب
 الفصؿ بيف مسؤكلية التشغيؿ كمسؤكلية إمساؾ الدفاتر المحاسبية.  -ج
 الفصؿ بيف الكاجبات في إطار تكنكلكجيا المعمكمات. -د
تمثؿ الكثائؽ كالسجالت أشياء مممكسة يتـ مف خالليػا  كجكد الكثائؽ كالسجالت الكافية:. 2

تسجيؿ العمميػات الماليػة كتمخيصػيا كىػي متنكعػة كمتعػددة مثػؿ فػكاتير البيػع كالشػراء كالػدفاتر 
كيتـ االحتفاظ بالعديد منيا عمى شكؿ ممفػات حاسػكبية إلػى أف  ،المحاسبية كبطاقات العامميف

ف عػػدـ تػػكفر الكثػػائؽ كالسػػجالت يتسػػبب بمشػػاكؿ كبيػػرة فػػي  تػػتـ طباعتيػػا ألغػػراض محػػددة كا 
مجاؿ الرقابة كتقـك الكثػائؽ كالسػجالت بكظيفػة نقػؿ المعمكمػات داخػؿ الشػركة كبػيف الشػركات 

 المختمفة.
كينبغي أف تككف الكثػائؽ كالسػجالت مالئمػة ككافيػة لتقػديـ ضػماف معقػكؿ عػف كجػكد الرقابػة  

حيح لكافػػة العمميػػات الماليػػة مػػف جيػػة الكافيػػة عمػػى األصػػكؿ مػػف جيػػة، كعمػػى التسػػجيؿ الصػػ
أخرل. كلكي تؤدم الكثائؽ كالسجالت كظيفتيا يجب مراعاة مبادئ عػدة عنػد تصػميميا كىػي 

 أف تككف: 
 مرقمة مسبقان عمى التكالي. -
 معدة في كقت حدكث العممية.  -
 بسيطة كمفيكمة.  -
ابط رقابػػة كافيػػة فمػػف الضػػركرم كجػػكد ضػػك  الرقابػػة الماديػػة عمػػل األصػػكؿ كالسػػجالت:. 3

كمالئمػػػػة لحمايػػػػة االصػػػػكؿ كالسػػػػجالت مػػػػف السػػػػرقة كالفقػػػػد كالضػػػػياع، كفػػػػي حػػػػاؿ اسػػػػتخداـ 

                                                           
1 Soltani,  B f: " Auditing:  An International Approach, Prentice Hall,  Harlow ,England,  2007, P. 211. 
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الحاسكب ينبغي كضػع ضػكابط كافيػة لحمايػة البػرامج كممفػات البيانػات كاالجيػزة مثػؿ التػاميف 
 عمى ىذه االصكؿ كحفظ السجالت في خزائف حديدية. 

لمسػتمرة لمعناصػر األربعػة ىػك المراقبػة الدقيقػة كاك  التحقؽ الداخمي المسػتقؿ عمػل األداء:. 4
األخػػرل، كتػػأتي الحاجػػة إلػػى التحقػػؽ الػػداخمي مػػف كػػكف الرقابػػة الداخميػػة تميػػؿ إلػػى التبػػدؿ مػػع 
مػػركر الكقػػت مػػالـ تكػػف ىنػػاؾ آليػػة لممراجعػػة المتكػػررة. فمػػف المػػرجح أف ينسػػى المكظفػػكف أك 

ـ أدائيـ، إضافة إلػى أف ىنػاؾ احتمػاالن يصبحكف غير مباليف مالـ يكف ىناؾ مف يراقبيـ كيقك 
 لمتحريؼ االحتيالي أك لمتحريؼ غير المتعمد.

كيجػػب أف يتمتػػع الشػػخص الػػذم ينفػػذ إجػػراءات التحقػػؽ باالسػػتقالؿ بحيػػث يكػػكف محايػػدان عػػف 
االفراد المسػؤكليف أساسػان عػف إعػداد القػكائـ الماليػة كالطريقػة األفضػؿ لمتحقػؽ الػداخمي كاألقػؿ 

 فصؿ المياـ.   كمفة ىي طريؽ
: كتعنػي مػنح بعػض الصػالحيات (التفػكيض. الترخيص المالئـ لمعمميات المالية كاألنشطة )5 

كيمنػػع  ،أك اإلىمػػاؿ حديػػد عمػػى مػػف تقػػع مسػػؤكلية األخطػػاءلممسػػتكيات الػػدنيا بشػػكؿ يسػػاعد فػػي ت
 0ىذا اإلجراء يقمؿ مف احتماؿ اتخاذ القرارات الخاطئة. .التيرب مف المسؤكلية

 
 ؿيالمعمكمات كالتكص :2-1-4-4

ككنػػو يقػػـك عمػػى إنتػػاج البيانػػات  ،يعػػد نظػػاـ المعمكمػػات المحاسػػبي مػػف أىػػـ عناصػػر نظػػاـ الرقابػػة
المالية كتكصيميا فػي الكقػت المناسػب، كيتكػكف نظػاـ المعمكمػات مػف بنيػة تحتيػة )عناصػر ماديػة 

جػراءات كبيانػات إلعػداد التقػارير الماليػة ،كأجيزة حاسب آلي(، كبرامج حاسب آلػي  ،كأشػخاص كا 
كالسػػجالت المحاسػػبية حػػكؿ معػػامالت المنشػػأة مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى المكجػػكدات كالمطمكبػػات 

 5كحقكؽ المساىميف المتعمقة بذلؾ.
نظاـ المعمكمات الفعػاؿ المػدخؿ المالئػـ لتحديػد الطػرؽ التػي تسػجؿ كافػة العمميػات الماليػة  كيكفر

 قيػػػاس كعػػػػرضك  ،بالتبكيػػػب الصػػػػحيح لمتقريػػػر المػػػػالي كبمػػػا يسػػػػمح ،اس زمنػػػي مناسػػػػبعمػػػى أسػػػػ
 3القكائـ المالية.في فصاح عنيا العمميات المالية بشكؿ صحيح كاإل

                                                           
 .57العازمي، فايز مرزكؽ: مرجع سابؽ، ص  0
 .59، ص 5117مرجع سابؽ،  :شحاتة، شحاتة السيد ;عبد الكىاب عمي، نصر ;سرايا، محمد السيد ;الصحف، عبد الفتاح محمد 5
 .410، ص 5116لطفي، أميف السيد: " المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ "، الدار الجامعية لمنشر، االسكندرية، مصر،  3
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جػػكدة المعمكمػػات التػػي يػػتـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ نظػػاـ المعمكمػػات المحاسػػبي  كبالتػػالي فػػإف
اسػػػبة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالرقابػػػة عمػػػى انشػػػطة المنظمػػػة قػػػدرة اإلدارة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػرارات المن مػػػفتزيػػػد 

عداد قكائـ مالية يمكف االعتماد عمييا.  0كا 
يجػب أف يتضػمف  ،أمػر أساسػي فػي نظػـ المعمكمػات المحاسػبية كفيػ بنظاـ التكصيؿكفيما يتعمؽ 
كاضحة كمفتكحة كمفيكمة، تسمح بتدفؽ المعمكمػات المحاسػبية مػف األعمػى تكصيؿ تكفير قنكات 

بمػا فػييـ األفػراد  ،ككافػة المسػتكيات المنشػأةإلى األسفؿ أك العكس كبشكؿ أفقي إلى جميع أنحاء 
المسؤكليف عف تنفيذ الرقابة كخاصة تقديـ التقارير الماليػة، كمػا تسػاعد قنػكات االتصػاؿ المفتكحػة 

 5ارير حكؿ االستثناءات ككيفية التصرؼ بشأنيا.عمى تقديـ التق
فػػػي  يػػػامػػػف االسػػػتفادة من المنشػػػأةمكف تحتػػػى تػػػ المعمكمػػػات بالكضػػػكح كالدقػػػةيجػػػب أف تتصػػػؼ ك 

 3كظيفتيا الرقابية كاتخاذ القرارات المناسبة في الكقت المناسب.
عمػؿ ذات عمى المدقؽ الحصكؿ عمى فيـ لنظػاـ المعمكمػات، بمػا فػي ذلػؾ أسػاليب اللذلؾ ينبغي 

تقيػػيـ نظػػاـ المعمكمػػات ك يتكصػػؿ المػػدقؽ إلػػى فيػػـ لكػػي ك  بإعػػداد التقػػارير الماليػػةالعالقػػة الخاصػػة 
 4المحاسبي يجب عميو أف يقـك بتحديد:

 األصناؼ الرئيسة لعمميات الشركة. -
 كيؼ بدأت تمؾ العمميات. -
 السجالت المحاسبية المكجكدة كطبيعتيا. -
بدايتيا كحتى إتماميا بما فييػا مػدل اسػتخداـ الحاسػكب  كيؼ تتـ معالجة العمميات مف -

 كطبيعتو.
 طبيعة العممية المتبعة في كضع التقارير المالية كتفاصيميا. -

 

                                                           
1 Hayes, Rick; Dassen, Roger; Schilder, Arnold; Wallage, Philip: "Principles of auditing: An Introduction to 
international standards on auditing", 2nd edition, England, 2008, P. 100. 
2 Dan Guy, M: "Harcourt, Brace & company", New York, 2008, P. 208. 
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 المراقبة )المتابعة( :2-1-4-5 
كتعنػػي التقيػػيـ الػػدائـ أك الػػدكرم لجػػكدة أداء الرقابػػة الداخميػػة لتحديػػد مػػا إذا كانػػت تعمػػؿ كمػػا ىػػك 

ءات تصػحيحية كتعػديؿ عمػى النظػاـ، كتحديػد مػدل الحاجػة إلجػراء التطػكير مطمكب، كعمؿ إجػرا
ف إجػػراءات الرقابػػة عرضػػة لمتقػػادـ، فقػػد تصػػبح مػػع أ، إذ لمسػػايرة الظػػركؼ  كبكالتحػػديث المطمػػ

   0.غير مناسبة كيصعب االلتزاـ بيا فمركر الزم
المراقبة التػي تسػتخدميا  ألنشطةحكؿ المراقبة ىي األنكاع الرئيسة و معرفت مدقؽيحتاج ال ماكأىـ 

لتعػػديؿ الرقابػػة الداخميػػة عنػػد الضػػركرة، كالحػػكار كالنقػػاش  األنشػػطة تمػػؾ اسػػتخداـ يػػةككيف ،الشػػركة
عمػػى ىػػذه المعمكمػػات، إلػػى جانػػب ذلػػؾ يفضػػؿ أف  مػػدقؽمػػع اإلدارة ىػػك أفضػػؿ كسػػيمة ليحصػػؿ ال

فعالػػة لمػػا يػػدكر فػػي يكػػكف فػػي الشػػركة ىيئػػة داخميػػة لممراجعػػة تتمثػػؿ كظيفتيػػا فػػي تحقيػػؽ متابعػػة 
كلكػػي تمػػارس ىػػذه الييئػػة كظيفتيػػا بكفػػاءة ينبغػػي أف تكػػكف مسػػتقمة عػػف إدارات الشػػركة،  ،الشػػركة

كأف ترفع تقريرىا إلى أعمى مستكل مف السمطة داخػؿ الشػركة مباشػرة سػكاء كػاف ذلػؾ إلػى اإلدارة 
 5العميا أـ إلى لجنة المراجعة.

 3:عف طريؽكيمكف تحقيؽ ذلؾ 
بكاسػػطة اإلدارة بمسػػػاعدة المػػدقؽ الػػداخمي كالمػػػدقؽ الخػػارجي، إذ يػػتـ تػػػكفير  تقيػػيـ النظػػاـ .0

 معمكمات منتظمة كنكاحي القكة كالضعؼ كتكصيات لتحسيف الرقابة.
تقييـ النظاـ عف طريؽ المالحظات المستمرة أثناء األنشطة كالعمميات العاديػة مػف األفػراد  .5

 .اإلشرافيةاـ األنشطة ء، إذ تمارس اإلدارة بانتظأك الزبائف أك العمال
مراجعػػة اإلدارة لممطابقػػات المصػػرفية لكػػي يػػتـ إعػػدادىا فػػي الكقػػت المناسػػب، فعػػدـ دقتيػػا  .3

 كمتابعتيا في الكقت المناسب مف المحتمؿ أف يؤدم إلى تكقؼ المكظفيف عف إعدادىا.
فيمػػا تقيػػيـ المػػدققيف الػػداخمييف لمػػكظفي المبيعػػات لمتأكػػد مػػف امتثػػاليـ لسياسػػات الشػػركة،  .4

شػػراؼ الػػدائرة القانكنيػػة عمػػى االمتثػػاؿ لسياسػػات الشػػركة  يتعمػػؽ بشػػركط عقػػكد المبيعػػات كا 
 األخالقية أك سياسات ممارسات العمؿ.

                                                           
 . 378، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف0
 .379، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ، ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف5
 .37زيداف، زياد أميف عبد الغني: مرجع سابؽ، ص  3
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االتصػػاؿ مػػف أطػػراؼ خارجيػػة التػػي قػػد تػػدؿ عمػػى مشػػاكؿ أك تمقػػي الضػػكء عمػػى النػػكاحي  .5
 كد مف دفعيا.التي ىي بحاجة لمتحسيف، فيؤيد العمالء ضمنيان بيانات الفكاتير كالتأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 

 

لنظـ الرقابة الداخمية كعناصرىا كتحديد  خارجيالمدقؽ الالمبحث الثاني: دراسة كتحميؿ 
 مخاطرىا

 الرقابة الداخمية المدقؽ الخارجي لنظاـ دراسةخطكات : 2-2-1 
بدراسة نظاـ الرقابة الداخمية  كمعايير التدقيؽ الدكلية المدقؽ الخارجي 33ألـز قانكف الشركات السكرم قانكف  

 في المنشاة محؿ التدقيؽ كقد قامت الباحثة بإعداد الشكؿ اآلتي لتكضيح خطكات دراسة نظاـ الرقابة الداخمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  0لرقابة الداخميةلنظاـ ا دراسة المدقؽ الخارجيخطكات  :(5الشكؿ رقـ )

                                                           
 إعداد الباحثة.  0

 لرقابة الداخميةخطكات دراسة المدقؽ الخارجي لنظاـ ا

 الخطكة األكلى

 السادسةالخطكة 

 الثانيةالخطكة 

 الثالثةالخطكة 

 الرابعةالخطكة 

 الخامسة الخطكة
 االالاللخامسة

 فيـ الرقابة الداخمية

 الداخميةفيـ الرقابة تكثيؽ 

 الرقابة الداخميةتحديد مخاطر 

 الرقابة الداخميةاختبار أنظمة 

 الرقابة الداخمية تقييـ

 الرقابة الداخمية اإلبالغ عف فعالية
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 فيـ الرقابة الداخمية :2-2-1-1
أف يحصػؿ المػدقؽ الخػارجي معػايير المراجعػة الدكليػة  ك 33ألـز قانكف الشػركات السػكرم قػانكف 
يكػػكف ىػػذا الفيػػـ عمميػػة مراجعػػة يػػتـ تنفيػػذىا، كيجػػب أف كػػؿ عمػػى فيػػـ كػػاؼ لمرقابػػة الداخميػػة فػػي 

 0افيان لتخطيط المراجعة كحد أدنى.ك
 ،بعمميػػػة الفيػػػـ تكػػػكيف نظػػػرة عامػػػة كشػػػاممة عػػػف نػػػكاحي الرقابػػػة الداخميػػػة داخػػػؿ المنشػػػأةكيقصػػػد 

كمػػػا يجػػػب أف تكػػػكف عميػػػو عمميػػػة  ،كأنظمػػػة الرقابػػػة التػػػي تػػػـ تصػػػميميا لنػػػكاحي النشػػػاط المختمفػػػة
تشػػغيؿ ىػػػذه األنظمػػػة، كفيػػػـ لكػػػؿ مكػػػكف مػػػف مككنػػػات الرقابػػػة الخمسػػػة بالدرجػػػة الكافيػػػة لتخطػػػيط 

 ،كذلؾ عف طريؽ القياـ بإجراءات لفيـ تصميـ األنشطة الرقابية المتعمقة بعممية التػدقيؽ ،التدقيؽ
لتػػي يتكقػػع أف تحتػػكم عمػػى غػػش أك كذلػػؾ لتحديػػد أنػػكاع البيانػػات ا ،كمػػا إذا كانػػت قػػد تػػـ تطبيقيػػا

أخطػػاء ميمػػة، كدراسػػة العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي مخػػاطر كجػػكد تمػػؾ األخطػػاء، كتصػػميـ اختبػػارات 
 5التحقؽ التفصيمية لمعمميات كاألرصدة كاختبارات التدقيؽ.

 3 عمى المدقؽ فيـ الييكؿ التنظيمي كالطرؽ المستخدمة في: كيتكجب
 .ةإرساء عالقات السمطة كالمسؤكلي -
اإلشراؼ عمى نظاـ الرقابة الداخمية، كفيـ تػدفؽ العمميػات كأنػكاع العمميػات التػي تنجػز  -

 كطرؽ تنفيذ كتشغيؿ تمؾ العمميات. ،في المنشأة
كتتمثػػؿ ميمػػة المػػدقؽ فػػي فيػػـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي اكتشػػاؼ مػػدل تنفيػػذ مككنػػات الرقابػػة الداخميػػة 

كبالتػػالي يجػػب أف يحصػػؿ المػػدقؽ  بطريقػػة مفيػػدة.مػػع تكثيػػؽ المعمكمػػات التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا 
 4عمى فيـ لعناصر الرقابة الداخمية كفقان لما يمي:

 
 

                                                           
، الجامعػػة محسػػف، محمػػكد عبػػد السػػالـ: " مػػدل اعتمػػاد المػػدققيف الخػػارجييف عمػػى المػػدققيف الػػداخمييف فػػي تقيػػيـ نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة، دراسػػة كتطبيػػؽ " 0

 .61، ص 5100اإلسالمية، كمية التجارة، غزة، 
 .61محسف، محمكد عبد السالـ: مرجع سابؽ، ص  5
 .78ميمكد، عزكز: مرجع سابؽ، ص  3
-571، ص5105/ عمػػػاف، األردف، 305التحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي /ا 4

570. 
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ؿ عمػى فيػػـ لبيئػة الرقابػة ككجػػزء مػف الحصػكؿ عمػػى ىػذا الفيػـ يجػػب أف صػيجػب أف يح .0
 يقيـ المدقؽ فيما إذا كانت:

 األخالقي.قامت اإلدارة بإحداث كالمحافظة عمى ثقافة األمانة كالسمكؾ  -
جميع عكامؿ القكة في عناصر بيئة الرقابة تكفر قاعدة مناسػبة لمعناصػر األخػرل  -

 لمرقابة الداخمية كال تؤثر عمييا نكاحي الضعؼ في بيئة الرقابة.
 أف يحصؿ عمى فيـ لتقييـ المخاطر فيما إذا كانت المنشأة تمتمؾ عممية لما يمي: .5

 لتقارير المالية.تحديد مخاطر العمؿ المتعمقة بأىداؼ ا -
 تقدير أىمية المخاطر. -   
 تقييـ احتماؿ حدكثيا. -
 اتخاذ القرارات لمعالجة ىذه المخاطر. -

كيحػدد مخػاطر  ،كبعد ذلؾ يجب أف يحصؿ عمى فيـ لتمؾ العمميػة كالنتػائج المتعمقػة بيػا
 األخطاء الجكىرية التي عجزت اإلدارة عف تحديدىا.

ألنػػكاع الرئيسػػة لألنشػػطة التػػي تسػػتخدميا المنشػػأة يجػػب أف يحصػػؿ المػػدقؽ عمػػى فيػػـ ل .3
بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ تمػػػؾ المتعمقػػػة  ،لمتابعػػػة الرقابػػػة الداخميػػػة المتعمقػػػة بإعػػػداد التقػػػارير الماليػػػة

ككيفيػػػة قيػػػاـ المنشػػػأة بػػػاإلجراءات التصػػػميمية  ،بأنشػػػطة الرقابػػػة الخاصػػػة بعمميػػػة التػػػدقيؽ
دقيؽ التػػي تسػػتجيب لممخػػاطر لعناصػػر رقابتيػػا مػػف أجػػؿ تصػػميـ المزيػػد مػػف إجػػراءات التػػ

 المقيمة.
يجػػػػب أف يحصػػػػؿ المػػػػدقؽ عمػػػػى فيػػػػـ لمصػػػػادر المعمكمػػػػات المتعمقػػػػة بأنشػػػػطة المتابعػػػػة  .4

كاألسػػاس الػػذم بمكجبػػو تعبػػر المنشػػأة أف المعمكمػػات مكثكقػػة بشػػكؿ كػػاؼ ليػػذا  ،لممنشػػأة
 اليدؼ.

أف يحصػػؿ عمػػى فيػػـ لمػػدل فاعميػػة عناصػػر الرقابػػة فػػي الكقػػت المناسػػب كمػػدل اتخػػاذ  .5
كالتحقػػػؽ مػػػف متابعػػػة اإلدارة لعناصػػػر الرقابػػػة مػػػف خػػػالؿ  ،اإلجػػػراءات التقييميػػػة الالزمػػػة

 أنشطة مستمرة أك تقييمات منفصمة أك الجمع بينيا.
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أك عػػػػػف طريػػػػػؽ  ،الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى تمػػػػػؾ المعمكمػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ خبرتػػػػػو السػػػػػابقة مػػػػػدقؽكيمكػػػػػف لم
كالعػػػػامميف عمػػػػى مختمػػػػؼ المسػػػػتكيات  ،االستفسػػػػار مػػػػف المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة كاإلشػػػػرافية المناسػػػػبة

ؿ دليػػػػؿ اإلجػػػػراءات كتكصػػػػيؼ التنظيميػػػػة بالمنشػػػػأة، مػػػػع الرجػػػػكع إلػػػػى الكتيبػػػػات كالمسػػػػتندات مثػػػػ
، كخػػرائط التػػدفؽ، كفحػػص المسػػتندات كالسػػجالت الناتجػػة عػػف النظػػاـ المحاسػػبي كنظػػاـ الكظػػائؼ

 0راقيا كبرامجيا.جعة الداخمية كأك الرقابة الداخمية، كتقارير المراجعة الخاصة بالمرا
كيعتبػػػر أيضػػػان تنفيػػػذ المقػػػابالت كاالستفسػػػارات مػػػع مػػػكظفي التػػػدقيؽ الػػػداخمي مػػػف أىػػػـ إجػػػراءات 

نفػس اإلجػراءات التػي يتبعيػا المػدقؽ الخػارجي  فألنيـ يتبعػك  ،الحصكؿ عمى فيـ الرقابة الداخمية
تػػدقيؽ أكثػر مػػف فػي الحصػػكؿ عمػى فيػػـ الرقابػة الداخميػػة، كلمػا ليػػـ مػف خبػػرة فػي المنشػػأة محػؿ ال

بشػكؿ كبيػر  ف يسػاعدك ف الػداخميك فبدء المدقؽ الخارجي مف حيث انتيى المػدقق ،المدقؽ الخارجي
عمى فيـ الرقابػة الداخميػة بأقػؿ كقػت كجيػد كتحديػد العمميػات الرئيسػة كالجكىريػة كأىػداؼ التػدقيؽ 

جػراءات الرقابػة التػي تمنػ ع كتكتشػؼ األخطػاء المرتبطة بالعمميات، كاالنحرافات التي قػد تحػدث كا 
 5كالتجاكزات التي قد تحدث.

ألنظمػة الرقابػة الداخميػة فػي المنشػأة يجػب أف ييػتـ بدراسػة كاختبػار أسػػاليب  مػدقؽكعنػد فحػص ال
انتباىػو إلػى  كيكجػو ،يػة فػي األرصػدةجكىر  إلى حدكث أخطػاءالرقابة التي قد يؤدم عدـ كجكدىا 

مرقابػػػػة الداخميػػػة فػػػػي تحديػػػد أنػػػػكاع األخطػػػػاء لالمػػػػدقؽ كيسػػػػاعد فيػػػـ  عؼ الجكىريػػػة.ضػػػػمػػػكاطف ال
كبالتػػالي تقيػػيـ طبيعػػة كتكقيػػت  ،خطػػاء الجكىريػػةالمحتممػػة كالعكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى مخػػاطر األ
كمػػف خػػالؿ معرفػػة كفيػػـ المػػدقؽ لنظػػاـ الرقابػػة  .كمػػدل الحاجػػة إلػػى المزيػػد مػػف إجػػراءات التػػدقيؽ

صدة القكائـ الماليػة إلػى جانػب إبػالغ إدارة الداخمية فإنو يستطيع إبداء رأيو حكؿ صدؽ كعدالة أر 
 3المنشأة بمكاطف الضعؼ في نظاـ الرقابة الداخمية.
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عنػػػدما يسػػػتطيع المػػػدقؽ أف يحقػػػؽ المعرفػػػة الكافيػػػة كالفيػػػـ لمنظػػػاـ المحاسػػػبي كالمنشػػػأة كأسػػػاليب 
 0 الرقابة الداخمية فإف ذلؾ يساعده في:

كبػذلؾ يمكػف  ،لدرجػة يمكػف االعتمػاد عمييػاالتأكد مػف أف إجػراءات الرقابػة الداخميػة كافيػة  .0
طار االختبارات التحميمية.  تخطيط كتحديد طبيعة كتكقيت كا 

تصميـ االختبػارات التحميميػة فػي حالػة عػدـ كفايػة إجػراءات الرقابػة لدرجػة يمكػف االعتمػاد  .5
 عمييا.

 
 لرقابة الداخميةاتكثيؽ فيـ  :2-2-1-2 

عميػػػو لمنظػػػاـ المحاسػػػبي كلنظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة ينبغػػػي عمػػػى المػػػدقؽ تكثيػػػؽ الفيػػػـ الػػػذم حصػػػؿ 
كيعتمػػد شػكؿ كنطػػاؽ ىػذا التكثيػػؽ عمػى حجػػـ كتعقيػد عمميػػات المنشػأة كطبيعػػة  ،الخػاص بالمنشػأة

النظػػاـ المحاسػػبي كنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فييمػػا، كبشػػكؿ عػػاـ فإنػػو كممػػا كػػاف النظػػاـ المحاسػػبي 
زدادت الحاجػة ليكػكف راءات المػدقؽ أكثػر شػمكلية كاكنظاـ الرقابة الداخمية معقػدان، كممػا كانػت إجػ

ميػػع الفقػػرات التػػي ج يػػا فػػييحتػػاج المػػدقؽ إلػػى تكثيػػؽ الرقابػػة الداخميػػة كىيكمكمػػا  التكثيػػؽ أشػػمؿ،
 5دكف ىذا الفيـ كالتقييـ في أكراؽ عمؿ المدقؽ.كي ،سيتـ تدقيقيا

فإنو يجب عمى المدقؽ تكثيؽ جميع العناصر األساسػية  (601)كفقان لما جاء في المعيار الدكلي 
لمفيـ التي تـ الحصكؿ عمييا فيما يتعمؽ بكؿ ناحية لممنشأة كبيئتيا بما فػي ذلػؾ كػؿ عنصػر مػف 

األخطػػاء الجكىريػػة فػػي العناصػػر المككنػػة لمرقابػػة الداخميػػة التػػي تػػـ تحديػػدىا كذلػػؾ لتقيػػيـ مخػػاطر 
عػػادة النظػػر بشػػكؿ كتيػػدؼ عمميػػة التكثيػػؽ إلػػى ، البيانػػات المسػػاعدة الفعالػػة فػػي تيسػػير العمػػؿ كا 

ثبات أف المدقؽ أدل عممو عمى الكجو الصحيح.  3مستقؿ كا 
كف أسػػػاليب متعػػػددة لتكثيػػػؽ الرقابػػػة الداخميػػػة كتقكيميػػػا بغػػػرض التأكػػػد مػػػف مػػػدل مػػػدققيسػػػتخدـ ال

طبقػػػان لممعػػػايير محاسػػػبية  فعاليتيػػػا كالتػػػزاـ العػػػامميف بتنفيػػػذىا كمػػػدل قػػػدرتيا عمػػػى إنتػػػاج معمكمػػػات
 .4المينية
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كقػػػػد قامػػػػت الباحثػػػػة بإعػػػػداد الشػػػػكؿ التػػػػالي ألىػػػػـ األسػػػػاليب المسػػػػتخدمة فػػػػي تكثيػػػػؽ فيػػػػـ الرقابػػػػة 
 الداخمية:

  

 0تكثيؽ فيـ الرقابة الداخمية(: أساليب 3الشكؿ رقـ )

 أسمكب التقرير الكصفي: .0
بػػاإلجراءات الرقابيػػة التػػي  ببمكجػػب ىػػذا األسػػمكب يحصػػؿ المػػدقؽ عمػػى كصػػؼ تفصػػيمي مكتػػك 

تتخػػذ بالنسػػبة لكػػؿ نػػكع رئيسػػي مػػف العمميػػات، كعػػادة تػػتـ متابعػػة تػػدفؽ كػػؿ نػػكع مػػف العمميػػات مػػع 
كالسػػجالت التػػي يػػتـ  المختمفػػة، كتقسػػيـ الكاجبػػاتعمػػاؿ ز المػػكظفيف الػػذيف يقكمػػكف بػػأداء األيػػتمي

 5االحتفاظ بيا كالمستندات التي يتـ إعدادىا.
 ،كػؿ جػزء مػف أجػزاء النظػاـ قرير الكصػفي يصػؿ المػدقؽ إلػى خالصػة حػكؿكمف خالؿ إعداد الت

كتسمح ىذه الطريقة بتكفير درجة مػف  .ضعفو كما ىي نقاط ،قكم أك ضعيؼ كاف إذاكتحديد ما 
 3أكثر مف نظاـ االستقصاء.المركنة 

 أسمكب خرائط التدفؽ: .5
يمكػػػف تصػػػكير نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة ألم عمميػػػة مػػػف عمميػػػات المنشػػػأة فػػػي شػػػكؿ خريطػػػة تػػػدفؽ 
معبػػران عنيػػا برسػػػـ بيػػاني بػػالرمكز لنشػػػاط معػػيف أك دكرة عمميػػات معينػػػة، تبػػيف اإلدارات كاألقسػػػاـ 

ي تػد كالجيػة التػي يرسػؿ إلييػا( كالمسػتندات الالمسػتنبأداء العممية )المصػدر الػذم أعػد المختصة 
تماميػػػا )أم  تعػػػد فػػػي كػػػؿ خطػػػكة كالػػػدفاتر التػػػي تثبػػػت بيػػػا، كاإلجػػػراءات التػػػي تتبػػػع لمعالجتيػػػا كا 

 4.عمميات التشغيمية الي تتـ عمييا(ال
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 .391-389صاـ: مرجع سابؽ، ص قريط، ع  ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف يكسؼ 5
 .551المطارنة، غساف فالح: مرجع سابؽ، ص  3
دراسػػة تحميميػػة "،  –جربػكع، يكسػػؼ محمػػكد: " مجػػاالت مسػػاىمة كظيفػػة التػػدقيؽ الػػداخمي فػي ضػػبط األداء المػػالي كاإلدارم بالجامعػػة اإلسػػالمية فػػي غػػزة  4

   . 065، ص 5115الجامعة اإلسالمية، فمسطيف، غزة، 

 أساليب تكثيؽ فيـ الرقابة الداخمية
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كتسػػػاعد خريطػػػة التػػػدفؽ المػػػدقؽ فػػػي تصػػػكر العالقػػػة المكجػػػكدة بػػػيف اإلجػػػراءات الرقابيػػػة كتسػػػييؿ 
 0.تعطي صكرة أكضح كأكثر تحديدان عف النظاـ المستخدـتمييزىا فيي 

كيعػػاب عمػػى ىػػذه الطريقػػة أف إعػػدادىا يتطمػػب كقتػػان طػػكيالن كمػػا أنيػػا قػػد تكػػكف صػػعبة الفيػػـ إذا 
فضػػػالن عػػػف أنيػػػا ال تبػػػيف اإلجػػػراءات االسػػػتثنائية كالتػػػي قػػػد تعتبػػػر ذات  ،تضػػػمنت تفاصػػػيؿ كثيػػػرة

 5ة.أىمية كبيرة لتقكيـ نظاـ الرقابة الداخمي
 :االستبياف )قائمة االستقصاء( .3

عادتيػػػا  فمػػػكظفيالىػػػك عبػػػارة عػػػف قائمػػػة مػػػف األسػػػئمة كاالستفسػػػارات تكجػػػو إلػػػى  لإلجابػػػة عمييػػػا كا 
 3لممدقؽ لمتأكد منيا عف طريؽ االختبارات العينية لمحكـ عمى قكة النظاـ.

دكرة عمميػػات، عػػف كيقػػـك ىػػذا األسػػمكب عمػػى إعػػداد قائمػػة تغطػػي إجػػراءات الرقابػػة الداخميػػة لكػػؿ 
طريؽ طرح مجمكعة مف األسئمة عف أنكاع الرقابة في كؿ جانػب مػف جكانػب المراجعػة، كتصػاغ 

)ال( إلػػى  حيػػث تشػػير اإلجابػػة بػػػ ،ىػػذه األسػػئمة بحيػػث تكػػكف اإلجابػػة عمييػػا بكممػػة )نعػػـ( أك )ال(
راء الرقػابي، )نعـ( فتػدؿ عمػى كجػكد اإلجػ بػ ةأما اإلجاب ،أكجو القصكر كنقاط الضعؼ في النظاـ

كمػا يجػب أف تصػاغ ىػذه األسػئمة بطريقػة تيػدؼ إلػى االستفسػار عػف تفصػيالت العمػؿ كخطكاتػو 
 4المتبعة في كؿ مركز نشاط.

مػف مراعػاة  مػدقؽكيراعى عند تصميـ القائمة تحديد العالقة بيف األسئمة المختمفة بطريقة تمكف ال
  5 االعتبارات التالية:

تخدمة فػي اإلجابػة عػف كػؿ سػؤاؿ كالتحقيقػات التػي تمػت إظيار مصػادر المعمكمػات المسػ .0
 لمتأكد منيا.

ؼ الجسػػػيمة فػػػي إجػػػراءات الرقابػػػة التفرقػػػة بػػػيف نػػػكاحي الضػػػعؼ البسػػػيطة كنػػػكاحي الضػػػع .5
 .الداخمية

                                                           
 .390قريط، عصاـ: مرجع سابؽ، ص   ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف يكسؼ  0
 .63محسف، محمكد عبد السالـ: مرجع سابؽ، ص  5

 3  Khanna, Vijay Kumar: "Survey on Weaknesses Of bank internal control system ", Journal of International 
Finance& Economics, Vol.9, Issue 6 , November, 2008, P. 37-38 . 

 
 .394، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  ;دحدكح، حسيف; القاضي، حسيف يكسؼ 4
 .394، ص 5118قريط، عصاـ: مرجع سابؽ، ;دحدكح، حسيف; القاضي، حسيف يكسؼ 5
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 ؼ في إجراءات الرقابة الداخمية.كاؤىا عمى كصؼ تفصيمي كنكاحي الضعاحت .3
 0المدقؽ مراعاة النكاحي التالية:كعند تصميـ األسئمة في ىذه القائمة يجب عمى 

يجػػػب أف تكػػػكف األسػػػئمة شػػػاممة لجميػػػع عناصػػػر النشػػػاط كالعمميػػػات التػػػي تمارسػػػيا الجيػػػة  .0
 المطمكب مراجعتيا كتدقيقيا.

يجب أف تكػكف األسػئمة مصػاغة بمغػة سػيمة كبسػيطة كمفيكمػة كمختصػرة بحيػث ال تبعػث  .5
 عمى الممؿ.

كتكضع فػي مجمكعػات  ،نشاط مف األنشطةيجب أف تككف األسئمة مباشرة لكؿ عممية أك  .3
 متجانسة.

الختبػػار  ،إمكانيػػة إعػػادة صػػياغة بعػػض األسػػئمة فػػي مكضػػع آخػػر مػػف مجمكعػػة األسػػئمة .4
مدل دقة كصدؽ اإلجابة عمى السؤاؿ األصمي المعاد صياغتو مع ترؾ الفرصة لكػؿ مػف 

ظػػػات كػػؿ مػػػا كرد مػػف أسػػئمة فػػػي شػػكؿ مالح يء رأيػػو بحريػػػة فػػيجيػػب عمػػى القائمػػػة إلبػػدا
 يكتبيا بنفسو.

عمػػػى نحػػػك سػػػريع  تػػػدقيؽكمػػػف مزايػػػا اسػػػتخداـ ىػػػذه القائمػػػة أنيػػػا تغطػػػي كػػػؿ جانػػػب مػػػف جكانػػػب ال
، كيتمثؿ العيب الرئيسػي فػي أنػو يػتـ فحػص الجكانػب الفرديػة فػي نظػاـ لتدقيؽكمناسب في بداية ا

 5.العميؿ دكف أف يتـ تكفير رؤية عامة
فػذلؾ أمػر مرغػكب بشػدة فػي  ،تقصػاء كخريطػة التػدفؽكيمكف لممدقؽ استخداـ كالن مف قائمػة االس

الكاقػػع العممػػي حيػػث تػػكفر خػػرائط التػػدفؽ رؤيػػة عامػػة عػػف النظػػاـ، بينمػػا تعتبػػر قائمػػة االستقصػػاء 
مػػػف أنػػػكاع الرقابػػػة المختمفػػػة التػػػي يجػػػب أف تكػػػكف  اريػػػة مفيػػػدة لتػػػذكير المػػػدقؽ بالعديػػػدقائمػػػة اختب

 3سيتكفر لممدقؽ كصؼ ممتاز لمنظاـ. مكجكدة، كعندما يتـ استخداـ األسمكبيف معان 
كتػػػرل الباحثػػػة أف أسػػػمكب خػػػرائط التػػػدفؽ ىػػػك األفضػػػؿ ألنػػػو يعتمػػػد عمػػػى تصػػػكير نظػػػاـ الرقابػػػة 
الداخميػػػة كتفاصػػػيمو برسػػػـك بيانيػػػة لكػػػؿ نشػػػاط أك دكرة عمميػػػات ممػػػا يسػػػاعد المػػػدقؽ عمػػػى تصػػػكر 

الؿ النظػاـ ممػا يعطػي صػكرة جميع العالقات المكجكدة بيف اإلجراءات الرقابية كتدفؽ البيانات خػ
 أكضح كأكثر تحديدان عف نظاـ الرقابة الداخمية كتحديد نكاحي الضعؼ كالقصكر فيو.

                                                           
 .548سرايا، محمد السيد: مرجع سابؽ، ص  0
 .41، ص 5111القاضي، حسيف يكسؼ; دحدكح، حسيف: مرجع سابؽ، 5
 .396، ص 5118القاضي، حسيف يكسؼ; دحدكح، حسيف; قريط، عصاـ: مرجع سابؽ،  3
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 تحديد مخاطر الرقابة الداخمية :2-2-1-3
 مفيكـ مخاطر الرقابة الداخمية. أ

مػف المخاطر الناتجة عف احتماؿ عدـ تمكف أنظمة الرقابػة الداخميػة مخاطر الرقابة الداخمية ىي 
 0منع كاكتشاؼ األخطاء كالتحريفات المادية في بند معيف أك مجمكعة مف البنكد.

كيرتبط ىذا النكع مف المخاطر بفيـ المدقؽ لبيئة العمؿ كفاعمية إجراءات الرقابػة الداخميػة، حيػث 
كممػػػا كػػػاف معامػػػؿ الخطػػػر الػػػذم يمكػػػف تحديػػػده  ،أنػػػو كممػػػا كانػػػت الرقابػػػة الداخميػػػة أكثػػػر فاعميػػػة

 5الرقابية أقؿ.لممخاطر 
فػي رصػيد حسػاب مػا كجػكد تحريػؼ  خطػرأنػو عمػى ير التدقيؽ الدكلية خطر الرقابة عرفت معايك 

مػػع تحريفػػات فػػي أرصػػدة أك  ف ىػػذا التحريػػؼ جكىريػػان كقػػد يكػػك  ،نػػكع معػػيف مػػف العمميػػات يأك فػػ
يمكػػف منػػع ىػػذا االنحػػراؼ أك اكتشػػافو أك تصػػحيحو فػػي الكقػػت المناسػػب مػػف  كال ،عمميػػات أخػػرل

 3الؿ نظـ الرقابة الداخمية في المنشأة.خ
تكقػػع المػػدقؽ لمػػدل قػػدرة الرقابػػة الداخميػػة عمػػى منػػع كمػػا عرفيػػا الكثيػػر مػػف البػػاحثيف عمػػى أنيػػا 

التحريفػػات الجكىريػػة مػػف الحػػدكث أصػػالن أك قػػدرتيا عمػػى اكتشػػاؼ تمػػؾ التحريفػػات كتصػػكيبيا فػػي 
 4حاؿ حدكثيا.

بعػػد حصػػكؿ المػػدقؽ عمػػى فيػػـ لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي المنشػػأة مػػف حيػػث تصػػميمو ككيفيػػة ك 
ر خطػػػػكجػػػػزء مػػػػف عمميػػػػة التقػػػػدير الكميػػػػة لتطبيقػػػػو، يقػػػػـك بعمميػػػػة تقػػػػدير أكليػػػػة لمخػػػػاطر الرقابػػػػة 

كػػؿ عمميػػة لر الرقابػػة حيػػث يػػتـ تقػػدير خطػػ ،لعمميػػة التػػدقيؽالتحريفػػات الجكىريػػة بيػػدؼ التخطػػيط 
كمػػػف ثػػػـ إجػػػراء  ،الرئيسػػػية عػػػف طريػػػؽ تحديػػػد مػػػكاطف الضػػػعؼ كتسػػػجيميا كتكثيقيػػػا مػػػف العمميػػػات

 5ر المقدر.كيتـ تحديد حجميا كفؽ مستكل الخط ،اختبارات الرقابة

                                                           
بة الكطنية، الذنيبات، عمي عبد القادر: "تدقيؽ الحسابات في ضكء معايير التدقيؽ الدكلية كاألنظمة كالقكانيف المحمية: نظرة كتطبيؽ"، دائرة المكت 0

 . 5116الطبعة األكلى، عماف، األردف، 
 . 048، عمي عبد القادر: مرجع سابؽ، ص الذنيبات 5
ربػػي لممحاسػػبيف االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: " تطػػكرات المعػػايير الدكليػػة لممارسػػة أعمػػاؿ التػػدقيؽ كالتأكيػػد كقكاعػػد أخالقيػػات المينػػة "، ترجمػػة المجمػػع الع 3

 .5101القانكنييف، األردف، إصدار
4 Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S.: "Auditing and assurance services: An Integrated Approach", 
14th edition, New jersey, Prentice Hall, 2012, P. 320. 
5 Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S: ,Op.Cit, P. 317. 
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داؼ التػػدقيؽ خػػالؿ تحقػػؽ أىػػ فػػياألدلػػة حػػكؿ تقيػػيـ فعاليػػة عناصػػر الرقابػػة  عمميػػة جمػػعكتسػػاعد 
نػػد تصػػميـ كتنفيػػذ الرقابػػة خػػالؿ مرحمػػة يطمػػؽ عمػػى إجػػراءات جمػػع األدلػػة عحيػػث فتػػرة التػػدقيؽ، 

زكد المػػدقؽ بالمعمكمػػات الضػػركرية ىػػذا يػػك  ،الفيػػـ )إجػػراءات التكصػػؿ إلػػى فيػػـ الرقابػػة الداخميػػة(
لتخطػػيط التػػدفؽ، أمػػا اإلجػػراءات التػػي يػػتـ اسػػتخداميا الختبػػار مػػدل فعاليػػة عناصػػر الرقابػػة فػػي 

تػزكد المػدقؽ بأدلػة  ، كىػيارات الرقابػة(تدعيـ تخفيض مخاطر الرقابة المقدرة فيطمؽ عمييا )اختبػ
 0إثبات الستخداميا في تقدير المخاطر.

 خطكات تحديد كتقدير مخاطر الرقابة:. ب
 5لتقدير مخاطر الرقابة حدد أرثر الخطكات التالية:

 ة لمعمميات المالية.ينكاع الرئيساألتحديد أىداؼ التدقيؽ المرتبطة بالعمميات لكؿ نكع مف  .0
 كأنكاع محددة لمرقابة ذات الصمة بأىداؼ التدقيؽ المحددة.تحديد أساليب  .5
مكػف أف تحػدث نتيجػة نقػص قصػكر كاألخطػاء كالمخالفػات التػي يتحديد أكجػو الضػعؼ كال .3

 الرقابة.
 .تقدير مخاطر الرقابة .4

 3كيقـك المدقؽ بتقدير المخاطر عمى أنيا بالحد األقصى إذا تكصؿ إلى أنو:
 .رقابية تتعمؽ بأحد التأكيداتليس مف المحتمؿ كجكد أنشطة  .0
 ليس مف المحتمؿ أف تككف األنشطة الرقابية فعالة. .5
ألنػو يتطمػب مػف المػدقؽ جيػدان أكبػر مػف االعتمػاد عمػى  ،تقكيـ فاعمية األنشطة غيػر مجػد .3

 إجراءات التحقؽ لألرصدة كالعمميات كاختبارات التدقيؽ التحميمية.
 
 
 

                                                           
1 Arens & Loebbecke: "Auditing and Integrated Approach", Prentice Hall, inc, New jersey, 2002, P. 396.  
2 Arens & Loebbecke: ,Op.Cit,  P. 402. 

كطنية، " مشركع معايير المراجعة الداخمية السعكدية كقكاعد السمكؾ الميني "، مكتبة الممؾ فيد ال (SOCPA):الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف  3
 .905، ص. 5114الرياض، 
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 0في ىذه الحالة: ى المدقؽكيجب عم ،مف الحد األقصىبتقدير المخاطر بأقؿ المدقؽ كقد يقـك 
تحديد أنشطة رقابية محػددة كتتعمػؽ بتأكيػدات معينػة مػف المحتمػؿ أف تمنػع أك تكشػؼ أم  .0

 بيانات تحكم عمى غش أك أخطاء ميمة.
 القياـ باختبارات رقابية لتقكيـ فاعمية ىذه األنشطة الرقابية. .5

فمػػػثالن فػػػي حػػػاؿ كػػػاف تقػػػدير  ،خطػػػر الرقابػػػة المقػػػدريتكقػػػؼ مػػػدل تطبيػػػؽ اختبػػػارات الرقابػػػة عمػػػى 
المخػػػاطر متكسػػػط أك ضػػػعيؼ فالبػػػد مػػػف تػػػكفر اختبػػػارات كافيػػػة لمعناصػػػر الرقابيػػػة تكضػػػح مػػػدل 

 5.فاعمية تحقيؽ أىداؼ التدقيؽ لمعمميات
كيمكف لممدقؽ عنػد تقيػيـ مخػاطر الرقابػة االسػتعانة بػأكراؽ عمػؿ التػدقيؽ الػداخمي المتعمقػة بتقيػيـ 

كتحديػد  ،لرقابػة التػي تحتػكم عمػى كصػؼ كتكثيػؽ الرقابػة الداخميػة لكػؿ عمميػات المنشػأةمخاطر ا
كتحديػػػد األخطػػار التػػي قػػػد تحػػدث كاحتمػػػاؿ  ،كتصػػميـ أنظمػػػة الرقابػػة ،أىػػداؼ تػػدقيؽ كػػػؿ عمميػػة

األخطػػػػػاء كاإلجػػػػػراءات التػػػػػي تمثميػػػػػا كفاعميػػػػػة تمػػػػػؾ اإلجػػػػػراءات فػػػػػي منػػػػػع أك اكتشػػػػػاؼ  ،حدكثػػػػػو
 3.ثكالتجاكزات التي قد تحد

  
 الداخمية الرقابةأنظمة اختبار  :2-2-1-4

عػد ،بعد انتياء المدقؽ مػف تكثيػؽ فيمػو لمرقابػة الداخميػة  ،التقػارير الكصػفيةاد خػرائط التػدفؽ أك كا 
عميػػػو أف يتحقػػػؽ مػػػف أف اإلجػػػراءات المكصػػػكفة ىػػػي التػػػي تنفػػػذ فعػػػالن بالمنشػػػأة، كىنػػػا يظيػػػر دكر 

تركػػػز عمػػػى مػػػدل تنفيػػػذ اإلجػػػراءات الرقابيػػػة كااللتػػػزاـ بيػػػا، فاختبػػػارات الرقابػػػة  4.اختبػػػارات الرقابػػػة
كينبغػػي أف يػػتـ القيػػاـ بيػػا عمػػى مػػدار الفتػػرة المحاسػػبية، كتتعمػػؽ ىػػذه االختبػػارات باألسػػئمة الػػثالث 

 5التالية:
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 ىؿ تـ تنفيذ اإلجراءات الرقابية. .0
 كيؼ تـ تنفيذ اإلجراءات الرقابية .5
 مف نفذ ىذه اإلجراءات الرقابية. .3
ؼ كقػػكة النظػػاـ، مػػف األمثمػػة ضػػعاالختبػػارات التػػي تحػػدد مػػكاطف  لي يقػػـك المػػدقؽ بتصػػميـكبالتػػا

عمى ىذه االختبػارات مراجعػة المسػتندات، كالتحقػؽ مػف أرصػدة الحسػابات، كتحديػد فتػرة االختبػار 
كحتى يككف المدقؽ عمػى عمػـ بعػدـ كجػكد تغيػرات  ،حتى يتـ حصر كؿ األنظمة خالؿ تمؾ الفترة

 0مى القكائـ كالسجالت.أك تعديالت ع
تيػػدؼ اختبػػارات الرقابػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف أف أسػػاليب الرقابػػة فػػي المنشػػأة تطبػػؽ بػػنفس الطريقػػة ك 

كأف المكظفيف في المنشأة ممتزمػكف بتطبيػؽ إجػراءات كأسػاليب الرقابػة، كيجػب  ،ضعت بياك التي 
عمػػػػى إدارة المنشػػػػأة أف تحػػػػث المػػػػكظفيف عمػػػػى االلتػػػػزاـ بيػػػػذه اإلجػػػػراءات كاألسػػػػاليب عػػػػف طريػػػػؽ 

لكػػػي يكػػػكف عمػػػى عمػػػـ تػػػاـ بمسػػػئكلياتو كمػػػا ىػػػك شػػػخص  اء الميػػػاـ المخصصػػػة لكػػػؿتػػػدريبيـ كأد
 5المطمكب منو.

التػدقيؽ دلػة مػا يكفػي مػف أكما أف اليدؼ الرئيسي مف اختبارات الرقابة يكمف في الحصػكؿ عمػى 
 3:المناسبة فيما يخص فعالية عمؿ كؿ مف

تصػػميـ النظػػاـ المحاسػػبي كنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة، كذلػػؾ لبيػػاف فيمػػا إذا كانػػت ىػػذه األنظمػػة  .0
 أك تصحيحيا.مصممة بشكؿ مالئـ لمنع المعمكمات الخاطئة أك اكتشافيا 

 كيفية عمؿ الضكابط خالؿ الفترة. .5
مػػػدقؽ األخػػػذ فػػػي االعتبػػػار أنػػػكاع األخطػػػاء أك الغػػػش المحتمػػػؿ إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ ينبغػػػي عمػػػى ال

حػػػػدكثيا فػػػػي غيػػػػاب الرقابػػػػة الالزمػػػػة، كتحديػػػػد مجػػػػاالت رقابػػػػة التقػػػػارير الماليػػػػة الالزمػػػػة لمنػػػػع أك 
الضػػركرية قػػد صػػممت بشػػكؿ مالئػػـ كتػػـ اكتشػػاؼ األخطػػاء كالغػػش، كتحديػػد مػػا إذا كانػػت الرقابػػة 

 4تنفيذىا، كتحديد نقاط الضعؼ كتصميـ برامج أساسية لمتدقيؽ تعكس نقاط الضعؼ المحددة.
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 :كأىميا راءات لتنفيذ اختبارات الرقابةيستخدـ المدقؽ مجمكعة مف اإلجك 
االستفسػار ال يعػد عمػى الػرغـ مػف أف  :االستفسار مف األفػراد المناسػبيف عػف كيفيػة أداء األعمػاؿ .0

 0مصدران قكيان لألدلة عف فعالية الرقابة الداخمية، إال أنو يعد شكالن مالئمان لمتكصؿ لألدلة.
يف أف يحػرص فػي البحػث عػف تعزيػز كيككف االستفسار شفكيان أك كتابيان، كعمى المدقؽ فػي الحػالت

ان ذاتيػػان يعتمػػد عمػػى تفسػػير جابػػات التػػي يتمقاىػػا قبػػؿ أف يقتنػػع بيػػا، كيعتبػػر ىػػذا األسػػمكب أسػػمكباإل
 5المدقؽ كحكمو الشخصي.

 3كيعتبر االستفسار صالحان لمتطبيؽ في الحاالت التالية:
سػكمة ر حظة انحػراؼ فػي تطبيػؽ القكاعػد المحاؿ تقييـ أنظمة الرقابة الداخمية إذا ما تـ مال في -

 أك تعديؿ فييا.
الػػدفاتر لمتأكػػد مػػف أف ذلػػؾ يتماشػػى مػػع عنػػد االستفسػػار عػػف أسػػاس بعػػض القيػػكد المثبتػػة فػػي  -

 المبادئ السميمة.
عند استقصاء االلتزامات المثبتػة فػي الػدفاتر نيايػة العػاـ سػكاء كانػت الحاليػة أك المسػتقبمية أك  -

 العرضية.
 في االستفسار عف نتائج بعض العمميات المعمقة. -

عمػػى كيفيػػة تكجيػػو األسػػئمة  كتتكقػػؼ قػػكة األدلػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المػػدقؽ مػػف خػػالؿ االستفسػػار
 4كصياغتيا.

مػف األدلػة مجمكعػة العديػد مػف أسػاليب الرقابػة  ينتج عػف فحص المستندات كالسجالت كالتقارير: .5
المسػػتندية، فيقػػـك المػػدقؽ بفحػػص المسػػتندات لمتأكػػد مػػف تكافقيػػا كاكتماليػػا كأف التكثيقػػات الكاجػػب 

                                                           
 .416أرينز، ألفيف; لكبؾ، جيمس: مرجع سابؽ، ص  0
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عمػػى أدلػػة تػػكفر لػػو قناعػػة بػػأف الضػػكابط كبػػذلؾ يحصػػؿ المػػدقؽ  0تكاجػػدىا قػػد تػػـ تنفيػػذىا فعػػالن.
.  5الرقابية تعمؿ كما ىك مرسـك

حاؿ كجكد تكثيؽ مكثؼ، يقـك باختبار الرقابة مف خالؿ المستندات المؤيػدة لصػفقات معينػة  يكف
مختػػػػارة تحػػػػدث خػػػػالؿ فتػػػػرة التػػػػدقيؽ، كىػػػػدؼ فحػػػػص كاختبػػػػار تمػػػػؾ المسػػػػتندات ىػػػػك تحديػػػػػد أف 

ريح سػػميـ بالصػػفقة كعمػػؿ مراجعػػات كتحديػػد الحسػػابات المسػػتندات تحػػكم دلػػيالن عمػػى كجػػكد تصػػ
 3كالتأكد بأنيا ال تحكم أخطاء جكىرية.

 ينػػتج يكجػػد العديػػد مػػف أنشػػطة الرقابػػة الداخميػػة ال مالحظػػة األنشػػطة المتعمقػػة بالرقابػػة الداخميػػة: .3
 ، عمى سبيؿ المثاؿ يعتمد التأكد مف كجػكد الفصػؿ بػيف الكاجبػات عمػى تنفيػذ ميػاـمستنداتعنيا 

، لػذلؾ فػي ىػذه األسػاليب ال يػتـ تكثيػؽ ىػذا األداء المفصػؿ محددة بكاسطة أفراد محػدديف، كعػادة
 عمى المدقؽ أف يالحظيا بنفسو.ك ال يكجد بشأنيا أدلة مستندية 

يكجد أيضان العديد مف أنشطة الرقابة الداخمية ينتج عنيا مسػتندات  إعادة تأدية الضكابط الرقابية: .4
 4كلكف ال يككف محتكاىا كافيان لممدقؽ لتقدير مدل فعالية تنفيذىا. ،كسجالت

عميػو  ،بشػكؿ صػحيحكسػجمت ىذه الحالة لكي يحدد المدقؽ ما إذا كانت الصػفقات قػد نفػذت  يف
أف يقػػػـك بإدخػػػاؿ صػػػفقات افتراضػػػية فػػػي النظػػػاـ كعػػػف طريػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف اإلجػػػراءات، كتكػػػكف 

قػدرة النظػاـ عمػى اكتشػاؼ كتصػحيح األخطػاء فػي  الصفقات مصممة مف جانػب المػدقؽ الختبػار
 5الحصكؿ عمى البيانات كمعالجتيا.
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 الرقابة الداخميةتقييـ  :2-2-1-5
اسػػتنادان إلػػى نتػػائج اختبػػارات الرقابػػة، فإنػػو عمػػى المػػدقؽ تقػػكيـ مػػا إذا كانػػت الضػػكابط الداخميػػة قػػد 

 0الرقابة.صممت كتعمؿ كما ىك متكقع عند التقدير األكلي لمخاطر 
 5كفي ىذه الحالة يمكف أف يصؿ المدقؽ إلى أحد االستنتاجيف التالييف:

يصؿ المدقؽ إلػى ىػذا االسػتنتاج مػف خػالؿ نتػائج الفحػص  عدـ االعتماد عمى نظـ الرقابة: :أكالن 
المبػػدئي الػػذم قػػاـ بػػو لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة المطبػػؽ فػػي المنشػػأة عمػػى أسػػاس أنػػو تكصػػؿ إلػػى 

 التالية:النتائج 
كأنػػو ال يصػػمح بصػػفة عامػػة فػػي  ،ال جػػدكل مػػف دراسػػة كتقيػػيـ النظػػاـ القػػائـ بشػػكؿ تفصػػيمي -

 مجاؿ تحديد نطاؽ االختبارات األساسية لممراجعة.
أف أم عمميػػة تقيػػيـ تفصػػيمي أك دراسػػة إضػػافية لمنظػػاـ سػػتكمؼ نفقػػات تفػػكؽ بكثيػػر المنػػافع  -

  المتكقعة مف ىذا الفحص أك تمؾ الدراسة.
كبػػذلؾ يقػػـك  ،يتكقػػؼ المػػدقؽ عػػف إجػػراء أم دراسػػة أك تقيػػيـ جديػػد لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة التػػاليكب

المػػػػدقؽ بتصػػػػميـ برنػػػػامج االختبػػػػارات األساسػػػػية لممراجعػػػػة بػػػػدكف االعتمػػػػاد عمػػػػى أم إجػػػػراء مػػػػف 
مػى حيػث يػتـ اسػتبعاد اختبػارات الرقابػة كالتركيػز ع ،إجراءات الرقابة الداخمية التػي تتبعيػا المنشػأة

 عناصر القكائـ المالية. التحقؽ مفالقياـ باالختبارات التي تيدؼ إلى 
كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يعػػػرض المػػػدقؽ األسػػػباب الرئيسػػػة لعػػػدـ قيامػػػو بدراسػػػة تفصػػػيمية لنظػػػاـ الرقابػػػة 

 الداخمية.
يصػؿ المػػدقؽ إلػى ىػذا االسػتنتاج عنػدما يػرل أف نظػاـ الرقابػػة  االعتمػاد عمػى نظػـ الرقابػة: :ثانيػان 
مية المطبؽ في المنشأة يمكف االعتماد عميو في مجاؿ كضع برنػامج مراجعتػو، كلػذلؾ فعميػو الداخ

جػػػراءات الرقابػػػة فػػػي تزكيػػػده  االسػػػتمرار فػػػي فحػػػص كتقيػػػيـ النظػػػاـ لتحديػػػد مػػػدل كفايػػػة أسػػػاليب كا 
 بدرجة معقكلة مف التأكد بعدـ كجكد أخطاء كمخالفات جكىرية.
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ذ باالعتبػار أسػباب الخطػأ كطبيعتػو، عػدد مػرات كقػكع كعند اكتشاؼ المدقؽ ألم أخطاء فإنو يأخ
كخاصػة عمػى التقػارير الماليػة،  ،كاآلثار المترتبة عمػى الخطػأ ،الخطأ، كالمسؤكؿ عف كقكع الخطأ

مػػع معرفػػة مػػدل تػػأثير ىػػذا  ،مػػع ضػػركرة إبػػالغ المسػػتكل اإلدارم المناسػػب بيػػذا الخطػػأ كأسػػبابو
 0الخطأ عمى رأم المدقؽ كتقرير المراجعة.

فعمػػػى المػػػدقؽ أف يحػػػدد أم نقػػػاط ضػػػعؼ أك  ،مػػػا فػػػي حالػػػة عػػػدـ كقػػػكع أك اكتشػػػاؼ أم أخطػػػاءأ
ثغػػػرات فػػػي نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة كمناقشػػػة اإلدارة فػػػي إمكانيػػػة معالجتيػػػا بيػػػدؼ تطػػػكير النظػػػاـ 

 5كزيادة فاعميتو.
األمكر كفي مجاؿ تقييـ نظاـ الرقابػة الداخميػة يفضػؿ أف يحصػؿ المػدقؽ عمػى إقػرار مػف اإلدارة بػ

 3التالية:
 مسؤكلية اإلدارة عف تصميـ نظاـ الرقابة الداخمية كالتأكد مف كفاءتو كفاعميتو. -
إف اإلدارة قدمت لممدقؽ كافة المعمكمػات المتػكفرة لػدييا عػف تصػميـ أك تنفيػذ نظػاـ الرقابػة  -

 الداخمية.
تغيػرات أك تعػديالت ىامػة إف اإلدارة قدمت لممدقؽ كافة المعمكمات المتكفرة لػدييا عػف أم  -

 حدثت في نظاـ الرقابة الداخمية خالؿ العاـ.
شػػػػؾ أف ىػػػػذه  كال4كعمػػػػى المػػػػدقؽ تقيػػػػيـ محتكيػػػػات ىػػػػذا اإلقػػػػرار كتحديػػػػد أم تحفظػػػػات كاردة فيػػػػو.

 5 المعمكمات تفيد المدقؽ في تحديد:
 نطاؽ الفحكص الالزمة لممراجعة. -
 طبيعة إجراءات المراجعة الالزمة. -
 الفحكص كاإلجراءات الالزمة لممراجعة. تكقيت ىذه -
 حجـ الفحكصات كاإلجراءات المطمكبة لممراجعة. -
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فاعمية الرقابة الداخمية تؤثر في كمية االختبارات التػي يقػـك بيػا المػدقؽ، فػإذا كانػت كبالتالي فإف 
د ذلػػؾ فػػإف كجػػك الرقابػػة فعالػػة فيحتػػاج المػػدقؽ إلػػى اختبػػارات أقػػؿ كالعكػػس بػػالعكس، عػػالكة عمػػى 

كبالتػػالي  ،تسػػاعد المػػدقؽ فػػي إبػػداء تأكيػػد باكتشػػاؼ األخطػػاء كالغػػش بسػػرعة، رقابػػة داخميػػة فعالػػة
القػكائـ  ةتسػاعده عمػى تحديػد إجػراءات المراجعػة المناسػبة التػي تمكنػو مػف إبػداء الػرأم حػكؿ عدالػ

 0المالية.
 
 اإلبالغ عف فعالية الرقابة الداخمية :2-2-1-6 

فيػػػـ لمرقابػػػة الداخميػػػة عنػػػد تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر األخطػػػاء  يطمػػػب مػػػف المػػػدقؽ الحصػػػكؿ عمػػػى
بيػدؼ يجب عمى المػدقؽ النظػر فػي الرقابػة الداخميػة  ،كعند إجراء تقييـ ليذه المخاطر ،الجكىرية

 5رأم حكؿ فعالية الرقابة. تككيفيدؼ بكليس  ،تصميـ إجراءات التدقيؽ المناسبة
عمػػػى ضػػػركرة قيػػػاـ اإلدارة  Serbans Oxleyقػػانكف لػػذلؾ نصػػػت معػػػايير الرقابػػػة كالمراجعػػػة ك 

بػداء رأيػو بمػدل صػدقو  المػدقؽثػـ قيػاـ  ،بإعداد تقرير لتقكيـ الرقابة الداخمية بتقػكيـ ىػذا التقريػر كا 
 3كدقتو.

كفي  ،فيـ الرقابة الداخمية أثناء مرحمة قد يدرؾ المدقؽ كجكد مكاطف ضعؼ في الرقابة الداخميةف
عػػػف نػػػكاحي  بأسػػرع مػػػا يمكػػػفكالمكمفػػػيف بالحككمػػػة اإلدارة الغ إبػػػىػػذه الحالػػػة يجػػػب عمػػػى المػػدقؽ 

كالتػػي فػػي الػػرأم المينػػي لممػػدقؽ أنيػػا  ،كالتػػي حػػددىا أثنػػاء التػػدقيؽ ،القصػػكر فػػي الرقابػػة الداخميػػة
، كيكػػكف تبميػػغ اإلدارة بنقػػاط الضػػعؼ الميمػػة عػػادةن كتابيػػان أك ىميػػة كافيػػة لتسػػتحؽ عنػػايتيـذات أ
 4ىذا التبميغ في أكراؽ العمؿ.كعندىا يجب تكثيؽ  ،شفكيان 

ينبغي مناقشة نقاط الضعؼ كالقكة في نظاـ الرقابػة الداخميػة مػع المسػؤكليف بالمنشػأة، كعػادة مػا ك 
يقػػـك المػػدقؽ بإرسػػاؿ خطػػاب إلػػى إدارة المنشػػأة يكضػػح فيػػو كجيػػة نظػػره لتمػػؾ األمػػكر كاقتراحاتػػو 

ترتب عميػػو تكيعتبػػر ىػػذا الخطػػاب جػػزءان ىامػػان مػػف أجػػزاء عمميػػة التػػدقيؽ، نظػػران ألنػػو سػػ ،لعالجيػػا
تحسيف أساليب الرقابة الداخمية في المنشأة، كمف ناحيػة المػدقؽ يعتبػر ىػذا الخطػاب بمثابػة دليػؿ 
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إلػػػػى المشػػػاكؿ الخاصػػػػة بنظػػػػاـ الرقابػػػػة  المنشػػػػأةعمػػػى قيػػػػاـ المػػػػدقؽ بمسػػػػؤكليتو نحػػػك تكجيػػػػو إدارة 
كفػي حالػة األخػذ  ،المكمفيف بالحككمة عمى الكفاء بمسؤكلياتيـ اإلشػرافيةكما أنو يساعد ة، الداخمي

 0االختبارات. خطاب قد يترتب عمى ذلؾ تخفيض مدلبما جاء بيذا ال
 5 عند إعداد المدقؽ ليذا الخطاب عميو أف يأخذ في االعتبار العكامؿ كالعناصر التالية:ك 
 كالجية التي تـ تدقيقيا كمراجعتيا. مدقؽالذم تـ بيف ال اإلشارة في الخطاب إلى التعاقد .0
 ارة بمسؤكليتيا حكؿ نظاـ الرقابة الداخمية كتطكيره.إلدتذكير ا .5
 المكتشفة في نظاـ الرقابة الداخمية.نكاحي القصكر كصؼ  .3
كجيػػة نظػػر المػػدقؽ فػػي نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كمػػدل مالءمتػػو أك عػػدـ مالءمتػػو فػػي تحقيػػؽ  .4

 المرجكة.األىداؼ 
 كتكصياتو بشأف معالجة أم سمبيات أك نقاط ضعؼ في النظاـ. مدقؽاقتراحات ال .5
 تحديد درجة اعتماد المدقؽ عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تنفيذ برنامج مراجعتو. .6
كتابػػة الخطػػاب عمػػى األكراؽ الرسػػمية لمكتػػب المػػدقؽ مػػع بيػػاف التػػاريخ كالتكقيػػع كرقػػـ سػػجمو  .7

 نة.كشيادتو لممارسة المي
 
 الرقابة الداخمية نظاـأثر تكنكلكجيا المعمكمات في دراسة  :2-2-2

كمػػػػع التطػػػػكر اليائػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاؿ  ،اعيةنتيجػػػػة لمتطػػػػكر المتسػػػػارع فػػػػي الحيػػػػاة االقتصػػػػادية كالصػػػػن
تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات ككسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ، اتجيػػػػت كافػػػػة العمػػػػـك لمكاكبػػػػة ىػػػػذا التطػػػػكر كخاصػػػػة 

 3مـك إفادة مف ىذا التطكر.المحاسبة التي كانت مف أكثر الع
بػػات العػػالـ يسػػعى إلػػى ك  ،حيػػث أصػػبحت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات ضػػركرة مػػف ضػػركريات العصػػر

تبنييػػا بشػػكؿ كبيػػر لمػػا أحدثتػػو مػػف تحػػكالت كبيػػرة فػػي مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة، كأصػػبح ضػػركريان 
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ميمػان مػف عػالـ  كعميػو فقػد أصػبحت جػزءان  ،األخذ بيا لمكاكبػة التطػكر اليائػؿ فػي ىػذه التكنكلكجيػا
 0األعماؿ.

عممػػت المؤسسػػػات عمػػػى  ،مػػع زيػػػادة التطػػكر التكنكلػػػكجي كتنػػػامي اسػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات
عمػػى مينػة المحاسػبة كالمراجعػػة ممػا أحػػدث تغيػرات جكىريػة تفادة مػف المعالجػػة االلكتركنيػة، االسػ

 5عمى النحك التالي: ؿ المدقؽكخاصة آلية عم
كمعرفة المدقؽ كتأىيمو العممي، إذ أكجبت عميو اإللماـ التاـ بسياسات التغير في ثقافة  -

 تكنكلكجيا المعمكمات كالتشغيؿ االلكتركني كلغات كبرامج الحاسكب.
كالسػػيما أف جػػزءان كبيػػران مػػف عناصػػر النظػػاـ  ،إعػػادة النظػػر فػػي خطػػة كبرنػػامج التػػدقيؽ -

 تندات كالقكائـ كالتقارير.المحاسبي مكجكد داخؿ جياز الحاسكب مثؿ الدفاتر كالمس
إعػادة النظػػر فػي أدلػػة اإلثبػات كاالسػػتفادة مػػف الحاسػكب كأسػػاليب بحػكث العمميػػات فػػي  -

 الحصكؿ عمى مزيد مف األدلة.
 كاالستفادة مف مدخؿ المراقبة كالتحكـ الذاتي. ،تعديالت في آلية نظـ الضبط الداخمي -
 بة بما يتالءـ مع التطكرات الحديثة.ؽ إعداد كعرض تقارير المراقر إعادة النظر في ط -

كبالتػػػالي فػػػإف اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات يسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف الرقابػػػة الداخميػػػة عػػػف طريػػػؽ 
كالتػػي  ،كالتػػي تتجمػػى فػػي الرقابػػات المبرمجػػة ،التحػػكؿ نحػػك الرقابػػات اليكميػػة مػػف خػػالؿ الحاسػػكب

غيميا، كبالتػػالي سيصػػبح احتمػػاؿ تسػػاعد عمػػى اختبػػار التحقػػؽ مػػف تػػكازف كػػؿ عمميػػة ماليػػة يػػتـ تشػػ
كبالتػػالي ستسػػاعد المػػدقؽ عمػػى تقػػدير خطػػر  ،تحريفػػات أقػػؿ، كاحتمػػاالت اكتشػػافيا سػػتككف أكبػػر

 3الرقابة عمى أنو منخفض مقارنة بالمعالجة التقميدية.
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كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات يمكف أف يتسبب في مخاطر جديػدة مثػؿ 
لتكنكلػػكجي، كعػػدـ كفػػاءة األفػػراد القػػائميف عمػػى تطبيقيػػا، األمػػر الػػذم يتطمػػب مػػف مخػػاطر الغػػش ا

 0كأخذىا بالحسباف عند تقدير خطر الرقابة الداخمية. ،المدقؽ عدـ تجاىميا
 أىميا: ،ممية الرقابة أصعب ألسباب عدديةإف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات جعؿ ع

 5غياب مستندات اإلدخاؿ. .0
كالتي قد تؤثر عمى عمؿ نظاـ المعمكمات المحاسػبي كتسػبب عطػب فيركسات الحاسكب  .5

 3النظاـ أك إفساده مما يسبب تكاليؼ باىظة.
 4نقص المخرجات المرئية. .3
فقد يحدث اختراؽ خارجي حيث يتـ الدخكؿ مػف خػارج الكحػدة  ،التعامؿ غير المصرح بو .4

 5أك اختراؽ داخمي يقـك بو أفراد مف داخؿ الكحدة نفسيا.
كتعػػػديؿ  ،مينػػة المراجعػػة تعػػػديؿ إجػػراءات المراجعػػة فػػيسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػػات يتطمػػب اك 

ككػػذلؾ تعػػديؿ إجػػراءات الرقابػػة  .أسػػاليب دراسػػة نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة بمػػا يتفػػؽ مػػع ذلػػؾ التغييػػر
أىػػداؼ الرقابػػة الداخميػػة ال تتغيػػر بتغيػػر أشػػكاؿ الػػنظـ المسػػتخدمة  أمػػا .كطػػرؽ مراجعتيػػا الداخميػػة

، كتصػػبح الرقابػػة الداخميػػة فػػي المنشػػآت التػػي تعتمػػد بػػرامج تشػػغيؿ الكتركنيػػة، تمكػػف نشػػأةالمفػػي 
مكانيػة االعتمػاد عمييػا كتسػاعد فػي تحديػد طبيعػة  ،المدقؽ مف تقرير مدل مالءمػة ىػذه البػرامج كا 

 6كقت المراجعة.ك 
االلكتركنػػػي أك اليػػػدكم بالنسػػػبة لمرقابػػػة اإلداريػػػة ال تختمػػػؼ أسػػػاليبيا سػػػكاء اتبعػػػت المنشػػػأة النظػػػاـ 

لمعالجػػػػػة البيانػػػػػات، حيػػػػػث يػػػػػتـ تنفيػػػػػذ أسػػػػػاليب الرقابػػػػػة اإلداريػػػػػة، مػػػػػف خػػػػػالؿ الييكػػػػػؿ التنظيمػػػػػي 
لالختصاصػػات كلػػكائح اإلجػػراءات كتكصػػيؼ الكظػػائؼ كالسياسػػات التنظيميػػة، كىػػي تمثػػؿ إطػػار 

 7العمؿ الذم تتبعو المنشأة في إدارة أعماليا.
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المحاسػػػبية تختمػػػؼ فػػػي ظػػػؿ اتبػػػاع النظػػػاـ االلكتركنػػػي، عمػػػى خػػػالؼ ذلػػػؾ فػػػإف أسػػػاليب الرقابػػػة 
كإمسػػاؾ السػػجالت كالػػدفاتر المحاسػػبية، حيػػث أدت تكنكلكجيػػا المعمكمػػات إلػػى معالجػػة البيانػػات 

 0بسرعة كبيرة.
ة كىػػي الرقابػػ ،تفػػرؽ معػػايير المراجعػػة بػػيف مجمػػكعتيف مػػف الرقابػػة فػػي ظػػؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات

 :تالعامة كالرقابة عمى التطبيقا
 الرقابة العامة: :أكالن 

تضػػمف التنظػػيـ الجيػػد يك  5،ىػػي تمػػؾ الرقابػػة المتعمقػػة بالييكػػؿ التنظيمػػي لكظيفػػة نظػػاـ المعمكمػػات
دارة  لقسػػـ نظػػاـ المعمكمػػات الفصػػؿ مػػا بػػيف إدارة المعمكمػػات كتحميػػؿ الػػنظـ كبرمجػػة التطبيقػػات كا 

البػرامج كالبيانػات كالرقابػة عمػى  قكاعد البيانات كعممية إدخاؿ البيانات كتشػغيؿ الحاسػكب كمكتبػة
البيانػػػات، كتتضػػػمف برمجػػػة كتطػػػكير الػػػنظـ، كاقتنػػػاء البػػػرامج كصػػػيانتيا، كالحفػػػظ المػػػادم لمبػػػرامج 

 3كالتجييزات كالبيانات كىي مصممة لحماية الرقابة عمى التطبيقات كضماف فعاليتيا.
جيػزة بطػرؽ غيػر مصػرح فقػد تسػتخدـ تمػؾ األ ،كما تشمؿ الرقابة عمى أجيزة الحاسكب كممحقاتػو

لػذلؾ البػد مػف اتخػاذ اإلجػراءات لسػالمة  ،بيا لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات السرية كاليامػة
 4األجيزة كالرقابة عمى دخكؿ غرفة الحاسكب.

تػػػكفير ممفػػػات كنسػػػخ احتياطيػػػة لمبيانػػػات كجميػػػع الممفػػػات كالبرمجيػػػات الرقابػػػة العامػػػة تشػػػمؿ كمػػػا 
 5لمتشغيؿ.المختمفة كخطط بديمة 

 الرقابة عمل التطبيقات: :ثانيان 
كىػػي عبػػارة عػػف أسػػاليب مختصػػة يقػػـك بأدائيػػا  6رقابػػة المطبقػػة لكػػؿ عمميػػة عمػػى حػػده،ىػػي تمػػؾ ال

كتيػػػدؼ إلػػػى تػػػكفير درجػػػة تأكيػػػد معقكلػػػة مػػػف سػػػالمة عمميػػػات  ،قسػػػـ معالجػػػة البيانػػػات الكتركنيػػػان 
عداد التقارير.  0تسجيؿ كمعالجة البيانات كا 
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 ة أنكاع كىي:كتشمؿ ثالث
ألنيػا تمثػؿ المرحمػة التػي غالبػان مػا  ،تعتبر ىػذه الرقابػة ذات أىميػة عاليػة الرقابة عمى المدخالت: .0

كأخطاء اإلثبات فػي السػجالت، كتصػمـ بيػدؼ التأكػد بدرجػة مقبكلػة مػف أف  ،يحدث فييا أخطاء
بشػكؿ سػميـ إلػى لغػة  ميا قسـ معالجة البيانات قد تـ اعتمادىا، كقػد تػـ تحكيميػامالبيانات التي تس

كالتحقؽ مف صحة عػددىا فػكر إدخاليػا بػأجيزة الحاسػكب لمعالجتيػا، كمػا تشػمؿ إجػراءات  ،اآللة
عادة إدخاؿ بيانات سػبؽ إدخاليػا كشػمكليتيا كالتحقػؽ مػف صػالحية البيانػات  5،رفض كتصحيح كا 

زء منيػػا أك كالتأكػػد مػػف عػػدـ فقػػدانيا أك اإلضػػافة إلييػػا أك حػػذؼ جػػ 3كعػػدـ كجػػكد أم نقػػص فييػػا،
 4طبع أم صكرة عنيا أك عمؿ أم تعديالت غير مشركعة عمييا.

تيػػدؼ لمتحقػػؽ مػػف صػػحة عمميػػات معالجػػة البيانػػات بعػػد أف يػػتـ إدخاليػػا  الرقابػػة عمػػى المعالجػػة: .5
كتشػػمؿ عمػػى كيفيػػة تحكيػػؿ المػػدخالت إلػػى المخرجػػات المطمكبػػة،  5،إلػػى كحػػدة المعالجػػة المركزيػػة

البيانػػات فػػي الفتػػرة الزمنيػػة التػػي تبػػدأ بعػػد إدخػػاؿ البيانػػات إلػػى  كمػػا تيػػدؼ إلػػى المحافظػػة عمػػى
 6الحاسكب االلكتركني كالقياـ بعممية التدقيؽ كالمراجعة لحيف استخراج النتائج.

لكػف بعػػد إتمػاـ خطػػكة إدخػػاؿ البيانػات إلػػى الحاسػػكب كالتأكػد مػػف صػػحتيا، تبػدأ عمميػػات التشػػغيؿ 
يحػػدث داخمػػو، كىنػػا تقتصػػر قػػدرة المػػدقؽ الرقابيػػة عمػػى داخػػؿ الحاسػػكب حيػػث ال يمكػػف رؤيػػة مػػا 

كلػذلؾ فػإف معظػـ الكسػائؿ الرقابيػة التػي يمكػف اسػتخداميا فػي  ،تدقيؽ النػاتج بعػد عمميػة التشػغيؿ
. كىػػػذا يقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ المبػػػرمج الػػػذم يحػػػاكؿ البرنػػػامجىػػػذه المرحمػػػة عػػػادة تكػػػكف مجيػػػزة داخػػػؿ 

تمقائيػػػان كبصػػػكرة ذاتيػػػة، كنتيجػػػة لػػػذلؾ يتكجػػػب  منػػػع كتصػػػحيح األخطػػػاءت البرنػػػامج بطريقػػػةتصػػػميـ 
ليػتمكف مػف كضػع نظػاـ أك برمجػة  ،عمى المبرمج أف يككف عمى عمـ باألمكر المالية كالمحاسػبية

 7نظاـ ال يسيؿ اختراقو مف الناحية الفنية.
                                                                                                                                                                                           

سػػيمكف، مػػارؾ ج.: " نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية التخػػاذ القػػرارات "، ترجمػػة كمػػاؿ الػػديف سػػعيد كأحمػػد حامػػد حجػػاج، دار المػػريخ،  ;مكسػػككؼ، سػػتيفف أ. 0
 .354، ص 5115الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
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أم خطػأ بعػد إتمػاـ  اكتشػاؼتركز أساليب الرقابة عمى المخرجػات عمػى  الرقابة عمى المخرجات: .3
بػػة عمػػى المػػدخالت كعمميػػات كلػػيس عمػػى منػػع الخطػػأ كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الرقا ،عمميػػة التشػػغيؿ

كتحديػد  ،لذلؾ تتمثؿ أىـ طرؽ الرقابة عمى المخرجات في تدقيؽ بيانات النػاتج النيػائي .التشغيؿ
يػػػة بالمعمكمػػػات مػػػدل معقكليتػػػو بكاسػػػطة أعضػػػاء فريػػػؽ العمػػػؿ ذكم الخبػػػرة كالدرايػػػة كالمعرفػػػة الكاف

التػػي يتضػػمنيا نػػاتج عمميػػات التشػػغيؿ، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ مجمكعػػة مػػف االختبػػارات يػػتـ إجراؤىػػا 
كأىميػػػػا اختبػػػارات الدقػػػػة الحسػػػػابية، اختبػػػارات المعقكليػػػػة، اختبػػػػارات الشػػػػمكلية  ،عمػػػى المخرجػػػػات

 0كاالكتماؿ.
ات فقػط عمػى المختصػيف كتكزيػع المخرجػ ،كبالتالي تيدؼ تمؾ الرقابػة إلػى التأكػد مػف دقػة النتػائج

 5كالمصرح ليـ بالحصكؿ عمى صكرة منيا.
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 تحديدىا اجراءاتك  بيانات الماليةاألخطاء الجكىرية في ال :ثالثالفصؿ ال

  الخارجي مف قبؿ المدقؽ كتقييميا
فػػي البيانػػات الماليػػة كمسػػؤكلية المػػدقؽ  الجكىريػػةاألخطػػاء : مفيػػـك المبحػػث األكؿ

 الخارجي عف اكتشافيا
كالعامػؿ الػذم يميػز  ،يمكف أف تنشأ األخطاء في البيانػات إمػا بسػبب الخطػأ أك االحتيػاؿ )الغػش(

بػػيف االحتيػػاؿ كالخطػػأ ىػػك مػػا إذا كػػاف اإلجػػراء األساسػػي النػػاجـ عػػف الخطػػأ فػػي البيانػػات الماليػػة 
 0مقصكد أك غير مقصكد.

 
 كأنكاعو مفيـك الخط: :3-1-1 
 . مفيكـ الخط:1

تحريفػػات غيػػر مقصػػكدة فػػي التقػػارير ) عمػػى أنػػو( الخطػػأ 541رقػػـ ) معيػػار التػػدقيؽ الػػدكليعػػرؼ 
أك فػي تقػدير محاسػبي غيػر صػحيح نػاتج  ،أك فػي معالجتيػا ،مثؿ خطأ فػي جمػع بيانػات ،المالية

أك تفسير خػاط  لمحقػائؽ، أك خطػأ فػي تطبيػؽ المبػادئ المحاسػبية المتعمقػة بالقيػاس  ،عف السيك
 5.أك التصنيؼ أك العرض أك اإلفصاح( أك االعتراؼ

غيػػػر مقصػػػكدة فػػي القػػػكائـ الماليػػػة كالسػػػجالت كمػػا عرفػػػو كثيػػػر مػػف البػػػاحثيف عمػػػى أنػػػو تحريفػػات 
ناتجػػة فنيػػة أخطػػاء أك  ،نػػات الماليػػةمثػػؿ أخطػػاء حسػػابية أك كتابيػػة فػػي السػػجالت كالبيا ،كالػػدفاتر

كػػػالخمط بػػػيف المصػػػركفات اإليراديػػػة كالرأسػػػمالية، ككػػػذلؾ  ،عػػف الجيػػػؿ بقكاعػػػد كأصػػػكؿ المحاسػػػبة
 3إغفاؿ أك سكء تفسير الحقائؽ أك سكء تطبيؽ السياسات المحاسبية.
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تػػي يػػتـ تمػػؾ األخطػػاء الحسػػابية كالكتابيػػة فػػي السػػجالت كالتقػػارير المحاسػػبية ال أنػػوعرفػػو آخػػركف ك 
كاألخطػاء التػي تنشػأ نتيجػة  ،كاألخطاء في تطبيؽ المبادئ المحاسػبية ،فييا إعداد التقارير المالية

 0النسياف أك التفسير المغمكط عند إعداد التقارير المالية.
 أنكاع األخطاء. 2

عنػػػد فحصػػػو لمػػػدفاتر كالسػػػجالت إلػػػى  خػػػارجيمػػػدقؽ الالتقسػػػـ األخطػػػاء المحاسػػػبية التػػػي تكاجػػػو 
 األنكاع التالية:

 ىي األخطاء التي تنشأ عف قصد أك غير قصد، كىي تنتج عػف عػدـ أخطاء الحاؼ أك السيك: .1
أك عػػدـ ترحيميػػا إلػى دفتػػر األسػػتاذ كميػػان أك  ،عمميػػة بالكامػػؿ أك أحػد طرفييػػا فػػي دفتػػر اليكميػةقيػد 
الحالػػة فػػإف ىػػذا الحػػذؼ ال يػػؤثر عمػػى تػػكازف ميػػزاف ىػػذه  يكفػػ ،أك حػػذؼ العمميػػة بالكامػػؿ ،زئيػػان ج

 5.المراجعة أك دفتر األستاذ بسبب حذؼ الطرفيف المديف كالدائف
أك فػي الترحيػؿ  ،(جمػع، طػرح، ...تنتج عف الخطأ فػي العمميػات الحسػابية ) األخطاء االرتكابية: .2

شػؼ الخطػأ تكيك ،جزئيػان أم فػي طػرؼ كاحػد أككالترصيد، كقد يككف كميان أم في طرفػي العمميػة، 
 3الكمي عف طريؽ المراجعة المستندية كالمقارنات كالمصادقات.

 ،تنشػػأ ىػػذه األخطػػاء نتيجػػة الترحيػػؿ لمبمػػغ بػػنفس الجانػػب كلكػػف لحسػػاب آخػػر األخطػػاء الكتابيػػة: .3
ة فػي ىػذه الحالػػ ،مثػؿ ترحيػؿ مشػػتريات آجمػة مػف مػػكرد بالجانػب الػدائف كلكػػف بحسػاب مػكرد آخػػر

كفػػي حالػػة أخػػرل ترحيػػؿ نفػػس المبمػػغ إلػػى نفػػس  ،ىػػذا الخطػػأ ال يػػؤثر عمػػى ميػػزاف المراجعػػة فػػإف
كفي ىػذه الحالػة يمكػف اكتشػاؼ مثػؿ  ،الحساب لكف بالجانب المديف مثالن بدالن مف الجانب الدائف

 4ىذا الخطأ ألنو يؤدم إلى عدـ تكازف ميزاف المراجعة.
بيػا األخطػاء التػي تتكافػأ مػع بعضػيا بحيػث يمحػك خطػأ يقصػد  األخطاء المتكافئة أك المعكضة: .4

نع مف تأثيرىا عمى تكازف ميػزاف المراجعػة فيزيػد بػذلؾ مأثر خطأ آخر بالدفاتر، كتكافؤ األخطاء ي
اكتشػاؼ مثػؿ ىػذه األخطػاء إال إذا دقػؽ فػي  خػارجيمػدقؽ الممف صعكبة اكتشافيا، كلػف يتسػنى ل

كلػف يكػكف لػذلؾ  ،كالحسابية. كقػد يكػكف التكػافؤ بػيف خطػأيف فػي حسػاب كاحػد مراجعتو المستندية
                                                           

قػػانكنييف شػػداد، إبػػراىيـ: " مسػػؤكلية مػػدقؽ الحسػػابات عػػف الغػػش كالخطػػأ مػػف النػػاحيتيف القانكنيػػة كالمينيػػة "، مجمػػة المػػدقؽ، جمعيػػة مػػدققي الحسػػابات ال 0
 .85، ص 5111، 45-40نييف، العدد األرد

 .95عبد اهلل، خالد أميف: مرجع سابؽ، ص  5
 .34، ص 5101الحدرب، زىير: " عمـ تدقيؽ الحسابات "، دار البداية لمنشر، الطبعة األكلى، عماف، األردف،  3
 .051المطارنة، غساف فالح: مرجع سابؽ، ص  4
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الخطػػػأ أثػػػر خطيػػػر عمػػػى نتػػػائج أعمػػػاؿ المشػػػركع أك مركػػػزه المػػػالي، لكػػػف قػػػد يكػػػكف التكػػػافؤ بػػػيف 
فينػػػتج عػػػف ذلػػػؾ تػػػأثير عمػػػى نتيجػػػة أعمػػػاؿ المشػػػركع أك مركػػػزه  ،األخطػػػاء فػػػي حسػػػابيف مختمفػػػيف

 0المالي.
فػػي قيػػاس العمميػػات الماليػػة كتسػػجيميا فػػي الػػدفاتر كالسػػجالت بشػػكؿ ال  تتمثػػؿ األخطػػاء الفنيػػة: .5

، عػدـ األخػذ بيػذه األصػكؿ كالمبػادئ أك ،يتفؽ مع األصكؿ كالمبػادئ المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا
 5كتؤثر عمى قكائـ نتيجة األعماؿ المتعمقة بأرباح أك خسائر المشركع كمركزه المالي.

أنػػكاع األخطػػاء نظػػران لمػػا ليػػا مػػف تػػأثير عمػػى المركػػز المػػالي  مػػف أخطػػرالفنيػػة تعتبػػر األخطػػاء ك 
كلذلؾ يجب عمى المدقؽ أف يكلييػا اىتمامػو البػالغ كيطمػئف إلػى أقصػى  ،لممشركع كنتيجة أعمالو

 3حد مف انتفائيا كعدـ كجكدىا.
تعتبر كافة األخطاء السابقة أخطاء جكىريػة )ىامػة( فػي حػاؿ كانػت أخطػاء كبيػرة كذات بالتالي ك 

 4كبالتالي تتطمب اعتبارات تدقيؽ خاصة. ،كذلؾ حسب حكـ المدقؽ ،أىمية نسبية
 
 مفيكـ الغش )االحتياؿ( :3-1-3

ؿ شػػخص أك بػػ( إلػػى أف الغػش يعنػػي فعػػالن مقصػػكدان مػػف ق541أشػار معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي رقػػـ )
ؽ ىػػذا الفعػػؿ كيتعمػػ ،كالمػػكظفيف، أك أطػػراؼ خارجيػػةبالحككمػػة أكثػػر فػػي اإلدارة كأكلئػػؾ المكمفػػيف 

كالػذم ينػتج عنػو  ،باستخداـ الخداع مف أجؿ الحصكؿ عمى مصمحة غيػر عادلػة أك غيػر قانكنيػة
 5تقارير المالية.تحريؼ في ال

عمى أنو ارتكاب أخطاء عف عمد كسبؽ إصرار، كيعني ذلػؾ أف الغػش كعرفو كثير مف الباحثيف 
كيحػػدث الغػػش عػػف طريػؽ التالعػػب فػػي البيانػػات المحاسػػبية، بيػػدؼ إخفػػاء  ،مػرادؼ لمخطػػأ العمػػد

كتتنػكع محػاكالت ارتكػاب  ،معالـ معينة، لتحقيػؽ منفعػة شخصػية عمػى حسػاب الكحػدة االقتصػادية

                                                           
 .96عبد اهلل، خالد أميف: مرجع سابؽ، ص  0
 .033-035رماحي، نكاؼ محمد عباس: مرجع سابؽ، ص ال 5
 .50شعباني، كليد: مرجع سابؽ، ص  3
ق، ص 4، فقػرة 5105/، عمػاف، األردف، 305االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسػبيف القػانكنييف، معيػار التػدقيؽ الػدكلي / 4

567. 
، فقػػرة أ، ص 5105/، عمػػاف، األردف، 541االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي / 5

061. 
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التالعب، كتتمثؿ في االختالس كاالبتزاز كالرشكة كالتالعب في عمميات اإلفصاح كالتعػارض فػي 
ساءة استخداـ السما   0طة.لمصالح كا 
اإلدارة أك  ف قبػػؿ كاحػػد أك أكثػػر مػػف أعضػػاء مجمػػسفعػػؿ مقصػػكد مػػ يػػرل الػػبعض أف الغػػش ىػػكك 

كقػػد ينطػػكم الغػػش  ،5اليػػةالمػػكظفيف أك أطػػراؼ ثالثػػة ينػػتج عنيػػا عػػرض غيػػر صػػحيح لمقػػكائـ الم
 3يمي: عمى ما
 رىا أك تغييرىا كتزييفيا.يتزك  كالتالعب بالسجالت أك المستندات  -
 سكء تكزيعيا.اختالس األصكؿ ك  -
 حذؼ أك إلغاء تأثيرات المعامالت مف السجالت أك المستندات. -
 تسجيؿ عمميات كىمية. -
 سكء تطبيؽ السياسات المحاسبية. -

كعمػػى الػػرغـ مػػف أف الغػػش ىػػك مفيػػـك قػػانكني كاسػػع، إال أف المػػدقؽ ميػػتـ باألفعػػاؿ كالتصػػرفات 
االحتياليػػة التػػي تسػػبب تحريفػػات جكىريػػة فػػي البيانػػات الماليػػة، كقػػد ميػػز معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي 

 4: بيف نكعيف مف التحريفات المقصكدة( 541)
 ستخدمي القكائـ المالية.التحريفات الناتجة عف تقرير مالي احتيالي لخداع م .0
حيػث ال  ،أك سػرقة بعػض أصػكؿ الشػركة ،صػكؿتحريفات ناتجة عف سكء التخصيص لأل .5

 المبادئ المحاسبية. مع تتماشى القكائـ المالية بكافة نكاحييا اليامة
 
 
 

                                                           
 .93، ص 5101(، الطبعة األكلى، مكتبة المجتمع العربي، عماف، األردف، 0كدياف، لؤم محمد: " تدقيؽ الحسابات ) ;الكقاد، سامي محمد 0
يؿ في جربكع، يكسؼ محمكد: " محددات مراجعة القكائـ المالية تحد كبير لممراجع الخارجي "، بحث مقدـ لممؤتمر العممي األكؿ لالستثمار كالتمك 5 

 . 00، ص 5115سالمية، كمية التجارة، غزة، فمسطيف "، الجامعة اإل
3 Robson, D.: "The expectation Gap fraud and Error", Accounting SA, November 1988, P. 356-360.  

، ص 3، فقػرة 5105/، عمػاف، األردف، 541االتحاد الدكلي لممحاسػبيف: ترجمػة جمعيػة المجمػع العربػي لممحاسػبيف القػانكنييف، معيػار التػدقيؽ الػدكلي /  4
058. 
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 مثمث الغش :3-1-3 
الثالثػػة لمثمػػػث الغػػش، مػػػف  البنػػكد إف عمميػػة التنبػػؤ بػػػالغش تكمػػف فػػي أف األفػػػراد الػػذيف يسػػػتكفكف

 0المرجح أف يقكمكا بو كىذه الشركط تتمثؿ في:
كعػػدـ كجػػكد مػػا يكفػػي مػػف إجػػراءات الرقابػػة الداخميػػة المنشػػأة : إف ضػػعؼ ثقافػػة الفرصػػة .0

   يمكف أف يؤدم في كثير مف األحياف إلى االعتقاد بأف الغش ال يمكف كشفو.
لمكظػػؼ أك عمػػى اثالن كجػػكد ديػػكف كثيػػرة ات فكريػػة مػػنشػػأ نتيجػػة احتياجػػ: غالبػػان مػػا يالػػدافع .5

 رغبة اإلدارة في تحقيؽ أرباح.
كػأف يقػكؿ  ،: كىك االعتقػاد بػأف العمػؿ الػذم يرتكػب ال يعتبػر غػش أك غيػر ميػـالمنطقية .3

 فقط.المكظؼ عمى سبيؿ المثاؿ: ليست مشكمة كبيرة كأخذت ما أستحقو 
 كيكضح الشكؿ التالي مثمث الغش:

 
 5مثمث الغش :(4) الشكؿ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Leonard W. Vona: " fraud Risk Assessment Building A fraud Audit Program ", USA, 2008, P. 7-8. 
 2 Leonard W. Vona " fraud Risk Assessment Building A fraud Audit Program ", USA, 2008, P:7-8 

 الفرصة

 المنطقية الدافع



  

63 

 

 0كىناؾ ستة أكلكيات يجب أف تفيـ لتطبيؽ مفاىيـ مثمث الغش:
 العناصر الثالثة لمثمث الغش تتكاجد عمى مختمؼ مستكيات األفراد. .0
 تتفاكت نسب عناصر الغش حسب الظركؼ الشخصية لألفراد. .5
 ارتكاب الفرد ألعماؿ الغش.بة عالية يمكف أف يتسبب في تكفر عنصر كاحد بنس .3
يمكػػػف لعنصػػػر كاحػػػد إذا تػػػكفر بنسػػػبة عاليػػػة أف يػػػؤدم لالنطبػػػاع كاالعتقػػػاد بعػػػدـ كشػػػؼ  .4

 الغش.
 تحديد العناصر الثالثة ىك أىـ مف قياسيا. .5
 عكامؿ مخاطر الغش تنشأ مف مصادر داخمية أك خارجية. .6

 
 كالغش  الخط:مسؤكلية المدقؽ الخارجي عف اكتشاؼ   :3-1-4
ف التقارير المالية بشكؿ عاـ لتدقيؽ ىك تكفير تأكيدات معقكلة بأمف عممية ا اليدؼ الرئيسيإف 

 5خالية مف أم تحريؼ جكىرم متعمد أك غير متعمد.

مدركان عممية التدقيؽ كيؤدييا باتباعو اسمكب الشؾ الميني  لذلؾ ينبغي عمى المدقؽ أف يخطط
ذا كجد المدقؽ ظركفان تشير احتماؿ كجكد ظركؼ تسبب تحريفات جكىرية في ا لتقارير المالية كا 

إلى احتماؿ كجكد تضميؿ في التقارير المالية فإنو يجب عميو القياـ بدراسة األثر المتكقع ليذا 
ذا تكصؿ المدقؽ إلى قناعة أنو مف الممكف أف يككف ليذا  االحتماؿ في التقارير المالية كا 

جب عميو أف يقكـ بإجراءات إضافية أك يعدؿ التضميؿ أثر جكىرم في التقارير المالية في
 إجراءاتو الحالية بما يتناسب مع الكضع الجديد.

 

                                                           
اء الميني لمحافظي الحسابات في ضبط مخاطر المراجعة "، رسالة ماجستير، جامعة قاصدم مرباح، العيد، خيراني: " مدل مساىمة عكامؿ جكدة األد 0

 . 73، ص 5103كمية العمـك االقتصادية كالتجارية، الجزائر، 
 .548، ص5118( "، منشكرات جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، 0قريط، عصاـ: " أصكؿ المراجعة ) ;دحدكح، حسيف ;القاضي، حسيف 5
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( عمى أف نطاؽ االجراءات المعدلة أك اإلضافية يعتمد عمى حكـ المدقؽ 541كنص المعيار )
 بالنسبة إلى:

 نكع الغش أك الخطأ المؤثر. -
 احتماؿ حدكث الخطأ أك الغش. -
 0لنكع معيف مف الخطأ أك الغش عمى التقارير المالية. احتماؿ كجكد تأثير أساسي -

أف المسػػؤكلية الرئيسػػية لمنػػع كاكتشػػاؼ الخطػػأ كاالحتيػػاؿ تقػػع عمػػى عػػاتؽ عمػػى  المعيػػار نػػصكمػػا 
دارتيػػػا، كتحتػػػاج اإلدارة كبإشػػػراؼ األشػػػخاص  كػػػؿ األشػػػخاص المكمفػػػيف بالحككمػػػة فػػػي المنشػػػأة كا 

نشػاء األنظمػة المناسػبة لمنػع كاكتشػاؼ الخطػأ  ،المكمفيف بالرقابة إلػى كضػع األسػمكب الصػحيح كا 
 5كاالحتياؿ داخؿ المنشأة.

كلكػف يجػب عميػو بػذؿ العنايػة المينيػة  ،فػإف المػدقؽ غيػر مسػؤكؿ عػف منػع الخطػأ كالغػش بالتػالي
كتحديػد اإلجػراءات كاالختبػارات  ،كالتي تتطمػب منػو دراسػة كتقيػيـ نظػاـ الرقابػة الداخميػة ،المالئمة
كعمػػؿ برنػػامج تػػدقيؽ شػػامؿ يتضػػمف إجػػراءات إضػػافية إذا تكقػػع المػػدقؽ كجػػكد  ،قيػػاكتكثي الالزمػػة

 3تحريؼ مادم في الدفاتر.
لػػذلؾ يجػػب عمػػى المػػدقؽ أف يقػػػـك بػػأداء التػػدقيؽ حسػػب معػػػايير التػػدقيؽ الدكليػػة لمحصػػكؿ عمػػػى 

خاليػػػة مػػػف األخطػػػاء الجكىريػػػة سػػػكاء كانػػػت بسػػػبب  المدققػػػةتأكيػػػد معقػػػكؿ بػػػأف البيانػػػات الماليػػػة 
 4االحتياؿ أك الخطأ.

إف المػػدقؽ ال يمكػػف أف يكػػكف مسػػؤكالن عػػف منػػع األخطػػاء أك الغػػش، كعنػػد تخطيطػػو لعممػػو يجػػب 
عميػػػو أف يقػػػـك بتقػػػدير المخػػػاطر الخاصػػػة باحتمػػػاؿ حػػػدكث خطػػػأ أك غػػػش يػػػؤدم إلػػػى تحريفػػػات 

طػأ و أف يستفسػر مػف اإلدارة عػف كجػكد أم غػش أك خكمػا يتعػيف عميػ ،جكىرية في القكائـ الماليػة
 5تـ اكتشافو.جكىرم 

                                                           
 .585-580، صمرجع سابؽقريط، عصاـ:  ;دحدكح، حسيف ;لقاضي، حسيفا 0
ة "، كرسػػكع، أرزاؽ أيػػكب: " مخػػاطر المراجعػػة كمجػػاالت مسػػاىمة المراجػػع الخػػارجي فػػي التخفيػػؼ مػػف تأثيرىػػا عمػػى القػػكائـ الماليػػة فػػي عمميػػة المراجعػػ 5

 .051، ص 5118الجامعة اإلسالمية، غزة، كمية التجارة، فمسطيف، 
 .04، ص 5115ع، يكسؼ محمكد: " مسؤكلية المراجع عف اكتشاؼ األخطاء كالغش "، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف، جربك  3
 .060ص ، 5105/، 541معيار/  االتحاد الدكلي لممحاسبيف:  ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، 4
( الخاص باالستمرارية مف قبػؿ مػدققي الحسػابات القػانكنييف اليمنيػيف 571عمي، صباح سيؼ عبد اهلل: " مدل إمكانية تطبيؽ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ ) 5

 .64، ص 5118"، جامعة العمـك كالتكنكلكجيا، كمية العمـك اإلدارم اإلنسانية، اليمف، 
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جراءات مفيـك مخاطر األخطاء الجكىرية ك المبحث الثاني:  مف تحديدىا كتقييميا ا 
 الخارجي قبؿ المدقؽ

 مخاطر األخطاء الجكىريةمفيـك  :3-2-1
حكػـ أخطاء جكىرية تتطمب حسػب  تليامة( ىي مخاطر محددة كمقيمة ذاالمخاطر الجكىرية )ا

لػػذلؾ ينبغػػي عمػػى المػػدقؽ أف يحػػدد أم مػػف المخػػاطر التػػي تػػـ  المػػدقؽ اعتبػػارات تػػدقيؽ خاصػػة.
 0تحديدىا كحسب حكمو ىي مخاطر ىامة.

 5كعند ممارسة ىذا الحكـ عميو اعتبار ما يمي:
 فيما إذا كانت المخاطرة مخاطرة احتياؿ. -
أك  ،فيما إذا كانت المخاطرة تتعمؽ بتطػكرات اقتصػادية أك محاسػبية ىامػة تمػت مػؤخران  -

 ؾ يتطمب اىتمامان خاصان.لأخرل كذتطكرات 
 مدل تعقيد المعامالت. -
 فيما إذا كانت المخاطرة تشمؿ معامالت ىامة مع األطراؼ ذات العالقة. -
 فيما إذا كانت المخاطرة تشمؿ معامالت ىامة ىي خارج سير العمؿ العادم لممنشأة. -

كعندما يقرر المػدقؽ كجػكد مخػاطرة ىامػة عميػو أف يحصػؿ عمػى فيػـ لعناصػر رقابػة المنشػأة بمػا 
يعػػد ىػػذا الفيػػـ ضػػركريان ألداء عمميػػة التػػدقيؽ ك 3الرقابػػة المتعمقػػة بتمػػؾ المخػػاطرة.فػػي ذلػػؾ أنشػػطة 

فػي  مػدقؽحيث يساعد ذلؾ في تحديد إطار مرجعي يخطػط ال ،بمكجب المعايير الدكلية لممراجعة
 4إطاره لعممية التدقيؽ كفقان لما يمي:

 في القكائـ المالية. د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةممارسة الحكـ الميني بشأف تحدي .0
 الحصكؿ عمى ما يكفي مف األدلة المناسبة حكؿ المخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية. .5
 ؽ.قيتقييـ كتنفيذ استجابات مناسبة ليذه المخاطر أثناء عممية التد .3

                                                           
ق، ص 4، فقػػرة 5105/،عمػػاف، األردف،305االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي / 0

267  . 
 .573، ص 58ة /، مرجع سابؽ، فقر 305االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، معيار التدقيؽ الدكلي / 5
 . 573، ص 59/، مرجع سابؽ، فقرة 305االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، معيار التدقيؽ الدكلي / 3
 .94، ص 5114حماد، طارؽ عبد العاؿ: مرجع سابؽ،  4
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 الجكىرية تحديد مخاطر األخطاء: 3-2-2
تتعمؽ المخاطر اليامة الجكىرية بمعامالت ىامة غير ركتينية كأمكر حكمية، كالمعامالت غير 
الركتينية ىي المعامالت غير العادية إما بسبب حجميا أك طبيعتيا كتعتبر المعامالت الركتينية 
غير المعقدة كالتي تخضع لمعالجة منيجية ىي اقؿ احتماالن في أف تتسبب في نشكء مخاطر 

تطكير التقديرات المحاسبية التي ىناؾ عدـ تيقف كبير في ، أما األمكر الحكمية فتشمؿ ىامة
 0قياسيا.

قد تككف مخاطرة األخطاء الجكىرية أكبر بالنسبة لممخاطر الخاصة بمعامالت ىامة غير 
 5ركتينية ناجمة عف امكر مثؿ ما يمي :

 .تدخؿ أكبر لإلدارة لتحديد المعاممة المحاسبية-

 .دكم أكبر لجمع كمعالجة البياناتتدخؿ ي-

 .حسابات اك مبادئ محاسبية معقدة-

طبيعة المعامالت غير الركتينية، مما قد يجعؿ مف الصعب عمى المنشاة تنفيذ رقابة فعالة -
 .عمى المخاطر

كقد تككف مخاطر األخطاء الجكىرية أكبر بالنسبة لممخاطر المتعمقة بأمكر حكمية ىامة تتطمب 
 ات محاسبية ناجمة عف أمكر مثؿ ما يمي:تطكير تقدير 

خاضعة لتفسيرات قد تككف المبادئ المحاسبية لمتقديرات المحاسبية أك االعتراؼ باإليراد -
 تختمؼ فيما بينيا.

                                                           
-009، فقرة 5105/ عماف، األردف، 305القانكنييف، معيار التدقيؽ الدكلي /االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف  0

 .314-313، ص 050
-009، فقرة 5105/ عماف، األردف، 305االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، معيار التدقيؽ الدكلي / 5

 .314-313، ص 050
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قد يككف الحكـ المطمكب شخصيان معقدان أك يتطمب افتراضات بشأف آثار األحداث المستقبمية  -
 مثؿ الحكـ بشأف القيمة العادلة.

كقد تتعمؽ مخاطر األخطاء الجكىرية مباشرة بتسجيؿ فئات المعامالت الركتينية أك أرصدة 
عداد البيانات المالية المكثكقة فقد تشمؿ مخاطر المعالجة غير الدقيقة أك غير  الحسابات كا 

ك المكتممة لفئات المعامالت الركتينية أك اليامة مثؿ االيرادات كالمشتريات كالمقبكضات النقدية أ
 0المدفكعات النقدية لممنشأة.

المخػػػػاطر الخاصػػػػة  تحديػػػػدو ينبغػػػػي عمػػػػى المػػػػدقؽ أف يقػػػػـك بعنػػػػد التخطػػػػيط لعمميػػػػة التػػػػدقيؽ فإنػػػػك 
باحتماؿ حدكث خطأ أك غش قد يؤدم إلى تحريفات جكىرية في القكائـ المالية، كمػا يتعػيف عمػى 

 5المدقؽ أف يستفسر مف اإلدارة عف أم كجكد لغش أك خطأ جكىرم يتـ اكتشافو.
ش أك أيػػة غػػجسػػيـ أك  أسػػار مػػف اإلدارة حػػكؿ اكتشػػاؼ أم خطػػاالستف ى المػػدقؽكمػػا يتكجػػب عمػػ

 3ير قانكنية في الحسابات.تصرفات غ
يسػػتخدـ المػػدقؽ المعمكمػػات التػػي جمعػػت مػػف خػػالؿ إجػػراءات تقيػػيـ المخػػاطر بمػػا فػػي ذلػػؾ حيػػث 

كتحديد مػا إذا تػـ تنفيػذىا  ،أدلة التدقيؽ التي تـ الحصكؿ عمييا عند تقييـ تصميـ عناصر الرقابة
إجػػراءات التػػدقيؽ التػػي كيحػػدد كيقػػيـ طبيعػػة كتكقيػػت كمػػدل  ،كأدلػػة تػػدقيؽ لػػدعـ تقيػػيـ المخػػاطر

 4سيتـ أداؤىا.
كما يجب عمى المدقؽ تحديػد المخػاطر بمػا فػي ذلػؾ مخػاطر تجػاكز اإلدارة ألنظمػة الرقابػة التػي 

ة مػػػع قػػػراءة المعمكمػػػات السػػػنكية كالمرحميػػػة قيؽ البيانػػػات الماليػػػة لمسػػػنة السػػػابتػػػـ تحديػػػدىا فػػػي تػػػدق
   5،ميةحر ميما يتعمؽ بإطار إعداد التقارير الكتحديد األىمية النسبية ف ،المقارنة لمفترة السابقة

                                                           
-009، فقػػرة 5105/ عمػػاف، األردف، 305يف: ترجمػػة جمعيػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي /االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػب 0

 .314-313، ص 050
ة األكلػى، الطبعػغالي، جكرج دانياؿ: " تطكير مينة المراجعة لمكاجية المشكالت المعاصػرة كتحػديات األلفيػة الثالثػة "، الػدار الجامعيػة لمطباعػة كالنشػر،  5

 .56، ص 5113مصر، 
 .7غمكس، سميحة: مرجع سابؽ، ص  3
أ، 004، فقػػرة 5105/ عمػػاف، األردف، 305االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي / 4

 .313ص 
 .46خضير، محمد حسف: مرجع سابؽ، ص  ;عكاد، سعد 5
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كاألخطػاء غيػر الجكىريػة فػي البيانػات الماليػة لمسػنة  د طبيعة األخطػاء الجكىريػةإضافة إلى تحدي
كتقيػػيـ نتػػائج اإلدارة حػػكؿ احتمػػاؿ  ،تحديػػد نػػكاحي الضػػعؼ فػػي نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػةك  ،السػػابقة

كالمتغيػػػرات فػػػي نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة  ،كجػػػكد مخػػػاطر األخطػػػاء الجكىريػػػة فػػػي البيانػػػات الماليػػػة
 0كثكقية السجالت المحاسبية.مكاألسمكب الذم تـ بمكجبو إعداد المعمكمات المالية ك 

عمػى كجػكد مخػاطر  عمى مجمكعة ظركؼ كأحداث قد تدؿ 305كقد نص معيار التدقيؽ الدكلي 
  5 أخطاء جكىرية كأىميا:

      عمميات في مناطؽ غير مستقرة اقتصاديان، عمى سبيؿ المثػاؿ بمػداف بيػا تخفػيض كبيػر لمعممػة  -
 أك اقتصاديات تضخمية بشكؿ مرتفع.

 ، مثؿ تجارة العقكد المستقبميةسكاؽ متقمبةعمميات معرضة أل -
 المنشاة.تغيرات في القطاع الذم تعمؿ بو  -
 االنظمة. خاضعة لدرجة عالية مف التعقيد في عمميات -
 مكاضيع خاصة بالمنشأة المستمرة كالسيكلة، بما في ذلؾ خسارة العمالء الميميف. -
 قيكد عمى تكفر رأس الماؿ كاالئتماف. -
 تغيرات في سمسمة اإلمداد.  -
 التكسع إلى مكاقع جديدة. -
 جديدة أك االنتقاؿ إلى ضكابط عمؿ جديدة. تطكير أك عرض منتجات أك خدمات -
 قطاعات منشآت أك أعماؿ مف المحتمؿ أف يتـ بيعيا. -
 تحالفات معقدة كمشاريع مشتركة.-
 تغيرات في المكظفيف الرئيسييف، بما في ذلؾ مغادرة المدراء التنفيذييف الرئيسييف. -
 نقص في المكظفيف الذيف ليـ ميارات إعداد تقارير محاسبية كمالية مناسبة.  -

                                                           
، جػػكاف جاسػػـ خضػػير: " إطػػار مفتػػكح إلعػػداد التقػػارير الماليػػة المرحميػػة كمراجعتيػػا "، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة بغػػداد، كميػػة اإلدارة كاالقتصػػادالعبيػػدم،  0

 .75، ص 5117
، ممحػػؽ، ص 5105/، عمػػاف، األردف، 305االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػة المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي / 5

303-304. 
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 نكاحي ضعؼ في الرقابة الداخمية، خاصة تمؾ التي ال تتناكليا اإلدارة. -
 تطبيؽ إصدارات محاسبية جديدة.  -
 أخطاء سابقة في البيانات كمقدار كبير مف التسكيات في نياية الفترة.  -
 خارج الميزانية كالمنشآت ذات اليدؼ الخاص كترتيبات تمكيؿ أخرل معقدة.استخداـ تمكيؿ  -
 معامالت ىامة مع األطراؼ ذات العالقة. -
 تغيرات في بيئة تقنية المعمكمات. -
 قياسات محاسبية تتضمف عمميات معقدة. -
 تركيب أنظمة معمكمات جديدة ىامة خاصة بإعداد التقارير المالية.-
 .  ، بما في ذلؾ التقديرات المحاسبيةتضمف عدـ تيقف كبير بالنسبة لمقياسأحداث كمعامالت ت-
عػػادة إصػػالح  - مقاضػػاة معمقػػة كالتزامػػات محتممػػة مثػػؿ ضػػمانات المبيعػػات كالكفػػاالت الماليػػة كا 

 البيئة.
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 الجكىرية تقييـ مخاطر األخطاء: 3-2-3
 0:ما يميعند تقييمو لمخاطر األخطاء الجكىرية ب المدقؽ /305/ألـز معيار التدقيؽ الدكلي 

تشػير مخػاطر األخطػاء الجكىريػة  تقييـ مخاطر األخطاء الجكىريػة عنػد مسػتكل البيانػات الماليػة: .0
كمػف  ،عند مسػتكل البيانػات الماليػة إلػى المخػاطر التػي تتعمػؽ بشػكؿ كبيػر بالبيانػات الماليػة ككػؿ

اإلثباتػػات، إف مخػػاطر ىػػذا النػػكع ليسػػت بالضػػركرة أف تكػػكف أف تػػؤثر عمػػى العديػػد مػػف المحتمػػؿ 
مخػػػػاطر قابمػػػػة لمتحديػػػػد فػػػػي إثباتػػػػات معينػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل فئػػػػات المعػػػػامالت كأرصػػػػدة الحسػػػػابات 

كبدالن مف ذلؾ فإنيا تمثؿ الظركؼ التي قد تزيد مػف مخػاطر األخطػاء الجكىريػة عنػد  ،كاإلفصاح
ارة لمرقابػػػة الداخميػػػة، كقػػػد تكػػػكف المخػػػاطر عنػػػد كعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ تجػػػاكز اإلد مسػػػتكل اإلثبػػػات

مسػػػػتكل البيانػػػػات الماليػػػػة عمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص مناسػػػػبة العتبػػػػار المػػػػدقؽ لمخػػػػاطر االخطػػػػاء 
 .الجكىرية الناجمة عف االحتياؿ

عمػى  بيئػة رقابيػة ضػعيفة عنػد مسػتكل البيانػات الماليػة بشػكؿ خػاص مػف تنتج تمػؾ المخػاطركقد 
، عمػػى تتعمػػؽ بعكامػػؿ أخػػرل مثػػؿ الظػػركؼ االقتصػػادية المتػػدىكرة الػػرغـ مػػف أف ىػػذه المخػػاطر قػػد

عمػػػى  يػػػؤثر بشػػػكؿ كبيػػػرسػػػبيؿ المثػػػاؿ إف كجػػػكد نػػػكاحي ضػػػعؼ مثػػػؿ نقػػػص الكفػػػاءة فػػػي اإلدارة 
 كقد يتطمب استجابة شاممة مف قبؿ المدقؽ. ،البيانات المالية

ات الماليػػة لممنشػػأة، فعمػػى كقػػد يثيػػر فيػػـ المػػدقؽ لمرقابػػة الداخميػػة شػػكككان حػػكؿ قابميػػة تػػدقيؽ البيانػػ
 سبيؿ المثاؿ:

ادة إلػى الحػد الػذم يجعػؿ المػدقؽ يسػتنتج أف دارة المنشػأة جػقد تكػكف االىتمامػات بشػأف نزاىػة إ-
ت غيػػػر صػػحيحة فػػػي البيانػػات الماليػػػة ىػػك بالشػػػكؿ الػػذم ال يمكػػػف معػػػو مخػػاطرة إعطػػػاء معمكمػػا

 إجراء تدقيؽ.
سجالت المنشأة إلػى أف يسػتنتج المػدقؽ أنػو مػف قد تسبب االىتمامات بشأف ظركؼ كمكثكقية  -

 5غير المحتمؿ أف تتكفر أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة لدعـ رأم غير متحفظ حكؿ البيانات المالية.
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تحتػػاج مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة عنػػد  تقيػػيـ مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة عنػػد مسػػتكل اإلثبػػات:  .5
أخػػػذىا بعػػػيف  ضػػػركرةات كاإلفصػػػاحات إلػػػى مسػػػتكل اإلثبػػػات لفئػػػات المعػػػامالت كأرصػػػدة الحسػػػاب

إجػراءات التػدقيؽ اإلضػافية ألنيا تساعد بشكؿ مباشر في تحديد طبيعة كتكقيت كمدل  ،االعتبار
 عند مستكل اإلثبات الالـز لمحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ مناسبة ككافية.

قػػػد يسػػػتنتج المػػػدقؽ أف  ،كعنػػػد تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر األخطػػػاء الجكىريػػػة عنػػػد مسػػػتكل اإلثبػػػات
كمػف المحتمػؿ أف تػؤثر عمػى العديػد  ،المخاطر المحددة تتعمؽ بشكؿ أكبػر بالبيانػات الماليػة ككػؿ

 مف اإلثباتات.
تتخػػػذ اإلثباتػػػات التػػػي يسػػػتخدميا المػػػدقؽ لمعرفػػػة األنػػػكاع المختمفػػػة لألخطػػػاء المحتممػػػة األشػػػكاؿ 

 التالية:
 التي أجريت فييا عممية التدقيؽ.إثبات حكؿ فئات المعامالت كاألحداث لمفترة  - أ

  المعامالت كاالحداث التي تـ تسجيميا عمى أنيا حدثت كتخص المنشأة. –الحدكث 
 لقد تـ تسجيؿ جميع المعامالت كاالحداث التي كاف ينبغي تسجيميا. -االكتماؿ 
 تػػػػـ تسػػػػجيؿ المبػػػػالغ كالبيانػػػػات األخػػػػرل التػػػػي تتعمػػػػؽ بالمعػػػػامالت كاالحػػػػداث  -الدقػػػػة

 بالشكؿ المناسب.المسجمة 
 تـ تسجيؿ المعامالت كاالحداث في الفترة الصحيحة. -القطع 
 تـ تسجيؿ المعامالت كاالحداث في الحسابات المناسبة. -التصنيؼ 

 
 إثباتات حكؿ أرصدة الحسابات. - ب

 كجكد فكائد لألصكؿ كااللتزامات كحقكؽ المساىميف. -الكجكد 
 حقػػكؽ األصػػكؿ ، كتعتبػػر االلتزامػػات تحػػتفظ المنشػػأة أك تراقػػب  -الحقػػكؽ كااللتزامػػات

 كاجبات عمى المنشأة.
 تـ تسجيؿ جميع االلتزامات كحقكؽ المساىميف. -االكتماؿ 
 تشػػػػمؿ البيانػػػػات الماليػػػة فكائػػػػد االلتزامػػػػات كاألصػػػػكؿ كحقػػػػكؽ  -التقػػػدير كالتخصػػػػيص

المسػػػػاىميف بمبػػػػالغ مناسػػػػبة كيػػػػتـ تسػػػػجيؿ أيػػػػة تسػػػػكيات تقػػػػدير أك تخصػػػػيص ناتجػػػػة 
 .بالشكؿ المناسب
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 إثباتات حكؿ العرض كاإلفصاح. -ج
 األحػػػداث كالمعػػػامالت كاألمػػػكر األخػػػرل المفصػػػح عنيػػػا  -الحػػػدكث كالحقػػػكؽ كااللتزامػػػات

 كالتي حدثت كتخص المنشاة.
 تـ إدخاؿ جميع اإلفصاحات التي كاف ينبغي إدخاليا في البيانات المالية. -االكتماؿ 
 تـ عرض ككصؼ المعمكمات المالية بالشكؿ المناسػب كتػـ بيػاف  -التصنيؼ كقابمية الفيـ

 اإلفصاحات بكضكح .
 يػػتـ اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات الماليػػة كالمعمكمػػات األخػػرل بشػػكؿ عػػادؿ  -الدقػػة كالتقػػدير

 0كبمبالغ صحيحة.
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 إجراءات تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية :3-2-4
اليدؼ الرئيسي لممدقؽ ىػك تحديػد كتقيػيـ مخػاطر األخطػاء الجكىريػة سػكاء كانػت ناجمػة عػف إف 

كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ فيػػػـ  ،االحتيػػػاؿ أك الخطػػػأ عنػػػد مسػػػتكل البيانػػػات الماليػػػة كعنػػػد مسػػػتكل اإلثبػػػات
المنشأة كبيئتيا. بما في ذلػؾ رقابتيػا الداخميػة األمػر الػذم يػؤدم إلػى تػكفير أسػاس تقيػيـ كتطبيػؽ 

 0ابات لممخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية.االستج
 5المدقؽ بما يمي:ألزمت معايير التدقيؽ لمدكلية  اليدؼ لتحقيؽ ىذاك 

بمػػػا فػػي ذلػػػؾ عناصػػػر  ،تحديػػد المخػػػاطر مػػف خػػػالؿ الحصػػػكؿ عمػػى فيػػػـ لممنشػػأة كبيئتيػػػا .0
كمف خالؿ اعتبار فئات المعػامالت  ،الرقابة الداخمية الخاصة بتمؾ التي تتعمؽ بالمخاطر
 كأرصدة الحسابات كاإلفصاحات في البيانات المالية.

 ككػؿكثػر انتشػاران بالبيانػات الماليػة شػكؿ أبكفيما إذا كانت تتعمػؽ  ،تقييـ المخاطر المحددة .5
 كمف المحتمؿ أف تؤثر عمى كثير مف اإلثباتات.

آخػػذان بعػػػيف  ،ربػػط المخػػاطر المحػػددة مػػع األخطػػاء التػػي قػػػد تحػػدث عنػػد مسػػتكل اإلثبػػات .3
 االعتبار عناصر الرقابة ذات العالقة التي ينكم المدقؽ اختبارىا.

كفيمػػػا إذا كػػػاف  ،اعتبػػػار احتماليػػػة األخطػػػاء بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إمكانيػػػة حػػػدكث أخطػػػاء متعػػػددة .4
 الخطأ المحتمؿ مف الحجـ الذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم.

 3كىرية عند:قيـ مخاطر األخطاء الجأف يحدد كيعمى المدقؽ كبالتالي يجب 
 مستكل البيانات المالية. -
 مستكل اإلثبات لفئات المعامالت كأرصدة الحسابات كاإلفصاحات. -

 كذلؾ لتكفير أساس لتقييـ كأداء المزيد مف إجراءات التدقيؽ.
 
 

                                                           
 .46عرار، شادف ىاني: مرجع سابؽ، ص  0
، فقػػرة، 5105المػػنقح/،  عمػػاف، األردف، 305المجمػػع العربػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف، معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي /االتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف: ترجمػػة جمعيػػة  5
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  :االخطاء الجكىرية مخاطرإجراءات تقييـ . 1
كبيئتيػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ رقابتيػػا ىػػي إجػػراءات التػػدقيؽ التػػي تػػـ أداؤىػػا لمحصػػكؿ عمػػى فيػػـ لممنشػػأة 

كتحديػػد كتقيػػيـ مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة سػػكاء كانػػت ناجمػػة عػػف االحتيػػاؿ أـ الخطػػأ  ،الداخميػػة
بحػد كمػع ذلػؾ ال تػكفر إجػراءات تقيػيـ المخاطر  عند مستكل البيانات المالية كعند مستكل اإلثبػات
 0. ذاتيا أدلة تدقيؽ كافية كمناسبة لدعـ رأم المدقؽ

اإلجػراءات ( المػدقؽ بتنفيػذ 541كعند تنفيذ إجراءات تقيػيـ المخػاطر ألػـز معيػار التػدقيؽ الػدكلي )
فػػػػي تحديػػػػد بقصػػػػد اسػػػػتخداميا المناسػػػػبة التاليػػػػة كالمنصػػػػكص عمييػػػػا لمحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات 

 5 :مخاطر األخطاء الجكىرية
 ،كالمكمفػيف بالحككمػة ،كاألفراد المناسبيف ضمف قسـ التدقيؽ الداخمي ،االستفسار مف اإلدارة :أكالن 

كآخػػريف داخػػؿ المنشػػأة مػػف المحتمػػؿ أف تكػػكف لػػدييـ معمكمػػات حسػػب حكػػـ المػػدقؽ تسػػاعد فػػي 
 :عف ما يمي ،تحديد مخاطر األخطاء الجكىرية الناجمة عف االحتياؿ أك الخطأ

 ،ة فػي البيانػات الماليػة بسػبب االحتيػاؿتقييـ اإلدارة لمخاطر احتماؿ كجكد أخطاء جكىري .0
 بما في ذلؾ طبيعة ىذه التقييمات كنطاقيا كتكرارىا.

كأيػػة مخػػاطر معينػػة لالحتيػػاؿ  ،االحتيػػاؿ رة فػػي التحديػػد كاالسػػتجابة لمخػػاطرأسػػمكب اإلدا .5
 حددتيا اإلدارة أك تـ إبالغيا.

ديػػد مخػػاطر االحتيػػاؿ ليبيا فػػي تحاتصػػاؿ اإلدارة مػػع المكمفػػيف بالحككمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بأسػػا .3
 المنشأة كاالستجابة ليا. يف
اتصػػػػػاؿ اإلدارة مػػػػػع المػػػػػكظفيف فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بػػػػػأدائيـ حػػػػػكؿ ممارسػػػػػات العمػػػػػؿ كالسػػػػػمكؾ  .4

 األخالقي.
لتحديػػد االسػػتجابة  ،اإلشػػراؼ عمػػى عمميػػات اإلدارةالمكمفػػيف بالحككمػػة  ةفيػػـ كيفيػػة ممارسػػ :ثانيػػان 

لممخػػاطر فػػي المنشػػأة كالرقابػػة الداخميػػة التػػي أنشػػأتيا اإلدارة لتخفػػيض ىػػذه المخػػاطر. كمػػا يجػػب 
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عمؿ استفسارات ألكلئؾ المكمفيف بالحككمة لتحديد ما إذا كاف لدييـ معرفػة بػأم احتيػاؿ فعمػي أك 
 ت اإلدارة.ـ اإلجابات عمى تساؤالكتجرم ىذه االستفسارات جزئيان لدع ،مشككؾ فيو

قػػػػد تحػػػػدد اإلجػػػػراءات التحميميػػػػة التػػػػي تػػػػـ تأديتيػػػػا كػػػػإجراءات لتقيػػػػيـ  التحميميػػػػة اإلجػػػػراءات :ثالثػػػػان 
المخاطر جكانب المنشاة التي لػـ يكػف المػدقؽ عمػى عمػـ بيػا كتسػاعد فػي تقيػيـ مخػاطر األخطػاء 

مػػات الجكىريػػة لكضػػع أسػػاس لتصػػميـ كتطبيػػؽ االسػػتجابات لممخػػاطر المقيمػػة كقػػد تتضػػمف معمك 
 مالية كغير مالية.

كمبػػالغ كنسػػب  كتسػػاعد اإلجػػراءات التحميميػػة فػػي تحديػػد كجػػكد معػػامالت أك أحػػداث غيػػر عاديػػة
 كاتجاىات قد تشير إلى أمكر ليا دالالت بالنسبة لممدقؽ.

كقد تساعد العالقات غير العادية أك غير المتكقعة التي قاـ المػدقؽ بتحديػدىا فػي تحديػد مخػاطر 
 ية كخاصة مخاطر األخطاء الجكىرية الناجمة عف االحتياؿ.األخطاء الجكىر 

المالحظػػػة كالتفتػػػيش كتػػػكفر معمكمػػػات حػػػكؿ المنشػػػأة كتسػػػاعد فػػػي دعػػػـ االستفسػػػارات مػػػف  :رابعػػػان 
 كاآلخريف كتتضمف األمثمة عمى مثؿ ىذه اإلجراءات :اإلدارة 

 عمميات المنشأة.-
 المستندات كالسجالت كأدلة الرقابة الداخمية.-
 قارير التي تعدىا اإلدارة.الت -

كالمتعمقػػة  ،تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف خبػػرة المػػدقؽ السػػابقة مػػع المنشػػأة اسػػتخداـ معمكمػػاتخامسػػان: 
 0كالتي قد تزكد بمعمكمات حكؿ األمكر التالية: سابقة فتراتبإجراءات التدقيؽ التي تـ أداؤىا في 

 المناسب أـ ال.األخطاء السابقة كفيما إذا كانت قد صححت في الكقت  -
طبيعػػػة المنشػػػأة كبيئتيػػػا كالرقابػػػة الداخميػػػة فييػػػا بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ نػػػكاحي القصػػػكر فػػػي الرقابػػػة  -

 الداخمية.
التغيػػرات اليامػػة التػػي مػػرت بيػػا المنشػػأة أك عممياتيػػا منػػذ الفتػػرة الماليػػة األخيػػرة كالتػػي قػػد  -

خطػػػاء تسػػػاعد المػػػدقؽ فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى فيػػػـ كػػػاؼ لممنشػػػأة كتحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر األ
 الجكىرية.
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أف يحدد ما إذا كانت قد حصمت تغيػرات عمػى التػدقيؽ السػابؽ قػد تػؤثر  ى المدقؽكىنا يجب عم 
 معمكمات مناسبة لمتدقيؽ الجارم.عمى ككف ىذه ال

فريػؽ العمميػة األكثػر خبػرة بمػا سادسان: المناقشة بيف فريؽ العممية تػكفر المناقشػة فرصػة إلعطػاء 
بنػػاءن عمػػى معػػرفتيـ بالمنشػػأة، كمػػا تسػػمح ألعضػػاء راكيػػـ اركة فػػي إدلممشػػفػػي ذلػػؾ شػػريؾ العمميػػة 

فريػؽ العمػػؿ بتبػادؿ المعمكمػػات حػكؿ مخػػاطر العمػؿ التػػي تخضػع ليػػا المنشػأة ككيػػؼ كأيػف يمكػػف 
أف تككف البيانات الماليػة حساسػة لألخطػاء الجكىريػة الناجمػة عػف االحتيػاؿ كالخطػأ، كمػا تسػاعد 

فيمػػػان أفضػػػؿ إلمكانيػػػة حػػدكث أخطػػػاء جكىريػػػة فػػػي البيانػػػات فػػي اكتسػػػاب أعضػػػاء فريػػػؽ العمميػػة 
الماليػػة كفيػػـ كيػػؼ يمكػػف أف تػػؤثر نتػػائج إجػػراءات التػػدقيؽ التػػي يؤدكنيػػا عمػػى النػػكاحي األخػػرل 
 لعممية التدقيؽ بما في ذلؾ القرارات الخاصة بطبيعة كتكقيت كمدل إجراءات التدقيؽ اإلضافية

شػػارؾ أعضػػاء فريػػؽ العمميػػة معمكمػػات و يتبػػادؿ كيتإضػػافة إلػػى ذلػػؾ تػػكفر األسػػاس الػػدم بمكجبػػ
جديدة تـ الحصكؿ عمييا أثناء عمميػة التػدقيؽ كالتػي يمكػف أف تػؤثر عمػى تقيػيـ مخػاطر األخطػاء 

 0الجكىرية أك إجراءات التدقيؽ التي تـ أداؤىا لتناكؿ ىذه المخاطر.
خاطر أثناء الحصػكؿ عمػى عمى الرغـ مف أنو ال يطمب مف المدقؽ أداء كافة إلجراءات تقييـ الم

الفيـ المطمكب لممنشأة إال أنو يطمب مف المدقؽ أداء جميػع إجػراءات تقيػيـ المخػاطر لكػؿ ناحيػة 
مف الفيـ كقد يقـك المدقؽ بإجراءات أخػرل تسػاعده فػي الحصػكؿ عمػى معمكمػات تفيػد فػي تحديػد 

 مخاطر األخطاء الجكىرية كفيما يمي بعض ىذه اإلجراءات :
 كمات التي تػـ الحصػكؿ عمييػا مػف مصػادر خارجيػة مثػؿ المجػالت التجاريػة مراجعة المعم

 كاالقتصادية أك تقارير مف قبؿ المحمميف أك البنكؾ.
  إجػػػراء استفسػػػارات مػػػف المستشػػػار القػػػانكني الخػػػارجي لممنشػػػأة أك مػػػف خبػػػراء التقيػػػيـ الػػػذم

 استخدمتيـ المنشأة.
ف خػػػػالؿ إجػػػػراءات تقيػػػػيـ المخػػػػاطر كيسػػػػتخدـ المػػػػدقؽ المعمكمػػػػات التػػػػي تػػػػـ الحصػػػػكؿ عمييػػػػا مػػػػ

كاألنشطة ذات العالقة كأدلػة تػدقيؽ لػدعـ تقيػيـ مخػاطر األخطػاء الجكىريػة، إضػافة إلػى ذلػؾ قػد 
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بفئػػات المعػػامالت كأرصػػدة الحسػػابات كاإلفصػػاحات يحصػؿ المػػدقؽ عمػػى أدلػػة تػػدقيؽ فيمػػا يتعمػؽ 
 0بة.كاإلثباتات المتعمقة بذلؾ كفيما يتعمؽ بفاعمية عمؿ أساليب الرقا

 
   مراجعة تقييـ المخاطر:. 2

تـ الحصػكؿ عمػى قد يتغير تقييـ المدقؽ لمخاطر األخطاء الجكىريػة خػالؿ سػير التػدقيؽ عنػدما يػ
كفػي األحػكاؿ التػي يحصػؿ فييػا المػدقؽ عمػى أدلػة تػدقيؽ مػف أداء إجػراءات  .أدلة تدقيؽ إضػافية

إذا تػػـ الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات جديػػدة تميػػؿ أم منيػػا ألف تتعػػارض مػػع أدلػػة  أك ،تػػدقيؽ إضػػافية
عمػى المػدقؽ إعػادة النظػر فػي التقيػيـ يجػب فإنػو السػابؽ، التدقيؽ التي بنػى عمييػا المػدقؽ تقييمػو 

 5المخطط ليا تبعان لذلؾ. كتعديؿ إجراءات التدقيؽ اإلضافيةالسابؽ، 
 
 .التكثيؽ:3

إف شػػػكؿ كنطػػػاؽ تكثيػػػؽ التػػػدقيؽ ىػػػي مسػػػألة حكػػػـ مينػػػي كتتػػػأثر بطبيعػػػة كحجػػػـ كتعقيػػػد المنشػػػأة 
 كرقابتيا الداخمية كتكفر المعمكمات مف المنشأة كمنيجية التدقيؽ كالتقنية المستخدمة في التدقيؽ

 المػػدقؽ بػػأف يشػػمؿ فػػي تكثيقػػو فيمػػو لممنشػػأة كرقابتيػػا كتقييمػػو 305كألػػـز معيػػار التػػدقيؽ الػػدكلي 
 لمخاطر األخطاء الجكىرية كما يتضمف ما يمي:

  المناقشػػة بػػيف فريػػؽ العمميػػة كالقػػرارات التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا فيمػػا يتعمػػؽ بقابميػػة اشػػتماؿ
 البيانات المالية عمى األخطاء الجكىرية.

  العناصر األساسػية لمفيػـ التػي تػـ الحصػكؿ عمييػا فيمػا يتعمػؽ بكػؿ ناحيػة لممنشػأة كبيئتيػا
جػػراءات تقيػػيـ  بمػػا فػػي ذلػػؾ كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر كمككنػػات نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كا 

 المخاطر التي تـ أداؤىا.
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  مخاطر األخطاء الجكىرية التي تـ تحديدىا كتقييميا عند مستكل البيانات المالية كعند
 مستكل اإلثبات.

 .0المخاطر المحددة كعناصر الرقابة ذات العالقة التي حصؿ المدقؽ عمى فيـ حكليا 

كما يجب أف يشمؿ التكثيؽ استجابات المدقؽ لممخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية كفقان لما 
 يمي:

  االستجابات العامة لتناكؿ المخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية عند مستكل البيانات
 المالية كطبيعة كتكقيت كنطاؽ إجراءات التدقيؽ اإلضافية التي تـ أداؤىا.

  المخاطر المقيمة عند مستكل اإلثبات.صمة ىذه اإلجراءات مع 
  نتائج إجراءات التدقيؽ بما في ذلؾ اإلجراءات المصممة لمعالجة مخاطر تجاكز اإلدارة

 ألنظمة الرقابة.

كما يجب أف يشمؿ التكثيؽ االتصاالت بشأف االحتياؿ مع اإلدارة كالمكمفيف بالحككمة 
 5كالمنظميف كغيرىـ.

 

 

 

 

 
 

                                                           
، ص 35، فقػرة 5105/، عمػاف، األردف،  305التػدقيؽ الػدكلي /االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف، معيار  0

574. 
 
، ص 58، فقػرة 5105/، عمػاف، األردف، 331االتحاد الدكلي لممحاسبيف: ترجمة جمعية المجمػع العربػي لممحاسػبيف القػانكنييف، معيػار التػدقيؽ الػدكلي / 5

331. 



  

79 

 

 لألخطاء الجكىرية لممخاطر المقيمة اتاالستجاب :3-2-5
عمػػػػى المػػػػدقؽ أف يحصػػػػؿ عمػػػػى مػػػػا يكفػػػػي مػػػػف أدلػػػػة التػػػػدقيؽ المناسػػػػبة حػػػػكؿ المخػػػػاطر المقيمػػػػة 

 0لألخطاء الجكىرية مف خالؿ تقييـ كتنفيذ استجابات مناسبة لتمؾ المخاطر.
لتنػػػاكؿ المخػػػاطر المقيمػػػة لألخطػػػاء الجكىريػػػة عنػػػد مسػػػتكل البيانػػػات  االسػػػتجابات الكميػػػة أ.

 :المالية
المػػػدقؽ أف يصػػػمـ كينفػػػذ اسػػػتجابات كميػػػة لتنػػػاكؿ المخػػػاطر ( 331ألػػػـز معيػػػار التػػػدقيؽ الػػػدكلي ) 

مػػا االسػػتجابات  تمػػؾ يمكػػف أف تشػػمؿك  ىريػػة عنػػد مسػػتكل البيانػػات الماليػػةالمقيمػػة لألخطػػاء الجك 
 5يمي:
 الميني. ؾشكتالعمؿ عمى الحاجة إلى الحفاظ عمى الالتأكيد لفريؽ  .0
تعيػػيف مػػكظفيف أكثػػر خبػػرة مػػف ذكم الميػػارات الخاصػػة أك اسػػتخداـ خبػػراء كتػػكفير المزيػػد  .5

 مف اإلشراؼ.
 تكفير مزيد مف اإلشراؼ. .3
إدخاؿ عناصر إضافية مف عدـ التنبؤ في اختيار إجراءات التػدقيؽ اإلضػافية التػي سػيتـ  .4

 أداؤىا.
مثػػػؿ إجػػػراءات  تغييػػػرات عامػػػة فػػػي طبيعػػػة أك تكقيػػػت أك نطػػػاؽ إجػػػراءات التػػػدقيؽإجػػػراء  .5

أساسػػػػية فػػػػي نيايػػػػة الفتػػػػرة بػػػػدالن مػػػػف تػػػػاريخ مرحمػػػػي أك تعػػػػديؿ طبيعػػػػة إجػػػػراءات التػػػػدقيؽ 
 .لمحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ أكثر إقناعان 

جابات الكميػة كبالتػالي االسػت ،كيتأثر تقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية عند مستكل البيانات المالية
فعالػة لممػدقؽ أف يكػكف لديػو ثقػة الرقابػة الكيمكػف أف تتػيح بيئػة  ،لممدقؽ بفيـ المدقؽ لبيئػة الرقابػة

كفػػػي مكثكقيػػػة أدلػػػة التػػػدقيؽ التػػػي يػػػتـ إعػػػدادىا داخميػػػان ضػػػمف المنشػػػأة  أكبػػػر فػػػي الرقابػػػة الداخميػػػة
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دالن مػف نيايػة الفتػرة إال كبالتالي تسػمح لممػدقؽ بػأداء بعػض إجػراءات التػدقيؽ فػي تػاريخ مرحمػي بػ
 0.أف نكاحي القصكر في بيئة الرقابة ذات أثر معاكس

 
 :  إجراءات التدقيؽ استجابة لممخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية عند مستكل اإلثبات. ب

سػػػتند ي إجػػػراءات تػػػدقيؽ إضػػػافيةيصػػػمـ كيػػػؤدم مػػػدقؽ أف ال (331ألػػػـز معيػػػار التػػػدقيؽ الػػػدكلي )
 5المخاطر المقيمة لألخطاء الجكىرية عند مستكل اإلثبات كتستجيب ليا.يا كنطاقيا إلى تيقتك 

كبالتالي يكفر تقييـ المدقؽ لممخاطر المحددة عند مسػتكل اإلثبػات أساسػان لدراسػة أسػمكب التػدقيؽ 
 3كيمكف أف يحدد المدقؽ ما يمي المناسب لتصميـ كأداء إجراءات تدقيؽ إضافية

  أمػػر مناسػػب إلثباتػػات محػػددة كبالتػػالي يسػػتبعد المػػدقؽ أف أداء إجػػراءات أساسػػية فقػػط ىػػك
أثر أنظمة الرقابة مف تقييـ المخاطر كقد يعػكد سػبب ىػذا إلػى أف اجػراءات المػدقؽ لتقيػيـ 
المخاطر لـ تحدد أم أنظمػة رقابػة فعالػة مناسػبة لإلثباتػات أك ألف أنظمػة الرقابػة سػيككف 

يػػػة عمػػػؿ أنظمػػػة الرقابػػػة فػػػي تحديػػػد غيػػػر فعػػػاؿ لػػػذلؾ ال ينػػػكم المػػػدقؽ االعتمػػػاد عمػػػى فعال
 طبيعة كتكقيت كنطاؽ االجراءات الجكىرية.

  يعتبػػػر األسػػػمكب المشػػػترؾ باسػػػتخداـ اختبػػػارات أنظمػػػة الرقابػػػة كاالجػػػراءات الجكىريػػػة ىػػػك
 4أسمكب فعاؿ.

 5 ينبغي عمى المدقؽ:كعند تحديد إجراءات التدقيؽ التي سيتـ اداؤىا 
  الجكىريػػػة عنػػػد مسػػػتكل اإلثبػػػات لكػػػؿ فئػػػة معػػػامالت دراسػػػة أسػػػباب تقيػػػيـ مخػػػاطر األخطػػػاء

فصاح.  كرصيد حساب كا 
 ما ازداد تقييـ المدقؽ لممخاطر.الحصكؿ عمى أدلة تدقيؽ أكثر إقناعان كم 
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إف تقيػػيـ كاداء إجػػراءات تػػدقيؽ إضػػافية تسػػتند طبيعتيػػا كتكقيتيػػا كنطاقيػػا إلػػى المخػػاطر المقيمػػة 
ل اإلثبػات يقػدـ صػمة كاضػحة بػيف إجػراءات التػدقيؽ لألخطاء الجكىرية كتسػتجيب ليػا عنػد مسػتك 

 اإلضافية لممدققيف كتقييـ المخاطر.
كالجمػع فيمػا كتؤثر المخاطر المقيمة لممدقؽ عمى كؿ أنػكاع إلجػراءات التػدقيؽ التػي سػيتـ أداؤىػا 

بينيػػا كتكػػكف أسػػباب تقيػػيـ مخػػاطرة مػػا مناسػػبة فػػي تحديػػد طبيعػػة إجػػراءات التػػدقيؽ، فػػإذا كانػػت 
مقيمػػػة بمسػػػتكل متػػػدني بسػػػبب الخصػػػائص المحػػػددة لفئػػػة مػػػف المعػػػامالت دكف اعتبػػػار  مخػػػاطرة

ألنظمة الرقابة ذات العالقػة، فػإف المػدقؽ قػد يحػدد أف االجػراءات الجكىريػة لكحػدىا تقػدـ مػايكفي 
مػػف أدلػػة التػػدقيؽ المناسػػبة كمػػف جيػػة أخػػرل إذا كانػػت المخػػاطر المقيمػػة بمسػػتكل متػػدني بسػػبب 

اخمية كينكم المدقؽ أداء االجراءات الجكىرية عمػى اسػاس ذلػؾ التقيػيـ المتػدني، أنظمة الرقابة الد
  0فإنو ينبغي أف يؤدم اختبارات ألنظمة الرقابة.

فإنػو يجػب عميػو  ،أك حصؿ عمى دالئؿ تشػير إلػى كجػكده ،كبالتالي فإذا اكتشؼ المدقؽ االحتياؿ
 5 كأىـ تمؾ اإلجراءات:( 541دكلي )كالتي حددىا معيار التدقيؽ الاتخاذ اإلجراءات المناسبة 

عػػداد  إبػػالغ اإلدارة كالمكمفػػيف بالحككمػػة: .1 يتكجػػب عمػػى المػػدقؽ إبػػالغ اإلدارة بالسػػرعة الممكنػػة كا 
 تقرير مكجو لإلدارة مما يتكشؼ لو في الحاالت التالية:

حتػػػى كلػػػك كػػػاف أثػػػر ىػػػذا الغػػػش عمػػػى  ،تػػػكافر شػػػؾ لديػػػو باحتمػػػاؿ كجػػػكد خطػػػأ أك غػػػش -
 القكائـ المالية غير جكىرم.

 إذا اكتشؼ أف الخطأ أك الغش المكجكد جسيـ بالفعؿ. -
كالػذم سػيقـك  ،أف يبحث عف الشخص المسؤكؿ كالمناسب في اإلدارة ى المدقؽيجب عمكبالتالي 

احتيػػاؿ كفػػي حػػاؿ حػػدد المػػدقؽ أك اشػػتبو بكجػػكد  ،بإبالغػػو عػػف احتمػػاؿ أك كقػػكع أخطػػاء أك غػػش
فإنػو ينبغػي عميػو  ،فػي الرقابػة الداخميػة ةالمكظفيف الػذيف يقكمػكف بػأدكار ىامػبػأك  ،متعمؽ بػاإلدارة

ة عػػػبشػػػأف طبيكمناقشػػػتيـ  ،أف يبمػػػغ ىػػػذه المسػػػائؿ إلػػػى المكمفػػػيف بالحككمػػػة كفػػػي الكقػػػت المناسػػػب
 الستكماؿ التدقيؽ.كتكقيت كنطاؽ إجراءات التدقيؽ الالزمة 
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إذا انتيػػى المػػدقؽ إلػػى أف الغػػش أك  إبػػالغ مسػػتخدمي تقريػػر المراجعػػة عػػف التقػػارير الماليػػة: .2
يطمػب مػف اإلدارة تصػحيح  الماليػة، يجػب عمػى المػدقؽ أفالتقػارير  عمػىالخطأ لو تػأثير جػكىرم 

اإلدارة كحسػػػب ردة فعػػػؿ  .ذلػػػؾ الخطػػػأ أك الغػػػش أك اإلفصػػػاح عنػػػو بكضػػػكح فػػػي التقػػػارير الماليػػػة
يحػػدد المػػدقؽ نػػكع تقريػػره حػػكؿ مراجعتػػو لمتقػػارير الماليػػة، فػػإذا قامػػت اإلدارة بتصػػحيح الخطػػأ أك 

 ،أمػػا إذا لػػػـ تقػػـ اإلدارة بتصػػػحيح األثػػر المػػػالي لمخطػػأ أك الغػػػش ،فإنػػو يقػػػدـ تقريػػران نظيفػػػان  ،الغػػش
 ،الماليػػػة فيجػػػب عمػػػى المػػػدقؽ إصػػػدار تقريػػػر مػػػتحفظ أك االمتنػػػاع عػػػف إبػػػداء رأيػػػو فػػػي التقػػػارير

رض غػػعمػػى أدلػػة إثبػػات كافيػػة كمناسػػبة ل كخاصػػة إذا منػػع المػػدقؽ مػػف قبػػؿ المنشػػأة مػػف الحصػػكؿ
 . التقارير المالية عمىفيما إذا كاف الغش أك الخطأ لو تأثير ىاـ  تقييـ

إف الكاجبػػػات المينيػػػة لممػػػدقؽ كقكاعػػػد  إبػػػالغ السػػػمطات الرسػػػمية المنظمػػػة كالمنفػػػاة لمقػػػانكف: .3
، لكػف ىنػاؾ حػاالت حتـ عميو المحافظة عمى سرية المعمكمات الخاصػة بالعميػؿالسمكؾ الميني ت

كعندما يقػرر المػدقؽ  0معينة يتكجب فييا عمى المدقؽ أف يبمغ السمطات الرسمية المنفذة لمقانكف.
 5 تبميغ السمطات الرسمية ينبغي أف يراعي ما يمي:

 التي ستنشر.يجب استعماؿ التقدير الميني لتحديد نكع المعمكمات -
كيجػػب عميػػو أف يقتنػػع بالجيػػة المناسػػبة  ،كلمػػف سػػيكجو ،مػػا ىػػك نػػكع االتصػػاؿ المتكقػػع -

 كأف تككف مسؤكلة عف التصرؼ بناءن عميو. ،التي يكجو إلييا االتصاؿ
 ،عند قيامو بعممية االتصاؿ عميو أف يعرؼ إذا كاف يتعػرض لممسػؤكلية القانكنيػة أك ال -

 عميو كفي ىذه الحالة قد يحتاج إلى مشكرة قانكنية أك مينية.كما ىي النتائج المترتبة 
 لمدقؽ عمل االستمرار في العممية:اقدرة عدـ . 4

 يمكف أف يكاجو المدقؽ ظركفان استثنائية تخفض مف قدرتو عمى االستمرار في أداء التدقيؽ مثؿ:
  لمعالجة االحتياؿ.عندما ال تتخذ المنشأة االجراء المناسب الذم يعتبره المدقؽ ضركريان 
  عندما تدؿ دراسة المدقؽ لمخاطر األخطاء الجكىرية كنتائج اختبارات التدقيؽ عمى كجػكد

 مخاطرة كبيرة بكجكد احتياؿ ىاـ ككاسع النطاؽ.
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  عنػػػػدما يكػػػػكف لػػػػدل المػػػػدقؽ شػػػػؾ كبيػػػػر بشػػػػاف كفػػػػاءة اإلدارة كنزاىتيػػػػا اك كفػػػػاءة كنزاىػػػػة
 0األشخاص المكمفيف بالحككمة.

 ،عمػػى االسػػتمرار فػػي أداء التػػدقيؽتػػو قدر  تخفػػض مػػفظركفػػان اسػػتثنائية  المػػدقؽ وفػػي حػػاؿ كاجػػك  
 5:يوينبغي عم
 تحديد المسؤكليات المينية كالقانكنية الممكف تطبيقيا في ىذه الظركؼ. -
حيػػث يكػػكف االنسػػحاب  ،مػػف المناسػػب أف ينسػػحب مػػف العمميػػةأف ينظػػر فيمػػا إذا كػػاف  -

 مف مشركع بمكجب قانكف مالئـ.
كيحػدث  ،يجػد المػدقؽ أنػو مػف األنسػب لػو أك مػف الضػركرم أف ينسػحب مػف ميمػة المراجعػة قدك 

كالتػػي تعتبػػر ضػػركرية  ،ذلػػؾ عػػادة عنػػدما ال تقػػـك المنشػػأة باتخػػاذ اإلجػػراءات التػػي يطمبيػػا المػػدقؽ
 3.كذلؾ لمعالجة الغش مف مثؿ تمؾ الظركؼ

كالتػػي قػػد  ،دارة العميػػا فػػي الشػػركةكمػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى قػػرار المػػدقؽ التػػكرط الضػػمني لػػإل
ككذلؾ تأثير العالقة المستمرة لممػدقؽ عمػى  ،تؤثر عمى مصداقية اإليضاحات المقدمة مف اإلدارة

المػػػدقؽ عمػػػى  حصػػػؿإلػػػى ىػػػذا القػػػرار فإنػػػو يفضػػػؿ أف يالشػػػركة كالتػػػي يشػػػكبيا التػػػكتر، كلمكصػػػكؿ 
 4استشارة قانكنية.
 5يجب عميو: ،االنسحابالمدقؽ كفي حاؿ قرر 

مػػع المسػػتكل اإلدارم  ،كاألسػػباب التػػي دعتػػو لالنسػػحاب ،مػػف العمميػػةو مناقشػػة انسػػحاب -
 المناسب كمع أكلئؾ المكمفيف بالحككمة.

تحديػػػد مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ متطمػػػب مينػػػي أك قػػػانكني بتقػػػديـ التقػػػارير إلػػػى الشػػػخص أك  -
ت إلػػى أك فػػي بعػػض الحػػاال ،عمميػػة التػػدقيؽ و فػػياألشػػخاص الػػذيف أصػػدركا كتػػاب تعيينػػ

 المدقؽ مف العممية كأسباب ذلؾ. السمطات التقييمية حكؿ انسحاب
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جراءات تقييـ مخاطر  المبحث الثالث: تحميؿ مقارف بيف مككنات نظاـ الرقابة الداخمية كا 
 االخطاء الجكىرية

جػػراءات تقيػػيـ 3-3-1 : جػػدكؿ مقػػارف لتحديػػد العالقػػة بػػيف مككنػػات نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كا 
 ء الجكىرية:مخاطر األخطا

ثر مف دراسة المدقؽ الخارجي لمككنات نظػاـ الرقابػة باحثة المقارنة بالتحميؿ لرصد األاعتمدت ال
فػػػي تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر األخطػػػاء الجكىريػػػة مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة، كمػػػف أجػػػؿ القيػػػاـ الداخميػػػة 

جػػػراءا ت تقيػػػيـ مخػػػاطر بالتحميػػػؿ المقػػػارف لتحديػػػد العالقػػػة بػػػيف مككنػػػات نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة كا 
   0الجكىرية قامت الباحثة بإعداد الجدكؿ اآلتي:االخطاء 

 إجراءات تقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية مككنات نظاـ الرقابة الداخمية

االستفسار مف اإلدارة كالمكظفيف كافراد قسـ -0 بيئة الرقابة -0
 التدقيؽ الداخمي

 االستفسار مف المكمفيف بالحككمة-5 تقكيـ المخاطر -5

 اإلجراءات التحميمية-3 أنشطة الرقابة -3

 المالحظة كالتفتيش-4 المعمكمات كالتكصيؿ -4

استخداـ معمكمات تـ الحصكؿ عمييا مف -5 المراقبة كالمتابعة -5
 خبرة المدقؽ السابقة مع المنشاة

 المناقشة بيف فريؽ العممية-6 

جراءات تقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية(: مقارنة بيف مككنات نظاـ الرقابة الداخمية 0جدكؿ رقـ )  كا 
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 : تحميؿ أثر دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية3-3-2
ترل الباحثة كجكد عالقة بيف دراسة المدقؽ الخارجي بالعكدة إلى الجدكؿ السابؽ كبنظرة تحميمية 

جراءات تقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية حيث أف دراسة  لمككنات نظاـ الرقابة الداخمية كا 
المدقؽ الخارجي لمككنات نظاـ الرقابة الداخمية في المنشأة محؿ التدقيؽ لو أثران كبيران في تحديد 

كيشمؿ تقييـ تي تؤثر عمى مخاطر االخطاء الجكىرية، أنكاع االخطاء المحتممة كالعكامؿ ال
تصميـ عنصر رقابة باعتبار فيما إذا كاف عنصر الرقابة ) فرديان أك مجتمعان مع عناصر رقابة 

عممان أف عنصر الرقابة الجكىرية بشكؿ فعاؿ أخرل( قادران عمى منع أك اكتشاؼ األخطاء 
ة.رقابة الداخميالمصمـ بشكؿ غير فعاؿ يسبب نكاحي قصكر في ال  

 
  :تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية فيبيئة الرقابة دراسة أثر  :3-3-2-1

فيمػػا يتعمػػؽ  تشػػمؿ بيئػػة الرقابػػة ميػػاـ اإلدارة كمكاقفيػػا كمعرفػػة إجػػراءات أكلئػػؾ المكمفػػيف بالحككمػػة
بالرقابة الداخمية كأىميتيا في المنشػأة كتحػدد بيئػة الرقابػة أسػمكب المنظمػة الػذم يػؤثر عمػى كعػي 

 الرقابة بأفرادىا.
كعنػػد دراسػػة المػػدقؽ الخػػارجي لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػإف عناصػػر بيئػػة الرقابػػة كالتػػي قػػد تكػػكف 

ة كااللتػػػزاـ بالكفػػػاءة كفمسػػػفة اإلدارة مناسػػػبة لػػػذلؾ تشػػػمؿ إيصػػػاؿ كفػػػرض النزاىػػػة كالقػػػيـ األخالقيػػػ
 0كأسمكبيا التشغيمي كالييكؿ التنظيمي كتكزيع السمطة كالمسؤكلية كسياسات المكارد البشرية.

كيعتبر كجكد بيئة رقابية فعالػة عػامالن إيجابيػان عنػد قيػاـ المػدقؽ الخػارجي بتقيػيـ مخػاطر األخطػاء 
ال تمنػػع أك تكتشػػؼ أك تصػػحح خطػػأ جػػكىرم  الجكىريػػة كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ فػػإف بيئػػة الرقابػػة

كلكػػف قػػد تػػؤثر عمػػى تقيػػيـ المػػدقؽ لفاعميػػة عناصػػر الرقابػػة األخػػرل عمػػى تقيػػيـ المػػدقؽ لمخػػاطر 
   5األخطاء الجكىرية.
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كترل الباحثة كجكد عالقة مزدكجة بيف دراسة المدقؽ الخارجي لبيئة الرقابػة الداخميػة فػي المنشػاة 
مػػػكظفيف كأفػػػراد قسػػػـ التػػػدقيؽ الػػػداخمي كالمكمفػػػيف بالحككمػػػة كػػػإجراءات كاالستفسػػػار مػػػف اإلدارة كال

لتقييـ مخػاطر االخطػاء الجكىريػة، ممػا يمكػف المػدقؽ مػف الحصػكؿ عمػى فيػـ الطريقػة التػي تبمػغ 
اإلدارة بيا المكظفيف آراءىا حكؿ ممارسات العمؿ كالسمكؾ األخالقي لممػكظفيف إضػافة إلػى ذلػؾ 

حظػػة كالتفتػػيش لمتأكػػد مػػف أف اإلدارة كضػػعت قكاعػػد رئيسػػية لمسػػمكؾ يمكػػف لممػػدقؽ اسػػتخداـ المال
 كتـ تطبيقيا كفقان لما ىك مخطط.

 
   :تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية فيتقكيـ المخاطر دراسة أثر : 3-3-2-2

يشمؿ تقكيـ المخاطر تحديد مخاطر العمؿ المتعمقة بأىداؼ إعداد التقػارير الماليػة كتقػدير أىميػة 
 المخاطر كتقييـ احتماؿ حدكثيا كاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة تمؾ المخاطر.

فإذا نفذت المنشأة تمؾ العممية ينبغي عمى المدقؽ أف يحصؿ عمى فيـ ليػا كلمنتػائج المتعمقػة بيػا 
كيحػػدد مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة التػػي عجػػزت اإلدارة عػػف تحديػػدىا، أمػػا فػػي حػػاؿ عػػدـ تنفيػػذ 

العممية فإنو ينبغي عمى المدقؽ أف ينػاقش مػع اإلدارة فيمػا إذا قػد تػـ تحديػد مخػاطر  المنشاة لتمؾ
ف غيػػاب عمميػػة تقيػػيـ المخػػاطر العمػػؿ المتعمقػػة بأىػػداؼ إعػػداد التقػػارير الماليػػة كتقيػػيـ فيمػػا إذا كػػا

 0 أمران مناسبان أك يمثؿ نكاحي ضعؼ جكىرية في الرقابة الداخمية لممنشأة.
عالقة مباشرة بيف دراسة المدقؽ الخارجي لعممية تقكيـ المخػاطر فػي المنشػاة كترل الباحثة كجكد 

كاسػػتخداـ معمكمػػات تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا مػػف خبػػرة المػػدقؽ السػػابقة مػػع المنشػػأة كػػإجراءات لتقيػػيـ 
مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة ممػػا يػػزكد المػػدقؽ بمعمكمػػات حػػكؿ نػػكاحي القصػػكر السػػابقة كالقػػرارات 

بقة كفيما إذا تـ تصحيحيا اـ ال إضافة إلى ذلؾ يمكف اسػتخداـ االستفسػار اليامة كاالخطاء السا
المخػػاطر التػػي قػػد ينػػتج عنيػػا أخطػػاء جكىريػػة ككيفيػػة مػػف اإلدارة حػػكؿ تقييميػػا لممخػػاطر لمعرفػػة 

 االستجابة لتمؾ المخاطر.
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   :تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في أنشطة الرقابةدراسة أثر  :3-3-2-3
أنشػػػػطة الرقابػػػػة السياسػػػػات كاإلجػػػػراءات التػػػػي تسػػػػاعد فػػػػي ضػػػػماف تنفيػػػػذ إجػػػػراءات اإلدارة  تشػػػػمؿ

 كالتفكيض كمراجعات األداء كمعالجة المعمكمات كفصؿ المياـ.
كيجػب عمػى المػػدقؽ الحصػكؿ عمػى فيػػـ ألنشػطة الرقابػػة المتعمقػة بالتػدقيؽ كالتػػي تعتبػر ضػػركرية 

سػػتكل اإلثبػػات كمػػف أجػػؿ تصػػميـ المزيػػد مػػف مػػف أجػػؿ تقيػػيـ مخػػاطر األخطػػاء الجكىريػػة عنػػد م
 0إجراءات التدقيؽ التي تستجيب لممخاطر المقيمة.

كبالتالي فإف حكـ المدقؽ فيما إذا كاف نشاط الرقابة مناسبان يتأثر بالمخػاطرة التػي قػد حػددىا بأنػو 
ؿ قد ينجـ عنيا خطأ جكىرم كيركػز المػدقؽ عمػى الحصػكؿ عمػى فيػـ ألنشػطة الرقابػة التػي تتنػاك 

 5النكاحي التي يعتبر المدقؽ أف األخطاء الجكىرية أكثر احتماالن لمحدكث فييا.
كتػػػرل الباحثػػػة كجػػػكد عالقػػػة مزدكجػػػة بػػػيف دراسػػػة المػػػدقؽ ألنشػػػطة الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي المنشػػػأة 

جراءات لتقيػيـ مخػاطر األخطػاء الجكىريػة حػكؿ كػإدارة كاالستفسار مف المكظفيف في المنشػأة كاإل
كالتفتػػيش لػػى المالحظػػة إضػػافة فعػػال إيػػة تطبيػػؽ أنشػػطة الرقابػػة كفيمػػا اذا تػػـ تنفيػػذىا أسػػاليب ككيف

 حكؿ كيفية تطبيؽ تمؾ األنشطة كالتأكد مف تنفيذىا كفقا لما ىك مطمكب.
 
   :تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في دراسة المعمكمات كالتكصيؿأثر : 3-3-2-4

يشػػمؿ إبػػالغ المنشػػأة عػػف أدكار كمسػػؤكليات بإعػػداد التقػػارير الماليػػة ككافػػة األمػػكر اليامػػة لتػػكفير 
فيػػػػػـ لػػػػػألدكار كالمسػػػػػؤكليات الخاصػػػػػة بالرقابػػػػػة الداخميػػػػػة بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ االتصػػػػػاالت بػػػػػيف اإلدارة 

 كالمكمفيف بالحككمة كاالتصاالت الخارجية كاالتصاالت مع السمطات التنظيمية.
إجػػراء تقيػػيـ المخػػاطر يمكػػف المػػدقؽ تحديػػد عناصػػر الرقابػػة كالتػػي مػػف المحتمػػؿ أف كبالتػػالي عنػػد 

تمنػػػع أك تكتشػػػؼ كتصػػػحح األخطػػػاء الجكىريػػػة فػػػي إثباتػػػات محػػػددة كبالتػػػالي اكتسػػػاب فيػػػـ لتمػػػؾ 
 0العناصر كربطيا مع اإلثباتات في نطاؽ العمميات كاألنظمة التي تكجد فييا.

                                                           
0 Shanmugam, Jaya Kumar:  "Internal control and fraud prevention measures in SMEs", An Empirical study of 

national audit department of malysia, malysia, 2012. 
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دراسػػػة المػػػدقؽ لممعمكمػػػات كالتكصػػػيؿ فػػػي نظػػػاـ الرقابػػػة  كتػػػرل الباحثػػػة كجػػػكد عالقػػػة مباشػػػرة بػػػيف
الداخمية في المنشأة كالمالحظة كالتفتيش كإجراءات لتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريػة حػكؿ نظػاـ 
المعمكمػػػػػات كقنػػػػػكات االتصػػػػػاؿ ككيفيػػػػػة تػػػػػدفؽ المعمكمػػػػػات المحاسػػػػػبية فػػػػػي المنشػػػػػاة إضػػػػػافة إلػػػػػى 

 المعامالت كاالحداث غير العادية في المنشأة. اإلجراءات التحميمية التي تساعد في الكشؼ عف
 
   :تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في المتابعة كالمراقبةدراسة أثر  :3-3-2-5

إف متابعػػة عناصػػر الرقابػػة ىػػػي عمميػػة تقيػػيـ لفاعميػػة أداء الرقابػػػة الداخميػػة كتشػػمؿ تقيػػيـ فاعميػػػة 
 5.خاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةعناصر الرقابة الداخمية في الكقت المناسب كات

كيجػػب أف يحصػػؿ المػػدقؽ عمػػى فيػػـ لألنػػكاع الرئيسػػية لألنشػػطة التػػي تسػػتخدميا المنشػػأة لمتابعػػة 
الرقابػػػة الداخميػػػة ككيػػػؼ تباشػػػر المنشػػػأة اإلجػػػراءات العالجيػػػة لعناصػػػر رقابتيػػػا ممػػػا يسػػػاعده فػػػي 

 3تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية.
عالقػػة مباشػػرة بػػيف دراسػػة المػػدقؽ لتقيػػيـ كمتابعػػة المنشػػاة لجػػكدة أداء الرقابػػة  كتػػرل الباحثػػة كجػػكد

الداخميػػػة كالحػػػكار كالنقػػػاش كاالستفسػػػار مػػػف اإلدارة كػػػإجراءات لتقيػػػيـ مخػػػاطر االخطػػػاء الجكىريػػػة 
لمعرفة جكدة عمؿ النظاـ كتحديد فيما إذا كاف يعمؿ كفقان لما ىك مطمػكب ككيفيػة عمػؿ إجػراءات 

 ديؿ النظاـ كتحديثو كتطكيره.تصحيحية كتع
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 الدراسة الميدانية كاختبار الفركض :الفصؿ الرابع
 المبحث األكؿ: الطريقة كاإلجراءات المستخدمة في التحميؿ

 نيجية الدراسة:م: 4-1-1
 مف خالؿ القياـ بالخطكات التالية: اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي

ا يسػػاىـ فػػي مػػالسػػابقة لتكػػكيف إطػػار نظػػرم عػػف مكضػػكع الدراسػػة بالرجػػكع إلػػى الدراسػػات  -0
تحديػػػػد مشػػػػكمة الدراسػػػػة كالمتمثمػػػػة بػػػػأثر دراسػػػػة نظػػػػاـ الرقابػػػػة الداخميػػػػة فػػػػي تحديػػػػد كتقيػػػػيـ 

 مخاطر االخطاء الجكىرية كتحديد الفركض الالزمة لحميا.
البيانػػػات مػػف خػػػالؿ اسػػتبياف لمحصػػػكؿ عمػػى تجميػػع البيانػػات مػػػف بيئػػة األعمػػػاؿ السػػكرية  -5

الالزمػػػة إلجػػػراء الدراسػػػة الميدانيػػػة حيػػػث تمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة بالمػػػدققيف الخػػػارجييف فػػػي 
 الشركات المساىمة السكرية.

تحميػػؿ البيانػػػات كاختبػػار الفػػػركض مػػف خػػػالؿ اسػػتخداـ حزمػػػة البػػرامج اإلحصػػػائية لمعمػػػـك -3
 عالقة.كاألدكات اإلحصائية األخرل ذات ال spssاالجتماعية 

 

 مع كعينة الدراسةمجت :4-1-2
يتككف مجتمع الدراسة مف مػدققي الحسػابات الخػارجييف المػزاكليف لممينػة فػي الشػركات المسػاىمة 
السػػػكرية، كتتكػػػكف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف مػػػدققي الحسػػػابات الخػػػارجييف فػػػي دمشػػػؽ حيػػػث تػػػـ تكزيػػػع 

 استبياف. 61استبياف ككاف عدد االستبيانات المستردة كالقابمة لمتحميؿ 011
ككػػذلؾ االسػتبانات المسػػتردة كالقابمػة لمتحميػػؿ  ،المجتمػػع اإلحصػائي فئػات التػػاليالجػدكؿ كيكضػح 

 اإلحصائي:

 المجتمع اإلحصائي فئات 
 عدد أفراد العينة

 النسبة
 االستجابة الفعمية المستيدؼ

%61 61 011 مدققي حسابات خارجييف  
 المجتمع اإلحصائي كنسبة االستبيانات المكزعة كالمستردة كنسبة االسترداد فئات :(0جدكؿ رقـ )  
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 : محددات الدراسة4-1-3
تػػـ إجػػراء المسػػح الميػػداني فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى الشػػركات العاممػػة فػػي دمشػػؽ كذلػػؾ بسػػبب سػػكء 

 األكضاع كصعكبة التكاصؿ مع الشركات في بقية المحافظات.
 

 ت الدراسةأدكا: 4-1-4
تحقيؽ أىداؼ الدراسػة كاختبػار فركضػيا تػـ تصػميـ اسػتبياف تضػمف العديػد مػف األسػئمة أجؿ مف 

قسػـ  المتعمقة بالدراسة كفركضيا تـ تحكيمو مف قبؿ مجمكعػة مػف األكػاديمييف المتخصصػيف فػي
 5 نمكذج االستبياف.  0كيكضح الممحؽ رقـ 0،المحاسبة

 كقد تككف االستبياف مف قسميف رئيسييف كىما:
األكؿ: كخصػػػػػص لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى البيانػػػػػات الشخصػػػػػية لممسػػػػػتجيبيف مػػػػػف مػػػػػدققي القسػػػػػـ  -0

سػػػػػنكات  –رية ) المؤىػػػػػؿ العممػػػػػي الحسػػػػػابات الخػػػػػارجييف فػػػػػي الشػػػػػركات المسػػػػػاىمة السػػػػػك 
 الخبرة(. 

القسـ الثاني: كخصص لمعبارات التي تغطي متغيرات الدراسة كالتي تتمثؿ في أثػر دراسػة  -5
نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريػة كذلػؾ باسػتخداـ مقيػاس 

 ليكرت ذم الثالث درجات:
 ( درجات.5مكافؽ)
 ( درجة.0محايد)
 ( درجة.1مكافؽ)غير 

 
 
 
 
 

                                                           
 (.5أكاديمييف متخصصيف في قسـ المحاسبة في جامعة دمشؽ، كالمكضحة أسماؤىـ كدرجاتيـ العممية في الممحؽ رقـ ) 0
 (.0أنظر الممحؽ رقـ ) 5
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 سة : نمكاج الدرا4-1-5
 حيث تـكيتمثؿ بدراسة نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية،  المتغير المستقؿ:

بيئة الرقابة، تقكيـ المخاطر، أنشطة  تقسيـ المتغير المستقؿ إلى المتغيرات المستقمة التالية:
 الرقابة، المعمكمات كالتكصيؿ، المراقبة )المتابعة(.

كيتمثؿ في األخطاء الجكىرية في الشركات المساىمة السكرية، كتـ تقسيـ  المتغير التابع:
 تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في الشركات المساىمة السكرية.المتغير التابع إلى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: نمكذج الدراسة5رقـ )الشكؿ 

 
 : أساليب المعالجة اإلحصائية4-1-6

دخاليػػا  بعػد قيػاـ الباحثػة بجمػع البيانػات كالمعمكمػات الالزمػة حػكؿ متغيػرات الدراسػة تػـ ترميزىػا كا 
كتػػػـ االسػػػتعانة باألسػػػاليب اإلحصػػػائية ضػػػمف إلػػػى الحاسػػػب اآللػػػي كاسػػػتخراج النتػػػائج اإلحصػػػائية 

( كمػػػف ثػػػـ معالجػػػة البيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػكؿ  spssاالجتماعيػػػة )البرنػػػامج اإلحصػػػائي لمعمػػػـك 
عمييػػا مػػف خػػالؿ الدراسػػة الميدانيػػة لمعينػػة المبحكثػػة كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة األسػػاليب اإلحصػػائية 

 التالية:

اء األخطتحديد كتقييـ مخاطر 
  لبيانات الماليةالجكىرية في ا

 بيئة الرقابة

 تقكيـ المخاطر

 التابعالمتغير  المتغير المستقؿ

في الشركات  نظاـ الرقابة الداخميةدراسة 
مف قبؿ مدقؽ الحسابات  المساىمة السكرية

 كبشكؿ خاص دراسة ما يمي:

 الرقابة أنشطة

 المعمكمات كالتكصيؿ

 المراقبة )المتابعة(

لبيانات في ااألخطاء الجكىرية  
 المالية



  

95 

 

النسػػػب المئكيػػػة: إلظيػػػار نسػػػبة عػػػدد أفػػػراد العينػػػة مػػػف المجمػػػكع الكمػػػي الفػػػراد العينػػػة فػػػي  -0
 ة.تحميؿ الخصائص الديمكغرافي

 الكسط الحسابي: كىك أحد مقاييس النزعة المركزية كأكثرىا شيكعان. -5
االنحػػراؼ المعيػػػارم: كىػػك أحػػػد مقػػاييس التشػػػتت لقيػػاس تشػػػتت اإلجابػػات حػػػكؿ المتكسػػػط  -3

 الحسابي لبنكد االستبياف.
:الختبػػػػػار مػػػػػدل االعتماديػػػػػة عمػػػػػى أداة جمػػػػػع البيانػػػػػات المسػػػػػتخدمة فػػػػػي قيػػػػػاس Tاختبػػػػػار -4

 عمييا الدراسة.المتغيرات التي اشتممت 
(: كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ اختبػػػار تػػػأثير Multiple Regressionتحميػػػؿ االنحػػػدار المتعػػػدد) -5

 المتغيرات المستقمة في المتغير التابع.
 

 : كصؼ عينة الدراسة4-1-7
تـ استخداـ التكػرارات كالنسػب المئكيػة لمعرفػة تكزيػع العينػة كفقػان لمبيانػات العامػة لالسػتبياف كذلػؾ 

 كما يمي:
 عينة البحث كفقان لممؤىؿ العممي تكزيع :أكالن 

 النسبة التكرارات المؤىؿ العممي
 %40.0 24 إجازة
 %15.0 9 دبمـك

 %13.3 8 ماجستير
 %31.7 19 دكتكراه
 100% 60 اإلجمالي

 عينة البحث كفقان لممؤىؿ العممي تكزيع :(5جدكؿ رقـ )     

حيػػث  ،الجامعيػػة جػػازةمػػف الحاصػػميف عمػػى اإللعينػػة ىػػـ أف غالبيػػة أفػػراد ا الجػػدكؿ السػػابؽكيبػػيف 
كالحاصػميف عمػى شػيادة ، %30.7اصػميف عمػى الػدكتكراه بنسػبة %، كيمييـ الح41نسبتيـ  بمغت

%، كىػػذا يػػدؿ 03.3%، أمػػا الحاصػػميف عمػػى درجػػة الماجسػػتير فبمغػػت النسػػبة 05الػػدبمـك بنسػػبة 
 بصكرة جيدة.لمسح ىـ مف المؤىميف عمى أف األفراد المستيدفيف مف خالؿ ا
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 كيبيف الشكؿ التالي تكزيع عينة البحث كفقان لممؤىؿ العممي:
 
 
 
 
 
 
 
 عينة البحث كفقان لممؤىؿ العممي تكزيع :(6شكؿ رقـ )    
 عينة البحث كفقان لسنكات الخبرة : تكزيعنيان ثا

 النسبة التكرارات سنكات الخبرة
سنكات 5أقؿ مف   21 35% 

سنكات 01إلى  5مف   21 35% 
سنكات 01أكثر مف   18 30% 

 %100 60 المجمكع
 عينة البحث كفقان لسنكات الخبرة تكزيع :(3جدكؿ رقـ )

يبػيف الجػدكؿ السػػابؽ تكزيػع عينػة البحػػث كفقػان لسػنكات الخبػػرة، حيػث أظيػر الجػػدكؿ تقػارب نسػػب 
كنسػػػبة سػػنكات(  5التكزيػػع بػػيف الفئػػات الػػثالث، فقػػػد تسػػاكت نسػػبة األفػػراد ذكم الخبػػػرة )أقػػؿ مػػف 

فقػد بمغػت نسػبة كػؿ مػف الفئتػيف المػذككرتيف  ،سػنكات( 01إلى  5األفراد ذكم سنكات الخبرة )مف 
% مػػػف 31سػػػنكات( فقػػػد بمغػػػت نسػػػبتيـ  01%، أمػػػا األفػػػراد ذكم سػػػنكات الخبػػػرة )أكثػػػر مػػػف 35

 إجمالي عدد المدققيف في العينة.
 كيبيف الشكؿ التالي تكزيع عينة البحث كفقان لسنكات الخبرة:

 
 
 
 
 
 
 
 عينة البحث كفقان لسنكات الخبرة تكزيع :(7شكؿ رقـ )      
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 اختبار الفركض كتحميؿ النتائج :المبحث الثاني
 ،كمقارنػة النتػائج حػكؿ الفػركض بالنسػبة لخصػائص العينػة ،يتناكؿ ىذا المبحث اختبػار الفػركض

اإلجابػات التػي تػـ  في تحميػؿ SPSSتـ استخداـ برنامج ك  لنتائج التي تـ التكصؿ إلييا،كتحميؿ ا
 الحصكؿ عمييا.

 لجة االستبيافإجراء معا :4-2-1
 0إجابػػات البنػػكد مػػف  لفرضػػيات تػػـ إعطػػاء كػػؿ فئػػة مػػف فئػػاتلتحقيػػؽ أغػػراض البحػػث كاختبػػار ا

مػػف االسػػتبياف المسػػتخدـ فػػي عينػػة البحػػث قيمػػة متزايػػدة تصػػاعديان كفقػػان لدرجػػة مكافقػػة  08حتػػى 
 التالي:الفرد كما في الجدكؿ 

 القيمة المعطاة لمبند 27حتل  19إجابة البنكد مف  18حتل  1إجابة البنكد مف 
 1 ال غير مكافؽ
 0 نعـ محايد
 5  مكافؽ

 تثقيؿ البنكد لقائمة االستقصاء :(4جدكؿ رقـ )   

كبنػاء عمػى القػيـ المعطػاة  ،تـ استخداـ الكسط الحسابي لكؿ بند مف بنكد االستبياف كلكػؿ محػكرك 
أعػػاله، بحيػػث يػػتـ قبػػكؿ الفػػرض طالمػػا أف اإلجابػػات بالمتكسػػط أعمػػى مػػف محايػػد، بحيػػث يكػػكف 

كلمفػرض  [0=  3( ÷ 5+  0+  1أعمػى مػف  ) لمفػرض األكؿ تالكسط الحسػابي ألكزاف اإلجابػا
قيػاس، أمػا بعػد اختبػار الفرضػيات بنػاء عمػى ىػذا الم [1.5=  0( ÷  0+  1أعمى مف  )الثاني  

دكف ىذا فيعتبر الفرض مرفػكض، كتػـ اسػتخداـ االنحػراؼ المعيػارم لقيػاس تشػتت اإلجابػات عػف 
 .T-testالكسط الحسابي، كتـ تعزيز النتائج باختبار 

كاسػػتخدمت الباحثػػة باالسػػتبياف نظػػاـ ليكػػرت ذم الػػثالث درجػػات )مكافػػؽ، محايػػد، غيػػر مكافػػؽ(، 
 ينة.  باإلضافة إلى جداكؿ التقاطعات لكصؼ خصائص الع Tكاستخدمت لذلؾ اختبار 
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 اختبار الفرض األكؿ :4-2-2
  التػػػػزاـكالػػػػذم يتمحػػػػكر حػػػػكؿ  ،سػػػػؤاالن مكجيػػػػان الختبػػػػار الفػػػػرض األكؿ 08يتضػػػػمف ىػػػػذا المحػػػػكر 

 المدقؽ الخارجي بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية.
 النسب المئكية لبنكد الفرض األكؿك  : التكراراتأكالن 

 يبيف الجدكؿ التالي التكرارات كالنسب المئكية إلجابات أفراد العينة عمى بنكد الفرض األكؿ:

رقـ 
 البيػػػاف البند

 النسب المئكية )%( التكرارات

فؽ
مكا
ير 

غ
 

ايد
مح

فؽ 
مكا

فؽ 
مكا
ير 

غ
 

ايد
مح

فؽ 
مكا

 

 100 0 0 60 0 0 الشركة ضركرية  في الشركة المساىمة.تعد دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في  0

5 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف مدل قياـ اإلدارة بإيجاد بيئة رقابية فعالة تعمؿ بشكؿ جيد كتغطي كافة 

 جكانب العمؿ في الشركة.
2 9 49 3.3 15 81.7 

3 
عمى انضباط العامميف في الشركة عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد ضكابط رقابية داخمية تساعد 

 كاتخاذ اإلجراءات الرادعة في حاؿ ارتكاب األخطاء.
2 4 54 3.3 6.7 90 

4 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد أنظمة كمعايير تحث المكظفيف عمى التمسؾ بالقيـ األخالقية في 

 المعايير.أدائيـ لممياـ المكمفيف بيا كالتأكد مف مدل التزاـ المكظفيف بتمؾ 
2 24 34 3.3 40 56.7 

5 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد ما يفيد أف اإلدارة قادرة عمى فرض العقكبات الرادعة عند اكتشافيا 

 لمخالفات تدؿ عمى عدـ األمانة كالنزاىة.
0 19 41 0 31.7 68.3 

6 
كافة احتياجات الشركة يجب أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح كشامؿ يغطي 

جراءات عمؿ كاضحة كمكتكبة لكافة الكظائؼ كالصالحيات كالكاجبات خاؿ مف تداخؿ  كيحدد سياسات كا 
 االختصاصات كتعارض المياـ.

0 9 51 0 15 85 

7 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كضكح النظاـ الداخمي لممنشأة )سياسات التعييف، الترقية، المكافآت، 

 اإلجازات، ....(  كما مدل االلتزاـ بو.العقكبات، 
4 18 38 6.7 30 63.3 

8 
يجب أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد معايير أداء سميمة لقياس أداء العامميف كمقارنتيا مع ما ىك 

 شكؿ لو كتحديد االنحرافات كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح تمؾ االنحرافات.
2 23 35 3.3 38.3 58.3 

9 
المدقؽ الخارجي التأكد مف مدل حرص اإلدارة عمى نشر قكائـ مالية صادقة كمكثكؽ بيا كخالية مف عمى 

 األخطاء الجكىرية.
0 0 60 0 0 100 

01 
عمى المدقؽ الخارجي معرفة فيما إذا كانت اإلدارة تقكـ بتقييـ مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخمية كالنظاـ 

 األخطاء أك اكتشافيا كتصحيحيا.المحاسبي بشكؿ مستمر لمنع حدكث 
2 5 53 3.3 8.3 88.3 

00 
عمى المدقؽ الخارجي أف يفحص مدل قدرة اإلدارة عمى القياـ بتقدير فعاؿ لممخاطر المحيطة بيا كالمتعمقة 
بإعداد القكائـ المالية في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالقانكنية كالتشريعية كاالجتماعية كتقدير أىمية تمؾ 

 كتقييـ احتماالت حدكثيا. المخاطر
4 2 54 6.7 3.3 90 

05 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف قدرة اإلدارة عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة تمؾ المخاطر في 

 الكقت المناسب كتخفيض مستكل الخطر الذم تتعرض لو الشركة.
2 2 56 3.3 3.3 93.3 

03 
دكرية عف سير العمؿ في الشركة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء الجكىرية يعد التأكد مف إعداد الشركة تقارير 

 في البيانات كالمعمكمات المحاسبية ميـ لممدقؽ الخارجي
2 18 40 3.3 30 66.7 

04 
يجب عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف اتباع الشركة لمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات لمرقابة عمى 

 التطبيقات يتـ تنفيذىا كفقان لما ىك محدد كيتـ تحديثيا بشكؿ دكرم.األصكؿ كالسجالت كالرقابة عمى 
0 8 52 0 13.3 86.7 
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05 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف تكفر أنظمة معمكمات تحكم عناصر مادية كبرمجيات كأشخاص مؤىمة 

القرارات إضافة إلى كقادرة عمى تحديد المعمكمات الالزمة كمعالجتيا مف أجؿ إعداد التقارير الالزمة التخاذ 
 كجكد ضكابط رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة المطمكبة.

2 6 52 3.3 10 86.7 

06 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد قنكات اتصاؿ فعالة كاضحة كمفتكحة تضمف تكفير معمكمات تتسـ 

الييكؿ التنظيمي في الشركة كفي بالدقة كالكضكح لألشخاص المناسبيف كلجميع المستكيات اإلدارية داخؿ 
 الكقت المناسب لتمكنيـ مف القياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعالية.

2 24 34 3.3 40 56.7 

07 
يجب عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف قياـ اإلدارة بالتقييـ الدائـ كالدكرم لجكدة أداء الرقابة الداخمية في 

جراء التطكير كالتحديث المطمكب   لمسايرة الظركؼ.الشركة كا 
2 6 52 3.3 10 86.7 

08 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف أنو يتـ تزكيد اإلدارة بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمى نظاـ الرقابة 

 الداخمية في الكقت المناسب كما مدل استجابة اإلدارة لتمؾ التقارير كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
2 15 43 3.3 25 71.7 

 79.4 17.8 2.8 858 192 30 إجمالي المحكر األكؿ 
 النسب المئكية لبنكد الفرض األكؿالتكرارات ك  :(5جدكؿ رقـ )

 لبنكد الفرض األكؿ T: اختبار ثانيان 
( الختبار مدل كجكد داللػة إحصػائية One Sample T testاختبار ) لتأكيد التحميؿ السابؽ تـ

 مف األسئمة مع المتكسط المقاس عميو في ىذه الدراسػة الكسط الحسابي لكؿ سؤاؿبيف في الفرؽ 
 ( فكانت النتائج كما يمي:0كىك )

المتكسط  األسئمة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 tقيمة 
 المحسكبة

Sig. الترتيب 

 1 000. - 0 2.00 في الشركة المساىمة. رقابة الداخمية في الشركة ضركريةتعد دراسة نظاـ ال 0

5 
الخارجي التأكد مف مدل قياـ اإلدارة بإيجاد بيئة رقابية فعالة تعمؿ بشكؿ جيد كتغطي عمى المدقؽ 

 كافة جكانب العمؿ في الشركة.
1.78 0.49 12.375 

.000 7 

3 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد ضكابط رقابية داخمية تساعد عمى انضباط العامميف في الشركة 

 ارتكاب األخطاء. كاتخاذ اإلجراءات الرادعة في حاؿ
1.87 0.43 15.595 

.000 4 

4 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد أنظمة كمعايير تحث المكظفيف عمى التمسؾ بالقيـ األخالقية في 

 أدائيـ لممياـ المكمفيف بيا كالتأكد مف مدل التزاـ المكظفيف بتمؾ المعايير.
1.53 0.57 7.293 

.000 12 

5 
التأكد مف كجكد ما يفيد أف اإلدارة قادرة عمى فرض العقكبات الرادعة عند عمى المدقؽ الخارجي 

 اكتشافيا لمخالفات تدؿ عمى عدـ األمانة كالنزاىة.
1.68 0.47 11.283 

.000 8 

6 
يجب أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح كشامؿ يغطي كافة احتياجات الشركة 

جراءات عمؿ  كاضحة كمكتكبة لكافة الكظائؼ كالصالحيات كالكاجبات خاؿ مف كيحدد سياسات كا 
 تداخؿ االختصاصات كتعارض المياـ.

1.85 0.36 18.285 
.000 5 

7 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كضكح النظاـ الداخمي لممنشأة )سياسات التعييف، الترقية، المكافآت، 

 العقكبات، اإلجازات، ....(  كما مدل االلتزاـ بو.
1.57 0.62 7.071 

.000 10 

8 
يجب أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد معايير أداء سميمة لقياس أداء العامميف كمقارنتيا مع ما ىك 

 شكؿ لو كتحديد االنحرافات كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح تمؾ االنحرافات.
1.55 0.57 7.537 

.000 11 

9 
اإلدارة عمى نشر قكائـ مالية صادقة كمكثكؽ بيا كخالية  عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف مدل حرص

 مف األخطاء الجكىرية.
2.00 0 - 

.000 1 

01 
عمى المدقؽ الخارجي معرفة فيما إذا كانت اإلدارة تقكـ بتقييـ مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخمية كالنظاـ 

 المحاسبي بشكؿ مستمر لمنع حدكث األخطاء أك اكتشافيا كتصحيحيا.
1.85 0.44 14.817 

.000 5 
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المتكسط  األسئمة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 tقيمة 
 المحسكبة

Sig. الترتيب 

00 
عمى المدقؽ الخارجي أف يفحص مدل قدرة اإلدارة عمى القياـ بتقدير فعاؿ لممخاطر المحيطة بيا 
كالمتعمقة بإعداد القكائـ المالية في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالقانكنية كالتشريعية كاالجتماعية كتقدير 

 أىمية تمؾ المخاطر كتقييـ احتماالت حدكثيا.
1.83 0.53 12.268 

.000 6 

05 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف قدرة اإلدارة عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة تمؾ المخاطر في 

 الكقت المناسب كتخفيض مستكل الخطر الذم تتعرض لو الشركة.
1.90 0.40 17.465 

.000 3 

03 
في الشركة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء  يعد التأكد مف إعداد الشركة تقارير دكرية عف سير العمؿ

 الجكىرية في البيانات كالمعمكمات المحاسبية ميـ لممدقؽ الخارجي
1.63 0.55 8.898 

.000 9 

04 
يجب عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف اتباع الشركة لمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات لمرقابة عمى 

 تنفيذىا كفقان لما ىك محدد كيتـ تحديثيا بشكؿ دكرم.األصكؿ كالسجالت كالرقابة عمى التطبيقات يتـ 
1.87 0.34 19.583 

.000 4 

05 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف تكفر أنظمة معمكمات تحكم عناصر مادية كبرمجيات كأشخاص 

مؤىمة كقادرة عمى تحديد المعمكمات الالزمة كمعالجتيا مف أجؿ إعداد التقارير الالزمة التخاذ القرارات 
 إضافة إلى كجكد ضكابط رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة المطمكبة.

1.83 0.46 14.118 
.000 6 

06 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد قنكات اتصاؿ فعالة كاضحة كمفتكحة تضمف تكفير معمكمات 

التنظيمي في تتسـ بالدقة كالكضكح لألشخاص المناسبيف كلجميع المستكيات اإلدارية داخؿ الييكؿ 
 الشركة كفي الكقت المناسب لتمكنيـ مف القياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعالية.

1.53 0.57 7.293 
.000 12 

07 
يجب عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف قياـ اإلدارة بالتقييـ الدائـ كالدكرم لجكدة أداء الرقابة الداخمية في 

جراء التطكير كالتحديث المطمكب   لمسايرة الظركؼ.الشركة كا 
1.83 0.46 14.118 

.000 6 

08 
عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف أنو يتـ تزكيد اإلدارة بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمى نظاـ الرقابة 
الداخمية في الكقت المناسب كما مدل استجابة اإلدارة لتمؾ التقارير كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 الالزمة.
1.68 0.54 9.866 

.000 8 

   23.492 0.25 1.77 المجمكع
 إلجابات الفرض األكؿ Tالكسط الحسابي كاالنحرافات المعيارية كقيمة  :(6جدكؿ رقـ )

 ت:ثيره عمل:  دراسةك  هسؤاؿ عمل حدتحميؿ كاختبار النتائج لكؿ كتـ 
فػي الشػركة  ة فػي الشػركة ضػركريةبالنسبة لمسؤاؿ األكؿ "تعد دراسة نظاـ الرقابػة الداخميػ :1

كبػانحراؼ  5كما حصؿ عمى متكسػط كىػك  ،%011حصؿ عمى أعمى نسبة مكافؽ  المساىمة":
دراسػة نظػاـ الرقابػة  كبالتػالي فإنػو تعػد، 0كبمػغ ترتيػو المرتبػة  000.كبقيمػة احتماليػة ،1معيػارم 

 في الشركة المساىمة. ة ضركريةالداخمية في الشرك
الداخميػػة فػػي  العينػػة حػػكؿ ضػػركرة دراسػػة نظػػاـ الرقابػػةكيبػػيف الشػػكؿ التػػالي نسػػب إجابػػات أفػػراد 

 في الشركة المساىمة: الشركة
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ممية التدقيؽ في نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في الشركة عند تخطيط ع :(8شكؿ رقـ )
 الشركة المساىمة

في ية في الشركة ضركرية لمسؤاؿ األكؿ "تعد دراسة نظاـ الرقابة الداخم tلـ يتـ حساب قيمة 
مما المذككر، ألف جميع أفراد العينة كانكا مكافقيف عمى مضمكف السؤاؿ  ،الشركة المساىمة"

في الشركة الشركة  داللة إحصائية عمى ضركرة دراسة نظاـ الرقابة الداخمية فييشير لكجكد 
 المساىمة.

بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الثػػاني "عمػػل المػػدقؽ الخػػارجي الت:كػػد مػػف مػػدل قيػػاـ اإلدارة ب يجػػاد بيئػػة  :2
بمغػػت نسػػبة مكافػػؽ  طػػي كافػػة جكانػػب العمػػؿ فػػي الشػػركة":رقابيػػة فعالػػة تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػد كتغ

 0.78كمػا حصػؿ عمػى متكسػط كىػك  ،%3.3% كنسػبة غيػر مكافػؽ 05% كنسبة محايد 80.7
كبالتػػػالي فإنػػػو عمػػػى ، 7كبمػػػغ ترتيػػػو المرتبػػػة  000.يمػػػة احتماليػػػةكبق ،1.49كبػػػانحراؼ معيػػػارم 

المدقؽ الخػارجي التأكػد مػف مػدل قيػاـ اإلدارة بإيجػاد بيئػة رقابيػة فعالػة تعمػؿ بشػكؿ جيػد كتغطػي 
 كافة جكانب العمؿ في الشركة.

 
 
 
 
 
 
 

رؼذ دساسخ َظبو انشلبثخ انذاخهُخ فٍ انششكخ ػشوسَخ ػُذ رخطُؾ ػًهُخ انزذلُك فٍ 
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بالتأكػد مػف كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي 
مػػػدل قيػػػاـ اإلدارة بإيجػػػاد بيئػػػة رقابيػػػة فعالػػػة تعمػػػؿ بشػػػكؿ جيػػػد كتغطػػػي كافػػػة جكانػػػب العمػػػؿ فػػػي 

 الشركة:
 

 

 
 
 
 
 
 

بإيجاد بيئة رقابية  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف مدل قياـ اإلدارة :(9شكؿ رقـ ) 
 جكانب العمؿ في الشركة تغطي كافةفعالة تعمؿ بشكؿ جيد ك 

كىػػي أعمػػى  05.375المحسػكبة تسػػاكم  tلمسػؤاؿ الثػػاني يتبػػيف أف قيمػػة  Tكبػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

اإلدارة بإيجػاد ىناؾ داللة إحصائية عمى ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مػف مػدل قيػاـ 
 ة.لشركبيئة رقابية فعالة تعمؿ بشكؿ جيد كتغطي كافة جكانب العمؿ في ا

: بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الثالػػث "عمػػل المػػدقؽ الخػػارجي الت:كػػد مػػف كجػػكد ضػػكابط رقابيػػة داخميػػة 3
 الرادعة في حاؿ ارتكاب األخطػاء":تساعد عمل انضباط العامميف في الشركة كاتخاا اإلجراءات 

كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى  ،%3.3% كنسػػػبة غيػػػر مكافػػػؽ 6.7% كنسػػػبة محايػػػد 91مكافػػػؽ بمغػػػت نسػػػبة 
، 4كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة  000.كبقيمػػة احتماليػػة ،1.43كبػػانحراؼ معيػػارم  0.87متكسػػط كىػػك 

كبالتالي فإنو عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد ضػكابط رقابيػة داخميػة تسػاعد عمػى انضػباط 
 اءات الرادعة في حاؿ ارتكاب األخطاء.العامميف في الشركة كاتخاذ اإلجر 

 
 
 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ يذي لُبو اإلداسح ثئَجبد ثُئخ سلبثُخ فؼبنخ رؼًم ثشكم جُذ 

ورغطٍ كبفخ جىاَت انؼًم فٍ انششكخ.
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كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
كجكد ضكابط رقابية داخمية تساعد عمى انضباط العامميف في الشػركة كاتخػاذ اإلجػراءات الرادعػة 

 في حاؿ ارتكاب األخطاء:
 

 
 
 
 
 
 

 
تساعد  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف كجكد ضكابط رقابية داخمية :(01شكؿ رقـ )

 ت الرادعة في حاؿ ارتكاب األخطاءعمى انضباط العامميف في الشركة كاتخاذ اإلجراءا

كىػي أعمػى  05.595المحسػكبة تسػاكم  tلمسػؤاؿ الثالػث يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلػى اختبػار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

ىنػػاؾ داللػػة إحصػػائية عمػػى ضػػركرة أف يقػػـك المػػدقؽ الخػػارجي بالتأكػػد مػػف كجػػكد ضػػكابط رقابيػػة 
عػػة فػػي حػػاؿ ارتكػػاب داخميػػة تسػػاعد عمػػى انضػػباط العػػامميف فػػي الشػػركة كاتخػػاذ اإلجػػراءات الراد

 األخطاء.
بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الرابػػع "عمػػل المػػدقؽ الخػػارجي الت:كػػد مػػف كجػػكد أنظمػػة كمعػػايير تحػػث  :4

المكظفيف عمل التمسؾ بالقيـ األخالقية في أدائيـ لممياـ المكمفيف بيا كالت:كد مف مدل التػزاـ 
كنسػبة غيػر مكافػؽ % 41% كنسػبة محايػد 56.7بمغػت نسػبة مكافػؽ  المكظفيف بتمػؾ المعػايير":

  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.57كبانحراؼ معيػارم  0.53كما حصؿ عمى متكسط كىك  ،3.3%
كبالتػػالي فإنػػو عمػػى المػػدقؽ الخػػارجي التأكػػد مػػف كجػػكد أنظمػػة كمعػػايير  ، 05كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة

مػػف مػػدل تحػػث المػػكظفيف عمػػى التمسػػؾ بػػالقيـ األخالقيػػة فػػي أدائيػػـ لمميػػاـ المكمفػػيف بيػػا كالتأكػػد 
 التزاـ المكظفيف بتمؾ المعايير.

 
 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ وجىد ػىاثؾ سلبثُخ داخهُخ رسبػذ ػهً اَؼجبؽ انؼبيهٍُ 

كبة األخطبء. فٍ انششكخ وارخبر اإلجشاءاد انشادػخ فٍ دبل اسر
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كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
كجػكد أنظمػػة كمعػػايير تحػػث المػػكظفيف عمػػى التمسػؾ بػػالقيـ األخالقيػػة فػػي أدائيػػـ لمميػػاـ المكمفػػيف 

 المعايير:بيا كالتأكد مف مدل التزاـ المكظفيف بتمؾ 
 

 
 
 
 
 
 

                      
 لتأكد مف كجكد أنظمة كمعايير تحثنسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي با :(00شكؿ رقـ )
 ل التزاـ المكظفيف بتمؾ المعاييرعمى التمسؾ بالقيـ األخالقية في أدائيـ لممياـ المكمفيف بيا كالتأكد مف مد المكظفيف

كىػي أعمػى مػف  7.593المحسكبة تساكم  tلمسؤاؿ الرابع يتبيف أف قيمة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، ممػا يػدؿ عمػى أف ىنػاؾ 1.15%، كمسػتكل داللػة 95، عند مستكل ثقة 0.96قيمتيا الجدكلية 

داللػػة إحصػػائية عمػػى ضػػركرة أف يقػػـك المػػدقؽ الخػػارجي بالتأكػػد مػػف كجػػكد أنظمػػة كمعػػايير تحػػث 
مػػى التمسػػؾ بػػالقيـ األخالقيػػة فػػي أدائيػػـ لمميػػاـ المكمفػػيف بيػػا كالتأكػػد مػػف مػػدل التػػزاـ المػػكظفيف ع

 المكظفيف بتمؾ المعايير.
بالنسبة لمسؤاؿ الخامس "عمل المدقؽ الخارجي الت:كػد مػف كجػكد مػا يفيػد أف اإلدارة قػادرة  :5

بمغػت  تػدؿ عمػل عػدـ األمانػة كالنزاىػة": عمل فرض العقكبات الرادعة عند اكتشافيا لمخالفػات
كمػا حصػؿ عمػى متكسػط  ،%1% كنسػبة غيػر مكافػؽ 30.7% كنسبة محايد 68.3نسبة مكافؽ 

كبالتػػالي  ، 8كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة  000.كبقيمػػة احتماليػػة ،1.47كبػػانحراؼ معيػػارم  0.68كىػػك 
عمى فرض العقكبات الرادعة  فإنو عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كجكد ما يفيد أف اإلدارة قادرة

 عند اكتشافيا لمخالفات تدؿ عمى عدـ األمانة كالنزاىة.
 
 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ وجىد أَظًخ ويؼبَُش رذش انًىظفٍُ ػهً انزًسك ثبنمُى 

األخاللُخ فٍ أدائهى نهًهبو انًكهفٍُ ثهب وانزؤكذ يٍ يذي انزضاو انًىظفٍُ ثزهك انًؼبَُش.
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كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
كجػػكد مػػا يفيػػد أف اإلدارة قػػادرة عمػػى فػػرض العقكبػػات الرادعػػة عنػػد اكتشػػافيا لمخالفػػات تػػدؿ عمػػى 

 عدـ األمانة كالنزاىة:
 

 

 

 

 

 

 
نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف كجكد ما يفيد أف اإلدارة قادرة عمى  :(05شكؿ رقـ )

 ات تدؿ عمى عدـ األمانة كالنزاىةفرض العقكبات الرادعة عند اكتشافيا لمخالف

كىي أعمػى  00.583المحسكبة تساكم  tلمسؤاؿ الخامس يتبيف أف قيمة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

ىناؾ داللة إحصائية عمى ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مػف كجػكد مػا يفيػد أف اإلدارة 
 ة عند اكتشافيا لمخالفات تدؿ عمى عدـ األمانة كالنزاىة.قادرة عمى فرض العقكبات الرادع

: بالنسبة لمسؤاؿ السادس "يجب أف يت:كد المدقؽ الخارجي مف كجػكد ىيكػؿ تنظيمػي كاضػح 6
جػراءات عمػؿ كاضػحة كمكتكبػة لكافػة  كشامؿ يغطي كافة احتياجات الشركة كيحدد سياسات كا 

بمغػت نسػبة  ":ختصاصػات كتعػارض الميػاـاخؿ االالكظائؼ كالصالحيات كالكاجبات خاؿ مف تػد
 0.85كما حصؿ عمى متكسػط كىػك  ،%1% كنسبة غير مكافؽ 05% كنسبة محايد 85مكافؽ 

كبالتػالي فإنػو يجػب أف  ، 5كبمػغ ترتيػو المرتبػة  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.36كبانحراؼ معيارم 
يتأكػػد المػػدقؽ الخػػارجي مػػف كجػػكد ىيكػػؿ تنظيمػػي كاضػػح كشػػامؿ يغطػػي كافػػة احتياجػػات الشػػركة 
جػػراءات عمػػؿ كاضػػحة كمكتكبػػة لكافػػة الكظػػائؼ كالصػػالحيات كالكاجبػػات خػػاؿ  كيحػػدد سياسػػات كا 

 تداخؿ االختصاصات كتعارض المياـ مف
 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ وجىد يب َفُذ أٌ اإلداسح لبدسح ػهً فشع انؼمىثبد انشادػخ 

ػُذ اكزشبفهب نًخبنفبد رذل ػهً ػذو األيبَخ وانُضاهخ.
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ة حكؿ ضركرة أف يتأكػد المػدقؽ الخػارجي مػف كجػكد كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العين
جػػراءات عمػػؿ  ىيكػػؿ تنظيمػػي كاضػػح كشػػامؿ يغطػػي كافػػة احتياجػػات الشػػركة كيحػػدد سياسػػات كا 

تػػػػداخؿ االختصاصػػػػات  كاضػػػػحة كمكتكبػػػػة لكافػػػػة الكظػػػػائؼ كالصػػػػالحيات كالكاجبػػػػات خػػػػاؿ مػػػػف
 :كتعارض المياـ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد ىيكؿ تنظيمي كاضح كشامؿ يغطي  :(03شكؿ رقـ )

جراءات عمؿ كاضحة كمكتكبة لكافة الكظائؼ كالصالحيات كالكاجبات خاؿ مف  كافة احتياجات الشركة كيحدد سياسات كا 
 تداخؿ االختصاصات كتعارض المياـ

كىي  08.585المحسكبة تساكم  tؿ السادس يتبيف أف قيمة لمسؤا Tكبالرجكع إلى اختبار  
، مما يدؿ عمى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىناؾ داللة إحصائية عمى ضركرة أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد ىيكؿ تنظيمي 
جراءات عمؿ كاضحة كمكتكبة  كاضح كشامؿ يغطي كافة احتياجات الشركة كيحدد سياسات كا 

 لكافة الكظائؼ كالصالحيات كالكاجبات خاؿ مف تداخؿ االختصاصات كتعارض المياـ.
: بالنسبة لمسؤاؿ السابع "عمل المدقؽ الخارجي الت:كػد مػف كضػكح النظػاـ الػداخمي لممنشػ:ة 7

 ":االلتػػزاـ بػػو، ....(  كمػػا مػػدل )سياسػػات التعيػػيف، الترقيػػة، المكافػػوت، العقكبػػات، اإلجػػازات
كمػػا حصػػؿ عمػػى  ،%6.7% كنسػػبة غيػػر مكافػػؽ 31% كنسػػبة محايػػد 63.3بمغػػت نسػػبة مكافػػؽ 

 ، 01كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة  000.كبقيمػػة احتماليػػة ،1.65كبػػانحراؼ معيػػارم  0.57متكسػػط كىػػك 
كبالتالي فإنو عمى المدقؽ الخارجي التأكد مف كضكح النظاـ الداخمي لممنشػأة )سياسػات التعيػيف، 

 لترقية، المكافآت، العقكبات، اإلجازات، ....( كما مدل االلتزاـ بو.ا
 

َجت أٌ َزؤكذ انًذلك انخبسجٍ يٍ وجىد هُكم رُظًٍُ واػخ وشبيم َغطٍ كبفخ ادزُبجبد 

انششكخ وَذذد سُبسبد وإجشاءاد ػًم واػذخ ويكزىثخ نكبفخ انىظبئف وانظالدُبد 

وانىاججبد خبل يٍ رذاخم االخزظبطبد ورؼبسع انًهبو.

0

20

40

60

غير موافق محايد موافق

َجت أٌ َزؤكذ انًذلك انخبسجٍ يٍ وجىد هُكم رُظًٍُ واػخ وشبيم َغطٍ كبفخ 

ادزُبجبد انششكخ وَذذد سُبسبد وإجشاءاد ػًم واػذخ ويكزىثخ نكبفخ انىظبئف 

وانظالدُبد وانىاججبد خبل يٍ رذاخم االخزظبطبد ورؼبسع انًهبو.

F
r
e
q
u
e
n
c
y



  

014 

 

كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
كضكح النظاـ الداخمي لممنشأة )سياسات التعييف، الترقية، المكافآت، العقكبات، اإلجػازات، ....( 

 االلتزاـ بو:كما مدل 
 
 
 

 
 
 
 
 

الداخمي لممنشأة  كضكح النظاـ نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف :(04شكؿ رقـ )
 ازات، ....( كما مدل االلتزاـ بو)سياسات التعييف، الترقية، المكافآت، العقكبات، اإلج

كىػػي أعمػػى  ،7.170المحسػػكبة تسػػاكم  tلمسػػؤاؿ السػػابع يتبػػيف أف قيمػػة  Tكبػػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

ىناؾ داللة إحصائية عمى ضػركرة أف يقػـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف كضػكح النظػاـ الػداخمي 
 المكافآت، العقكبات، اإلجازات، ....(  كما مدل االلتزاـ بو. لممنشأة )سياسات التعييف، الترقية،

بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الثػػامف "يجػػب أف يت:كػػد المػػدقؽ الخػػارجي مػػف كجػػكد معػػايير أداء سػػميمة  :8
لقيػػاس أداء العػػامميف كمقارنتيػػا مػػع مػػا ىػػك مخطػػط لػػو كتحديػػد االنحرافػػات كاتخػػاا اإلجػػراءات 

% كنسػػبة 38.3% كنسػػبة محايػػد 58.3بمغػػت نسػػبة مكافػػؽ  ":لالزمػػة لتصػػحيح تمػػؾ االنحرافػػاتا
كبقيمػػػة  ،1.57كبػػػانحراؼ معيػػػارم  0.55كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى متكسػػػط كىػػػك  ،%3.3غيػػػر مكافػػػؽ 

كبالتػالي فإنػو يجػب أف يتأكػد المػدقؽ الخػارجي مػف كجػكد ، 00كبمغ ترتيػو المرتبػة  000.احتمالية
ا ىػػػك مخطػػػط لػػػو كتحديػػػد االنحرافػػػات معػػػايير أداء سػػػميمة لقيػػػاس أداء العػػػامميف كمقارنتيػػػا مػػػع مػػػ

 كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح تمؾ االنحرافات.
كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يتأكػد المػدقؽ الخػارجي مػف كجػكد 
معػػػايير أداء سػػػميمة لقيػػػاس أداء العػػػامميف كمقارنتيػػػا مػػػع مػػػا ىػػػك مخطػػػط لػػػو كتحديػػػد االنحرافػػػات 

 جراءات الالزمة لتصحيح تمؾ االنحرافات:كاتخاذ اإل

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ وػىح انُظبو انذاخهٍ نهًُشؤح )سُبسبد انزؼٍُُ، انزشلُخ، 

انًكبفآد، انؼمىثبد، اإلجبصاد، ....(  ويب يذي االنزضاو ثه.
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ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ وػىح انُظبو انذاخهٍ نهًُشؤح )سُبسبد انزؼٍُُ، انزشلُخ، 

انًكبفآد، انؼمىثبد، اإلجبصاد، ....(  ويب يذي االنزضاو ثه.
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أداء  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يتأكد المدقؽ الخارجي مف كجكد معايير أداء سميمة لقياس :(05شكؿ رقـ ) 
 االنحرافاتالعامميف كمقارنتيا مع ما ىك مخطط لو كتحديد االنحرافات كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح تمؾ 

كىػػي أعمػػى  7.537المحسػػكبة تسػػاكم  tلمسػػؤاؿ الثػػامف يتبػػيف أف قيمػػة  Tكبػػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

ىنػػػاؾ داللػػػة إحصػػػائية عمػػػى ضػػػركرة أف يتأكػػػد المػػػدقؽ الخػػػارجي مػػػف كجػػػكد معػػػايير أداء سػػػميمة 
خػػػاذ اإلجػػػراءات لقيػػػاس أداء العػػػامميف كمقارنتيػػػا مػػػع مػػػا ىػػػك مخطػػػط لػػػو كتحديػػػد االنحرافػػػات كات

 الالزمة لتصحيح تمؾ االنحرافات.
: بالنسبة لمسػؤاؿ التاسػع "عمػل المػدقؽ الخػارجي الت:كػد مػف مػدل حػرص اإلدارة عمػل نشػر 9

حصػػؿ عمػػى أعمػػى نسػػبة  يػػا كخاليػػة مػػف األخطػػاء الجكىريػػة":قػػكائـ ماليػػة صػػادقة كمكثػػكؽ ب
  000.بقيمػة احتماليػةك  ،1كبػانحراؼ معيػارم  5كمػا حصػؿ عمػى متكسػط كىػك  ،%011مكافػؽ 

كبالتػػالي فإنػػو عمػػى المػػدقؽ الخػػارجي التأكػػد مػػف مػػدل حػػرص اإلدارة عمػػى  ، 0كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة
 بيا كخالية مف األخطاء الجكىرية نشر قكائـ مالية صادقة كمكثكؽ

 
 
 
 
 

زهب  َجت أٌ َزؤكذ انًذلك انخبسجٍ يٍ وجىد يؼبَُش أداء سهًُخ نمُبط أداء انؼبيهٍُ ويمبسَ

يغ يب هى يخطؾ نه ورذذَذ االَذشافبد وارخبر اإلجشاءاد انالصيخ نزظذُخ رهك االَذشافبد.
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زهب  َجت أٌ َزؤكذ انًذلك انخبسجٍ يٍ وجىد يؼبَُش أداء سهًُخ نمُبط أداء انؼبيهٍُ ويمبسَ

يغ يب هى يخطؾ نه ورذذَذ االَذشافبد وارخبر اإلجشاءاد انالصيخ نزظذُخ رهك االَذشافبد.
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 كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف
 مدل حرص اإلدارة عمى نشر قكائـ مالية صادقة كمكثكؽ بيا كخالية مف األخطاء الجكىرية:

 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قكائـ  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف مدل حرص اإلدارة عمى نشر :(06شكؿ رقـ )
 بيا كخالية مف األخطاء الجكىرية مالية صادقة كمكثكؽ

لمسؤاؿ التاسع "عمى المدقؽ الخارجي التأكد مػف مػدل حػرص اإلدارة عمػى  tكلـ يتـ حساب قيمة 
ألف جميع أفراد العينة كػانكا  ،نشر قكائـ مالية صادقة كمكثكؽ بيا كخالية مف األخطاء الجكىرية"

قػػػيمـ اللػػػة إحصػػػائية عمػػػى ضػػػركرة دممػػػا يشػػػير لكجػػػكد المػػػذككر، مػػػكافقيف عمػػػى مضػػػمكف السػػػؤاؿ 
بيػػػا المػػػدقؽ الخػػػارجي بالتأكػػػد مػػػف مػػػدل حػػػرص اإلدارة عمػػػى نشػػػر قػػػكائـ ماليػػػة صػػػادقة كمكثػػػكؽ 

 كخالية مف األخطاء الجكىرية.
بالنسبة لمسؤاؿ العاشر "عمل المدقؽ الخػارجي معرفػة فيمػا إاا كانػت اإلدارة تقػكـ بتقيػيـ  :10

األخطػاء أك مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخميػة كالنظػاـ المحاسػبي بشػكؿ مسػتمر لمنػع حػدكث 
% كنسػػبة غيػػر مكافػػؽ 8.3% كنسػػبة محايػػد 88.3بمغػػت نسػػبة مكافػػؽ  ":اكتشػػافيا كتصػػحيحيا

  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.44كبانحراؼ معيػارم  0.85ى متكسط كىك كما حصؿ عم ،3.3%
كبالتالي فإنو عمى المدقؽ الخارجي معرفة فيما إذا كانت اإلدارة تقػـك بتقيػيـ ، 5كبمغ ترتيو المرتبة

مػػػدل فعاليػػػة نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة كالنظػػػاـ المحاسػػػبي بشػػػكؿ مسػػػتمر لمنػػػع حػػػدكث األخطػػػاء أك 
 اكتشافيا كتصحيحيا.

كيبػػيف الشػػكؿ التػػالي نسػػب إجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ ضػػركرة أف يقػػـك المػػدقؽ الخػػارجي بمعرفػػة 
فيمػػػا إذا كانػػػت اإلدارة تقػػػـك بتقيػػػيـ مػػػدل فعاليػػػة نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة كالنظػػػاـ المحاسػػػبي بشػػػكؿ 

 مستمر لمنع حدكث األخطاء أك اكتشافيا كتصحيحيا:

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ يذي دشص اإلداسح ػهً َشش لىائى يبنُخ طبدلخ ويىصىق 

ثهب وخبنُخ يٍ األخطبء انجىهشَخ.
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ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ يذي دشص اإلداسح ػهً َشش لىائى يبنُخ طبدلخ ويىصىق 

ثهب وخبنُخ يٍ األخطبء انجىهشَخ.
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بتقييـ مدل  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بمعرفة فيما إذا كانت اإلدارة تقـك :(07شكؿ رقـ )
 كث األخطاء أك اكتشافيا كتصحيحيافعالية نظاـ الرقابة الداخمية كالنظاـ المحاسبي بشكؿ مستمر لمنع حد

كىػي أعمػى  04.807المحسػكبة تسػاكم  tلمسؤاؿ العاشر يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 1.15%، كمسػػتكل داللػػة 95، عنػػد مسػػتكل ثقػػة 0.96مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة 

ىناؾ داللة إحصػائية عمػى ضػركرة أف يقػـك المػدقؽ الخػارجي بمعرفػة فيمػا إذا كانػت اإلدارة تقػـك 
الداخميػة كالنظػاـ المحاسػبي بشػكؿ مسػتمر لمنػع حػدكث األخطػاء  بتقييـ مدل فعاليػة نظػاـ الرقابػة

 أك اكتشافيا كتصحيحيا.
: بالنسبة لمسؤاؿ الحادم عشر "عمل المدقؽ الخػارجي أف يفحػص مػدل قػدرة اإلدارة عمػل 11

القياـ بتقػدير فعػاؿ لممخػاطر المحيطػة بيػا كالمتعمقػة ب عػداد القػكائـ الماليػة فػي ظػؿ الظػركؼ 
تقيػيـ احتمػاالت مخػاطر ك قانكنيػة كالتشػريعية كاالجتماعيػة كتقػدير أىميػة تمػؾ الاالقتصادية كال

كمػا حصػؿ  ،%6.7% كنسبة غير مكافؽ 3.3% كنسبة محايد 91بمغت نسبة مكافؽ  ":حدكثيا
كبمػػػػغ ترتيػػػػو   000.كبقيمػػػػة احتماليػػػػة ،1.53كبػػػػانحراؼ معيػػػػارم  0.83عمػػػػى متكسػػػػط كىػػػػك 

كبالتػػالي فإنػو عمػػى المػدقؽ الخػػارجي أف يفحػص مػػدل قػدرة اإلدارة عمػػى القيػاـ بتقػػدير  ، 6المرتبػة
فعػػػاؿ لممخػػػػاطر المحيطػػػػة بيػػػػا كالمتعمقػػػة بإعػػػػداد القػػػػكائـ الماليػػػػة فػػػي ظػػػػؿ الظػػػػركؼ االقتصػػػػادية 

 كالقانكنية كالتشريعية كاالجتماعية كتقدير أىمية تمؾ المخاطر كتقييـ احتماالت حدكثيا.
 
 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ يؼشفخ فًُب إرا كبَذ اإلداسح رمىو ثزمُُى يذي فؼبنُخ َظبو انشلبثخ 

انذاخهُخ وانُظبو انًذبسجٍ ثشكم يسزًش نًُغ دذوس األخطبء أو اكزشبفهب ورظذُذهب.
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ػهً انًذلك انخبسجٍ يؼشفخ فًُب إرا كبَذ اإلداسح رمىو ثزمُُى يذي فؼبنُخ َظبو انشلبثخ 

انذاخهُخ وانُظبو انًذبسجٍ ثشكم يسزًش نًُغ دذوس األخطبء أو اكزشبفهب ورظذُذهب.
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ؿ التػػالي نسػػب إجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ ضػػركرة أف يقػػـك المػػدقؽ الخػػارجي بفحػػص كيبػػيف الشػػك
مدل قدرة اإلدارة عمى القيػاـ بتقػدير فعػاؿ لممخػاطر المحيطػة بيػا كالمتعمقػة بإعػداد القػكائـ الماليػة 
فػػػي ظػػػؿ الظػػػركؼ االقتصػػػادية كالقانكنيػػػة كالتشػػػريعية كاالجتماعيػػػة كتقػػػدير أىميػػػة تمػػػؾ المخػػػاطر 

 تماالت حدكثيا:كتقييـ اح
 
 
 

 
 
 
 

               
 نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بفحص مدل قدرة اإلدارة عمى القياـ بتقدير :(08شكؿ رقـ )

كاالجتماعية فعاؿ لممخاطر المحيطة بيا كالمتعمقة بإعداد القكائـ المالية في ظؿ الظركؼ االقتصادية كالقانكنية كالتشريعية 
 اأىمية تمؾ المخاطر كتقييـ احتماالت حدكثي كتقدير

كىػي  05.568المحسػكبة تسػاكم  tلمسؤاؿ الحادم عشر يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىناؾ داللة إحصػائية عمػى ضػركرة أف يقػـك المػدقؽ الخػارجي بفحػص مػدل قػدرة اإلدارة عمػى 
ليػػػة فػػػي ظػػػؿ الظػػػركؼ القيػػػاـ بتقػػػدير فعػػػاؿ لممخػػػاطر المحيطػػػة بيػػػا كالمتعمقػػػة بإعػػػداد القػػػكائـ الما

االقتصػػػادية كالقانكنيػػػة كالتشػػػريعية كاالجتماعيػػػة كتقػػػدير أىميػػػة تمػػػؾ المخػػػاطر كتقيػػػيـ احتمػػػػاالت 
 حدكثيا.

: بالنسبة لمسؤاؿ الثػاني عشػر "عمػل المػدقؽ الخػارجي الت:كػد مػف قػدرة اإلدارة عمػل اتخػاا 12
ل الخطػر الػام مسػتك اإلجراءات الالزمة لمعالجة تمؾ المخاطر فػي الكقػت المناسػب كتخفػيض 

% كنسػػػبة غيػػػر مكافػػػؽ 3.3% كنسػػػبة محايػػػد 93.3بمغػػػت نسػػػبة مكافػػػؽ  ":تتعػػػرض لػػػو الشػػػركة
  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.41كبانحراؼ معيػارم  0.91كما حصؿ عمى متكسط كىك  ،3.3%

كبالتػػػالي فإنػػػو عمػػػى المػػػدقؽ الخػػػارجي التأكػػػد مػػػف قػػػدرة اإلدارة عمػػػى اتخػػػاذ ، 3كبمػػػغ ترتيػػػو المرتبػػػة
اإلجػػراءات الالزمػػة لمعالجػػة تمػػؾ المخػػاطر فػػي الكقػػت المناسػػب كتخفػػيض مسػػتكل الخطػػر الػػذم 

 تتعرض لو الشركة

ػهً انًذلك انخبسجٍ أٌ َفذض يذي لذسح اإلداسح ػهً انمُبو ثزمذَش فؼبل نهًخبؽش انًذُطخ 

ثهب وانًزؼهمخ ثئػذاد انمىائى انًبنُخ فٍ ظم انظشوف االلزظبدَخ وانمبَىَُخ وانزششَؼُخ 

واالجزًبػُخ ورمذَش أهًُخ رهك انًخبؽش ورمُُى ادزًبالد دذوصهب.
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ػؼهً انًذلك انخبسجٍ أٌ َفذض يذي لذسح اإلداسح ػهً انمُبو ثزمذَش فؼبل نهًخبؽش 

انًذُطخ ثهب وانًزؼهمخ ثئػذاد انمىائى انًبنُخ فٍ ظم انظشوف االلزظبدَخ وانمبَىَُخ 

وانزششَؼُخ واالجزًبػُخ ورمذَش أهًُخ رهك انًخبؽش ورمُُى ادزًبالد دذوصهب.
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كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
دارة عمى اتخاذ اإلجراءات الالزمػة لمعالجػة تمػؾ المخػاطر فػي الكقػت المناسػب كتخفػيض قدرة اإل

 مستكل الخطر الذم تتعرض لو الشركة:
 

 
 
 
 
 
 
 

                  
 

اإلجراءات  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف قدرة اإلدارة عمى اتخاذ :(09شكؿ رقـ )
 ستكل الخطر الذم تتعرض لو الشركةالالزمة لمعالجة تمؾ المخاطر في الكقت المناسب كتخفيض م

كىػػي  07.465المحسػكبة تسػػاكم  tلمسػػؤاؿ الثػاني عشػػر يتبػيف أف قيمػػة  Tكبػالرجكع إلػػى اختبػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

اللػػة إحصػػائية عمػػى ضػػركرة أف يقػػـك المػػدقؽ الخػػارجي بالتأكػػد مػػف قػػدرة اإلدارة عمػػى أف ىنػػاؾ د
اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لمعالجػػة تمػػؾ المخػػاطر فػػي الكقػػت المناسػػب كتخفػػيض مسػػتكل الخطػػر 

 الذم تتعرض لو الشركة.
عمػؿ : بالنسبة لمسؤاؿ الثالث عشر "يعد الت:كد مف إعداد الشركة تقارير دكرية عف سػير ال13

المحاسػػبية ميػػـ فػػي الشػػركة مػػف أجػػؿ اكتشػػاؼ األخطػػاء الجكىريػػة فػػي البيانػػات كالمعمكمػػات 
% كنسػػػػبة غيػػػػر مكافػػػػؽ 3.3% كنسػػػػبة محايػػػػد 93.3بمغػػػػت نسػػػػبة مكافػػػػؽ  ":لممػػػػدقؽ الخػػػػارجي

  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.41كبانحراؼ معيػارم  0.91كما حصؿ عمى متكسط كىك  ،3.3%
كبالتػالي فإنػو يعػد التأكػد مػف إعػداد الشػركة تقػارير دكريػة عػف سػير العمػؿ  ، 9كبمغ ترتيػو المرتبػة

في الشركة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء الجكىرية في البيانات كالمعمكمات المحاسػبية ميػـ لممػدقؽ 
 الخارجي.

 
 

ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ لذسح اإلداسح ػهً ارخبر اإلجشاءاد انالصيخ نًؼبنجخ رهك 

ٌ رزؼشع نه انششكخ. انًخبؽش فٍ انىلذ انًُبست ورخفُغ يسزىي انخطش انز
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كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ أىمية التأكػد مػف إعػداد الشػركة تقػارير دكريػة 
سػػػير العمػػػؿ فػػػي الشػػػركة مػػػف أجػػػؿ اكتشػػػاؼ األخطػػػاء الجكىريػػػة فػػػي البيانػػػات كالمعمكمػػػات عػػػف 

 المحاسبية بالنسبة لممدقؽ الخارجي:
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

نسب إجابات أفراد العينة عف أىمية التأكد مف إعداد الشركة تقارير دكرية عف سير العمؿ في الشركة مف  :(51شكؿ رقـ )
 لمحاسبية بالنسبة لممدقؽ الخارجيأجؿ اكتشاؼ األخطاء الجكىرية في البيانات كالمعمكمات ا

كىػي  07.465المحسػكبة تسػاكم  tلمسػؤاؿ الثالػث عشػر يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلػى اختبػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىناؾ داللة إحصائية عمى أىمية التأكد مػف إعػداد الشػركة تقػارير دكريػة عػف سػير العمػؿ فػي 
اسػبية بالنسػبة لممػدقؽ الشركة مف أجؿ اكتشاؼ األخطاء الجكىريػة فػي البيانػات كالمعمكمػات المح

 الخارجي.
: بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الرابػػع عشػػر "يجػػب عمػػل المػػدقؽ الخػػارجي الت:كػػد مػػف اتبػػاع الشػػركة 14

لمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات لمرقابة عمل األصػكؿ كالسػجالت كالرقابػة عمػل التطبيقػات 
% كنسػبة 86.7افػؽ بمغػت نسػبة مك  ":حديثيا بشػكؿ دكرميتـ تنفياىا كفقان لما ىك محدد كيتـ ت

كبػػػػانحراؼ  0.87كمػػػػا حصػػػػؿ عمػػػػى متكسػػػػط كىػػػػك  ،%1% كنسػػػػبة غيػػػػر مكافػػػػؽ 03.3محايػػػػد 
كبالتػالي فإنػو يجػب عمػى المػدقؽ  ، 4كبمػغ ترتيػو المرتبػة  000.كبقيمػة احتماليػة ،1.34معيػارم 

الخػػارجي التأكػػد مػػف اتبػػاع الشػػركة لمجمكعػػػة مػػف السياسػػات كاإلجػػراءات لمرقابػػة عمػػى األصػػػكؿ 
 كالسجالت كالرقابة عمى التطبيقات يتـ تنفيذىا كفقان لما ىك محدد كيتـ تحديثيا بشكؿ دكرم.

 

ش دوسَخ ػٍ سُش انؼًم فٍ انششكخ يٍ أجم اكزشبف  َؼذ انزؤكذ يٍ إػذاد انششكخ رمبسَ

األخطبء انجىهشَخ فٍ انجُبَبد وانًؼهىيبد انًذبسجُخ يهى نهًذلك انخبسجٍ
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F
r
e
q
u
e
n
c
y



  

000 

 

ـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يق
اتباع الشركة لمجمكعة مف السياسات كاإلجراءات لمرقابة عمى األصكؿ كالسػجالت كالرقابػة عمػى 

 ىك محدد كيتـ تحديثيا بشكؿ دكرم:التطبيقات يتـ تنفيذىا كفقان لما 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 

مف  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف اتباع الشركة لمجمكعة :(50شكؿ رقـ )
ىك محدد كيتـ تحديثيا  السياسات كاإلجراءات لمرقابة عمى األصكؿ كالسجالت كالرقابة عمى التطبيقات يتـ تنفيذىا كفقان لما

 بشكؿ دكرم

كىػػي  09.583المحسػػكبة تسػػاكم  tيتبػػيف أف قيمػػة لمسػػؤاؿ الرابػػع عشػػر  Tكبػػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىنػػػاؾ داللػػػػة إحصػػػػائية عمػػػػى ضػػػركرة أف يقػػػػـك المػػػػدقؽ الخػػػػارجي بالتأكػػػد مػػػػف اتبػػػػاع الشػػػػركة 
الت كالرقابػػة عمػػى التطبيقػػات لمجمكعػػة مػػف السياسػػات كاإلجػػراءات لمرقابػػة عمػػى األصػػكؿ كالسػػج

 يتـ تنفيذىا كفقان لما ىك محدد كيتـ تحديثيا بشكؿ دكرم.
: بالنسبة لمسؤاؿ الخامس عشر "عمل المدقؽ الخػارجي الت:كػد مػف تػكفر أنظمػة معمكمػات 15

تحػػكم عناصػػر ماديػػة كبرمجيػػات كأشػػخاص مؤىمػػة كقػػادرة عمػػل تحديػػد المعمكمػػات الالزمػػة 
التقػارير الالزمػة التخػاا القػرارات إضػافة إلػل كجػكد ضػكابط رقابيػة  كمعالجتيا مػف أجػؿ إعػداد
% 01% كنسػػبة محايػػد 86.7بمغػػت نسػػبة مكافػػؽ  ":سػػرعة المطمكبػػةتعػػالج كجػػكد أم خمػػؿ كبال

 ،1.46كبػػػانحراؼ معيػػػارم  0.83كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى متكسػػػط كىػػػك  ،%3.3كنسػػػبة غيػػػر مكافػػػؽ 
كبالتػػالي فإنػػو عمػػى المػػدقؽ الخػػارجي التأكػػد مػػف  ، 6كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة  000.كبقيمػػة احتماليػػة

تػػػكفر أنظمػػػة معمكمػػػات تحػػػكم عناصػػػر ماديػػػة كبرمجيػػػات كأشػػػخاص مؤىمػػػة كقػػػادرة عمػػػى تحديػػػد 
المعمكمات الالزمة كمعالجتيا مف أجؿ إعداد التقػارير الالزمػة التخػاذ القػرارات إضػافة إلػى كجػكد 

جبع انششكخ نًجًىػخ يٍ انسُبسبد واإلجشاءاد  َجت ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ ار

زى  نهشلبثخ ػهً األطىل وانسجالد وانشلبثخ ػهً انزطجُمبد َزى رُفُزهب وفمبً نًب هى يذذد وَ

رذذَضهب ثشكم دوسٌ.
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رذذَضهب ثشكم دوسٌ.
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 .ضكابط رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة المطمكبة
كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
تػػػكفر أنظمػػػة معمكمػػػات تحػػػكم عناصػػػر ماديػػػة كبرمجيػػػات كأشػػػخاص مؤىمػػػة كقػػػادرة عمػػػى تحديػػػد 
المعمكمات الالزمة كمعالجتيا مف أجؿ إعداد التقػارير الالزمػة التخػاذ القػرارات إضػافة إلػى كجػكد 

 بط رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة المطمكبة:ضكا
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

ف تكفر أنظمة معمكمات تحكم نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد م :(55شكؿ رقـ )
إعداد التقارير الالزمة مادية كبرمجيات كأشخاص مؤىمة كقادرة عمى تحديد المعمكمات الالزمة كمعالجتيا مف أجؿ  عناصر

 المطمكبة التخاذ القرارات إضافة إلى كجكد ضكابط رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة

كىػي  04.008المحسكبة تساكم  tلمسؤاؿ الخامس عشر يتبيف أف قيمة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىنػػػػاؾ داللػػػػة إحصػػػػائية عمػػػػى ضػػػػركرة أف يقػػػػـك المػػػػدقؽ الخػػػػارجي بالتأكػػػػد مػػػػف تػػػػكفر أنظمػػػػة 
ت معمكمػػػػات تحػػػػكم عناصػػػػر ماديػػػػة كبرمجيػػػػات كأشػػػػخاص مؤىمػػػػة كقػػػػادرة عمػػػػى تحديػػػػد المعمكمػػػػا

الالزمػػة كمعالجتيػػا مػػف أجػػؿ إعػػداد التقػػارير الالزمػػة التخػػاذ القػػرارات إضػػافة إلػػى كجػػكد ضػػكابط 
 رقابية تعالج كجكد أم خمؿ كبالسرعة المطمكبة.

: بالنسػبة لمسػؤاؿ السػادس عشػر "عمػل المػػدقؽ الخػارجي الت:كػد مػف كجػكد قنػكات اتصػػاؿ 16
قػة كالكضػكح لألشػخاص المناسػبيف فعالة كاضحة كمفتكحة تضػمف تػكفير معمكمػات تتسػـ بالد

كلجميع المستكيات اإلدارية داخؿ الييكؿ التنظيمي في الشركة كفػي الكقػت المناسػب لتمكػنيـ 
% 41% كنسػػػبة محايػػػد 56.7بمغػػت نسػػػبة مكافػػؽ  ":قيػػػاـ بمسػػػؤكلياتيـ بكفػػػاءة كفعاليػػػةمػػف ال

 ،1.57كبػػػانحراؼ معيػػػارم  0.53كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى متكسػػػط كىػػػك  ،%3.3كنسػػػبة غيػػػر مكافػػػؽ 

ٌ ػُبطش يبدَخ وثشيجُبد وأشخبص يؤههخ  ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ رىفش أَظًخ يؼهىيبد رذى

ش انالصيخ الرخبر انمشاساد إػبفخ  ولبدسح ػهً رذذَذ انًؼهىيبد انالصيخ ويؼبنجزهب يٍ أجم إػذاد انزمبسَ

ٌ خهم وثبنسشػخ انًطهىثخ. إنً وجىد ػىاثؾ سلبثُخ رؼبنج وجىد أ
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زؤكذ يٍ رىفش أَظًخ يؼهىيبد رذىٌ ػُبطش يبدَخ وثشيجُبد  ػهً انًذلك انخبسجٍ ان

وأشخبص يؤههخ ولبدسح ػهً رذذَذ انًؼهىيبد انالصيخ ويؼبنجزهب يٍ أجم إػذاد 

مشاساد إػبفخ إنً وجىد ػىاثؾ سلبثُخ رؼبنج وجىد أٌ خهم  زمبسَش انالصيخ الرخبر ان ان
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كبالتػػالي فإنػػو عمػػى المػػدقؽ الخػػارجي التأكػػد مػػف ، 05كبمػػغ ترتيػػو المرتبػػة  000.كبقيمػػة احتماليػػة
كجػػػكد قنػػػكات اتصػػػاؿ فعالػػػة كاضػػػحة كمفتكحػػػة تضػػػمف تػػػكفير معمكمػػػات تتسػػػـ بالدقػػػة كالكضػػػكح 
لألشخاص المناسبيف كلجميع المستكيات اإلدارية داخؿ الييكؿ التنظيمي في الشركة كفي الكقػت 

 المناسب لتمكنيـ مف القياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعالية.
كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 
كجػػػكد قنػػػكات اتصػػػاؿ فعالػػػة كاضػػػحة كمفتكحػػػة تضػػػمف تػػػكفير معمكمػػػات تتسػػػـ بالدقػػػة كالكضػػػكح 

ارية داخؿ الييكؿ التنظيمي في الشركة كفي الكقػت لألشخاص المناسبيف كلجميع المستكيات اإلد
 المناسب لتمكنيـ مف القياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعالية:

 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

 نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف كجكد قنكات اتصاؿ فعالة كاضحة :(53شكؿ رقـ )
 معمكمات تتسـ بالدقة كالكضكح لألشخاص المناسبيف كلجميع المستكيات اإلدارية داخؿ الييكؿ التنظيميكمفتكحة تضمف تكفير 

 قياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعاليةفي الشركة كفي الكقت المناسب لتمكنيـ مف ال

كىػي  7.593المحسػكبة تسػاكم  tلمسػؤاؿ السػادس عشػر يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلػى اختبػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96يمتيا الجدكلية أعمى مف ق

أف ىناؾ داللة إحصائية عمى ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكػد مػف كجػكد قنػكات اتصػاؿ 
فعالػػػة كاضػػػحة كمفتكحػػػة تضػػػمف تػػػكفير معمكمػػػات تتسػػػـ بالدقػػػة كالكضػػػكح لألشػػػخاص المناسػػػبيف 

داخؿ الييكؿ التنظيمي في الشركة كفي الكقت المناسب لتمكػنيـ مػف  كلجميع المستكيات اإلدارية
 القياـ بمسؤكلياتيـ بكفاءة كفعالية.

 

ػذخ ويفزىدخ رؼًٍ  ظبل فؼبنخ وا ىد لُىاد ار زؤكذ يٍ وج خبسجٍ ان ًذلك ان ػهً ان

ًسزىَبد  جًُغ ان ًُبسجٍُ ون ىػىح نألشخبص ان رىفُش يؼهىيبد رزسى ثبنذلخ وان

مُبو  ًُبست نزًكُهى يٍ ان ذ ان ىل ٍ ان ششكخ وف ٍ ان زُظًٍُ ف هُكم ان م ان خ داخ اإلداسَ

ؼبنُخ. ُبرهى ثكفبءح وف ثًسؤون
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زؤكذ يٍ وجىد لُىاد ارظبل فؼبنخ واػذخ ويفزىدخ رؼًٍ  ػهً انًذلك انخبسجٍ ان

ىػىح نألشخبص انًُبسجٍُ ونجًُغ انًسزىَبد  رىفُش يؼهىيبد رزسى ثبنذلخ وان

مُبو  ىلذ انًُبست نزًكُهى يٍ ان زُظًٍُ فٍ انششكخ وفٍ ان هُكم ان اإلداسَخ داخم ان
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: بالنسبة لمسؤاؿ السابع عشر "يجب عمل المدقؽ الخارجي الت:كد مف قياـ اإلدارة بػالتقييـ 17
جػػراء التطػػكير كالتحػػ المطمػػكب ديث الػػدائـ كالػػدكرم لجػػكدة أداء الرقابػػة الداخميػػة فػػي الشػػركة كا 

 ،%3.3% كنسػبة غيػر مكافػؽ 01% كنسبة محايد 86.7بمغت نسبة مكافؽ  ":لمسايرة الظركؼ
كبمػػغ   000.كبقيمػػة احتماليػػة ،1.46كبػػانحراؼ معيػػارم  0.83كمػػا حصػػؿ عمػػى متكسػػط كىػػك 

كبالتػالي فإنػو يجػب عمػى المػدقؽ الخػارجي التأكػد مػف قيػاـ اإلدارة بػالتقييـ الػدائـ  ، 6ترتيو المرتبة
جػػػراء التطػػػكير كالتحػػػديث المطمػػػكب لمسػػػايرة  كالػػػدكرم لجػػػكدة أداء الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي الشػػػركة كا 

 الظركؼ.
ف كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػ

جػػػػراء التطػػػػكير  قيػػػػاـ اإلدارة بػػػػالتقييـ الػػػػدائـ كالػػػػدكرم لجػػػػكدة أداء الرقابػػػػة الداخميػػػػة فػػػػي الشػػػػركة كا 
 كالتحديث المطمكب لمسايرة الظركؼ:

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف قياـ اإلدارة بالتقييـ الدائـ كالدكرم  :(54شكؿ رقـ )
جراء التطكير   كالتحديث المطمكب لمسايرة الظركؼلجكدة أداء الرقابة الداخمية في الشركة كا 

كىػي  04.008المحسػكبة تسػاكم  tلمسػؤاؿ السػابع عشػر يتبػيف أف قيمػة  Tكبالرجكع إلى اختبػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىناؾ داللػة إحصػائية عمػى ضػركرة أف يقػـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف قيػاـ اإلدارة بػالتقييـ 
جػػػػراء ا لتطػػػػكير كالتحػػػػديث المطمػػػػكب الػػػػدائـ كالػػػػدكرم لجػػػػكدة أداء الرقابػػػػة الداخميػػػػة فػػػػي الشػػػػركة كا 

 لمسايرة الظركؼ.
 

َجت ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ لُبو اإلداسح ثبنزمُُى انذائى وانذوسٌ نجىدح أداء انشلبثخ 

انذاخهُخ فٍ انششكخ وإجشاء انزطىَش وانزذذَش انًطهىة نًسبَشح انظشوف.

0

10

20

30

40

50

60

غير موافق محايد موافق

َجت ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ لُبو اإلداسح ثبنزمُُى انذائى وانذوسٌ نجىدح أداء انشلبثخ 

انذاخهُخ فٍ انششكخ وإجشاء انزطىَش وانزذذَش انًطهىة نًسبَشح انظشوف.
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: بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الثػػامف عشػػر "عمػػل المػػدقؽ الخػػارجي الت:كػػد مػػف أنػػو يػػتـ تزكيػػد اإلدارة 18
بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمل نظاـ الرقابة الداخمية في الكقت المناسب كما مدل استجابة 

% كنسػبة 70.7بمغت نسبة مكافػؽ  الالزمة": اإلدارة لتمؾ التقارير كاتخاا اإلجراءات التصحيحية
كبػػػػانحراؼ  0.68كمػػػػا حصػػػػؿ عمػػػػى متكسػػػػط كىػػػػك  ،%3.3% كنسػػػػبة غيػػػػر مكافػػػػؽ 55محايػػػػد 
كبالتػػػالي فإنػػػو عمػػػى المػػػػدقؽ ، 8كبمػػػغ ترتيػػػو المرتبػػػة  000.كبقيمػػػة احتماليػػػة ،1.54معيػػػارم 

نظػاـ الرقابػة الداخميػة  الخارجي التأكد مف أنو يتـ تزكيد اإلدارة بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمى
فػػػػي الكقػػػػت المناسػػػػب كمػػػػا مػػػػدل اسػػػػتجابة اإلدارة لتمػػػػؾ التقػػػػارير كاتخػػػػاذ اإلجػػػػراءات التصػػػػحيحية 

 .الالزمة
كيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ ضركرة أف يقـك المػدقؽ الخػارجي بالتأكػد مػف 

ـ الرقابة الداخمية فػي الكقػت المناسػب أنو يتـ تزكيد اإلدارة بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمى نظا
 كما مدل استجابة اإلدارة لتمؾ التقارير كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة:

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

اإلدارة بالتقارير حكؿ  نسب إجابات أفراد العينة عف ضركرة أف يقـك المدقؽ الخارجي بالتأكد مف أنو يتـ تزكيد :(55شكؿ رقـ )
لتمؾ التقارير كاتخاذ اإلجراءات  نظاـ الرقابة الداخمية في الكقت المناسب كما مدل استجابة اإلدارةأم خمؿ يطرأ عمى 
 التصحيحية الالزمة

كىي  9.866المحسكبة تساكم  tلمسؤاؿ الثامف عشر يتبيف أف قيمة  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، مما يدؿ عمى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

أف ىناؾ داللة إحصائية عمى ضركرة أف يقكـ المدقؽ الخارجي بالتأكد مف أنو يتـ تزكيد اإلدارة 
بالتقارير حكؿ أم خمؿ يطرأ عمى نظاـ الرقابة الداخمية في الكقت المناسب كما مدل استجابة 

ٌ خهم َطشأ ػهً َظبو  ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ أَه َزى رضوَذ اإلداسح ثبنزمبسَش دىل أ

ش وارخبر  انشلبثخ انذاخهُخ فٍ انىلذ انًُبست ويب يذي اسزجبثخ اإلداسح نزهك انزمبسَ

اإلجشاءاد انزظذُذُخ انالصيخ.
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ٌ خهم َطشأ ػهً  ػهً انًذلك انخبسجٍ انزؤكذ يٍ أَه َزى رضوَذ اإلداسح ثبنزمبسَش دىل أ

ش وارخبر  َظبو انشلبثخ انذاخهُخ فٍ انىلذ انًُبست ويب يذي اسزجبثخ اإلداسح نزهك انزمبسَ

اإلجشاءاد انزظذُذُخ انالصيخ.
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 .اإلدارة لتمؾ التقارير كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
 :تبيف لمباحثةمما سبؽ 

المػدقؽ الخػارجي بدراسػة التػزاـ سػبة المكافقػة عمػى بقراءة جدكؿ تكرارات الفػرض األكؿ يتبػيف أف ن
، بينمػا %79.4 نسػبة مكافػؽ كتقييـ نظاـ الرقابػة الداخميػة فػي الشػركات المسػاىمة السػكرية بمغػت

النسػػبة األقػػؿ، كالمتكسػػط  كىػػي ،%5.8كبمغػػت نسػػبة غيػػر مكافػػؽ  ،%07.8بمغػػت نسػػبة محايػػد 
ممػػا يػػدؿ عمػػى مكافقػػة أفػػراد  ،0مػػف المتكسػػط الحسػػابي الفرضػػي  أكبػػركيعتبػػر  ،0.77 الحسػػابي

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى عػػػدـ كجػػػكد تشػػػتت كبيػػػر  1.55العينػػػة عمػػػى الفػػػرض األكؿ، بػػػانحراؼ معيػػػارم 
حظػة بشكؿ عاـ. كيمكػف مالاألكؿ لإلجابات عف الكسط الحسابي، كىذا يؤدم إلى قبكؿ الفرض 

 نسب اإلجابات عمى بنكد الفرض األكؿ مف خالؿ الشكؿ البياني التالي:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نسب إجابات أفراد العينة عف الفرض األكؿ :(56شكؿ رقـ )
 

المحسػػػػكبة تسػػػػاكم  tلجميػػػػع بنػػػػكد المحػػػػكر يتبػػػػيف أف قيمػػػػة  Tكمػػػػف خػػػػالؿ الرجػػػػكع إلػػػػى اختبػػػػار 
%، كمسػػػػتكل داللػػػػة 95، عنػػػػد مسػػػػتكل ثقػػػػة 0.96كىػػػػي أعمػػػػى مػػػػف قيمتيػػػػا الجدكليػػػػة  53.495

المػدقؽ الخػارجي بدراسػة كتقيػيـ نظػاـ التزاـ ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية حكؿ 1.15
 . مية في الشركات المساىمة السكريةالرقابة الداخ

ممدقؽ الخارجي بدراسػة كتقيػيـ نظػاـ التزاـ لأم أف ىناؾ  ،كالنتيجة أف الفرضية األكلل محققة
 . الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية
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 اختبار الفرض الثاني :4-2-3
الختبار الفرض الثػاني يػؤثر دراسػة المػدقؽ الخػارجي لنظػاـ الرقابػة أسئمة  9يتضمف ىذا المحكر 

 .طاء الجكىريةتحديد كتقييـ مخاطر االخالداخمية في الشركات المساىمة السكرية في 
 لنسب المئكية لبنكد الفرض الثاني: التكرارات كاأكالن 

 يبيف الجدكؿ التالي التكرارات كالنسب المئكية إلجابات أفراد العينة عمى بنكد الفرض الثاني:

رقـ 
 البند

 البيػػػاف
النسب  التكرارات

 المئكية
 نعـ ال نعـ ال

19 
ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ بيئة الرقابة داخؿ المنشأة كالتأكد مف النزاىة كاألخالقيات كالكفاءة 

 ؟في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية 
2 58 3.3   96.7 

20 
الثغرات التي تؤثر كمعرفة ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة عممية تقدير المخاطر كتحميميا ككيفية إدارتيا  

 ؟عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
4 56 6.7 93.3 

21 
جراءات الرقابة كفصؿ المياـ كالصالحيات في المنشاة   ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ أنشطة كا 

 ؟في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
9 51 15 85 

22 
ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة نظاـ المعمكمات كقنكات االتصاالت بيف مختمؼ مستكيات الشركة في 

 ؟تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
30 30 50 50 

23 
ىؿ يؤثر دراسة المدقؽ الخارجي لمتابعة نظاـ الرقابة الداخمية كالتقييـ المستمر لو كتحديد نقاط الضعؼ في  

 ؟تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
12 48 20 80 

24 
تحديد المخاطر مف خالؿ الحصكؿ عمى فيـ لممنشأة كبيئتيا، بما في ذلؾ عناصر ىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

الداخمية الخاصة بتمؾ التي تتعمؽ بالمخاطر، كمف خالؿ اعتبار فئات المعامالت كأرصدة الحسابات  الرقابة
 ؟عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية كاإلفصاحات في البيانات المالية

2 58 3.3 96.7 

25 
أكثر انتشاران بالبيانات المالية تقييـ المخاطر المحددة، كفيما إذا كانت تتعمؽ بشكؿ ىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

 ؟ عند تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية ككؿ كمف المحتمؿ أف تؤثر عمى كثير مف اإلثباتات
14 46 23.3 76.7 

26 
ربط المخاطر المحددة مع األخطاء التي قد تحدث عند مستكل اإلثبات، آخذان بعيف ىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

 ؟عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية اختبارىا ابة ذات العالقة التي ينكمالرقاالعتبار عناصر 
19 41 31.7 68.3 

27 
اعتبار احتمالية األخطاء بما في ذلؾ إمكانية حدكث أخطاء متعددة، كفيما إذا كاف ىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

 ؟عند تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية الخطأ المحتمؿ مف الحجـ الذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم
4 56 6.7 93.3 

 79.1 20.9 427 113 إجمالي المحكر الثاني 
 ة إلجابات الفرض الثانيالتكرارات كالنسب المئكي :(7جدكؿ رقـ )
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 لبنكد الفرض الثاني T: اختبار ثانيان 
إحصائية  الختبار مدل كجكد داللة( One Sample T testاختبار ) لتأكيد التحميؿ السابؽ تـ

الكسط الحسابي لكؿ سؤاؿ مف األسئمة مع المتكسط المقاس عميو في ىذه الدراسة بيف في الفرؽ 
 فكانت النتائج كما يمي:  ،(1.5كىك )

 األسئمة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 tقيمة 
 المحسكبة

Sig. الترتيب 

19 
ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ بيئة الرقابة داخؿ المنشأة كالتأكد مف النزاىة كاألخالقيات 

 ؟كالكفاءة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية 
0.97 0.18 19.969 

.000 0 

20 
ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة عممية تقدير المخاطر كتحميميا ككيفية إدارتيا كمعرفة الثغرات  

 ؟التي تؤثر عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
0.93 0.25 13.344 

.000 2 

21 
جراءات الرقابة كفصؿ المياـ كالصالحيات في   ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ أنشطة كا 

 ؟المنشاة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
0.85 0.36 7.529 

.000 3 

22 
الشركة ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة نظاـ المعمكمات كقنكات االتصاالت بيف مختمؼ مستكيات 

 ؟في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
0.50 0.50 0 

.000 7 

23 
ىؿ يؤثر دراسة المدقؽ الخارجي لمتابعة نظاـ الرقابة الداخمية كالتقييـ المستمر لو كتحديد نقاط الضعؼ  

 ؟في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
0.80 0.40 5.761 

.000 4 

24 
تحديد المخاطر مف خالؿ الحصكؿ عمى فيـ لممنشأة كبيئتيا، بما في ذلؾ الخارجي بىؿ يقـك المدقؽ 

عناصر الرقابة الداخمية الخاصة بتمؾ التي تتعمؽ بالمخاطر، كمف خالؿ اعتبار فئات المعامالت 
 ؟عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية كأرصدة الحسابات كاإلفصاحات في البيانات المالية

0.97 0.18 19.969 
.000 1 

25 
تقييـ المخاطر المحددة، كفيما إذا كانت تتعمؽ بشكؿ أكثر انتشاران بالبيانات ىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

عند تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية  المالية ككؿ كمف المحتمؿ أف تؤثر عمى كثير مف اإلثباتات
 ؟

0.77 0.43 4.843 
.000 5 

26 
ربط المخاطر المحددة مع األخطاء التي قد تحدث عند مستكل اإلثبات، آخذان الخارجي بىؿ يقـك المدقؽ 

عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء  اختبارىا ابة ذات العالقة التي ينكمبعيف االعتبار عناصر الرق
 ؟الجكىرية

0.68 0.47 3.027 
.000 6 

27 
في ذلؾ إمكانية حدكث أخطاء متعددة، كفيما  اعتبار احتمالية األخطاء بماىؿ يقـك المدقؽ الخارجي ب

عند تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء  إذا كاف الخطأ المحتمؿ مف الحجـ الذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم
 ؟الجكىرية

0.93 0.25 13.344 
.000 2 

   10.445 0.22 0.79 إجمالي المحكر الثاني 
 إلجابات الفرض الثاني Tاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة  :(8جدكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 

 



  

009 

 

 :  هتأثير  دراسةك  هكاختبار النتائج لكؿ سؤاؿ عمى حدتحميؿ  كتـ
ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسػة كتحميػؿ بيئػة الرقابػة " التاسع عشر: بالنسبة لمسؤاؿ 1

كتقيػػيـ مخػػاطر االخطػػاء  كاألخالقيػػات كالكفػػاءة فػػي تحديػػدداخػػؿ المنشػػ:ة كالت:كػػد مػػف النزاىػػة 
كمػػا حصػػؿ عمػػى  ،%96.7ال  بػػػ% كنسػػبة اإلجابػػة 3.3ابػػة بػػنعـ بمغػػت نسػػبة اإلج ؟":الجكىريػػة

المػػدقؽ الخػػارجي  يػػؤثر قيػػاـ كبالتػػالي 0كبترتيػػب ،1.08كبػػانحراؼ معيػػارم  1.97 متكسػػط كىػػك 
كالتأكػػد مػػف النزاىػػة كاألخالقيػػات كالكفػػاءة فػػي تحديػػد بدراسػػة كتحميػػؿ بيئػػة الرقابػػة داخػػؿ المنشػػأة 

 .كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
المػدقؽ الخػارجي بدراسػة كتحميػؿ تػأثير قيػاـ كيبيف الشػكؿ التػالي نسػب إجابػات أفػراد العينػة حػكؿ 

بيئػػة الرقابػػة داخػػؿ المنشػػأة كالتأكػػد مػػف النزاىػػة كاألخالقيػػات كالكفػػاءة فػػي تحديػػد كتقيػػيـ مخػػاطر 
 :الخطاء الجكىريةا
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ بيئة الرقابة داخؿ المنشأة كالتأكد مف تأثير قياـ حكؿ نسب إجابات أفراد العينة  :(57شكؿ رقـ )
  النزاىة كاألخالقيات كالكفاءة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية

كىػي  09.969المحسػكبة تسػاكم  tيتبػيف أف قيمػة  التاسػع عشػرلمسػؤاؿ  Tكبالرجكع إلى اختبػار 
، ممػا يػدؿ عمػى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

المػػدقؽ الخػػارجي بدراسػػػة كتحميػػؿ بيئػػة الرقابػػة داخػػػؿ تػػػأثير قيػػاـ أف ىنػػاؾ داللػػة إحصػػائية عمػػى 
 .ي تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةالمنشأة كالتأكد مف النزاىة كاألخالقيات كالكفاءة ف
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ىؿ يؤثر قياـ المػدقؽ الخػارجي بدراسػة عمميػة تقػدير المخػاطر  " العشريفبالنسبة لمسؤاؿ  :2
كتحميميػػا ككيفيػػة إدارتيػػا كمعرفػػة الثغػػرات التػػي تػػؤثر عمػػل نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي تحديػػد 

% كنسػػبة اإلجابػػة بػػػ ال 93.3اإلجابػػة بػػنعـ بمغػػت نسػػبة  ؟":جكىريػػةكتقيػػيـ مخػػاطر األخطػػاء ال
 كبالتػػػالي 5كبترتيػػػب ،1.55كبػػػانحراؼ معيػػػارم  1.93كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى متكسػػػط كىػػػك  ،6.7%

يػػػػؤثر قيػػػػاـ المػػػػدقؽ الخػػػػارجي بدراسػػػػة عمميػػػػة تقػػػػدير المخػػػػاطر كتحميميػػػػا ككيفيػػػػة إدارتيػػػػا كمعرفػػػػة 
 مخاطر األخطاء الجكىريةد كتقييـ الثغرات التي تؤثر عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تحدي
قيػػاـ المػػدقؽ الخػػارجي بدراسػػة عمميػػة  تػػأثيركيبػػيف الشػػكؿ التػػالي نسػػب إجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ 

تقدير المخاطر كتحميميا ككيفية إدارتيا كمعرفة الثغرات التي تؤثر عمى نظاـ الرقابة الداخمية فػي 
 :د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةتحدي
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                  
قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة عممية تقدير المخاطر كتحميميا ككيفية حكؿ تأثير نسب إجابات أفراد العينة  :(58شكؿ رقـ )

 ريةإدارتيا كمعرفة الثغرات التي تؤثر عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكى
كىي  03.344المحسكبة تساكم  tيتبيف أف قيمة  العشريفلمسؤاؿ  Tكبالرجكع إلى اختبار 

، مما يدؿ عمى 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96أعمى مف قيمتيا الجدكلية 
قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة عممية تقدير المخاطر عمى تأثير لة إحصائية أف ىناؾ دال

د كتقييـ ر عمى نظاـ الرقابة الداخمية في تحديكتحميميا ككيفية إدارتيا كمعرفة الثغرات التي تؤث
 .مخاطر األخطاء الجكىرية
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ىؿ يؤثر قياـ المدقؽ الخػارجي بدراسػة كتحميػؿ أنشػطة  " الكاحد كالعشريف: بالنسبة لمسؤاؿ 3
جراءات الرقابة كفصؿ الميػاـ كالصػالحيات فػي المنشػاة فػي تحديػ د كتقيػيـ مخػاطر األخطػاء كا 

كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى  ،%05% كنسػػػبة اإلجابػػػة بػػػػ ال 85اإلجابػػػة بػػػنعـ  بمغػػػت نسػػػبة ؟":الجكىريػػػة
يػػؤثر قيػػاـ المػػدقؽ الخػػارجي  كبالتػػالي 3كبترتيػػب  ،1.36كبػػانحراؼ معيػػارم  1.85متكسػػط كىػػك 

جػػػراءات الرقابػػػة كفصػػػؿ الميػػػاـ كالصػػػالحيات فػػػي المنشػػػاة فػػػي تحديػػػ د بدراسػػػة كتحميػػػؿ أنشػػػطة كا 
 كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية

قيػاـ المػدقؽ الخػارجي بدراسػة كتحميػؿ  تػأثيركيبيف الشػكؿ التػالي نسػب إجابػات أفػراد العينػة حػكؿ 
جػػػراءات الرقابػػػة كفصػػػؿ الميػػػاـ كالصػػػالحيات فػػػي المنشػػػاة فػػػي تحديػػػ د كتقيػػػيـ مخػػػاطر أنشػػػطة كا 

 األخطاء الجكىرية
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جراءات الرقابة كفصؿ حكؿ نسب إجابات أفراد العينة  :(59شكؿ رقـ ) تأثير قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميؿ أنشطة كا 
 المياـ كالصالحيات في المنشاة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية

 7.559المحسػػػكبة تسػػػاكم  tيتبػػػيف أف قيمػػػة  الكاحػػػد كالعشػػػريفلمسػػػؤاؿ  Tكبػػػالرجكع إلػػػى اختبػػػار 
، ممػا يػدؿ 1.15%، كمستكل داللػة 95مستكل ثقة ، عند 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

جػراءات عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى  تأثير قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة كتحميػؿ أنشػطة كا 
 .الرقابة كفصؿ المياـ كالصالحيات في المنشاة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
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قياـ المدقؽ الخػارجي بدراسػة نظػاـ المعمكمػات ىؿ يؤثر " الثاني كالعشريف: بالنسبة لمسؤاؿ 4
كقنػػػكات االتصػػػاالت بػػػيف مختمػػػؼ مسػػػتكيات الشػػػركة فػػػي تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر االخطػػػاء 

كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى  ،%517% كنسػػػبة اإلجابػػػة بػػػػ ال 51بمغػػػت نسػػػبة اإلجابػػػة بػػػنعـ  ":الجكىريػػػة؟
كبالتالي ف ف آراء أفراد العينة متباينػة  7كبترتيب  1.51 كبانحراؼ معيارم  1.51متكسط كىك 

قيػػاـ المػػدقؽ الخػػارجي بدراسػػة نظػػاـ المعمكمػػات كقنػػكات االتصػػاالت بػػيف مختمػػؼ تػػ:ثير حػػكؿ 
 د كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةمستكيات الشركة في تحدي

 تػػأثير قيػػاـ المػػدقؽ الخػػارجي بدراسػػة نظػػاـكيبػػيف الشػػكؿ التػػالي نسػػب إجابػػات أفػػراد العينػػة حػػكؿ 
المعمكمات كقنكات االتصاالت بيف مختمؼ مستكيات الشػركة فػي تحديػد كتقيػيـ مخػاطر االخطػاء 

 :الجكىرية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثير قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة نظاـ المعمكمات كقنكات االتصاالت بيف حكؿ نسب إجابات أفراد العينة  :(31شكؿ رقـ )
 مخاطر االخطاء الجكىريةمختمؼ مستكيات الشركة في تحديد كتقييـ 

( 1المحسكبة تساكم الصفر ) tيتبيف أف قيمة  الثاني كالعشريفلمسؤاؿ  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، مما 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أصغر مف قيمتيا الجدكلية 

نظاـ المعمكمات تأثير قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة يدؿ عمى أنو ال تكجد داللة إحصائية عمى 
 .كقنكات االتصاالت بيف مختمؼ مستكيات الشركة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
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ىؿ يؤثر دراسة المػدقؽ الخػارجي لمتابعػة نظػاـ الرقابػة  " الثالث كالعشريف: بالنسبة لمسؤاؿ 5
الداخميػػػة كالتقيػػػيـ المسػػػتمر لػػػو كتحديػػػد نقػػػاط الضػػػعؼ فػػػي تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر االخطػػػاء 

كمػػػا حصػػػؿ عمػػػى  ،%51% كنسػػػبة اإلجابػػػة بػػػػ ال 81بمغػػػت نسػػػبة اإلجابػػػة بػػػنعـ  ":الجكىريػػػة؟
دراسػػػة  ىنػػػاؾ تػػػأثير لقيػػػاـكبالتػػػالي  4كبترتيػػػب  ،1.41كبػػػانحراؼ معيػػػارم  1.81متكسػػػط كىػػػك 

المػػدقؽ الخػػارجي لمتابعػػة نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة كالتقيػػيـ المسػػتمر لػػو كتحديػػد نقػػاط الضػػعؼ فػػي 
 د كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةتحدي

تػأثير لقيػاـ دراسػة المػدقؽ الخػارجي لمتابعػػة كيبػيف الشػكؿ التػالي نسػب إجابػات أفػراد العينػة حػكؿ 
لداخميػػػة كالتقيػػػيـ المسػػػتمر لػػػو كتحديػػػد نقػػػاط الضػػػعؼ فػػػي تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر نظػػػاـ الرقابػػػة ا

 :االخطاء الجكىرية
 

 

 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

تأثير لقياـ دراسة المدقؽ الخارجي لمتابعة نظاـ الرقابة الداخمية كالتقييـ حكؿ نسب إجابات أفراد العينة  :(30شكؿ رقـ )
 الضعؼ في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةالمستمر لو كتحديد نقاط 

 5.760المحسػػػكبة تسػػػاكم  tيتبػػػيف أف قيمػػػة  الثالػػػث كالعشػػػريفلمسػػػؤاؿ  Tكبػػػالرجكع إلػػػى اختبػػػار 
، ممػا يػدؿ 1.15%، كمستكل داللػة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

لمػػػدقؽ الخػػارجي لمتابعػػة نظػػاـ الرقابػػػة تػػأثير لقيػػاـ دراسػػة اعمػػى أف ىنػػاؾ داللػػة إحصػػائية عمػػػى 
 .الداخمية كالتقييـ المستمر لو كتحديد نقاط الضعؼ في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية

 
 

هم َمىو انًذلك انخبسجٍ ػُذ انزخطُؾ نؼًهُخ انزذلُك ثذساسخ ؽجُؼخ ػًم انششكخ 

وانًسزىي انؼبو نكفبءح إداسرهب وَظبيهب انًذبسجٍ ورمُُى نًخبؽش انؼًم انًزؼهمخ ثهب وانزٍ 

ٌ إنً أخطبء جىهشَخ فٍ انجُبَبد انًبنُخ؟ يٍ انًًكٍ أٌ رؤد
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ٌ إنً أخطبء جىهشَخ فٍ انجُبَبد انًبنُخ؟ يٍ انًًكٍ أٌ رؤد
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ىػؿ يقػػـك المػػدقؽ الخػارجي بتحديػػد المخػاطر مػػف خػػالؿ " الرابػع كالعشػػريفبالنسػبة لمسػػؤاؿ  :6
الحصكؿ عمل فيـ لممنش:ة كبيئتيا، بما في الؾ عناصر الرقابػة الداخميػة الخاصػة بتمػؾ التػي 
تتعمػػؽ بالمخػػاطر، كمػػف خػػالؿ اعتبػػار فئػػات المعػػامالت كأرصػػدة الحسػػابات كاإلفصػػاحات فػػي 

بمغػػت نسػػبة اإلجابػػة بػػنعـ  ":جكىريػػة؟البيانػػات الماليػػة عنػػد تحديػػد كتقيػػيـ مخػػاطر األخطػػاء ال
كبػػانحراؼ معيػػارم  1.97كمػػا حصػػؿ عمػػى متكسػػط كىػػك  ،%3.3% كنسػػبة اإلجابػػة بػػػ ال 96.7
بتحديػػد المخػػاطر مػػف خػػالؿ الحصػػػكؿ يقػػػـك المػػدقؽ الخػػارجي  كبالتػػالي فػػإف 0كبترتيػػب  ،1.08

عمػػػى فيػػػـ لممنشػػػأة كبيئتيػػػا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ عناصػػػر الرقابػػػة الداخميػػػة الخاصػػػة بتمػػػؾ التػػػي تتعمػػػؽ 
بالمخػػاطر، كمػػف خػػالؿ اعتبػػار فئػػات المعػػامالت كأرصػػدة الحسػػابات كاإلفصػػاحات فػػي البيانػػات 

 .د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةالمالية عند تحدي
المػدقؽ الخػارجي بتحديػد المخػاطر مػف قيػاـ الي نسػب إجابػات أفػراد العينػة حػكؿ كيبيف الشػكؿ التػ

خػػالؿ الحصػػكؿ عمػػى فيػػـ لممنشػػأة كبيئتيػػا، بمػػا فػػي ذلػػؾ عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة الخاصػػة بتمػػؾ 
التي تتعمؽ بالمخاطر، كمف خالؿ اعتبار فئات المعامالت كأرصػدة الحسػابات كاإلفصػاحات فػي 

 :د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةتحديالبيانات المالية عند 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

المدقؽ الخارجي بتحديد المخاطر مف خالؿ الحصكؿ عمى فيـ لممنشأة  قياـحكؿ نسب إجابات أفراد العينة  :(35شكؿ رقـ )
كبيئتيا، بما في ذلؾ عناصر الرقابة الداخمية الخاصة بتمؾ التي تتعمؽ بالمخاطر، كمف خالؿ اعتبار فئات المعامالت كأرصدة 

 د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةالحسابات كاإلفصاحات في البيانات المالية عند تحدي
 
 
 

ُفُز ػًهُخ انًشاجؼخ يخبؽش ادزىاء انمىائى  هم َشاػٍ انًذلك انخبسجٍ ػُذ رخطُؾ ور

انًبنُخ ػهً يؼهىيبد خبؽئخ َبرجخ ػٍ انخطؤ أو انغش؟
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انًبنُخ ػهً يؼهىيبد خبؽئخ َبرجخ ػٍ انخطؤ أو انغش؟
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 09.969المحسػػػكبة تسػػػاكم  tيتبػػيف أف قيمػػػة  الرابػػػع كالعشػػػريفلمسػػؤاؿ  Tكبػػالرجكع إلػػػى اختبػػػار 
، ممػا يػدؿ 1.15ستكل داللػة %، كم95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

بتحديػد المخػاطر مػف خػالؿ الحصػكؿ عمػى فيػـ لممنشػأة كبيئتيػا، يقػـك المػدقؽ الخػارجي  عمػى أف
بمػػا فػػي ذلػػؾ عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة الخاصػػة بتمػػؾ التػػي تتعمػػؽ بالمخػػاطر، كمػػف خػػالؿ اعتبػػار 

د كتقيػيـ مخػاطر فئات المعامالت كأرصدة الحسابات كاإلفصاحات في البيانػات الماليػة عنػد تحديػ
 . األخطاء الجكىرية

ىػؿ يقػكـ المػدقؽ الخػارجي بتقيػيـ المخػاطر المحػددة، " الخامس كالعشريفؤاؿ : بالنسبة لمس7
كفيما إاا كانت تتعمؽ بشكؿ أكثػر انتشػاران بالبيانػات الماليػة ككػؿ كمػف المحتمػؿ أف تػؤثر عمػل 

بمغػت نسػبة اإلجابػة بػنعـ  ":كثير مف اإلثباتات عند تحديػد كتقيػيـ مخػاطر االخطػاء الجكىريػة ؟
كبػانحراؼ معيػارم  1.77كما حصؿ عمػى متكسػط كىػك  ،%53.3اإلجابة بػ ال % كنسبة 76.7
بتقييـ المخػاطر المحػددة، كفيمػا إذا كانػت يقـك المدقؽ الخارجي كبالتالي فإف  5كبترتيب  ،1.43

تتعمؽ بشكؿ أكثر انتشاران بالبيانات المالية ككؿ كمػف المحتمػؿ أف تػؤثر عمػى كثيػر مػف اإلثباتػات 
 .ـ مخاطر االخطاء الجكىريةكتقيي عند تحديد

بتقيػػػيـ المخػػػاطر  قيػػػاـ المػػػدقؽ الخػػػارجي الي نسػػػب إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿكيبػػػيف الشػػػكؿ التػػػ
المحددة، كفيما إذا كانت تتعمؽ بشكؿ أكثر انتشاران بالبيانات المالية ككػؿ كمػف المحتمػؿ أف تػؤثر 

 :الجكىريةد كتقييـ مخاطر االخطاء عمى كثير مف اإلثباتات عند تحدي
 

 

 

 

 

 
 
 

 
بتقييـ المخاطر المحددة، كفيما إذا كانت تتعمؽ بشكؿ  المدقؽ الخارجي حكؿ قياـنسب إجابات أفراد العينة  :(33شكؿ رقـ )

   أكثر انتشاران بالبيانات المالية ككؿ كمف المحتمؿ أف تؤثر عمى كثير مف اإلثباتات عند تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية.

هم َمىو انًذلك انخبسجٍ ثزذذَذ انًظبدس انًزىلؼخ نهًخبؽش انجىهشَخ يٍ يخبؽش يزؤطهخ 

ويخبؽش سلبثخ ويخبؽش اكزشبف؟
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هم َمىو انًذلك انخبسجٍ ثزذذَذ انًظبدس انًزىلؼخ نهًخبؽش انجىهشَخ يٍ يخبؽش يزؤطهخ 

ويخبؽش سلبثخ ويخبؽش اكزشبف؟
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 4.843المحسػػكبة تسػػاكم  tيتبػػيف أف قيمػػة  الخػػامس كالعشػػريفلمسػػؤاؿ  Tكبػػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػا يػدؿ 1.15%، كمستكل داللػة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

بتقييـ المخػاطر المحػددة، كفيمػا إذا عمى أف ىناؾ داللة إحصائية عمى أف المدقؽ الخارجي يقـك 
عمػػؽ بشػػكؿ أكثػػر انتشػػاران بالبيانػػات الماليػػة ككػػؿ كمػػف المحتمػػؿ أف تػػؤثر عمػػى كثيػػر مػػف كانػػت تت

 .د كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةاإلثباتات عند تحدي
ىؿ يقكـ المدقؽ الخارجي بربط المخاطر المحػددة مػع " السادس كالعشريف: بالنسبة لمسؤاؿ 8

بعيف االعتبار عناصر الرقابػة اات العالقػة األخطاء التي قد تحدث عند مستكل اإلثبات، آخاان 
بمغػت نسػبة اإلجابػة بػنعـ  ":التي ينكم اختبارىا عند تحديػد كتقيػيـ مخػاطر األخطػاء الجكىريػة؟

كبػانحراؼ معيػارم  1.68كما حصؿ عمػى متكسػط كىػك  ،%30.7% كنسبة اإلجابة بػ ال 68.3
المخػػػاطر المحػػػددة مػػػع األخطػػػاء بػػػربط يقػػػـك المػػػدقؽ الخػػػارجي كبالتػػػالي فػػػإف  6كبترتيػػػب  ،1.47

التي قد تحدث عند مستكل اإلثبات، آخذان بعيف االعتبار عناصر الرقابة ذات العالقة التػي ينػكم 
 اختبارىا عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
بربط المخاطر المحددة المدقؽ الخارجي  قياـكيبيف الشكؿ التالي نسب إجابات أفراد العينة حكؿ 

ألخطػػػاء التػػػي قػػػد تحػػػدث عنػػػد مسػػػتكل اإلثبػػػات، آخػػػذان بعػػػيف االعتبػػػار عناصػػػر الرقابػػػة ذات مػػع ا
   :العالقة التي ينكم اختبارىا عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تحدث عند بربط المخاطر المحددة مع األخطاء التي قد قياـ المدقؽ الخارجي نسب إجابات أفراد العينة  :(34شكؿ رقـ )
مستكل اإلثبات، آخذان بعيف االعتبار عناصر الرقابة ذات العالقة التي ينكم اختبارىا عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء 

 الجكىرية

هم َمىو انًذلك انخبسجٍ ثبالسزفسبس يٍ اإلداسح واألفشاد انًُبسجٍُ وإجشاء يمبثالد يغ 

ٍ هى فٍ يىالغ َذزًم َشىء فُهب رذشَفبد أو أخطبء جىهشَخ؟ انًىظفٍُ ًي
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 3.157المحسػػكبة تسػػاكم  tيتبػػيف أف قيمػػة  السػػادس كالعشػػريفلمسػػؤاؿ  Tكبػػالرجكع إلػػى اختبػػار 
، ممػا يػدؿ 1.15%، كمستكل داللػة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

المػػػػدقؽ الخػػػارجي يقػػػـك بػػػربط المخػػػاطر المحػػػددة مػػػػع عمػػػى أف ىنػػػاؾ داللػػػة إحصػػػائية عمػػػى أف 
العالقػة  األخطاء التي قد تحدث عنػد مسػتكل اإلثبػات، آخػذان بعػيف االعتبػار عناصػر الرقابػة ذات

 .التي ينكم اختبارىا عند تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية
ىػؿ يقػـك المػدقؽ الخػارجي باعتبػار احتماليػة األخطػاء " السػابع كالعشػريف: بالنسبة لمسػؤاؿ 9

بما في الؾ إمكانية حدكث أخطاء متعددة، كفيما إاا كاف الخط: المحتمؿ مػف الحجػـ الػام قػد 
بمغػت نسػبة اإلجابػة  ":د تحديػد كتقيػيـ مخػاطر االخطػاء الجكىريػة؟ينتج عنػو خطػ: جػكىرم عنػ

كبػػػػانحراؼ  1.93% كمػػػػا حصػػػػؿ عمػػػػى متكسػػػػط كىػػػػك 6.7% كنسػػػػبة اإلجابػػػػة بػػػػػ ال 93.3بػػػػنعـ 
باعتبار احتمالية األخطػاء بمػا فػي يقـك المدقؽ الخارجي كبالتالي فإف  5كبترتيب  1.55معيارم 

إذا كاف الخطأ المحتمؿ مف الحجػـ الػذم قػد ينػتج عنػو ذلؾ إمكانية حدكث أخطاء متعددة، كفيما 
 .د كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةخطأ جكىرم عند تحدي

المػػػدقؽ الخػػػارجي باعتبػػػار احتماليػػػة قيػػػاـ كيبػػػيف الشػػػكؿ التػػػالي نسػػػب إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة حػػػكؿ 
مػف الحجػـ  األخطاء بما فػي ذلػؾ إمكانيػة حػدكث أخطػاء متعػددة، كفيمػا إذا كػاف الخطػأ المحتمػؿ

 :د كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىريةالذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم عند تحدي
 

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

المدقؽ الخارجي باعتبار احتمالية األخطاء بما في ذلؾ إمكانية حدكث حكؿ قياـ نسب إجابات أفراد العينة  :(35شكؿ رقـ )
تقييـ مخاطر االخطاء المحتمؿ مف الحجـ الذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم عند تحديد ك أخطاء متعددة، كفيما إذا كاف الخطأ 

  الجكىرية

هم َمىو انًذلك انخبسجٍ ثئجشاءاد رذهُهُخ وانًالدظخ وانزفزُش ػٍ ادزًبالد وجىد 
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 03.344المحسكبة تساكم  tيتبيف أف قيمة  السابع كالعشريفلمسؤاؿ  Tكبالرجكع إلى اختبار 
، مما يدؿ 1.15%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية 

باعتبار احتمالية األخطاء بما في ذلؾ إمكانية حدكث أخطاء يقـك المدقؽ الخارجي عمى أف 
د متعددة، كفيما إذا كاف الخطأ المحتمؿ مف الحجـ الذم قد ينتج عنو خطأ جكىرم عند تحدي

 .كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية
 :تبيف لمباحثةمما سبؽ 

ىنػاؾ تػأثير لدراسػة المػدقؽ المكافقػة عمػى أف  بقراءة جدكؿ تكرارات الفرض الثػاني يتبػيف أف نسػبة
تحديػػػد كتقيػػػيـ مخػػػاطر الخػػػارجي لنظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة السػػػكرية فػػػي  

 ،%51.9، بينمػا بمغػت نسػبة اإلجابػة بػػ ال %79.0 نسبة اإلجابػة بػنعـ بمغترية األخطاء الجكى
مػػػف المتكسػػػط الحسػػػابي الفرضػػػي  أكبػػػركيعتبػػػر  1.79كىػػػي النسػػػبة األقػػػؿ، كالمتكسػػػط الحسػػػابي 

ممػا يػػدؿ  1.55ممػا يػدؿ عمػػى مكافقػة أفػػراد العينػة عمػػى الفػرض الثػػاني، بػانحراؼ معيػػارم  ،1.5
الثػاني عمى عدـ كجكد تشتت كبير لإلجابات عف الكسط الحسابي، كىذا يؤدم إلى قبكؿ الفرض 

خػالؿ الشػكؿ البيػاني  بشكؿ عاـ. كيمكػف مالحظػة نسػب اإلجابػات عمػى بنػكد الفػرض الثػاني مػف
 التالي:

 
 
 
 
 

 
                          

                                          
 
 
 
 

 نسب إجابات أفراد العينة عف الفرض الثاني :(36شكؿ رقـ )
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المحسكبة تساكم  tلجميع بنكد المحكر يتبيف أف قيمة  Tكمف خالؿ الرجكع إلى اختبار 
%، كمستكل داللة 95، عند مستكل ثقة 0.96كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية  01.445

تأثير لدراسة المدقؽ الخارجي لنظاـ ، مما يدؿ عمى أف ىناؾ داللة إحصائية حكؿ 1.15
 .الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية في  تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية

 
 : تحميؿ االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة: 4-2-4

كلقياس أثر قياـ المدقؽ الخارجي بدراسة لفرضية الدراسة  في ضكء نتائج التحميؿ اإلحصائي
نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة السكرية في تحديد مخاطر األخطاء الجكىرية 

( لمعرفة األثر Multiple Regressionدد )قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ االنحدار المتع
المترتب عمى دراسة المدقؽ الخارجي لنظاـ الرقابة الداخمية كمككناتو في تحديد كتقييـ مخاطر 

 األخطاء الجكىرية كيبيف الجدكؿ رقـ) ( ما يمي:

معامؿ  Sig المتغير التابع
 R2التحديد 

F F الجدكلية T T الجدكلية 

كتقييـ تحديد 
مخاطر 
األخطاء 
 الجكىرية

.000 .522 34.78 3.84 10.445 1.96 

(: نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في 9جدكؿ رقـ ) 
 تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية

بينما  34.78المحسكبة بمغت   Fكيتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة 
المحسكبة أكبر مف الجدكلية لذلؾ  Fكبمقارنة القيـ يتبيف أف قيمة  3.84قيمتيا الجدكلية بمغت 

يتـ قبكؿ الفرضية أف ىناؾ أثر لدراسة نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء 
 %.5( البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف .sigقيمة مستكل الداللة )يؤكده  الجكىرية، كىذا ما
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  كالختبار أثر دراسة بيئة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يبيف الجدكؿ
التالي نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة بيئة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر 

 الجكىرية: االخطاء

المتغير 
 مستقؿال

Sig  R2 B T المحسكبة 

 19.969 081. 451. 000. بيئة الرقابة

 نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة بيئة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية (11جدكؿ رقـ ) 
 

المحسكبة أكبر مف الجدكلية البالغة  Tالكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة كيتضح مف البيانات 
في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية  مما يشير أف ىناؾ أثر لدراسة بيئة الرقابة  1.96

% كما تشير إلى أف التبايف 5البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف  sigكىذا ما يؤكده مستكل الداللة 
 التبايف في المتغير التابع.( مف 451.يفسر ما نسبتو ) R2في المتغير المستقؿ 

 

  كالختبار أثر دراسة تقكيـ المخاطر في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يبيف الجدكؿ
التالي نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة تقكيـ الخاطر في تحديد كتقييـ مخاطر 

 االخطاء الجكىرية:

المتغير 
 مستقؿال

Sig  R2 B T المحسكبة 

 تقكيـ
 المخاطر

.000 .369 .113 13.344 

 في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية بار االنحدار المتعدد ألثر دراسة تقكيـ المخاطرنتائج اخت (11جدكؿ رقـ ) 
 

المحسكبة أكبر مف الجدكلية البالغة  Tالكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة كيتضح مف البيانات 
في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء  تقكيـ المخاطرمما يشير أف ىناؾ أثر لدراسة  1.96

% كما تشير إلى 5البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف  sigالجكىرية  كىذا ما يؤكده مستكل الداللة 
 ( مف التبايف في المتغير التابع.369.يفسر ما نسبتو ) R2أف التبايف في المتغير المستقؿ 
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  دراسة أنشطة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يبيف الجدكؿ كالختبار أثر
التالي نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة أنشطة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر 

 االخطاء الجكىرية:

المتغير 
 مستقؿال

Sig  R2 B T المحسكبة 

 أنشطة
 الرقابة

.000 .321 .251 7.529 

 في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية أنشطة الرقابةنتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة  (12جدكؿ رقـ ) 
 

المحسكبة أكبر مف الجدكلية البالغة  Tالكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة كيتضح مف البيانات 
مما يشير أف ىناؾ أثر لدراسة أنشطة الرقابة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء  1.96

% كما تشير إلى 5البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف  sigالجكىرية  كىذا ما يؤكده مستكل الداللة 
 ( مف التبايف في المتغير التابع.321.يفسر ما نسبتو ) R2أف التبايف في المتغير المستقؿ 

 
 

  في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يبيف  المعمكمات كالتكصيؿكالختبار أثر دراسة
في تحديد  المعمكمات كالتكصيؿالجدكؿ التالي نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة 

 كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية:

المتغير 
 مستقؿال

Sig  R2 B T المحسكبة 

المعمكمات 
 كالتكصيؿ

.000 .225 .044 0 

 في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية المعمكمات كالتكصيؿنتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة  ( 13جدكؿ رقـ )
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المحسكبة أكبر مف الجدكلية البالغة  Tالكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة كيتضح مف البيانات 
مما يشير أف ىناؾ أثر لدراسة المعمكمات كالتكصيؿ في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء  1.96

% كما تشير إلى 5البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف  sigالجكىرية  كىذا ما يؤكده مستكل الداللة 
 ( مف التبايف في المتغير التابع.225.يفسر ما نسبتو ) R2أف التبايف في المتغير المستقؿ 

 
 أثر دراسة المتابعة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية يبيف الجدكؿ التالي  كالختبار

نتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة المتابعة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء 
 الجكىرية:

المتغير 
 مستقؿال

Sig  R2 B T المحسكبة 

 5.761 080. 252. 000. المتابعة

 في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية المتابعةنتائج اختبار االنحدار المتعدد ألثر دراسة  ( 14جدكؿ رقـ )
 

المحسكبة أكبر مف الجدكلية البالغة  Tالكاردة في الجدكؿ السابؽ أف قيمة كيتضح مف البيانات 
مما يشير أف ىناؾ أثر لدراسة المتابعة في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية   1.96

% كما تشير إلى أف التبايف 5البالغة صفر إذ أنيا أقؿ مف  sigكىذا ما يؤكده مستكل الداللة 
 ( مف التبايف في المتغير التابع.252.يفسر ما نسبتو ) R2في المتغير المستقؿ 
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 نتائج كالتكصياتالخامس: الالفصؿ 
 : النتائج5-1

 الحسابات في الشركات المساىمة السكرية بدراسة نظاـ الرقابة الداخمية يمتـز مدقؽ .0
 .كفقان آلراء أفراد العينة كتحميؿ مككناتو الخمسة

في الشركات المساىمة  فحص كتقييـ المدقؽ الخارجي لنظاـ الرقابة الداخميةيؤثر  .5
كالكقكؼ عمى أكجو القصكر فيو، في تكفير  كالتحقؽ مف التطبيؽ الفعمي لو السكرية

  آلراء أفراد العينة.    كفقان  كذلؾ د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةأساس فعاؿ لتحدي
كأكثر  احتؿ فحص كدراسة المدقؽ الخارجي لبيئة الرقابة الداخمية المرتبة األكلى .3

مساىمة في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية، ثـ المرتبة الثانية لتقكيـ المخاطر، 
 . بينما أنشطة الرقابة كانت في المرتبة الثالثة كذلؾ كفقان آلراء أفراد العينة

كفقان آلراء أفراد العينة فإف كجكد نظاـ رقابة داخمية فعاؿ في الشركات المساىمة السكرية  .4
مى ضبط مستكيات المخاطر كتحديد حجـ كطبيعة كتكقيت االختبارات الالزمة يعمؿ ع

 كمنع كاكتشاؼ األخطاء الجكىرية كبالتالي تكفير الثقة في البيانات المالية
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 التكصيات: 5-2
 : التالية التكصيات تقديـ، يمكف مى النتائج التي تـ التكصؿ إلييابناءن ع
يتكجب عمى مدقؽ الحسابات فحص كتحميؿ أنظمة الرقابة الداخمية في الشركات كالتأكد  .0

 .cosoمف تطبيؽ عناصرىا كفقان لمقررات لجنة 
كتطكير أدائيـ كاستخداـ  ،ضركرة االىتماـ بالتأىيؿ العممي كالميني لمدققي الحسابات .5

تدريبية متخصصة لمدققي دكرات كاالىتماـ بعقد  ،التقنيات الحديثة في إنجاز أعماليـ
الحسابات تتعمؽ بمعايير التدقيؽ ككيفية تطبيقيا، كخصكصان فيما يتعمؽ بتصميـ 

  االختبارات الالزمة لمكشؼ عف األخطاء كالتالعب في القكائـ المالية المنشكرة.
لزاـ المدققيف في سكريا  ضركرة اىتماـ الجيات الكصائية .3 في سكريا بعقد كرشات عمؿ كا 

بحضكرىا كمتابعة تحديثات معايير التدقيؽ كاطالعيـ عمى التجارب العممية في ىذا 
 المجاؿ.

يتكجب عمى مدقؽ الحسابات الخارجي فحص كدراسة كافة مككنات نظاـ الرقابة  .4
خطاء كالتحريفات كبالتالي الداخمية مف أجؿ التحديد كالتقييـ الدقيؽ لنقاط الضعؼ كاأل

 تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية.
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 .دكف سنة النشر
" نظريػػػة المنظمػػػة "، دار السػػػيرة  كد:حمػػػكػػػاظـ  ،ريخضػػػ ;محمػػػد حسػػػف الشػػػماع، خميػػػؿ   .7

 .5117لمنشر كالتكزيع، 
الصػػحف، عبػػد الفتػػاح محمػػد; سػػرايا، محمػػد السػػيد; نصػػر عمػػي، عبػػد الكىػػاب; شػػحاتة،    .8

ر الجامعيػػػة، االسػػػكندرية، المراجعػػػة التشػػػغيمية كالرقابػػػة الداخميػػػة "، الػػػداشػػػحاتة السػػػيد: " 
5117. 

الصػػػحف، عبػػػد الفتػػػاح; كامػػػؿ، سػػػمير: " الرقابػػػة كالمراجعػػػة الداخميػػػة "، الػػػدار الجامعيػػػة    .9
 .2006نشر، االسكندرية، الجديدة لم

01. 
" تػػػدقيؽ الحسػػػابات كاإلجػػػراءات "،  :دحػػػدكح، حسػػػيف ;القاضػػػي، حسػػػيف يكسػػػؼ  

 .5111الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 
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00. 
( "، 0) راجعػػػةم" أصػػػكؿ ال قػػػريط، عصػػػاـ: ;دحػػػدكح، حسػػػيف ;القاضػػػي، حسػػػيف  

 .5118منشكرات جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، 
05. 

 .5117 القباني، ثناء "المراجعة "، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  
03. 

" الرقابػػػػػػة المحاسػػػػػػبية الداخميػػػػػػة فػػػػػػي النظػػػػػػاميف اليػػػػػػدكم  :القبػػػػػػاني، ثنػػػػػػاء عمػػػػػػي  
 .2005كااللكتركني "، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، 

04. 
المجمػػػػػع العربػػػػػي لممحاسػػػػػبيف القػػػػػانكنييف " مفػػػػػاىيـ التػػػػػدقيؽ المتقدمػػػػػة " مطػػػػػابع   

 .5110الشمس، عماف، األردف، 
05. 

طػػػار " المعػػػ :النػػػاغي، محمػػػد السػػػيد   تطبيػػػؽ "، لمايير الدكليػػػة لممراجعػػػة: تحميػػػؿ كا 
 .5111األردف،  عماف،المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

06. 
(، الطبعة 0" تدقيؽ الحسابات ) :كدياف، لؤم محمد ;سامي محمد ،الكقاد  

 .5101األردف،  عماف،األكلى، مكتبة المجتمع العربي، 
07. 

" أصػػكؿ عمػػـ اإلدارة العامػػة "، الػػدار الجامعيػػة، بيػػركت،  :بسػػيكني، عبػػد الغنػػي  
5119. 

08. 
" المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ "، تعريب  ، أمرسكف:ىنكي ;كليـ تكماس،  

 .5117أحمد حامد حجاج، دار المريخ لمنشر، الجزء الثاني، السعكدية، 
لتكزيػع، جمعة، أحمد حممػي: " المػدخؿ فػي التػدقيؽ الحػديث"، دار صػفاء لمنشػر كا .09

 .5119الطبعة الثانية، عماف، األردف، 
51. 

شػرح معػايير المراجعػة  - " مكسػكعة معػايير المراجعػة :حماد، طػارؽ عبػد العػاؿ  
الدكليػػة كاألمريكيػػة كالعربيػػة الجػػزء الثػػاني "، الػػدار الجامعيػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، االسػػكندرية، 

 .5117مصر، 
50. 

راجعػػة: شػػرح معػػايير المراجعػػة " مكسػػكعة معػػايير الم :مػػاد، طػػارؽ عبػػد العػػاؿح  
أدلػػػػة اإلثبػػػػات "، الػػػػدار  –الرقابػػػػة الداخميػػػػة  ،الدكليػػػػة كاألمريكيػػػػة كالعربيػػػػة، الجػػػػزء الثػػػػاني

 .5114الجامعية، 
55. 

"أصػػػػػكؿ كقكاعػػػػػد المراجعػػػػػة كالتػػػػػدقيؽ الشػػػػػامؿ"، جامعػػػػػة  :سػػػػػرايا، محمػػػػػد السػػػػػيد  
 .5117االسكندرية، كمية التجارة، مصر، 
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53. 
" أصػػػكؿ المراجعػػػة "، منشػػػكرات جامعػػػة حمػػػب، كميػػػة االقتصػػػاد  :شػػػعباني، كليػػػد  

 .0995كالتجارة، قسـ المحاسبة، مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، 
عبد الرزاؽ، محمد عثماف "أصكؿ التدقيؽ كالرقابة الداخمية "، دار الكتب لمطباعة  .54

 .5101كالنشر، الطبعة الثانية، المكصؿ، العراؽ، 
55. 

" عمػػـ تػػدقيؽ الحسػػابات: الناحيػػة النظريػػة كالعمميػػة "، دار  :أمػػيفعبػػد اهلل، خالػػد   
 .5117، األردف، كالتكزيع، الطبعة الرابعة، عماف كائؿ لمنشر

56. 
" تطػػػكير مينػػػة المراجعػػػة لمكاجيػػػة المشػػػكالت المعاصػػػرة  :غػػػالي، جػػػكرج دانيػػػاؿ  

ى، مصػػػػر، كتحػػػػديات األلفيػػػػة الثالثػػػػة "، الػػػػدار الجامعيػػػػة لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، الطبعػػػػة األكلػػػػ
5113. 

57. 
" نظػـ المعمكمػات المحاسػبية الحاسػكبية "، دار الثقافػة  :قاسـ، عبد الرزاؽ محمد  

 .5113لمنشر، دمشؽ، 
58. 

" مخػػاطر المراجعػػة كمجػػاالت مسػػاىمة المراجػػع الخػػارجي  :كرسػػكع، أرزاؽ أيػػكب  
فػػي التخفيػػؼ مػػف تأثيرىػػا عمػػى القػػكائـ الماليػػة فػػي عمميػػة المراجعػػة "، الجامعػػة اإلسػػالمية، 

 .5118غزة، كمية التجارة، فمسطيف، 
59. 

" المراجعة بػيف النظريػة كالتطبيػؽ "، الػدار الجامعيػة لمنشػر،  :لطفي، أميف السيد  
 .5116، االسكندرية، مصر

31. 
" دراسػػػػػات تطبيقيػػػػػة فػػػػػي المراجعػػػػػة "، الػػػػػدار الجامعيػػػػػة،  السػػػػػيد: لطفػػػػػي، أمػػػػػيف  

 .5119االسكندرية، مصر، 
30. 

"التطػػػػػػكرات الحديثػػػػػػة فػػػػػػي المراجعػػػػػػة"، الػػػػػػدار الجامعيػػػػػػة،  :لطفػػػػػػي، أمػػػػػػيف السػػػػػػيد  
 .5117االسكندرية، مصر، 

35. 
اذ " نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية التخػػ ج.: ، مػػارؾفكمسػػي ;أ. ففمكسػػككؼ، سػػتي  

القرارات "، ترجمة كماؿ الػديف سػعيد كأحمػد حامػد حجػاج، دار المػريخ، الريػاض، المممكػة 
 .5115العربية السعكدية، 

33. 
"الرقابػػػة كالمراجعػػػة الداخميػػػة  :شػػػحاتة، شػػػحاتة السػػػيد ;ب، عبػػػد الكىػػػانصػػػر عمػػػي  

الػػػدار  "،الحديثػػػة فػػػي بيئػػػة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كعكلمػػػة أسػػػكاؽ المػػػاؿ، الكاقػػػع كالمسػػػتقبؿ
 .5116الجامعية، االسكندرية، مصر، 
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34. 
" دراسػات فػي  :نجيػب، عػادؿ ;السػيد شػحاتة ،شػحاتة ;عمػي، عبػد الكىػاب نصػر  

 .5113المراجعة المتقدمة "، الدار الجامعية لمنشر، االسكندرية، مصر، 
35. 

"مراجعػػػػػػة الحسػػػػػػابات مػػػػػػف الناحيػػػػػػة النظريػػػػػػة كالعمميػػػػػػة"، مطبعػػػػػػة  :نػػػػػػكر، أحمػػػػػػد  
 .0995رية، مصر، االقتصاد، االسكند

 

 ثانيان: الدكريات

فػي تحسػيف  cosoالبكاب، عاطؼ" دكر عناصػر الرقابػة الداخميػة كفػؽ مقػررات لجنػة  .0
دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى المحاسػػػبيف القػػػانكنييف األردنيػػػيف" مجمػػػة  -أداء المػػػدقؽ الخػػػارجي

 .5105، 5، العدد 45دراسات لمعمـك اإلدارية، المجمد 
ىيثـ: " أثر العكلمة عمى نظـ المعمكمات المحاسبية لدل القشي، ظاىر; العبادم،  .5

شركة الخدمات المالية في األردف"، مجمة المحاسبة كاإلدارة كالتأميف، كمية التجارة، 
 .5119جامعة القاىرة، 

"تحميؿ أىمية عناصر الرقابة الداخمية لمراقبي الحسابات، دراسة  :ججاكم، طالؿال .3
المنظمة  لإلدارة،، المجمة العربية "بالعراؽحسابات لعينة مف مراقبي الاستكشافية 

 .5116 مصر،العربية لمتنمية اإلدارية 
 COSO" أثػػػر ىياكػػػؿ أنظمػػػة الرقابػػػة الداخميػػػة كفقػػػان إلطػػػار  :السػػػبكع، سػػػميماف سػػػند   .4

عمػػػى أىػػػداؼ الرقابػػػة، دراسػػػة حالػػػة الشػػػركات الصػػػناعية األردنيػػػة "، مجمػػػة دراسػػػات، 
 العمػػػـك اإلداريػػػة، جامعػػػة الحسػػػيف بػػػف طػػػالؿ، كميػػػة إدارة األعمػػػاؿ كاالقتصػػػاد، المجمػػػد

 .5100، 0 ، العدد38
اختبػػار تجريبػػي لقيػػاس مػػدل فاعميػػة األسػػاليب الييكميػػة " :إبػػراىيـ، نبيػػؿ عبػػد الػػرؤكؼ .5

ة الداخمية في سد فجكة احتياجات مسػتخدمي التقػارير فػي ظػؿ بيئػة قػانكف لنظاـ الرقاب
 .5119بحث منشكر، أكاديمية الشركؽ،  "،أككسمي -نزبسار 

راجع الحسابات عف اكتشاؼ التضميؿ في م" مسؤكلية  :دحدكح، حسيف أحمد   .6
 التقارير المالية لمشركات الصناعية كالعكامؿ المؤثرة في اكتشافو "، مجمة جمعة

  .5116، العدد األكؿ، 55 دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد
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" مسؤكلية مدقؽ الحسابات عف الغش كالخطأ مف الناحيتيف القانكنيػة  :شداد، إبراىيـ   .7
-40 كالمينية "، مجمػة المػدقؽ، جمعيػة مػدققي الحسػابات القػانكنييف األردنيػيف، العػدد

45 ،5111. 
" مقػػاييس الرقابػػة كاألمػاف لمبيانػػات المحاسػػبية فػػي  :نائػؿ، عػػدس ;نػكر، عبػػد الناصػػر   .8

ظػػؿ نظػػـ المعمكمػػات المحكسػػبة، دراسػػة ميدانيػػة عمػػى البنػػكؾ التجاريػػة فػػي األردف "، 
 .5117، 08 مجمة بحكث مستقبمية، العدد

"دكر الرقابة الداخمية في ظؿ نظاـ المعمكمات  :الغباف، ثائر ;ىمدني، آالف   .9
 .5101 العراؽ، السميمانية،، 45عدد  إنسانية،، مجمة عمـك "ركنيالمحاسبي االلكت

 
 ثالثان: الرسائؿ كاألطركحات الجامعية

" دكر الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة كالمراجعػػػػػة الخارجيػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف أداء  :أحمػػػػػد، كجػػػػػداف عمػػػػػي   .0
المؤسسة "، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية، الجزائر، 

5101. 
" المراقبة الداخمية كأثرىا فػي إنجػاح المشػركع "، رسػالة ماجسػتير،  :البطاح، حساـ عمر   .5

 .5115جامعة حمب، حمب، سكريا، 
" مدل مساىمة التدقيؽ الػداخمي فػي تعزيػز مكثكقيػة التقػارير الماليػة "،  :ركاف البيركتي،   .3

 .5104 دمشؽ، االقتصاد،كمية  دمشؽ،جامعة  ماجستير،رسالة 
" تحميػػػػؿ كتقيػػػػيـ اسػػػػتراتيجية التخصػػػػص المينػػػػي لممراجػػػػع  :الحػػػػداد، سػػػػامح عبػػػػد الػػػػرزاؽ   .4

الخػػػػارجي كأثػػػػره عمػػػػى جػػػػكدة األداء المينػػػػي فػػػػي خػػػػدمات المراجعػػػػة "، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، 
 .5118الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية التجارة، غزة، فمسطيف، 

 فً والخطؤ الغش اكتشاف فً الحسابات لمدققً المهنٌة المسإولٌة" شٌرٌن: الحلو،   .5
 .2102 غزة، التجارة، كلٌة اإلسالمٌة، الجامعة ماجستٌر، رسالة المالٌة"، القوائم

" تكيػؼ نظػـ الرقابػة الداخميػة مػع اسػتخداـ تكنكلكجيػا  :ي، محمػد عمػي نصػر سػالـبالشائ   .6
اريػػة المعمكمػػات كأثػػره عمػػى مكثكقيػػة القػػكائـ الماليػػة، دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى المصػػارؼ التج

الميبيػػػػة "، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، جامعػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػط، كميػػػػة األعمػػػػاؿ، قسػػػػـ المحاسػػػػبة، 
5100. 
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" دكر مجالس اإلدارة في تطبيػؽ معػايير الرقابػة الداخميػة كأثرىػا  :العازمي، فايز مرزكؽ   .7
عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ الشػػػػػركات الصػػػػػناعية الككيتيػػػػػة دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة "، جامعػػػػػة الشػػػػػرؽ 

 .5105عماؿ، قسـ المحاسبة، األكسط، كمية األ
" إطػار مفتػكح إلعػداد التقػارير الماليػة المرحميػة كمراجعتيػا  :العبيدم، جكاف جاسـ خضير .8
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"مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف بدراسة كتقييـ  :الكحمكت، خالد عمر .01
الجامعة  ماجستير،، رسالة "في البنكؾ التجارية العاممة في فمسطيفنظاـ الرقابة الداخمية 
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 .0996ة كاالقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، رسالة ماجستير في المحاسبة، كمية اإلدار 
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جامعة محمد بك  ماجستير،بنؾ"، رسالة  –حالة( الصندكؽ الكطني لمتعاكف الفالحي 
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 الدراسة مالحؽ
 : استمارة االستبياف1
 األساتاة المحكميف إلستمارة االستبياف :2
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 المحمؽ األكؿ
 استمارة االستبياف

 

 جامعة دمشؽ

 كمية االقتصاد 

 قسـ المحاسبة 

 ماجستير مراجعة الحسابات                                           

 السادة المجيبكف الكراـ

 ... كبعدتحية طيبة    

، تقـك القتصادم كاالجتماعي المحميكالنيكض بالكاقع ا، كتأكيدان عمى دكره في خدمة عممية التنمية إيمانان بأىمية البحث العممي
 : حثة بإعداد رسالة ماجستير بعنكافالبا

 " أثر دراسة نظاـ الرقابة الداخمية في تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية

 "في الشركات المساىمة السكرية  

 ()دراسة ميدانية

في الشركات المساىمة  الخارجييف فمدققيالدراسة كتحميؿ نظاـ الرقابة الداخمية كفقان آلراء التعرؼ عمى أثر ييدؼ البحث إلى 
السكرية المساىمة في الشركات  الخارجيمدقؽ ال، كالتأكد مف قياـ د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةالسكرية كدكرىا في تحدي

نصت عميو معايير المخاطر الجكىرية  كفقان لما كتقييـ تحديد  فيسة بدراسة نظاـ الرقابة الداخمية كمدل االعتماد عمى تمؾ الدرا
، حيث أف فيـ المدقؽ لمرقابة الداخمية يساعده في تحديد أنكاع األخطاء المحتممة كالعكامؿ التي تؤثر عمى التدقيؽ الدكلية

 .إلى المزيد مف إجراءات التدقيؽمخاطر األخطاء في تصميـ طبيعة كمدل الحاجة 

، ترجك الباحثة مف سيادتكـ التكـر باإلجابة عمى أسئمة االستبياف المرفؽ بدقة كمكضكعية راجيةن عدـ كماؿ ىذا البحثكلغرض إ
 . ف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث كالخركج بنتائج كتكصيات كاقعيةإغفاؿ أم سؤاؿ م

، قابؿ لمنشرف معمكمات سيبقى سريان كغير م ككؿ ما يرد فيو فقط،إف األسئمة الكاردة في االستبياف ستستخدـ لألغراض العممية 
  العممي.كلف يسمح ألحد باالطالع عمييا مف غير الميتميف بالبحث 

 ـمع فائؽ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنك
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 : تركنيا مناسبة لكؿ سؤاؿ مما يمي ( أماـ اإلجابة التي√يرجل كضع إشارة )

 : معمكمات عامةالقسـ األكؿ

  :المؤىالت العممية                

 ماجستير . 5                              دكتكراه                     . 0               

 إجازة . 4                              دبمـك                       . 3               

                

  

 : سنكات الخبرة            

 سنكات  01-5مف . 5                              سنكات              5أقؿ مف . 0           

 سنكات فما فكؽ01. 3           

 :انيالقسـ الث

في  المدقؽ الخارجي بدراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية التزاـالمحكر األكؿ: معرفة رأيكـ حكؿ مدل 
 الشركات المساىمة السكرية

 حايدم  موافق  األسئلة
غير 
 موافق

    فً الشركة المساهمة.ضرورٌة  تعد دراسة نظام الرقابة الداخلٌة فً الشركة 1

2 
رقابٌة فعالة تعمل على المدقق الخارجً التؤكد من مدى قٌام اإلدارة بإٌجاد بٌئة 

 بشكل جٌد وتغطً كافة جوانب العمل فً الشركة.
   

3 
على المدقق الخارجً التؤكد من وجود ضوابط رقابٌة داخلٌة تساعد على 
انضباط العاملٌن فً الشركة واتخاذ اإلجراءات الرادعة فً حال ارتكاب 

 األخطاء.
   

4 
ومعاٌٌر تحث الموظفٌن على على المدقق الخارجً التؤكد من وجود أنظمة 

التمسك بالقٌم األخالقٌة فً أدائهم للمهام المكلفٌن بها والتؤكد من مدى التزام 
 الموظفٌن بتلك المعاٌٌر.

   

5 
على المدقق الخارجً التؤكد من وجود ما ٌفٌد أن اإلدارة قادرة على فرض 

 والنزاهة. العقوبات الرادعة عند اكتشافها لمخالفات تدل على عدم األمانة
   

ٌجب أن ٌتؤكد المدقق الخارجً من وجود هٌكل تنظٌمً واضح وشامل ٌغطً  6
كافة احتٌاجات الشركة وٌحدد سٌاسات وإجراءات عمل واضحة ومكتوبة لكافة 
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الوظائف والصالحٌات والواجبات خال من تداخل االختصاصات وتعارض 
 المهام. 

7 
النظام الداخلً للمنشؤة )سٌاسات  على المدقق الخارجً التؤكد من وضوح

 التعٌٌن، الترقٌة، المكافآت، العقوبات، اإلجازات، ....(  وما مدى االلتزام به.
   

8 
ٌجب أن ٌتؤكد المدقق الخارجً من وجود معاٌٌر أداء سلٌمة لقٌاس أداء العاملٌن 

الالزمة ومقارنتها مع ما هو مخطط له وتحدٌد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات 
 لتصحٌح تلك االنحرافات.

   

9 
على المدقق الخارجً التؤكد من مدى حرص اإلدارة على نشر قوائم مالٌة 

 بها وخالٌة من األخطاء الجوهرٌة.صادقة وموثوق 
   

11 
على المدقق الخارجً معرفة فٌما إذا كانت اإلدارة تقوم بتقٌٌم مدى فعالٌة نظام 

المحاسبً بشكل مستمر لمنع حدوث األخطاء أو الرقابة الداخلٌة والنظام 
 اكتشافها وتصحٌحها.

   

11 

على المدقق الخارجً أن ٌفحص مدى قدرة اإلدارة على القٌام بتقدٌر فعال 
للمخاطر المحٌطة بها والمتعلقة بإعداد القوائم المالٌة فً ظل الظروف 

أهمٌة تلك المخاطر وتقٌٌم االقتصادٌة والقانونٌة والتشرٌعٌة واالجتماعٌة وتقدٌر 
 احتماالت حدوثها.

   

12 
على المدقق الخارجً التؤكد من قدرة اإلدارة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمعالجة تلك المخاطر فً الوقت المناسب وتخفٌض مستوى الخطر الذي 

 تتعرض له الشركة.
   

13 
فً الشركة من أجل  ٌعد التؤكد من إعداد الشركة تقارٌر دورٌة عن سٌر العمل

اكتشاف األخطاء الجوهرٌة فً البٌانات والمعلومات المحاسبٌة مهم للمدقق 
 الخارجً

   

14 
ٌجب على المدقق الخارجً التؤكد من اتباع الشركة لمجموعة من السٌاسات 
واإلجراءات للرقابة على األصول والسجالت والرقابة على التطبٌقات ٌتم 

 دد وٌتم تحدٌثها بشكل دوري.تنفٌذها وفقا  لما هو مح
   

15 

على المدقق الخارجً التؤكد من توفر أنظمة معلومات تحوي عناصر مادٌة 
وبرمجٌات وأشخاص مإهلة وقادرة على تحدٌد المعلومات الالزمة ومعالجتها 
من أجل إعداد التقارٌر الالزمة التخاذ القرارات إضافة إلى وجود ضوابط 

 خلل وبالسرعة المطلوبة.رقابٌة تعالج وجود أي 

   

16 

على المدقق الخارجً التؤكد من وجود قنوات اتصال فعالة واضحة ومفتوحة 
تضمن توفٌر معلومات تتسم بالدقة والوضوح لألشخاص المناسبٌن ولجمٌع 
المستوٌات اإلدارٌة داخل الهٌكل التنظٌمً فً الشركة وفً الوقت المناسب 

 م بكفاءة وفعالٌة.لتمكنهم من القٌام بمسإولٌاته

   

17 
ٌجب على المدقق الخارجً التؤكد من قٌام اإلدارة بالتقٌٌم الدائم والدوري لجودة 
أداء الرقابة الداخلٌة فً الشركة وإجراء التطوٌر والتحدٌث المطلوب لمساٌرة 

 الظروف.
   

18 
خلل على المدقق الخارجً التؤكد من أنه ٌتم تزوٌد اإلدارة بالتقارٌر حول أي 

ٌطرأ على نظام الرقابة الداخلٌة فً الوقت المناسب وما مدى استجابة اإلدارة 
 لتلك التقارٌر واتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة.
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دراسة المدقؽ الخارجي لنظاـ الرقابة الداخمية في الشركات  أثر لمحكر الثاني: معرفة رأيكـ حكؿا
 المساىمة السكرية في تحديد كتقييـ مخاطر االخطاء الجكىرية

 ال نعم األسئلة

19 
هل ٌإثر قٌام المدقق الخارجً بدراسة وتحلٌل بٌئة الرقابة داخل المنشؤة والتؤكد من النزاهة واألخالقٌات 

 ؟والكفاءة فً تحدٌد وتقٌٌم مخاطر االخطاء الجوهرٌة 
  

21 
هل ٌإثر قٌام المدقق الخارجً بدراسة عملٌة تقدٌر المخاطر وتحلٌلها وكٌفٌة إدارتها ومعرفة الثغرات التً  

 ؟إثر على نظام الرقابة الداخلٌة فً تحدٌد وتقٌٌم مخاطر األخطاء الجوهرٌةت
  

21 
هل ٌإثر قٌام المدقق الخارجً بدراسة وتحلٌل أنشطة وإجراءات الرقابة وفصل المهام والصالحٌات فً  

 ؟المنشاة فً تحدٌد وتقٌٌم مخاطر األخطاء الجوهرٌة
  

22 
نظام المعلومات وقنوات االتصاالت بٌن مختلف مستوٌات الشركة فً  هل ٌإثر قٌام المدقق الخارجً بدراسة

 ؟تحدٌد وتقٌٌم مخاطر االخطاء الجوهرٌة
  

23 
هل ٌإثر دراسة المدقق الخارجً لمتابعة نظام الرقابة الداخلٌة والتقٌٌم المستمر له وتحدٌد نقاط الضعف فً  

 ؟تحدٌد وتقٌٌم مخاطر االخطاء الجوهرٌة
  

24 
تحدٌد المخاطر من خالل الحصول على فهم للمنشؤة وبٌئتها، بما فً ذلك عناصر المدقق الخارجً بهل ٌقوم 

الرقابة الداخلٌة الخاصة بتلك التً تتعلق بالمخاطر، ومن خالل اعتبار فئات المعامالت وأرصدة الحسابات 
 ؟عند تحدٌد وتقٌٌم مخاطر األخطاء الجوهرٌة واإلفصاحات فً البٌانات المالٌة

  

25 
تقٌٌم المخاطر المحددة، وفٌما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر انتشارا  بالبٌانات المالٌة هل ٌقوم المدقق الخارجً ب

 ؟عند تحدٌد وتقٌٌم مخاطر االخطاء الجوهرٌة  ككل ومن المحتمل أن تإثر على كثٌر من اإلثباتات
  

26 
طاء التً قد تحدث عند مستوى اإلثبات، آخذا  بعٌن ربط المخاطر المحددة مع األخهل ٌقوم المدقق الخارجً ب

 ؟عند تحدٌد وتقٌٌم مخاطر األخطاء الجوهرٌة االعتبار عناصر الرقابة ذات العالقة التً ٌنوي اختبارها
  

27 
اعتبار احتمالٌة األخطاء بما فً ذلك إمكانٌة حدوث أخطاء متعددة، وفٌما إذا كان هل ٌقوم المدقق الخارجً ب

 ؟عند تحدٌد وتقٌٌم مخاطر االخطاء الجوهرٌة المحتمل من الحجم الذي قد ٌنتج عنه خطؤ جوهريالخطؤ 
  

 

 إاا كاف لديكـ أية إضافات أك مالحظات يرجل اكرىا
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........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................ 

 لحسف تعاكنكـ مع فائؽ التقدير كاالحتراـ                                                                

 : آالء حمدافالباحثة
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 The Effect Of Studying The Internal Control System On 

Determining And Evaluating The Risks Of Material Errors At 

Syrian Joint-Stock Companies 

(Field Study) 

By: Alaa Hamdan                                         Supervisor: Dr. Kais Osman 

 

Abstract 

This research aimed to know the effect of studying and analyzing internal control 

system on determining and evaluating the risks of material errors at Syrian joint-

stock companies. 

This research relied on descriptive and analytical method in constructing the 

theoretical framework. To achieve the research objectives a questionnaire was 

designed and distributed to a sample of /100/ individuals  from internal and 

external auditors in the licensed joint-stock companies. 

The research concluded that: 

1. According to the views of the sample, auditors  at Syrian joint-stock 

companies commit to the studying of  internal control system and depend on 

it for determining and evaluating the risks of material errors according to the 

rules of the international auditing standards. 

2. Examining and evaluating internal control system at Syrian joint-stock 

companies and making sure of its actual application by external auditors 

contribute to provide basis for determining and evaluating the risks of 

material errors according to the views of the sample . 

3. According to the views of the sample, Whenever the external auditor  

studies in-depth  and analyses the internal control system at Syrian joint-

stock companies, it will be a positive effect on determining the nature, 

timing and quantity of the needed tests for detecting any deviations and thus 

determining and evaluating the risks of the material errors. 

 


