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 ملخص الدراسة

)بيئة والتي تتمثل في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية 
واالتصاؿ، المراقبة والضبط( وجودة التقارير المالية  ة، المعموماتيالرقابة، تقدير المخاطر، األنشطة الرقاب

 .ي المصارؼ العاممة في قطاع غزة)المالءمة والتمثيل الصادؽ( وتقييـ مدػ فعالية ىذه العناصر ف ببعدييا
ولُتحقق الدراسة أىدافيا فقد اعتمدت عمى البيانات األولية، حيث صممت استبانة تتناسب مع 

عمى العامميف في المراكز اإلشرافية القادرة عمى تقييـ  استبانة( 80موضوع الدراسة وأىدافيا، وتـ توزيع )
رؤساء األقساـ والمدقق الداخمي، وعمى المدققيف الخارجيف لتمؾ عناصر الرقابة الداخمية وتتمثل في المدراء و 

%( وقد استخدمت الدراسة أسموب التحميل الوصفي 97.5بنسبة ) ة( استبان78المصارؼ حيث تـ استرداد )
 لوصف وتحميل متغيرات الدراسة.

بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة  إحصائيةحيث أظيرت نتائج الدراسة ىناؾ عالقة ذات داللة 
التقارير المالية لممصارؼ العاممة في قطاع غزة، وبينت ارتفاع مستوػ عناصر الرقابة الداخمية وجودة 
التقارير المالية, ويعود ذلؾ الىتماـ وحرص إدارة المصارؼ عمى وجود بيئة رقابية سميمة محفزة لمعمل، 

المسئوليات بشكل واضح، الخبرة التي تتمتع بيا اإلدارة في تقييـ وجود ىيكل تنظيمي يحدد الصالحيات و 
وقوة البرامج في توصيل  مج والممفات االلكترونية واألصوؿوتحميل المخاطر، الحماية الكاممة لمبرا

المعمومات لكافة األطراؼ الداخمية والخارجية، الصالحيات الممنوحة لمعامميف في الرقابة لموصوؿ إلى كافة 
بالغ الجيات المسئولة عف أية قصور أو معوقات فيو لمعمل عمى السجال ت والدفاتر لتقييـ نظاـ الرقابة وا 

تطويره بما يحقق فعاليتو، وأىمية التقارير المالية في تزويد المستخدميف بجميع المعمومات الالزمة التخاذ 
 وصدؽ تمثيميا لمواقع.القرارات في الوقت المناسب، واكتماؿ المعمومات المدرجة في التقارير 

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات منيا ضرورة تعزيز عناصر الرقابة الداخمية مف 
خالؿ توافر الكفاءة والمينية عند اختيار العامميف واستشارة لجاف التدقيق عند إجراء أؼ تعديالت، ومشاركة 

ؿ تطوير الخدمات لمواجية أية مخاطر، واستخداـ فريق الرقابة في تحديد إجراءات الرقابة المالئمة في حا
األنظمة التي تتيح المعمومات في الوقت المناسب وتفعيل قنوات االتصاؿ مع األطراؼ الخارجية والداخمية 

التحيز عف إعداد التقارير المالية وكذلؾ  دوضرورة توافر معايير رقابية مينية لتقييـ أداء المصرؼ والُبعد عن
 ير الكادر البشرؼ مف خالؿ عقد الدورات والندوات والحصوؿ عمى الشيادات المينية.االىتماـ بتطو 

 الكممات المفتاحية:
قطاع غزة. –المصارؼ الفمسطينية -جودة التقارير المالية -عناصر الرقابة الداخمية



ث

 

Abstract 

This study aimed at identifying the relationship between the internal control elements 

according to the, which are control environment, risk assessment, control activities, 

information and communication, control and accuracy, and the quality of financial reports 

considering their dimensions of relevance and honest representation. The study aimed at 

evaluating the effectiveness of these elements in the banks operating in the Gaza Strip. 

In order to achieve these objectives, the study relied on primary and secondary data. 

The researcher designed a questionnaire that is appropriate to the subject and objectives of 

the study, where 88 questionnaire forms were distributed to the employees in bank 

supervisory positions who were able to evaluate the internal control elements. These 

employees are the managers, heads of departments, the internal auditor, and the external 

auditors of the targeted banks. The researcher retrieved 78 questionnaires, which represents 

a return rate of 97.5%. The study used the descriptive analysis method to describe and 

analyze the study variables. 

The results of the study showed that there is a statistically significant relationship 

between internal control elements and the quality of financial reports of the banks operating 

in the Gaza Strip. The study also showed a high score of the internal controls and the quality 

of the financial reports. This was due to the interest of the investigated banks management in 

assuring existence of a sound regulatory environment that promotes productivity, an 

organizational structure that clearly defines authorities and responsibilities, the management 

experience in assessing, analyzing, and facing risks, the full protection of programs, 

electronic files and assets, and the strength of programs in communicating information to all 

internal and external parties, and the control powers granted to the workers to access all the 

needed records to evaluate the control system and report any defects to the concerned 

authorities in order to develop the system and improve its effectiveness. The study findings 

confirmed the importance of financial reporting to provide users with all the necessary 

information to make decisions in a timely manner, in addition to the completeness and 

validity of the information included in those reports in terms of their representation of 

reality. The study concluded with a number of recommendations. This included the need to 

strengthen the internal control elements through the provision of highly-qualified staff based 

on efficiency and professionalism in the selection of employees. There is a need to consult 

the control committees in the case of any change, and to get them involved in determining 

appropriate control procedures in the event of developing bank services to face any risks. 

The study also recommends the use of proper information systems that make the require 

data available in timely manner, and to activate the required channels of communication 

with external and internal parties. There is also a need for the availability of professional 

control standards to assess the performance of the bank without any bias in the preparation 

of financial reports as well as proposing the required development plans of human resources 

through training courses, seminars, and professional training certification. 

Keywords: Internal Control Elements, Quality of Financial Reports, Palestinian 

Banks, the Gaza Strip. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 
 ٍِف تَفَسَُّذىا نَُكْى قَُِم إِرَا آَيُُىا ٍَ انَِّزَ أَََُّها ََا

َُْشُضوا ُنَُكْىَۖوإِرَاقَُِما َجاِنِظفَاْفَسُذىاََْفَسخَِّللاَّ ًَ اْن

أُوتُىا ٍَ َوانَِّزَ ُُْكْى ِي آََيُُىا ٍَ انَِّزَ ُ َّللاَّ ََْشفَعِ َُْشُضوا فَا

 اْنِعْهَىدََسَجاخ 


 
 [11:المجادلة]                                                            
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 99 ......................................... محاور القسـ االوؿ )عناصر الرقابة الداخمية((: تحميل 4.21جدوؿ )
 101 ............................................. (: تحميل فقرات المحور االوؿ: خاصية المالءمة4.22جدوؿ )
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 105 (: تحميل محاور القسـ الثاني: أبعاد جودة التقارير المالية )في المصارؼ العاممة في قطاع غزة(4.24جدوؿ )
 (: معامل االرتباط بيف عناصر نظاـ الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية،4.25جدوؿ )

المعمومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف حيث المالءمة في المصارؼ العاممة في قطاع 
 غزة عند مستوػ داللة
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المعمومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف حيث التمثيل الصادؽ في المصارؼ العاممة في 

 قطاع غزة عند مستوػ داللة
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ط بيف عناصر نظاـ الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، (: معامل االرتبا4.27جدوؿ )
المعمومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية )المالءمة، التمثيل الصادؽ( في المصارؼ العاممة 

 في قطاع غزة  غزة عند مستوػ داللة
05.0 ........................................................ 108 

(: تحميل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: جودة التقارير المالية)المالئمة، التمثيل الصادؽ(4.28جدوؿ )
 ......................................................................................................... 111 

لمفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف حوؿ  العالقة بيف عناصر الرقابة  t(: نتائج  اختبار 4.29جدوؿ )
 311 ........................ الداخمية وجودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ إلى الجنس

طات إجابات المبحوثيف  لمفروؽ بيف متوس (One Way ANOVA )(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.30جدوؿ )
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ الى 

 α≤) .................................................................. 114 0.05 ( العمر عند مستوػ داللة  
فروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف  لم (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.31جدوؿ )

حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ إلى 
 α≤) .......................................................... 115 0.05 ( المؤىل العممي عند مستوػ داللة  

لمفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف  (One Way ANOVA)(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.32جدوؿ )
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ إلى 

 α≤) .......................................................... 116 0.05 (المسمى الوظيفي عند مستوػ داللة
لمفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف  (One Way ANOVA )(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.33جدوؿ )

حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ إلى 
 α≤) ............................................................ 117 0.05 ( سنوات الخبرة عند مستوػ داللة 

لمفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف   (One Way ANOVA )(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.34جدوؿ )
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ الى  

 α≤) ...................................................... 118 0.05 ( ػ داللة  التخصص العممي عند مستو 
لمفروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف   (One Way ANOVA )(: نتائج تحميل التبايف األحادؼ 4.35جدوؿ )

حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة يعزػ الى 
 α≤) ........................................ 119 0.05 ( الشيادات المينية الحاصل عمييا عند مستوػ داللة  

 

 



ص

 

 ائمة األشكالق

 6 ....................................................................... (: يوضح متغيرات الدراسة1.1شكل )

 



ض

 

 قائمة املالحق

  أ .................................................................................... (: استبانة الدراسة1) ممحق
  ذ ........................................................................... (: قائمة بأسماء المحكميف2ممحق )

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

  



2

 

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة  1.1
 في ميما   دورا   ويمعب لممعمومات، الكمي النظاـ مف جزءا  المحاسبي  المعمومات نظاـ يعتبر

 في تساعدىـ المناسب الوقت وفي ودقة جودة ذات بمعمومات القرار اتخاذ مستويات مختمف تزويد
 فعاؿ داخمي رقابة نظاـ تصميـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف البد األىداؼ تمؾ تحقيق أجل ومف القرارات، مختمف اتخاذ

 وباألخص األعماؿ منظمات كافة في كبيرة أىمية الداخمية ولمرقابة ،(2، صـ2015 ،الغوؿ)
 اإلدارات كافة دعـ عمى والقدرة العمل، بيئة في متراكـ معرفي وفيـ خبرة مف تمتمكو لما ،المصارؼ
 .(85:و2006 ،لطفي) واستمراره وجوده وحماية المصرؼ أىداؼ تحقيق أجل مف وتحفيزىا

 ما لمساعدتيا مصرؼ أؼ إدارة تتخذىا التي والسياسات اإلجراءات الداخمية الرقابة وتتضمف 
 األصوؿ أو الموجودات حماية لضماف السياسات بيذه وااللتزاـ أىدافيا تحقيق إلى التوصل في أمكف

 تتصف مالية معمومات وتوفير المحاسبية السجالت وتكامل الخطأ ومنع الغش واكتشاؼ
(.4، صـ2011 الصواؼ،) والمالءمة الموثوقية حيث مف النوعية بالخصائص
 ذات المالية والقوائـ التقارير تكوف  أف عمى تحرص المصارؼ في المالي المجتمع فئاتف

 التقارير جودة توفر حيث ،اتخاذىا سيتـ التيمما ينعكس عمى كفاءة وفعالية القرارات  عالية، جودة
 التدفقات وتوقيت كمية عف خاصة والخارجية الداخمية لمجيات مفيدة معمومات المصارؼ في المالية
 المعمومات جودة مف أدنى حد ضماف إلى باألرباح التالعب عدـ ويؤدؼ، المستقبمية النقدية

 (.Tang, et. al, 2008) المحاسبية
 والتفاصػػػيل المناسػػػب بالتوقيػػػت يتسػػػـ الػػػذؼ المػػػالي اإلفصػػػاح تعنػػػي الماليػػػة التقػػػارير جػػػودةو 
 المحاسػػػػػبية المعمومػػػػػات اتصػػػػػاؼ دونمػػػػػا يتػػػػػوافر وال الماليػػػػػة التقاريػػػػػػر جػػػػػػػودة أسػػػػػاس فيػػػػػػو والوضػػػػػوح

 وتعػػرؼ ،(ـ2004 صػػميب،) والمالئمػػة الصػػادؽ التمثيػػل خاصػػيتي فػػي وتتمثػػل النوعيػػة بالخصػػائص
 التحريف مف تخمو وأف لممستخدميف منفعة مف تحققو وما مصداقية مف المعمومات بو تتمتع ما بأنيا

 اليػدؼ لتحقيػق والفنيػة والمينيػة والرقابيػة القانونية المعايير مف مجموعة ضوء في تعد وأف والتضميل
 وآليػات إجػراءات أو اسػتراتيجيات خػالؿ مػف ذلػؾ ويتـ ،جيدة مالية لتقارير والوصوؿ استخداميا، مف

 وبحيػث التقػارير، تمػؾ ومضػموف  عػرض حيػث مػف الماليػة التقػارير إعػداد بعمميػة االىتمػاـ فػي تساىـ
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 رشػيدة قػرارات بناء مف يمكنيـ بما المستخدميف احتياجات مع يتناسب بما والبساطة باإليضاح تتميز
 نفسػيا ىػي الماليػة التقارير جودة فإ حيث النوعية، بالخصائص المحاسبية المعمومات اتساـ ظل في

  (.ـ2005 خميل،) المحاسبية المعمومات جودة
 العديد مصالح بأعماليا وترتبط دولة أؼ في األعماؿ منظمات أىـ مف المصارؼ وتعتبر

 حيث الفمسطيني، المصرفي الجياز مكونات أىـ مف فمسطيف في المصارؼ وقطاع األطراؼ، مف
 مف مجموعة عف الفمسطينية النقد سمطة عف صادرة إحصائية آخر حسب الجياز ىذا يتكوف 

 المصارؼ عدد يبمغ حيث ،مصرؼ( 15) عددىا والوافدة الوطنية واإلسالمية التجارية المصارؼ
 المصارؼ وىذه وطنييف، إسالمييف يفمصرفو  والوطنية، الوافدة منيا مصرؼ( 13) منيا التجارية
 بما الدولية المنظمات عف والصادرة المحمية والتنظيمية القانونية المتطمبات تطبيق عمى حريصة
جراءات سياسات تطبيقيا إلى باإلضافة فييا، والثقة الفمسطيني المصرفي الجياز متانة يعزز  وا 
 ..pma.pswww وفعالية كفاءة ذات ورقابية محاسبية وأنظمة إدارية

 شكمة الدراسة م  1.1
وتشابؾ أنشطتيا خارج حدود البمد تقدميا المصارؼ   التيالخدمات وتوسع نتيجة لتطور 

برزت الحاجة لوجود نظاـ زيادة االستثمار في ىذا القطاع, وحفاظا  عمى استقرار النظاـ المصرفي و 
يساىـ في تحسيف جودة الخدمات والتقارير المالية بما تتضمنو مف معمومات جيدة تفيد  رقابي فعاؿ

مستخدمييا في ترشيد القرارات سواء  عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي خاصة  المستثمريف أىـ فئة 
 مف فئات مستخدمي التقارير المالية.

 اآلونة في العالمية المالية األزمة حدوث بعد المالية التقارير جودة تحقيق أىمية ازدادتوقد 
 Enron))مثل شركة  المتقدمة الدوؿ في الكبرػ  الشركات بعض انييار مف عنيا نجـ وما األخيرة

لمتدقيق التي كانت تدقق  Arthur Anderson)وما تبعو مف انييار لشركة ) 2001األمريكية عاـ 
 ـ،2010، )حمدحساباتيا حيث عاد االىتماـ إلى اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية

 .(193ص
المصارؼ والمؤسسات الكبرػ وتأثيره عمى جودة التقارير  في ألىمية الرقابة الداخميةونظرا  

ف عناصر نظاـ الرقابة الداخمية المصارؼ، كاف البد مف الربط بيتمؾ المالية والخدمات المقدمة مف 
 وجودة التقارير المالية.

http://www.pma.ps/
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 مدى وجود عالقة بينما  :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكمة تتمثل ىناومن 
 الفرعية التالية: األسئمةويتفرع منو  جودة التقارير الماليةو عناصر الرقابة الداخمية 

 التقارير المالية؟وجودة بيئة الرقابة  مدػ وجود عالقة بيفما  .1
 وجودة التقارير المالية؟تقدير المخاطر بيف  عالقة وجود مدػما  .2
 ؟المالية التقارير جودةو  واالتصاؿ المعموماتبيف  عالقة وجود مدػ ما .3
 ؟المالية التقارير جودةو  الرقابة أنشطة بيف عالقة وجود مدػ ما .4
 ؟المالية التقارير جودةو  بيف المراقبة والضبط عالقة وجود مدػ ما .5

  أىداف الدراسة 1.1
  الخمس الداخمية الرقابة عناصر العالقة بيف عمى التعرؼ في لمدراسة الرئيس اليدؼ يتمثل

 غزة قطاع في العاممة المصارؼ في (والتمثيل الصادؽ المالئمة،)ببعدييا  المالية التقارير جودةو 
 : التالي في تتمثل الفرعية األىداؼ مف مجموعة وىناؾ

وتقييـ مدػ التزاـ المصارؼ بعناصر الرقابة الداخمية وبمعايير جودة المعمومات عند إعداد بياف  .6
 التقارير المالية.

 . مة والتمثيل الصادؽ(ءوجودة التقارير المالية ببعدييا)المال الرقابة بيئة العالقة بيف بياف .1
 .مة والتمثيل الصادؽ(ءببعدييا)المال وجودة التقارير المالية المخاطر تقييـ العالقة بيف بياف .2
مة والتمثيل ءببعدييا)المال وجودة التقارير المالية واالتصاؿ المعمومات العالقة بيف بياف .3

 .الصادؽ(
 .مة والتمثيل الصادؽ(ءببعدييا)المال وجودة التقارير المالية الرقابة أنشطة العالقة بيف بياف .4
 .مة والتمثيل الصادؽ(ءببعدييا)المال التقارير المالية وجودة المراقبة والضبط العالقة بيف بياف .5

 الدراسة فرضيات 1.1
 مف لمحد المصارؼ في فاعمة كأداة الداخمية الرقابة مكونات تمعبو الذؼ الميـ لمدور نظرا    
 :عمى الفرضية الرئيس التالية البحث قاـ فقد لممخاطرالمصارؼ  تعرض
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 :الرئيس الفرضية
 الداخمية الرقابة نظاـ عناصر بيف0.05 داللة مستوػ  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 وجودة (والضبط المراقبة واالتصاؿ، المعمومات الرقابية، األنشطة الخطر، تقدير الرقابة، بيئة)
ويتفرع منيا  غزة قطاع في العاممة المصارؼ في( التمثيل الصادؽ المالءمة،) المالية التقارير

 الفرضيات التالية:
 :الفرعية األولى الفرضية

 الداخمية الرقابة نظاـ عناصر بيف 0.05 داللة مستوػ  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 وجودة( والضبط المراقبة واالتصاؿ، المعمومات الرقابية، األنشطة الخطر، تقدير الرقابة، بيئة) 

 .غزة قطاع في العاممة المصارؼ في( المالءمة) حيث مف المالية التقارير
 :الفرعية الثانية الفرضية

 الداخمية الرقابة نظاـ عناصر بيف 0.05 داللة مستوػ  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 وجودة( والضبط المراقبة واالتصاؿ، المعمومات الرقابية، األنشطة الخطر، تقدير الرقابة، بيئة) 

 .غزة قطاع في العاممة المصارؼ في )التمثيل الصادؽ( حيث مف المالية التقارير

 الدراسة أىمية1.5
 مصرؼ يساىـ في تحقيق أؼ في فعاؿ داخمية تكمف أىمية الدراسة في أف وجود نظاـ رقابة

 مف: عمى كلمنفعة تعود بالوالتي  جودة التقارير المالية
 المستثمريف: .1

 نظاـ إف حيث بالمصارؼ، الصمة ذات األطراؼ وكافة بصفة خاصة المستثمريف مصالح حماية
 االعتماد يمكف التي المالية المعمومات إنتاج لعممية يوفر الحماية الذؼ النظاـ ىوالداخمية الرقابة
 السميمة. االستثمار واالئتماف قرارات اتخاذ في عمييا

 اإلدارة: .2

صدار وكفاءة بفاعمية أىدافيا تحقيق في إدارة المصارؼ مساعدة  فييا موثوؽ  مالية تقارير وا 
المصارؼ األمر الذؼ ينعكس ايجابا  عمى استقرار  لمصمحة سميمة قرارات اتخاذ مف ُتمكف

 المصارؼ وتطوير أدائيا بما يعزز قدرتيا التنافسية وزيادة حصتيا السوقية.
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 الممارسيف لمينة التدقيق: .3

واختبارات عممية التدقيق األمر الذؼ ف وجود نظاـ رقابة فعالة يساىـ في تقميل إجراءات إحيث 
يؤدؼ إلى تخصيص أكثر كفاءة وفاعمية لمموارد المستخدمة مف قبل المدققيف بمعنى تحويل 

 عممية التدقيق مف عممية تفصيمية إلى اختبارية عمى أساس العينات.

 الباحثيف والدارسيف: .4

 التعرؼ عمى في  ليـ رجعا  م يعد أنو حيث ودارسي باحثي تقديـ فائدة لمجيات األكاديمية مف
 جودة التقارير المالية.و  الداخمية الرقابة عناصر العالقة بيف

  الدراسة متغيرات 1.1
 المتغير التابع       المتغير المستقل 





























ػىبصر 

الرقببت 

 الذاخليت 

 بيئة الرقابة

 المخاطر تقدير

 الرقابية األنشطة
 
 والتصال المعمومات

 المراقبة

جودة التقبرير 

  المبليت

 المالءمة
 التمثيل الصادق
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 مجتمع وعينة الدراسة: 1.7
مجتمع الدراسة في المصارؼ العاممة في قطاع غزة وشركات التدقيق عمى تمؾ يتمثل 

 .المصارؼ
شرافيةالموظفيف الذيف يتولوف مناصب قيادية  عمى العينة يشتمل عمى تقييـ نظاـ الرقابة قادرة  وا 

 غزة قطاع في العاممة المصارؼ في العامميف الداخمييف المدققيفالداخمية  كالمدراء ورؤساء األقساـ و 
 وكذلؾ المدققيف الخارجييف عمى تمؾ المصارؼ.

 .الدراسة حدود 1.8
 الداخمية الرقابة عناصر عمى العالقة بيف الوقوؼ عمى الدراسة ىذه اقتصرت :موضوعية حدود

بمكوناتو الخمسة) البيئة الرقابية، تقدير المخاطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ والمراقبة 
 ببعدييا) المالءمة والتمثيل الصادؽ(. المالية التقارير جودة و والضبط(

وشركات التدقيق عمى  غزة قطاع في العاممة المصارؼ عمى الدراسة ىذه تركز: مكانية حدود
 المصارؼ.

 .ـ2017العاـ خالؿ الدراسة ىذه تطبيق سيتـ: زمانية حدود
 : المدراء ورؤساء األقساـ والمدقق الداخمي والمدقق الخارجي.حدود بشرية
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 الدراسات السابقة: 1.9
 أولا: الدراسات العربية:

التقارير المالية وكفاءة القرارات ( بعنوان:" العالقة بين جودة 2016دراسة )النجار، .1
 الستثمارية" دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في البورصة الفمسطينية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف جودة التقارير المالية وكفاءة القرارات 
نسبة السيولة االستثمارية لمشركات غير المالية المدرجة في بورصة فمسطيف والتعرؼ عمى أثر 

ونسبة الديوف ونوع القطاع عمى جودة التقارير المالية وكفاءة القرارات االستثمارية وتـ استخداـ 
 مفردة. 62شركة غير مالية بواقع  31األسموب الكمي وأجريت الدراسة عمى 

بيف متوسط جودة التقارير ومتوسط  إحصائيةومف نتائج الدراسة عدـ وجود عالقة ذات داللة 
كفاءة االستثمار، كما أف التقارير المالية لمشركات المدرجة ببورصة فمسطيف تتمتع بجودة عالية 

 انخفاض في مستوػ كفاءة االستثمار لمشركات غير المالية المدرجة في البورصة.كذلؾ و 
المالية وضرورة العمل عمى زيادة ومف أىـ التوصيات ضرورة العمل عمى زيادة جودة التقارير 

 كفاءة االستثمار لمشركات المدرجة في بورصة فمسطيف.
م(. بعنوان: "دور نظام الرقابة الداخمية في تحسين جودة المعمومات 2015دراسة)الغول،  .2

 .المحاسبية" دراسة عمى  عينة من المؤسسات بولية ورقمة بالجزائر
براز الد ور الفعاؿ لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف جودة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ وا 

المعمومات المحاسبية مف خالؿ إبراز معايير جودة نظاـ الرقابة والتي تؤدؼ إلى تحسيف جودة 
مف وتكونت عينة الدراسة  ،المعمومات المحاسبية واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي

 استبانة. 40ية ورقمة  بواقعالمراجعيف والمحاسبيف العامميف بمؤسسات وال
ومف نتائج الدراسة أف نظاـ الرقابة الداخمية يساىـ بشكل فعاؿ في تحسيف جودة المعمومات 

 المحاسبية لما يتيحو نظاـ الرقابة الداخمية مف أدوات رقابية فعالية تؤثر عمى جودة المعمومات.
حماية أصوؿ المؤسسة  ومف أىـ توصيات الدراسة ضرورة تطبيق إجراءات الرقابة ليدؼ

وضرورة توعية الموظفيف بأىمية  ،واالعتماد عمى خبراء متخصصيف في وضع النظاـ الرقابي
 تطبيق اإلجراءات والقواعد بيدؼ إدارة موارد المؤسسة بكفاءة.
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الداخمية في كشف ورصد  الرقابة نظام م( بعنوان: دور2015دراسة )فضيمة، والشريف،  .1
الفالحة والتنمية  مصرفالتجارية "دراسة ميدانية عمى  المصارفالمخاطر الئتمانية في 

 الجزائر" BADR الريفية
مساىمة نظاـ الرقابة الداخمية في عممية إدارة مخاطر مدػ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، بالجزائر الفالحة والتنمية الريفية  مصرؼاالئتماف في 
عمى الدراسة مف الموظفيف في مديرية المفتشية العامة والتدقيق ومديرية المحاسبة  عينة تونوتك

 يف.مصرفموظف في ال 33الفالحة والتنمية الريفية بواقع  مصرؼفي مستوػ االدارة العامة 
ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف دور نظاـ 
الرقابة الداخمية في المتابعة المستمرة لمقروض والكشف والرصد المسبق لمخاطر القروض في 

 .BADRالفالحة والتنمية الريفية  مصرؼ
بتقسيـ اختصاصات  رؼمصاومف أىـ توصيات الدراسة بضرورة اىتماـ الجيات اإلدارية لم

وضرورة تفعيل دور المراجعة  ، قسـ لممتابعة االئتمانية مف خالؿ وجودصناعة القرار االئتماني 
بتوفير وسائل  المصارؼوتفعيل دور إدارة المخاطر وأف تقوـ  ،الدورية الداخمية في فحص التقارير

ة الداخمية الفعاؿ وتحديد وتقييـ التي تضمف االلتزاـ بكافة السياسات ويشمل نظاـ الرقاب اقبةالمر 
 المخاطر مع ضرورة االلتزاـ بإصدار تقارير دورية منتظمة.

دور الرقابة الداخمية في رفع كفاءة األداء المالي "دراسة  بعنوان:  م(2014دراسة )عياش، .1
 ميدانية عمى شركات التصالت اليمنية".

قابة الداخمية  في شركات ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ وتقويـ عناصر ىيكل الر 
 6االتصاالت اليمنية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف 

 موظف يعمموف بيا.92شركات لالتصاالت العاممة في الجميورية اليمينة بواقع 
وأكدت  ومف نتائج الدراسة تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بييكل رقابي داخمي جيد ومقبوؿ

الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية جيدة بيف عناصر الرقابة الداخمية وكفاءة األداء المالي، 
وجود عناصر رقابة داخمية جيدة يؤدؼ إلى تحسيف الخصائص النوعية لمبيانات والمعمومات التي 

 تساعد عمى ترشيد ودعـ القرارات.
خمية في يث والتطوير لييكل الرقابة الدااستمرار عممية التحد الدراسة ومف أىـ توصيات
  .وااللتزاـ وتحديث السياسات واإلجراءات التنظيمية في تمؾ الشركات شركات االتصاالت اليمينة
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عالقة تكنولوجيا المعمومات المستخدمة بفاعمية نظام (، بعنوان: "م2013دراسة )قشطة،  .5
 في المصارف العاممة في قطاع غزة". الرقابة الداخمية 

 الرقابةـ نظا بفاعمية المستخدمة المعمومات تكنولوجيا عالقة عمى التعرؼىدفت الدراسة إلى 
، وتكونت التحميمي الوصفي المنيجت الدراسة واستخدم غزة، قطاعب الوطنية المصارؼ في الداخمية

( موظف يعمموف 241عينة الدراسة مف العامميف في المصارؼ الوطنية بمسمياتيـ المختمفة بواقع )
 .مصارؼ( 6في )

 الرقابة نظاـ وفاعمية المعمومات تكنولوجيا بيف طرديةة عالق وجود ومف نتائج الدراسة 
آراء  في احصائية داللة ذات فروؽ  وجود عدـ، و غزة بقطاعة العامم الوطنية المصارؼ في الداخمية

 المصارؼ في الداخمية الرقابة نظاـ بفاعمية المستخدمة المعموماتا تكنولوجي عالقة حوؿ أفراد العينة
 غزة تعزػ لممتغيرات الشخصية باستثناء متغير )المسمى الوظيفي(.  بقطاع العاممة الوطنية

 تكنولوجيا مجاؿ في الحديثة العمميةالتواصل مع التطورات توصيات الدراسة ومف أىـ 
االشتراؾ في المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة، وتقييـ اإلجراءات  خالؿ مف المعمومات
 .لمعالجتيا المناسبة اإلجراءات ووضع الضعفب جوان تحديد أجل مف دورؼ  بشكل الرقابية
(، بعنوان: "عالقة خصائص لجان المراجعة بجودة التقارير م2013دراسة )عبد الفتاح،  .1

 المالية : دراسة اختبارية".
تحديد عالقة خصائص لجاف المراجعة بجودة التقارير المالية بالبيئة ىدفت الدراسة إلى 

، وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وتمثمت المصرية في إطار أساليب وأدوات نظـ المعمومات
( شركة عف الفترة 86بواقع ) ،المصارؼبما فييا  في الشركات المساىمة المصريةعينة الدراسة 

 .و2010وو2009الية الم
توجد عالقة ايجابية بيف الخبرة المالية لمجاف المراجعة وجودة التقارير ومف أىـ نتائج الدراسة 

 . توجد عالقة سمبية بيف حجـ لجاف المراجعة وجودة التقارير الماليةو المالية، 
اإلدارة مف قبل مجمس  مراقبة أداء لجاف المراجعة خالؿ العاـ مف الدراسة ومف أىـ توصيات

نشاء معيد ، و ناحية والمنظمات والييئات المينية )البورصة المصرية والييئة العامة لمرقابة المالية( ا 
ميني لتنظيـ وتطوير أداء أعضاء لجاف المراجعة، وتنظيـ مسألة التعميـ الميني المستمر 

لجاف المراجعة وتنظيـ إرساء المقومات العممية والعممية الواجبة لمنظومة  ىألعضائيا، والعمل عم
 .البرامج التدريبية الالزمة لممرشحيف لعضوية المجاف
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م( بعنوان: "أثر مكونات الرقابة الداخمية عمى تقدير خطرىا في الشركات 1111دراسة )الجرد، .7
 المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية".

 ويتكوف خطر الرقابة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر مكونات الرقابة الداخمية عمى
 وخطر الداخمية، الرقابة وخطر الحتمي، الخطر) وىي أساسية عناصر ثالثة مف التدقيق خطر

( وتـ استخدـ المنيج الوصفي التحميمي وتـ االعتماد عمى االستبانة لجمع البيانات االكتشاؼ
 لدػ المعتمديف الخارجييف الحسابات مدققيفردا  مف  39واختبار الفرضيات، عمى عينة مكونة مف 

 المالية السورية. األوراؽ ىيئة
 تقدير الرقابة، بيئة) في المتمثمة ومف أىـ  نتائج الدراسة تؤثر مكونات الرقابة الداخمية الخمسة

عمى تقدير خطر الرقابة (  والمتابعة اإلشراؼ واالتصاؿ، المعمومات الرقابية، األنشطة المخاطر،
المدرجة في سوؽ دمشق لألوراؽ المالية، مف حيث إشراؼ مجمس اإلدارة الداخمية في الشركات 
 تبادؿ لتحديد وتقييـ المخاطر، ىداؼ بشكل واضح بما فيو الكفايةتحديد األ ،المستقل عف اإلدارة

 حدة مف في التخفيف تساعد التي الضوابط وتطوير ختيار، اخارجية أطراؼ مع المعمومات
 الداخمية الرقابة لمكونات المستمرة التقييـ عممية وتنفيذ وتطوير ختياراو  مقبوؿ مستوػ  إلى المخاطر

 .عمى التوالي
 خطر تقدير لدػ الخمسة الداخمية الرقابة مكونات تقييـ ضرورةومف أىـ توصيات الدراسة 

 استقالليتو مدػ وتقييـ الداخمية، الرقابة عمى مشرؼ إدارة مجمس وجود مدػ دراسة ،الداخمية الرقابة
 الكفاية فيو بما واضح بشكل األىداؼ تحديد عمى التركيز ،الرقابة بيئة دراسة عند اإلدارة، عف

 أطراؼ مع المعمومات تبادؿ عمى التركيز، المخاطر تقدير دراسة عند المخاطر وتقييـ لتحديد
 في تساعد التي الضوابط وتطوير اختيار عمى التركيز ،واالتصاؿ المعمومات دراسة عند خارجية
 اختيار عمى التركيز ،الرقابة أنشطة دراسة عند مقبوؿ إلى مستوػ  المخاطر حدة مف التخفيف
 .المتابعة دراسة الداخمية عند الرقابة لمكونات المستمرة التقييـ عممية وتنفيذ وتطوير
أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى صنع القرار في م( بعنوان: "1111عمي،دراسة ) .8

 ".القتصادية الجزائريةالمؤسسات 
أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى صنع القرار في  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

عمى االستبانة الختبار الفرضيات عمى عينة  االعتماد تـ فقد ،المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 .لمطاحف األوراسفردا  مف عماؿ الوحدة اإلنتاجية والتجارية بآريس التابعة  74مكونة مف 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الخصائص النوعية لجودة  مف نتائج الدراسة 
المعمومات المحاسبية وصنع القرار في المؤسسات االقتصادية الجزائرية حيث يوجد تأثير 
لمخصائص النوعية لجودة المعمومات المحاسبية عمى صنع القرار في تمؾ المؤسسات، ويمكف التنبؤ 

 بصنع القرار في المؤسسات مف خالؿ الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية.
ضرورة العمل عمى توفير الظروؼ المناسبة لمحصوؿ عمى  توصيات الدراسة أىـ ومف

معمومات محاسبية ذات جودة في المستوػ المطموب وتكوف مفيدة لصنع القرار، ضرورة تدريب 
في مختمف المستويات عمى فيـ  المعمومات المحاسبية  صناع القرار في المؤسسات االقتصادية

واختيار المفيد منيا واستخدامو في صنع القرار، وضرورة سف تشريعات تمـز المؤسسات االقتصادية 
  عمى اإلفصاح بالمزيد مف المعمومات المحاسبية.

يئة التعميم مدى اللتزام بعناصر الرقابة الداخمية في ى" ( بعنوان:م1111 ،البمداوي دراسة ) .9
 ". دراسة ميدانية في بعض المعاىد-التقني

ىدفت ىذه الدراسة إلى توصيف عناصر الرقابة الداخمية في ظل المعايير الدولية وقياس 
وتحميل مدػ االلتزاـ بتمؾ العناصر في ىيئة التعميـ التقني مف خالؿ عينة مختارة ضمت ثالثة 

متدربيف ومعيد التكنولوجيا(، وتـ استخداـ المنيج الوصفي معاىد)معيد اإلدارة التقني ومعيد إعداد ال
مجموعة مف األساتذة وممارسي عمى االستبانة الختبار الفرضيات عمى  االعتماد تـ فقدالتحميمي، 

 .مينة التدقيق في المعاىد
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىناؾ التزاـ بعناصر الرقابة الداخمية في ىيئة  

التعميـ التقني ولكف ليس بشكل كبير وأف أكثر المعاىد التزاما  ىو معيد التكنولوجيا ثـ معيد اإلدارة 
يـ المخاطر وربما يعود التقني وأخيرا  معيد إعداد المتدربيف، وقمة اىتماـ المعاىد الثالثة بعنصر تقي

اىتماما  باستقاللية أجيزة  ىناؾ ذلؾ لطبيعة عمل المعيد وقمة المخاطر المحيطة بو كما أنو ليس
التدقيق الداخمي وىناؾ اىتماـ بإجراءات الرقابة التقميدية أكثر مف إجراءات الرقابة الحديثة المرتبطة 

 باستخداـ الحاسوب أو بإجراءات رقابة األداء.
ضرورة زيادة وعي العامميف في المعاىد وبمختمف المستويات  الدراسة ىـ توصياتومف أ 

بأىمية عناصر الرقابة الداخمية مف خالؿ الدورات التدريبية، ومف المبادغ الرقابية التي يجب 
االىتماـ بيا  التفويض وتحديد المسؤوليات ويجب أف يكوف ذلؾ مكتوب لضماف فاعمية نظاـ الرقابة 
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والحد مف المخاطر، مف الضرورؼ إعادة تقييـ المناىج بيف فترة وأخرػ خاصة مادة التدقيق  الداخمية
 لرفد الخريجيف بأحدث المعمومات وفقا  لممعايير الدولية.

(، بعنوان: "العالقة بين مستوى التطبيق الفعمي لمحاكمية م2010دراسة )إسماعيل،  .11
 المؤسسية وجودة التقارير المالية".

ا وعالقتيم المالية التقارير وجودة المؤسسية الحاكميةسة إلى التعريف بمبادغ ىدفت الدرا
ل ،المالي السوؽ  وكفاءة األرباح جودة في المتمثمة األخرػ  المفاىيـ وببعض ببعضيما،  اختبارى وا 

 طريق عف، الماليةالتقارير  وجودة المؤسسية لمحاكمية الفعمي التطبيق مستوػ  بيف عالقة وجود مدػ
البيانات  اختبارـ تسة. وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث الدرا لمتغيرات الكمي القياس

ـ 1111خالؿ الفترة ما بيف  عماف بورصة في المدرجة الشركات( شركة مف 11المالية لػػػ )
 .مصارؼـ وشممت العينة 1118و

 المستقميف األعضاء نسبة بيف إحصائية داللة ذات عالقةد وجو  الدراسةومف أىـ النتائج  
 لجنة اجتماع مرات وعدد ، اإلدارة مجمس اجتماع مرات وعددة، اإلدار  مجمس في التنفيذييف غير

 تدؿ فمـ المؤسسية بالحاكمية المتعمقة األخرػ  الجوانب أماية، المال يرر التقا جودة وبيف التدقيق
  .المالية التقارير جودة وبيف بينيا عالقةد وجو  عمى اإلحصائيةاالختبارات 

 واستصدار واإلدارة الممكيةف بي الفصل لتعزز آليات إيجاد توصيات الدراسةومف أىـ 
 الحاكمية تطبيق مستوػ  رفع عمىي بالتال ينعكس الذؼ المالي السوؽ  كفاءة لرفعبة المناس التشريعات
 .المؤسسية
(، بعنوان: "أثر الضوابط الرقابية العامة لنظم المعمومات المحاسبية م1111دراسة )حمادة، .11

 دراسة ميدانية".  –اإللكترونية في زيادة موثوقية المعمومات المحاسبية 
 االلكترونيةة المحاسبي المعمومات لنظـ العامة الرقابية الضوابطىدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

ة، وتـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث تمثمت المحاسبي المعمومات موثوقية زيادة في وأثرىا
 ( مكتب. 87عينة الدراسة في مكاتب مراجعة الحسابات العاممة في دمشق والبالغ عددىا )

 أثر االلكترونية المحاسبية المعموماتـ لنظ التنظيمية الرقابة لضوابطأنو ومف أىـ نتائج الدراسة 
 لنظـ وحمايتيا الممفات أمف عمى الرقابةط لضوابة، و المحاسبي وماتالمعم موثوقية زيادة في كبير

 لضوابطة، و المحاسبي المعمومات موثوقيةة زياد في كبير أثر االلكترونية المحاسبية المعمومات
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 موثوقية زيادة في متوسط أثر االلكترونيةة المحاسبي المعمومات نظـ إلى الوصوؿ في الرقابة
  .المحاسبية المعمومات

ومنيا  سورية في جميعا   والخاص العاـ القطاع شركات تبنية ضرور  توصيات الدراسةومف أىـ 
 بيدؼ وذلؾا، فيي المطبقة االلكترونية المحاسبية المعموماتـ لنظ العامة الرقابة ضوابط المصارؼ

 .لمستخدمييا موثوقيةر أكث محاسبية معمومات تقديـ
 الدراسات األجنبية:ثانياا: 
 بعنوان: (Kumuthinidevi, 2016دراسة ) .1

" A Study on Effectiveness of the Internal Control System in the 

Private Banks of Trincomalee" 
الخاصة  المصارؼدفت الدراسة إلى تقييـ مدػ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية المطبق في ى

بعناصر الرقابة الداخمية متمثمة في  المصارؼالعاممة في مالي مف خالؿ معرفة مدػ التزاـ تمؾ 
البيئة الرقابية وتقدير المخاطر ونظـ االتصاالت والمعمومات واألنشطة الرقابية والتقييـ الذاتي، وتـ 

( موظف مف المستويات اإلدارية 130استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وتمثمت عينة الدراسة في )
 .خاصة مصارؼ( 10الوسطى والعميا يعمموف في )

لعناصر الرقابة الداخمية،  المصارؼيوجد تطبيق متوسط مف قبل  ومف أىـ نتائج الدراسة 
كماف أف نظاـ الرقابة  ة وفعالية نظاـ الرقابة الداخميةوىناؾ عالقة قوية بيف عناصر الرقابة الداخمي

 وا عداد تقارير مالية موثوقة. مصرؼيساعد عمى حماية موارد ال
تطوير سياسات إجراءات عناصر الرقابة الداخمية، وتفعيل توصيات الدراسة ومف أىـ  

 الخاصة وجعميا أكثر كفاءة وفعالية. المصارؼعناصر الرقابة الداخمية في 
 (، بعنوان: Ayagre, et al., 2014دراسة ) .1

The effectiveness of Internal Control Systems of banks: The case of 

Ghanaian banks" 

 عمى حالة دراسة – مصارؼلم الداخمية الرقابة نظـ فعاليةعمى  التعرؼ  ىدفت الدراسة إلى
 المصارؼتقييـ البيئة الرقابية واألنشطة الرقابية في أنظمة الرقابة الداخمية بو  "الغانية المصارؼ

الغانية مف منظور االلتزاـ بمبادغ الرقابة الداخمية المعموؿ بيا عالميا . وتـ استخداـ المنيج الوصفي 
( مدير عاـ ومدير دائرة تدقيق داخمي  يعمموف في 56التحميمي، وتمثمت عينة الدراسة في )

 .العاممة بغانا المصارؼ
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العتبار عند  تطبيق نظاـ الرقابة أف البيئة الرقابية تؤخذ بعيف ا نتائج الدراسةومف أىـ  
الغانية تحرص عمى تنفيذ  المصارؼالغانية، وأف دوائر التدقيق الداخمي في  المصارؼالداخمية في 

 األنشطة الرقابية. 
ضرورة تطوير إجراءات التطبيق الفعمي لمبادغ وعناصر الرقابة  ومف أىـ توصيات الدراسة

بمتابعة المستجدات عمى صعيد الرقابة  المصارؼرة في الداخمية باستمرار، وقياـ مجالس اإلدا
 الداخمية.
  (، بعنوان:Douglas, 2011دراسة ) .1

"Internal Control And Its Contributions TO Organizational Efficiency 

And Effectiveness: ACase Study Of ECOBANK GHANA Limited" 

 –الرقابة الداخمية ومساىمتيا في الكفاءة والفعالية التنظيمية  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى
وتقييـ مدػ كفاءتيا وفعاليتيا بعد األزمة المالية العالمية. وتـ  الغاني مصرؼدراسة حالة عمى ايكو 

( موظف مف 30استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ألغراض الدراسة، وتمثمت عينة الدراسة في )
 .ايكو الغاني مصرؼالعامميف في 

الغاني لتعزيز االمتثاؿ لمقوانيف  مصرؼىناؾ تدابير وضعتيا إدارة إيكو  ومف نتائج الدراسة 
حيث أنو ىناؾ التزاـ مف  مصرؼواألنظمة  والتعميمات الرقابية، وتبيف فعالية الرقابة اإلدارية في ال
تقييـ باستمرار  مصرؼخمي في القبل الموظفيف بالسياسات واإلجراءات اإلدارية، ووحدة التدقيق الدا

 كفاءة وفعالية نظاـ الرقابة الداخمية.
لمتابعة االلتزاـ  مصرؼإنشاء وحدات لمتدقيق الداخمي في فروع التوصيات الدراسة ومف أىـ  

بتطبيق عناصر الرقابة الداخمية باستمرار، ويجب أف يكوف ىناؾ تدوير في موظفي فريق التدقيق 
 يارة الفروع تجبنا  لمممارسات التي قد يترتب عمييا مخاطر. الداخمي الذؼ يقـو بز 

 (، بعنوان:Al-Shetwi, et al., 2011دراسة ) .1
"Impact of internal audit function (IAF) on financial reporting quality 

(FRQ): Evidence from Saudi Arabia" 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر جودة وظيفة المراجعة الداخمية عمى جودة التقارير المالية 
. وتـ  2009الصادرة عف الشركات السعودية المدرجة في سوؽ األسيـ السعودية خالؿ العاـ 

استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ألغراض الدراسة، وتمثمت عينة الدراسات في جميع الشركات 
سيميا لمتداوؿ في سوؽ األسيـ السعودية ومف جميع القطاعات االقتصادية باستثناء المدرجة أ
 ، وتـ إجراء مقابالت شخصية مع مجموعة مف المدققيف الداخمييف والخارجيف. المصارؼ
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ومف أىـ النتائج التي تـ التوصل ليا: الشركات المدرجة في سوؽ األسيـ السعودية تمتـز 
ىيئة سوؽ رأس الماؿ فيما يتعمق بالمراجعة الداخمية، ويوجد عالقة ضعيفة بالتعميمات الصادرة عف 

بيف وظيفة المراجعة الداخمية وجودة التقارير المالية. ومف أىـ التوصيات: تفعيل وتطوير اإلجراءات 
الضابطة لممراجعة الداخمية والصادرة عف ىيئة سوؽ رأس الماؿ السعودية، واالستفادة مف تجارب 

 األخرػ العاممة في األسواؽ الناشئة بمجاؿ المراجعة الداخمية.الشركات 
 بعنوان: (،Beest, et. al., 2009دراسة ) .5

"Quality of Financial Reporting: measuring qualitative  

characteristics" 

مدػ و  "قياس الخصائص النوعية –جودة التقارير المالية التعرؼ عمى "ىدفت الدراسة إلى 
الخصائص النوعية  األساسية في التقارير المالية الصادرة عف الشركات لتكوف أكثر جودة توافر 

وتمثمت ىذه الخصائص في القابمية لمفيـ والقابمية لممقارنة والقدرة عمى التحقق والتوقيت وفقا  لما تـ 
داـ  المنيج إصداره عف مجمس معايير المحاسبة المالية ومجمس معايير المحاسبة الدولية، وتـ استخ

( شركة مف 231الوصفي التحميمي، وتمثمت عينة الدراسة في التقارير المالية الصادرة عف )
الشركات المدرجة في بورصة نيويورؾ وبورصة لندف وأسواؽ األوراؽ المالية في ىولندا خالؿ الفترة 

 ـ.2007ـ حتى 2005الزمنية مف 
اؾ العديد مف العوامل التي تؤثر عمى جودة التي تـ التوصل ليا ىن نتائج الدراسةومف أىـ  

 التقارير المالية منيا الداخمية والخارجية.
التركيز عمى مؤشرات ذات مصداقية لتقييـ مدػ جودة التقارير  توصيات الدراسةومف أىـ  
 المالية.
 : م(  بؼىوانOlatunji ،1119دراست ) .1

" Impact of Internal Control System in Banking Sector in Nigeria". 

 فيفي القطاع المصرفي  الداخمية الرقابة نظاـ تأثير التعرؼ عمى إلى الدراسة ىذه ىدفت
 الغش، واكتشاؼ ومنع لمراقبة الرقابة تؤدؼ كفاءة فإ ، حيثWEMA مصرؼ حالة دراسةنيجيريا

 .البيانات لجمع االستبانة عمى االعتماد وتـ التحميمي، الوصفي المنيجالباحث  استخدـ وقد
 الداخمية والرقابة ،متشابكة ومراقبتيا عنيا والكشف الغش منع وظائفومف أىـ النتائج أف  

 .نيجيريا في المصرفي القطاع في ومنعو التزوير عف الكشف في كبيرة أىمية ذات ىي
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تعمل معا   ومكافحتو ووقايتو الغش عف الكشف وظائف ومف أىـ توصيات الدراسة أف
عمى الغش واالحتياؿ ويجب اتخاذ التدابير الالزمة مف وقاية وعالج وتحقق لمكافحة لمقضاء 

 االحتياؿ في القطاع المصرفي.
 
 :بعنوان ،(Halaye and Khadra, 2006) دراسة .7

Evaluation of The Effectiveness of Control Systems in Computerized 

Accounting Information Systems: An Empirical Research Applied on 

Jordanian Banking Sector 

 المحاسبية المعمومات أنظمة في الموجودة الرقابة نظـ فعالية تقييـ إلى الدراسة ىدفت
 وتكونت التحميمي، الوصفي المنيج استخداـ وتـ باألردف، العاممة المصارؼ قطاع في المحوسبة

 بواقع باألردف العاممة المصارؼ في الحاسوب دوائر ساءؤ ور  الداخميف المدققيف مف الدراسة عينة
 . موظف( 30)

 عف لمكشف قوية إجراءات األردف في العاممة المصارؼ تستخدـ الدراسة نتائج أىـ ومف
 التحكـ أنظمة لبعض األردف في العاممة المصارؼ وتفتقر واألخطاء، والتالعب الغش عمميات
 .االتصاالت بتكنولوجيا المتعمقة وخاصة األخرػ  الرقابي
 المصارؼ تمؾ في المحوسبة المحاسبية المعمومات نظـ تطوير الدراسة توصيات أىـ ومف 
 .وتيديدات مخاطر أؼ تجنب أجل مف الداخمية الرقابة نظـ مجاؿ في وباألخص
 
 : بعنوان( م  Bierstaker ،2004)دراسة .8

"The Impact of Internal Control on Quality Performance" 

 مؤسسات في الداخمية الرقابة أنظمة بيف العالقة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت 
 عمى البيانات جمع في االستبانة عمى االعتماد تـ وقد العامميف أداء وجودة السويد في العاـ القطاع
 .والوسطى العميا اإلدارة مف موظف 302مف تتكوف  عامة مؤسسات خمس مف الدراسة عينة

 األداء سرعة خالؿ مف األداء جودة عمى الداخمية الرقابة أنظمة تؤثر الدراسة نتائج ومف 
 تعود واألداء الداخمية الرقابة أنظمة أف بيف احصائية داللة ذات ايجابية عالقة ووجود ودقتو،

 .الدراسة ألفراد والوظيفية الشخصية لممتغيرات
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 السابقة:التعميق عمى الدراسات  1.11
دور نظاـ الرقابة عمى جودة  مثل المتغيرات بعض عالقة تناولت السابقة الدراسات بعض

دور نظاـ الرقابة  ( والتي ىدفت بشكل أساسي إلى معرفة2015المعمومات كما في دراسة )الغوؿ،
معايير جودة المعمومات المتمثمة وقياس دوف تناوؿ  الداخمية في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية

ـ( والتي تناولت دور نظاـ 2015في )المالئمة والتمثيل الصادؽ( وكذلؾ دراسة )فضيمة والشريف، 
 لمتقارير الدولية المعايير تطبيقأثر و  ،المصارؼالرقابة في كشف ورصد المخاطر االئتمانية في 

وأخرػ تناولت عالقة ـ( 2014كما في دراسة )المميجي،  المحاسبية المعموماتعمى جودة  المالية
 الدراسات تمؾ وبعض ، (2013، لجاف المراجعة بجودة التقارير المالية كما في دراسة )عبد الفتاح

 وأثر األعماؿ ومنظمات الييئات في مدػ االلتزاـ بعناصر الرقابة الداخمية دراسة عمى تركز 
، لسعوديةا مثل العربية الدوؿ مف العديد في الدراسات تمؾ وطبقت النظـ، تمؾ فعالية عمى الحاسوب

   .واألردف اليمف، فمسطيف، الجزائر، مصر وسوريا
 المعمومات أنظمة في الموجودة الرقابة نظـ فعالية والدراسات األجنبية التي تناولت تقييـ

 ,Kumuthinidevi) ةكما في دراس في بيئات مختمفة المصارؼ قطاع في المحوسبة المحاسبية
 مساىمتيا في الكفاءة والفعاليةمدػ  وبعضيا تناوؿ  (yagre, et al. 2014 ودراسة )  (2016

وبعضيا تناوؿ أثر المراجعة الداخمية عمى جودة التقارير ( Douglas, 2011) كما في دراسة
 كذلؾ التعرؼ عمى الخصائص النوعية لممعمومات. المالية وعمى أداء الموظفيف

 أوجو الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 12-1
تمتقي ىذه الدراسة مع العديد مف الدراسات السابقة مف حيث تناوليا لموضوع حظى عبر 

  أنياوىو الرقابة الداخمية ولكف ما يميزىا  دارسيفباىتماـ الجميع مف باحثيف و  ةالسنوات األخير 
تحديد العالقة بيف عناصر  خالليا مف سيتـ دفيا حيث أنوالدراسات السابقة مف حيث ى عفتختمف 

وجودة  coso (committee of sponsoring organizations)الرقابة الداخمية وفق مكونات 
 تطبيق مدػ معرفةو  المتمثمة في)المالءمة والتمثيل الصادؽ( الدولية لممعايير ا  وفق المالية التقارير
 تمؾ في المالية التقارير جودة عناصر توافر ومستوػ  المصارؼ في الداخمية الرقابة عناصر

 .العالقة ذات والتابعة المستقمة المتغيرات عمى باالعتماد المصارؼ
حيث كما أنو تختمف تمؾ الدراسة عف األخرػ الختالؼ البيئة التي أجريت بيا الدراسة  

 متغيرات الدراسة.  التي كاف ليا أثر عمىاألوضاع االقتصادية والسياسية 
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 وستستفيد التحميمي، الوصفي المنيج وىو السابقة الدراسات منيج نفس ستستخدـ الحالية والدراسة 
حاوؿ تناوؿ سنو  االستبانة وتصميـ النظرؼ  اإلطار وتجميع الدراسة متغيرات تحديد مجاؿ في منيا

 السابقة. تالدارساالجوانب التي لـ تتناوليا 

 الدراسة:محات طمص 1.11
 نظام الرقابة الداخمية:  -

ودقة  وضبط وممتمكاتياحماية أصوليا ل آتالمنشالوسائل واإلجراءات التي تستخدميا 
لكفاءة اإلنتاجية وتحقيق الفاعمية وتشجيع االلتزاـ بالسياسات البيانات المحاسبية بيدؼ رفع ا

 .(177ـ، ص2010) ميدؼ،.قبل اإلدارةالموضوعة مف 
 الرقابة بيئة: 

تعني بيئة الرقابة بكافة السياسات والتصرفات االجراءات التي تعكس االتجاه العاـ لإلدارة 
 (383ـ، ص2002ارنز ولوباؾ، ).ألؼ وحدة بخصوص الرقابة وأىميتيا لموحدة المدراءالعميا و 

 الرقابية األنشطة : 
 تنفيذىا تـ اإلدارة تعميمات أف مف التأكد في تساعد التي واإلجراءات السياسات في وتتمثل

 (.420ص ،ـ2013،الخيرو) عدمو مف
 المخاطر تقدير: 

نشاط تقييمي يتـ مف خاللو تحميل وتقييـ المخاطر ذات العالقة بإعداد البيانات المالية بما  
المحاسبية ومف ثـ تقوـ اإلدارة بتحديد طرؽ التخفيف مف اثاره عمى القوائـ المالية  يتفق مع معايير

 (.35، صـ2012كفوس،)ذنيبات، 
 والتصال المعمومات :  

وىى استخداـ معمومات مالئمة ذات جودة عالية لدعـ الرقابة الداخمية، وتبادؿ تمؾ 
 .(226ص، ـ2013)الجرد، المعمومات مع األطراؼ الداخمية والخارجية

 والضبط المراقبة: 
 تعمل كانت ما إذا لتحديد الداخمية، الرقابة نظاـ مكونات لمختمف الدورؼ  التقييـ عممية ىي 

 مدػ الحاجة وتحديد المنفصمة، الدورية والتقييمات لألنشطة المستمرة بالرقابة مطموب ىو كما
 عرضة لمتقادـ، الرقابة إجراءات اف إذ الجديدة الظروؼ لمسايرة المطموب والتحديث التطوير إلجراء

 .(20ص ،2015الشريف، فضيمة،) بيا االلتزاـ ويصعب مناسبة غير الزمف مرور مع تصبح فقد
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 :جودة التقارير المالية  
تعني جودة التقارير المالية ما تتصف بو المعمومات مف دقة وما تحققو مف منفعة مع خموىا 

والتضميل عمى أف يتـ إعدادىا وفق مجموعة مف المعايير المينية والفنية والقانونية  مف التحريف
 (7ـ، ص2015)نصر، الصيرفي،والرقابية لتحقق اليدؼ مف استعماليا

  :المالئمة 
حتى تكون المعمومات مالءمة يجب أن تؤثر عمى قرار متخذ القرار من خالل تقييم األحداث 

 الماضية 
التقارير تمؾ التقارير المالية توجو لمستويات إدارية مختمفة، لذا يجب أف تتناسب نظرا  ألف 

، وكمما كانت التقارير خالية مف في اتخاذ القرارات مع احتياجات ذلؾ المستوػ التي يستخدميا
 (.ـ2014وردة،.)التفاصيل غير الالزمة وغير الضرورية كمما كانت أكثر فعالية

  :التمثيل الصادق 
 ق المعمومات المثبتة في التقارير المالية مع ما مثمتو مف أحداث محاسبية بأمانة وعدالةتطاب 

 .(42ـ، ص2009حميدؼ، )
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 الفصل الثاني
 الرقابة الداخمية

 املبحث األول: مفاهيم الرقابة الداخلية

 : تمييد 1.1.1
 أؼ مف يتجزأ ال جزأمف الركائز األساسية ألؼ منظمة فيو  الداخمية لرقابةنظاـ ا يعتبر

وبفاعمية بيدؼ إنتاج معمومات  ومستمر دورؼ  بشكل عممياتيا وتوجيو لتقييـالوحدة  تستخدمو نظاـ
مالية دقيقة لغرض إعداد قوائـ مالية موثوؽ فييا ُتمكف مف اتخاذ قرارات سميمة تساىـ في تحقيق 

دـ كافة األطراؼ المعنية، كما يساعد نظاـ الرقابة الداخمية الكفؤ لجنة المراجعة أىداؼ اإلدارة وتخ
 واإلدارة عمى تحديد وتقييـ المخاطر التي قد تؤثر عمى تمؾ القوائـ.

 Committee of Organizations(COSO)وتعد لجنة رعاية المؤسسات 

sponsoring   بعضوية أكبر خمس مؤسسات مينية في مجاؿ  ـ1985والتي تـ تأسيسيا في عاـ
عيد المحاسبيف م ،اإلدارييفمعيد المحاسبيف المحاسبة والتدقيق والرقابة في الواليات األمريكية )

معيد المدراء  ،الداخمييف يفقالمدق، معيد األمريكييفالقانونييف األمريكييف، جمعية المحاسبيف 
ـ المالية التي تعدىا المؤسسات مف خالؿ التقييـ الكفء ( بيدؼ تحسيف نوعية جودة القوائالمالييف

 .(2،صو2012،دىيرب) والفعاؿ ألنظمة الرقابة الداخمية لتشمل جميع النواحي الرقابية
 ىذا عمى والمحافظة الداخمية، لمرقابة سميـ نظاـ إقامة الشركة إدارة عاتق عمى يقع لذلؾ

 حسابات بإمساؾ الشركة عاتق عمى يقع قانونيا   التزاما   وىناؾ تطبيقو سالمة مف والتأكد النظاـ
 أتصور وال لمشركة المالية القوائـ إعداد لىإ المالية السنة نياية في تؤدؼ بحيث ومنظمة صحيحة
 (105و،ص2001)جربوع، الداخمية لمرقابة سميـ نظاـ وجود بدوف  منتظمة حسابات وجود

وقد أثبتت األزمات المالية التي مرت بيا كبرػ الشركات عمى أىمية الرقابة الداخمية ومدػ 
-135و،ص2013أثرىا عمى أداء تمؾ الشركات وجعل تقاريرىا أكثر مصداقية وموثوقية )القرني، 

ويعتبر نظاـ الرقابة الداخمية مف أىـ األنظمة التي تؤثر عمى أداء الوحدات االقتصادية، (، 158
 ,Vijayakumar)ويمعب دورا  ميما  في تحقيق أىداؼ تمؾ الوحدات، ويعتبر وجوده شرطا  لنجاحيا 

Nagaraja,2012,p1 -8) 
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 مفيوم الرقابة الداخمية: 1.1.1
 المنشأةواألفراد في  اإلدارة مف قبل يتـ تصميميا وتنفيذىاعممية  تعرؼ الرقابة الداخمية بأنيا

مصداقية إعداد  بما يخصدرجة تأكيد معقولة عف مدػ تحقيق المنشأة ألىدافيا  إعطاءبيدؼ 
ـ، 2010، )الذنيباتالموضوعة وائح والقوانيف مالتقارير المالية وكفاءة وفعالية العمميات وااللتزاـ بال

 (.73ص
أنيا نظاـ محدد ومعرؼ في المؤسسة، يشمل مجموعة مف  عمىداخمية تعرؼ الرقابة الو 

اإلجراءات والسياسيات والموارد والسموكيات التي تتناسب مع المؤسسة، ويساىـ في السيطرة عمى 
أنشطتيا بكفاءة وفاعمية مف جية، ويأخذ في الحسباف المخاطر التي قد تؤثر عمييا سواء  تشغيمية أو 

 . (5و،ص2014) بالؿ، مالية مف جية أخرػ 
كافة اإلجراءات والسياسات التي تضعيا إدارة المنشأة لتساعدىا في  تعرؼ بأنياكما 

الوصوؿ إلى تحقيق أىدافيا ولضماف حماية أصوليا والموجودات واكتشاؼ الغش وتوفير معمومات 
 (.4و،ص2011الصواؼ،قة في الوقت المناسب)مالية موثو 

 Committee of Sponsoring (cosoالمؤسسات )كما عرفتيا لجنة رعاية 

Organizations  بأنيا عممية وضعت مف قبل مجمس اإلدارة واإلدارة واألفراد اآلخريف لتعطي
 :(82و،ص2005جمعة،تأكيد معقوؿ عف مدػ تحقيق المنشأة ألىدافيا التالية )

عمى اإلدارة لمتأكد مف أف المالية: تقع مسؤولية إعداد القوائـ المالية  القوائـ عمى االعتماد .1
البيانات المدرجة فييا تـ عرضيا وفق المبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا، وبما يخدـ مصمحة 

 مستخدمي التقارير المالية خاصة  األطراؼ الخارجية.
والتشريعات: يتـ وضع نظاـ الرقابة لمتأكد مف االلتزاـ بتطبيق القوانيف  القوانيف بتطبيق االلتزاـ .2

 نظمة والتشريعات والموائح سواء داخمية أـ خارجية.واأل
العمميات: يتـ تصميـ نظاـ رقابة فعاؿ في الوحدة وذلؾ لتعزيز االستخداـ الفعاؿ  وفاعمية كفاية .3

واألمثل لمموارد بما يحقق كفاية العمميات وتوفير معمومات دقيقة تساىـ في اتخاذ القرار وتحقيق 
لمتمف والسرقة والضياع في  ضكات الخاصة بالوحدة، حيث تتعر الكفاية وحماية األصوؿ والممتم

 حاؿ عدـ وجود نظاـ رقابي فعاؿ.
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كافة السياسات بأنيا الرقابة الداخمية تعريف  نمخصوفي ضوء التعريفات السابقة 
واإلجراءات واألنشطة التي تصمميا وتضعيا اإلدارة واألفراد المتحكميف بيا، توضع بيدؼ ضماف 

تقديـ تأكيد معقوؿ عف مدػ تحقيق المؤسسة ألىدافيا بكفاءة وفاعمية وفق القوانيف سير العمل و 
صدار تقارير مالية موثوقة بيا.   والتشريعات المعموؿ بما يضمف حماية ألصوليا وا 

 أىداف الرقابة الداخمية: 1.1.1
  :(901و،ص2008)حسيف، حسف،كما ذكرىا تنحصر أىداؼ الرقابة الداخمية

والتأكد مف التزاـ العامميف بيا بما يضمف  والمسئوليات والسياساتالصالحيات وتوضيح تحديد  .1
 تحقيق أىداؼ المؤسسة االقتصادية.

 .مف السرقة والضياع ألصوؿ المنشأة توفير الحماية .1
 ودرجة االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات. دقة المعمومات المحاسبية المدرجة في القوائـ المالية .1
 .اإلنتاجيةالكفاية الفاعمية و تحقيق  .1

بأف نظاـ الرقابة الفعاؿ يساىـ في تحقيق أىداؼ  (3و،ص2012، المشيداني، الياوركما ذكر )
   الرقابة الداخمية التالية:

بتمؾ  مف االختالس والتالعب وحماية حقوؽ الغير الخاصة بالوحدة االقتصادية حماية األصوؿ .1
 الوحدة.

 ة حتى يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات االدارية.الثقة في البيانات المالي .2
 تنظيـ العمل في الوحدة مف خالؿ تحديد وتوضيح الصالحيات والمسؤوليات والسمطات. .3
 رفع مستوػ الكفاية االنتاجية. .4

 الرقابة الداخمية: مراحل 1.1.1
مف قبل الجيات المختمفة وىذا بسبب تعدد مراحل التطور تعددت مفاىيـ الرقابة الداخمية 

 :ـ(2009)ىمدني، الغباف،التي مرت بيا حيث مرت بأربع مراحل وضحيا 
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 مرحمة الرقابة الشخصية: .1

ممشروعات الفردية واقتصر لالمفيوـ الضيق لمرقابة الداخمية والمناسب حينئذ  شممتحيث 
تضمف حماية النقدية مف السرقة واالختالس وبعض  تعريفيا عمى أنيا مجموعة الوسائل التي

 الموجودات األخرػ كالمخزوف.
 مرحمة الضبط الداخمي: .1

اتسمت ىذه المرحمة في نمو حجـ الشركات واتساع أنشطتيا ونطاقيا الجغرافي األمر الذؼ 
تصادية تتطمب تطور في مفيوـ الرقابة ليشمل مجموعة الوسائل واإلجراءات التي تتخذىا الوحدة االق

 لحماية النقدية واألصوؿ األخرػ بما يضمف الدقة المحاسبية لمعمميات المثبتة في الدفاتر.
 مرحمة الكفاية النتاجية: .1

اتسع مفيوـ الرقابة الداخمية في ىذه المرحمة  وتميزت باالىتماـ بتحقيق كفاءة استغالؿ 
 ق أىداؼ الرقابة التقميدية المتمثمة فيتحقي الموارد المتاحة لتحقيق الكفاية اإلنتاجية باإلضافة إلى
 .(29و،ص2015)دمحم،  حماية أصوؿ المنشأة وتحقيق دقة المعمومات المحاسبية

 :الداخمية ىيكل الرقابة .1

 أكثر الداخمية، ألنو الرقابة بييكلفي ىذه المرحمة  الداخمية الرقابة مصطمح استبداؿ تـ
ا تعريف ا ضعتـ و و  شموال    الموضوعة السياسات واإلجراءات مف مجموعة بأنيا الداخمية لمرقابة جديد 

ا والتي تعطي  .حوؿ تحقيق أىداؼ الوحدة معقوال   تأكيد 
عمى دليل  ىذه الرقابة الداخمية التي مرت بيا تطورالبأف مراحل المراحل  ويتضح مف 

 .الداخمية تزايد أىمية واالىتماـ بالرقابةاتساع نطاقيا و 
ساعدت عمى تطوير مفيوم الرقابة الداخمية:العوامل التي   2.1.4 

:(112،صو2001)جربوع، ومف العوامل التي ساعدت عمى تطور مفيـو الرقابة الداخمية ذكرىا  
 نمو وكبر حجـ المشروعات واتساع أنشطتيا وتعدد وتعقد عممياتيا وانفصاؿ الممكية عف اإلدارة. .1
 يات الفرعية.تفويض الصالحيات والمسؤوليات إلى بعض المستو  .1
 الحاجة الماسة إلى بيانات دقيقة بشكل دورؼ تساعد اإلدارة  في اتخاذ قرارات سميمة. .1
 حماية أصوؿ وممتمكات المنشأة مف السرقة وسوء االستخداـ. .1
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 عمى أساس العينات. اختباريوتطور إجراءات التدقيق مف عممية تفصيمية إلى  .5

 خصائص النظام الرقابي الفعال: 1.1.5
 المالءمة: .1

يجب أف يتالءـ نظاـ الرقابة مع حجـ المنظمة وطبيعة عمميا، فالنظاـ الرقابي الخاص 
بالمؤسسات الصغيرة يتميز بالسيولة والوضوح والبعد عند التعقيد يختمف عف النظاـ الموجود في 

الذؼ تتبعو المؤسسات الكبرػ كما أف النظاـ الرقابي الذؼ تتبعو اإلدارات العميا يختمف عف النظاـ 
العميا بمتابعة كافة األنشطة بينما  اإلدارةاإلدارات األدنى نظرا  الختالؼ طبيعة النشاط، حيث تيتـ 

اإلدارات تيتـ كل إدارة بنشاط معيف، كما أف النظاـ الرقابي المستخدـ في إدارة التسويق يختمف عف 
 .(28و،ص2014بالؿ، )المستخدـ في إدارة المشتريات

 القتصاد:  .1

يقع عمى عاتق الوحدة االقتصادية اختيار األنظمة الرقابية التي تتناسب مع إمكانيات 
ف المنافع العائدة مف أؼ أف يكوف اقتصاديا  أرقابي البد النظاـ وأىداؼ الوحدة فالغرض مف وجود ال

، حيث )التكمفة/المنفعة( استخداـ النظاـ الرقابي أكبر مف التكاليف المستخدمة لتفعيمو تحقيقا  لمبدأ
أف اليدؼ األساس مف األنظمة الرقابية ىو ضبط وتوجيو العمميات بيدؼ ترشيد التكاليف بما يحقق 

 (.115و،ص2008النعيمي،  )أىداؼ المؤسسة 
 الدقة: .1

حتى يكوف النظاـ الرقابي دقيق البد أف يعتمد عمى بيانات دقيقة،  فالنظاـ الرقابي الذؼ 
وغير قادرة عمى مواجية  صحيحةغير دقيقة وصحيحة سينتج عنو قرارات غير  يعتمد عمى بيانات

وحل المشاكل، ويجب التأكد مف مصدر المعمومات مف خالؿ بيانات السجالت المحاسبية والوثائق 
والمتابعة الدورية الكتشاؼ االنحرافات ومحاولة تعديميا وذلؾ لمحصوؿ عمى قوائـ تعبر بصدؽ عف 

 .(371و،ص2004بالؿ، االقتصادية )وحدة المركز المالي لم
 السيولة والوضوح: .1

يجب أف يتميز النظاـ الرقابي بسيولة الفيـ والوضوح حتى يتشجع العامميف عمى تطبيقو 
وعدـ تجاىمو، وتتطمب ىذه الخاصية عدـ المبالغة في استخداـ األنظمة لمرقابية منعا  لالزدواجية 
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)عوض،  .الرقابة يساعد المرؤوسيف عمى تنفيذه بسيولة والوقوع في المشاكل، ألف وضوح نظاـ
 (38و،ص2012
 المرونة: .5

يتميز النظاـ الرقابي الفعاؿ بذلؾ النظاـ الذؼ يسمح بأؼ تغييرات نتيجة التطورات 
 (ـ2014العامرؼ، ) .والظروؼ غير المتوقعة وانتياز الفرص دوف تغيير جذرؼ في معالمو األصمية

 األخطاء:السرعة في اكتشاف  .1

يتميز النظاـ الرقابي الفعاؿ بذلؾ النظاـ الذؼ يؤدؼ إلى سرعة اكتشاؼ األخطاء 
واالنحرافات واإلبالغ عنيا والسرعة في توصيل المعمومات الالزمة والدقيقة والمالءمة التي يحتاجيا 

 (.,p297Chandan,1987)المسئوؿ لمعالجة االنحرافات قبل تفاقميا 
 الموضوعية:  .7

يخضع النظاـ الرقابي الفعاؿ ألؼ اعتبارات ومحددات شخصية تخضع لحكـ يجب أال 
الشخص أو المسؤوؿ فيكوف الحكـ غير سميـ بل يجب أف تتميز األنظمة الرقابية بالموضوعية 

 فالمعايير قد تكوف كمية أو نوعية.
ويقدـ النظاـ الرقابي الذؼ يتصف بالموضوعية تفاصيل كمية ومحددة أفضل مف النظاـ 

 .(249و،ص2008والغالبي،  ) العامرؼ، لذؼ يقدـ أراء وصفيةا
 المشاركة: .8

يجب أف تشارؾ جميع المستويات اإلدارية العاممة في الوحدة في إعداد وتصميـ األنظمة 
بتنفيذىا الرقابية، فكمما كانت ىناؾ مشاركة أكبر كمما كاف ىناؾ قبوال  لألنظمة وتطبيقا  والتزاما  أكبر 

 .ـ(2014العامرؼ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى تحقيق أىداؼ المنظمة )
 استخدام جميع خطوات الرقابة: .9

ذلؾ النظاـ الذؼ يتكوف مف مجموعة مف الخطوات   بأنويتميز النظاـ الرقابي الفعاؿ 
رنة األداء الضرورية والتي تتمثل في تحديد المعايير الرقابية وتجميع البيانات عف األداء الفعمي ومقا

الفعمي بالمعايير الرقابية لموقوؼ عمى أؼ انحرافات مف ثـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتمؾ 
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االنحرافات وبالتالي غياب أو أؼ نقص في ىذه الخطوات تؤدؼ إلى عدـ فعالية النظاـ الرقابي 
 (.2014العامرؼ،)

 التوافق مع الييكل التنظيمي: .11

مف قبل األشخاص الذؼ تسمح ليـ السمطة والمخوؿ ليـ تمارس وظيفة الرقابة الداخمية 
القياـ بذلؾ والمدير في التنظيـ الرسمي ىو المسموح لو بممارسة الرقابة عمى المرؤوسيف أما في 

 )العالؽ،ف فعل ذلؾ يكوف قد أخل بنظاـ العمل ا  التنظيـ غير الرسمي فال يجوز لو القياـ بالرقابة و 
 (248-247و،ص2008
 :الستراتيجيةى التركيز عم .11

ف حدث  النظاـ الرقابي ال يستطيع القياـ بمراقبة جميع األنشطة والممارسات والخطوات وا 
ذلؾ تكوف التكاليف غير مبررة ولذلؾ يجب التركيز عمى األنشطة والعمميات الحرجة والمعقدة والتي 

 .ـ(2014العامرؼ،)حدوثيا ييدد ممتمكات الوحدة

 الداخمية:مقومات نظام الرقابة  1.1.1
كما يوجد مجموعة مف المقومات أو الدعائـ األساسية التي يقوـ عمييا نظاـ الرقابة الداخمية 

 (:162،صو2014عياش،ا )ذكرى
 أولا: ىيكل تنظيمي كفؤ:

يعتبر وجود ىيكل تنظيمي فعاؿ ألؼ منشأة ىو نقطة البداية لنظاـ رقابة فعاؿ يحدد 
ويوضح المسؤوليات والصالحيات المنوطة بكل إدارة وبكل قسـ فييا وبما يضمف عدـ تداخل تمؾ 

 الصالحيات أو تعارضيا مع تفويض دقيق لمصالحيات بما يتناسب مع أعباء تمؾ المسئوليات 
كل حسب حجـ المنشأة وطبيعة عمميا وعدد فروعيا، ويساعد ىذا الييكل ويختمف ىذا اليي

في تحديد مسؤولية المخالفات واألخطاء التي قد تحدث، وكذلؾ في تبادؿ الخبرات وعمميات 
التنسيق، كما يجب إرفاؽ دليل تنظيمي مع الييكل يتضمف مجموعة القوانيف الخاصة بأنشطة العمل 

 (.272،صو2014،)العبادؼ
 (:127، صـ2009،عاطف)ولتحقيق فعالية الرقابة الداخمية يجب أف يتسـ الييكل التنظيمي بالتالي

 ضرورة أف يمثل الييكل التنظيمي الخطط التنظيمية لتحقيق أىداؼ الوحدة. .1
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 التنسيق والترابط بيف األىداؼ الرئيسية والفرعية. .2
 الفصل بيف المياـ ووضوح خطوط المسؤولية والسمطة. .3
 وبساطة الخطط الموضوعة.مرونة  .4

وجود ىيكل تنظيمي واضح يفصل بيف المياـ ويحدد  أف ةالباحث ترػ وبناء  عميو 
الصالحيات والمسئوليات لكل فرد في الوحدة، يعتبر مف المقومات األساسية لوجود نظاـ رقابة فعاؿ 

ة ييـ مدػ ومنطققادر عمى التحقق مف مدػ التزاـ ىؤالء األفراد بالمسئوليات المناطة بيـ وتقي
 االنحرافات التي قد تحدث لمعالجتيا.

 ثانياا: نظام محاسبي سميم فعال:
ىو النظاـ الذؼ يحتوؼ عمى مجموعة مترابطة مف الدفاتر والمستندات والسجالت بغرض 
إثبات العمميات التي تحدث في الوحدة االقتصادية أو مع أطراؼ أخرػ تراعي الناحية الشكمية 

إعدادىا وكذلؾ دليل محاسبي لتبويب الحسابات بما يتالءـ مع طبيعة عمل الوحدة  والقانونية عند
مف ناحية وكذلؾ مع النظاـ المحاسبي مف ناحية أخرػ حيث يتـ تقسيـ الحسابات إلى فرعية 

 ورئيسية عمى أف يتسـ بالسيولة والوضوح.

:(4،صو2014،)جاسـ ولوجود نظاـ محاسبي سميـ البد مف أف يتميز النظاـ بػػما يمي  
 السيولة والوضوح والثبات وعدـ الجمود في المفاىيـ التي تحكـ عمميو التوجيو المحاسبي. .1
أف يتضمف النظاـ المحاسبي الطرؽ واألساليب الفنية لمتأكد مف مدػ دقة وجدية العمميات  .2

 المحاسبية.
الداخمية  الكاممة سواء أف يشتمل النظاـ المحاسبي عمى مجموعة مف الدفاتر والمستندات .3

 والخارجية.
مى مجموعة مف التقارير والقوائـ المالية سواء كانت )تاريخية، النظاـ المحاسبي عيحتوػ أف  .4

 .جارية، مستقبمية(
 أف يتوافق النظاـ المحاسبي مع الييكل التنظيمي، بغرض إجراء محاسبة المسئولية.  .5

ومتكامل بما يحتوييا مف سجالت ودفاتر وجود نظاـ محاسبي سيل وواضح  فإف وعميو 
ودليل إجراءات وتقارير مالية يمعب دورا  في تحقيق نظاـ رقابة داخمية فعاؿ ألنيا المصدر األساسي 

 لمقيد وأدلة اإلثبات.
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 ثالثاا: رقابة األداء:

يعتبر وجود معايير خاصة باألداء في أؼ وحدة أمرا  ميما  لتحقيق رقابة فعالة وذلؾ لمتحقق 
مف مدػ االلتزاـ بمستويات األداء المخطط ليا ومعالجة االنحرافات إف وجدت وقد تكوف الرقابة 
مباشرة  كإشراؼ كل مسئوؿ عمى أعماؿ مرؤوسيو أو غير مباشرة باستخداـ أدوات الرقابة كالموازنات 

 (.205و،ص2006الصحف، التقديرية وتقارير الكفاية والتكاليف المعيارية )

 :وتدريبيم األكفاء الموظفين اختيار ُحسنرابعاا: 
مف خالؿ تدريبيـ يعتبر جانبا  ىاما  لتحقيق  ـاختيار الموظفيف األكفاء وتحسيف مياراتي

رقابة فعالة فنتيجة لفصل المياـ والواجبات وتفويض الصالحيات والمسؤوليات الخاصة بأنشطة 
 ومف العامميف أمانة أو كفاءة عدـ بسبب أىدافو فقد ال ينجح نظاـ الرقابة في تحقيق  المنظمة،

 كاف لو حتى العامميف وكفاءة ميارات فعاال  وجيدا  بفضل الداخمية الرقابة نظاـ يكوف  قد أخرػ  ناحية
 (295و،ص2013)حمودؼ، أحمد،  .األخرػ  الرقابة عناصر في نقصا   ىناؾ

في تحقيق رقابة فعالة مع  أف األفراد األكفاء ليـ دورا  بارزا  وىاما  ف وبناء  عمى ما سبق 
ضرورة تدريب ىؤالء وتحفيزىـ عمى االلتزاـ بالنظاـ وتطبيقو ووضع كل شخص في المكاف المناسب 

 مع ضرورة تحديد واضح وسيل لمسئوليات كل فرد.
 :األصول بحماية الخاصة واإلجراءات السياسات وضعخامساا: 

ألمف الكافية لمحفاظ عمى مف الضرورؼ وضع كافة السياسات واإلجراءات ووسائل ا
األصوؿ والسجالت مف التمف والضياع والسرقة، خاصة  في حالة استخداـ نظـ التشغيل االلكتروني 

و،2013،حمودؼ، أحمد) فالبد مف وضع اإلجراءات التي تضمف حماية الممفات والبرامج المخزنة

 .(296ص
 الداخمية: لممراجعة دائرة أو قسم وجودسادساا: 

المتطمبات الرئيس لنظاـ الرقابة الداخمية وجود قسـ أو دائرة لمتدقيق الداخمي لمتأكد مف مف 
 التطبيق السميـ لنظاـ الرقابة الداخمية.
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 العمل: في المتكاممة اآللية المحاسبية البرامج وجودسابعاا: 
الرقابة الداخمية لما يعتبر وجود البرامج المحاسبية االلكترونية مف العناصر األساسية لنظاـ 

نتيجة التقدـ التكنولوجي في  اليا مف دور فعاؿ في تسييل وسرعة انجاز األعماؿ، وازدادت أىميتي
انجاز الكثير مف المياـ كبعض خطوات الدورة المستندية وتحميل البيانات والمعمومات سواء بيدؼ 

 اإلعداد أو اإلفصاح عنيا.
 :(26و،ص2007)فضيمة،مل التالي حيث توفر البرامج المحاسبية في الع

 الدقة والسرعة في العمل. .1
 السيولة في الحصوؿ عمى المعمومات . .2
 حماية األصوؿ. .3
 توفير الوقت والتكمفة. .4
 .التحكـ في المعمومات .5

وبالرغـ مف توفر ىذه المقومات إال نظاـ الرقابة الداخمية ال يوفر تأكيد تاـ حوؿ تحقيق كل 
 (:249و،ص2015األىداؼ ويعود ذلؾ لألسباب التالية)فضيمة، الشريف 

مف اكتشاؼ جميع األخطاء  عيوب في نظاـ الرقابة الداخمية ال تمكف احتمالية وجود نقص أو .1
 واالنحرافات.

 اختراؽ نظاـ الرقابة الداخمية إذا كاف ىناؾ تواطؤ بيف العامميف.احتمالية  .2
 تجاوز نظاـ الرقابة الداخمية مف قبل اإلدارة نفسيا لتحقيق مصمحة خاصة. .3
 عدـ شمولية نظاـ الرقابة الداخمية لبعض الجوانب القميمة ولكف ذات أىمية كبيرة. .4

, إلى العديد من المشاكل:وبناءا عمى ما سبق فإن عدم وجود رقابة داخمية يؤدي   

 وجود تحديد واضح لمصالحيات والمسئوليات. ـعدـ سير العمميات في الوحدة بنظاـ لعد .1
 عدـ الثقة في البيانات المالية مما ينتج قوائـ مالية ال يمكف االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات. .2
 العمل. انجازتباطؤ في  .3
 انخفاض في االنتاجية. .4
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 :املبحث الثاني

 الرقابة الداخلية عناصر

 نظام الرقابة الداخمية: عناصر1.1.1
مف  committee of sponsoring organizations (coso)يتكوف نظاـ الرقابة الداخمية وفق

 :(Thomas,2010 p5خمس مكونات أساسية )
 : بيئة الرقابة.أولا 
 : تقدير المخاطر.ثانياا 
 : أنشطة الرقابة.ثالثاا 
 واالتصاؿ. : المعموماترابعاا 

 : المراقبة والضبط.خامساا 
كافة فيي تتمثل في  ،خمية في المنشأةاساس لمرقابة الدتعتبر بيئة الرقابة األ أولا: بيئة الرقابة:

وجية نظر مجمس اإلدارة واإلدارة العميا المنشأة و  تحدد اتجاهالتي  والتصرفات السياسات واإلجراءات
)البمداوؼ،  الداخمية لموحدة وىناؾ عدة عوامل تؤثر في بيئة الرقابةؾ بخصوص أىمية الرقابة الوالمُ 

 :(178ـ، ص2011

 الييكل التنظيمي. .1
 االستقامة والقيـ األخالقية.  .2
 في القياـ بعمميا ونمط التشغيل. اإلدارةفمسفة  .3
  حدود اشتراؾ لجنة التدقيق ومجمس اإلدارة في المسؤولية. .4
 بالموارد البشرية.الممارسات والسياسات الخاصة  .5
 تفويض السمطة وتحديد المسئولية. .6
 مدػ االلتزاـ باألمانة والكفاءة. .7

وىذه العناصر مصممة لتعزيز الرقابة االيجابية داخل الوحدة االقتصادية، مما يحد مف الغش 
قدرة  في القوائـ المالية، وتعتبر بيئة الرقابة مكونا  ىاما  لتقييـ مدػ كفاءة الرقابة الداخمية ومدػ
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و،2014)كامل، في اتخاذ القرارات عمييايمكف االعتماد التي المؤسسة عمى إعداد القوائـ المالية 

 (.5ص
وتعتبر بيئة الرقابة مظمة لممكونات األخرػ، ففي حاؿ عدـ وجود بيئة رقابية فاعمة، فإنو ال 

صو،2004الرمحي،ينتج عف المكونات األخرػ أؼ رقابة داخمية فعالة وذات جودة ممتازة )

167.) 
بيئة الرقابة مف أىـ مكونات الرقابة الداخمية حيث أف عدـ وجوده سيؤدؼ  لعدـ  فإف وعميو

فاعمية النظاـ حتى لو كانت باقي العناصر قوية وفعالة، فيي عنصرا  ميما  يساىـ في فعالية وكفاءة 
مالية وعمى اإلدارة أف تظير تأييدىا الرقابة الداخمية وفي تحجيـ األخطاء والمخالفات في القوائـ ال

 القوؼ لمرقابة الداخمية األمر الذؼ يدفع كافة األفراد في الوحدة أف يحذو حذوىا.
 وفيما يمي شرح لكل عامل عمى حدة: 
 الييكل التنظيمي: .1

يعتبر وجود الييكل التنظيمي في أؼ وحدة ىو بداية العمل الرقابي الفعاؿ والسميـ، فيو 
والصالحيات والمسئوليات المنوطة باألفراد واألقساـ والتي تتـ المسائمة عمييا، فكمما  يحدد الواجبات

 كانت الصالحيات محددة وواضحة كمما أمكف الحصوؿ عمى نظاـ كفؤ وفعاؿ.
 :(177و،ص2012البكوع، ) وىناك عدة خصائص يجب أن يتميز بيا الييكل التنظيمي

 البساطة والوضوح  لمسمطات والمسئوليات. - أ
 ..المرونة حيث تسمح باستيعاب أؼ تغيرات مستقبمية في نشاط الوحدة - ب

 
 الستقامة والقيم األخالقية:  .1

تعتبر االستقامة والقيـ األخالقية عناصر جوىرية في بيئة الرقابة فيي التي تحدد لإلدارة 
 Whittingtong and).الداخميةوالعامميف في النظاـ الرقابي مدػ فاعمية ضوابط الرقابة 

pany,2004, p232)

ولمتعرؼ عمى مدػ استقامة اإلدارة وقيميا األخالقية توجد الئحة لمسموؾ تركز عمى 
االستقامة والقيـ األخالقية يتـ تعميميا عمى كافة العامميف في المستويات اإلدارية عمى أف يتـ 

 (.ـ2006 الصحف،متابعة مدػ االلتزاـ بيا بشكل دورؼ )
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فاعمية وكفاءة الضوابط الرقابية، فإنيا لف تتفوؽ عمى كفاءة ونزاىة مف وعميو ميما كانت 
 Whittingtong and)أوجده ولذلؾ عمى اإلدارة االلتزاـ باالستقامة والقيـ األخالقية

Delaney,2006, p,139). 
 فمسفة اإلدارة ونمط التشغيل: .1

فإذا كانت اإلدارة تولي اىتماما  تعرؼ بأنيا اتجاه اإلدارة ونظرتيا ألىمية الرقابة الداخمية، 
بالرقابة الداخمية فسيممس ذلؾ موظفي الوحدة ويتجاوبوف بادراؾ لمضوابط الرقابية، أما إذا كاف 
العكس وشعروا بعدـ اىتماـ اإلدارة لمضوابط الرقابية فمف تتحقق األىداؼ الرقابية المرجوة 

 .(411ـ، ص2013،الخيروبفاعمية)

 ونمط التشغيل باتجاىين :وتتعمق فمسفة اإلدارة 
 (.Pfistor, 2009 ,p15ىل تتبنى اإلدارة المركزية أو الالمركزية في اتخاذ القرارات ) - أ
تختمف نظرة اإلدارة لمرقابة الداخمية التي تتبنى سياسة المخاطر، عف تمؾ التي تكره المخاطر  - ب

 (.384ـ، ص2002ارينز ولوباؾ،)
 ة في المسؤولية:حدود اشتراك لجنة التدقيق ومجمس اإلدار  .1

مجمس اإلدارة الناجح ىو المجمس الذؼ يعمل بشكل مستقل عف اإلدارة، ويتابع أنشطتيا 
ويمارس دوره في التوجيو والتقييـ واإلرشاد ليا، وتدقيق خططيا وأدائيا ومراجعة النتائج المالية 

 .(و2013،سة )الخيرووسياسات المؤس

عمى ضرورة وجود لجنة تدقيق  لكافة  Sarbanes- Oxleyمف قانوف  303نصت المادة و 
 المؤسسات.

فمجنة التدقيق يتـ تشكيميا مف قبل مجمس اإلدارة و تتكوف مف األعضاء غير التنفيذييف 
جراءات التقرير المالي ومدػ التزاميا  وتكوف مسئولة عف اإلشراؼ عمى بيئة الرقابة الداخمية وا 

 .(و2013الخيرو،نظمة والقوانيف والموائح )باأل
وتعتبر لجنة التدقيق عامل ميـ يساىـ في تحسيف فاعمية الرقابة الداخمية مف خالؿ مناقشة 
وتقييـ مدػ كفاية النظاـ في الوحدة ومدػ التزاميا بالقوانيف وكذلؾ مسؤوليتيا عف دقة التقارير 

 (.206و،ص2008الرحيمي، المالية وضماف عدـ إصدار تقارير احتيالية )
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تحسيف فعالية نظاـ الرقابة دور بارز في لمجمس اإلدارة ولجنة التدقيق  فإفسبق ووفقا  لما 
الداخمية مف خالؿ عممية التوجيو والتقييـ والمتابعة ألنشطة الوحدة التي يمارسيا المجمس وكذلؾ 

لجنة  عممية تقييـ مدػ كفاية نظاـ الرقابة ومدػ االلتزاـ بالقوانيف وكذلؾ دقة التقارير المالية مف قبل
 التدقيق.
 الممارسات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية: .5

تعتبر الموارد البشرية مف المقومات الميمة والمؤثرة في كفاءة وفاعمية نظاـ الرقابة الداخمية، 
حيث ال تتحقق ىذه الكفاءة والفاعمية لمنظاـ إال بوجود عامميف أكفاء ممتزميف باألنظمة والقوانيف 

وؿ بيا داخل الوحدة، وىذا يتطمب توصيف دقيق ومحدد وسميـ لمصالحيات والموائح المعم
والمسئوليات المنوطة بيـ، حتى يتـ تنفيذىا عمى أكمل وجو وبما يحقق أىداؼ الوحدة كما ويتطمب 
أيضا  ُحسف االختيار والتعييف لألفراد والتدريب المستمر ليـ ألف الموظف الكفء يكوف قادر عمى 

 .(177و،ص2012البكوع، )مستوػ عاؿ مف االنجاز تقديـ أعماؿ عمى

ف لـ تتوفر  يستطيع األفراد األكفاء واألمناء أف يعمموا بمستوػ عاٍؿ مف الجودة حتى وا 
مكونات الرقابة األخرػ، ويمكف أف تنتج قوائـ مالية يمكف االعتماد عمييا، وحتى إف توفرت عناصر 

تعييف الرقابة األخرػ مع وجود أفراد غير أكفاء وأمناء يؤدؼ إلى تخفيض جودة النظاـ  وتعد طريقة 
)ارينز األفراد وترقيتيـ وتدريبيـ ومنحيـ مكافآت ميمة لمحصوؿ عمى رقابة داخمية فعالة 

 (.384و،ص2002ولوباؾ،
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 : ثانياا: تقدير المخاطر

كما يقدر المراجع مخاطر المراجعة المتمثمة بإعطاء رأؼ غير متحفع عف القوائـ المالية 
يقدروف مخاطر األعماؿ ومخاطر عدـ تحقيق المؤسسة التي بيا أخطاء جوىرية، فإف المدراء كذلؾ 

ألىدافيا وعمييـ تحديد وتقييـ العوامل الداخمية والخارجية التي تؤثر عمييا، كما أف الرقابة الداخمية 
 تساعدىـ في إدارة وتقدير ىذه المخاطر لضماف تحقيق أكبر قدر مف تمؾ األىداؼ المخطط ليا

 .(13و،ص2015)بالؿ،
 CONTROLلرقابة الداخمية مخاطر المراجعة بصفة عامة ومخاطر الرقابة )يحدد نظاـ ا

RISK والتي يمكف تعريفيا عبارة عف األخطاء والمخالفات التي ال يمكف منعيا أو اكتشافيا )
 .(384و،ص2002ارينز ولوباؾ،)بواسطة الرقابة الداخمية 

قياـ اإلدارة بتحديد وتحميل ويتمثل تقدير المخاطر ألغراض إعداد التقارير المالية في 
المخاطر ذات الصمة بإعداد القوائـ المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية، سواء كانت ىذه 
المخاطر داخمية أو خارجية والتي قد تؤثر عكسيا  عمى قدرة المنشأة في التقرير عف البيانات المالية 

د تقدير المخاطر يجب عمى المراجع دراسة بشكل يتسق مع تأكيدات قوائميا المالية، كما انو عن
نظاـ الرقابة الداخمية ومدػ فعاليتيا وعمى المراجع عند تقييـ مخاطر الرقابة عند أقل مف الحد 
األقصى أف يحدد النظـ الرقابية المالئمة لكل تأكيد والتي مف أىميا منع واكتشاؼ التحريفات 

 .(ـ2006لطفي،) الجوىرية في تمؾ التأكيدات
وتقوـ اإلدارة بتقييـ المخاطر كجزء مف تصميـ نظاـ الرقابة الداخمية وذلؾ تجنبا  قدر 

و،2002)ارينز ولوباؾ،.اإلمكاف لألخطاء والمخالفات التي قد تحدث وتعيق تحقيق أىدافيا

 .(384ص
 (:,2014McNally)من عدة مبادئ COSOويتكون تقدير المخاطر وفق لجنة رعاية المؤسسات 

 األىداف المرغوب تنفيذىا من قبل اإلدارة:تحديد  .1

يعتبر تحديد أىداؼ اإلدارة أوؿ خطوة في تقدير المخاطر، وتعتبر األىداؼ بمثابة معايير 
 لتقييـ أداء المؤسسة.

حيث يتـ وضع أىداؼ عامة تتمثل في أىداؼ اإلذعاف، جودة التقرير المالي، وحماية 
 .(13و،ص2009اإلنتاجية ) انتوساؼ، األصوؿ والكفاية 
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وتوضع أىداؼ فرعية أكثر وضوحا  وسيولة لكل ىدؼ رئيس بيدؼ تحقيق األىداؼ العامة 
(Thomas,2007,p14).

 تحديد وتحميل المخاطر وتقسيميا حسب طبيعتيا ودرجة تأثيرىا واحتمالية حدوثيا: .1

ىذا تتعرض أؼ مؤسسة لمعديد مف المخاطر التي قد تؤثر عمى تحقيق أىدافيا وقد يكوف 
الخطر نتيجة عوامل داخمية أو خارجية والبد مف تحديد المخاطر وتحميميا لمتعرؼ عمى المخاطر 
الناتجة عف عمميات الغش والتالعب واالحتياؿ وكذلؾ المخاطر الكبرػ ذات األىمية والتأثير 

 الجوىرؼ التي قد تواجو المؤسسة ومدػ احتمالية تكراراىا.
صناعية والقانونية والتشغيمية المتغيرة مف الضرورؼ أف يتـ ونظرا  لمظروؼ االقتصادية وال

 ،الخيروابية وفقا  ليذا التغير )تحميل المخاطر وتقييميا بشكل دورؼ ومستمر، لتعديل الضوابط الرق
 (.433-398و،ص2013
 مواجية المخاطر التي تواجو المؤسسة: .1

بعد تحميل وتقييـ وتقسيـ المخاطر التي قد تواجو المؤسسة والتعرؼ عمى أسباب ىذه 
المخاطر سواء كانت ناتجة عف عوامل داخمية أو خارجية تكوف المؤسسة قادرة عمى اتخاذ ووضع 

 كافة اإلجراءات الالزمة لمواجية والسيطرة عمى تمؾ المخاطر. 
القياـ بدراسة جميع المخاطر سواء كانت داخمية أو وعميو يرػ الباحث أنو عمى اإلدارة 

خارجية وأيضا  احتماالت حدوثيا وكيفية إدارتيا، كما أنو عمى اإلدارة إعطاء األىمية لممخاطر التي 
 ليا تأثير جوىرؼ وفعاؿ عمى أىداؼ المؤسسة.

 ثالثاا: األنشطة الرقابية:
واإلجراءات واألنشطة التي تضعيا تتمثل األنشطة الرقابية في كافة السياسات والقواعد 

اإلدارة  لمتأكد مف تنفيذ تعميماتيا وتحقيق أىدافيا، ولمتحكـ في المخاطر التي قد تواجو تحقيق تمؾ 
األىداؼ بحيث يتـ تطبيقيا مف قبل مستويات مختمفة داخل المنظمة، وتمتد األنشطة الرقابية  ألبعد 

 (.178و،ص2010يهذٌ،) الية عادلة وذات مصداقيةمف األنظمة المحاسبية لضماف إيجاد قوائـ م
صو2002) ارينز ولوباؾوقدر عرفيا  بأنيا كافة السياسات واإلجراءات التي  (385،

تساعد في تحقيق أىداؼ الوحدة االقتصادية، باإلضافة إلى السياسات واإلجراءات الخاصة بمكونات 
المستخدمة في التعرؼ عمى المخاطر التي الرقابة األخرػ لمتأكد مف سالمة التصرفات الموضوعة و 

 تعيق تحقيق أىداؼ الوحدة. 
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واألنشطة الرقابية الُمعدة والمصممة الكتشاؼ ومنع االنحرافات واألخطاء في البيانات 
 .(2012ص،و2012)أميف، المحاسبية تساىـ في وجود قوائـ مالية موثوؽ فييا

 ما يالئمو: بلتصنيف تمؾ األنشطة كل حسويمكف حصر األنشطة الرقابية في ثالثة فئات 
: كافة السياسات واإلجراءات التي يتـ وضعيا بيدؼ منع وقوع األخطاء األنشطة الوقائية .1

 (:ـ2002ارينز ولوباؾ،والمخالفات ويندرج ضمنيا األنشطة التالية)
 الفصل المالئـ بيف الواجبات. - أ
 التصريح المالئـ لمعمميات المالية واألنشطة. - ب
 المستندات والسجالت المالئمة. - ت
 األنشطة الكتشافية: اإلجراءات التي يتم وضعيا بيدف اكتشاف النحرافات لحظة وقوعيا .2

 (.420و،ص2013الخيرو، ويندرج ضمنيا األنشطة التالية )
جراء المطابقات الدفترية والمراجعات التحميمية. - أ  التحقق والجرد الفعمي عمى األصوؿ وا 
األداء المالئـ: تقييـ أداء العامميف في كافة المستويات التنظيمية والتنفيذية مراجعة وتقييـ  - ب

 لمتعرؼ عمى نقاط الضعف واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتصحيح.
 مقارنة البيانات الداخمية مع مصادر خارجية. - ت
 الفحص الدورؼ لممستندات والعمميات المالية والتشغيمية. - ث
 دوراف الموظفيف. - ج
وىى اإلجراءات التي تتخذىا الوحدة بيدؼ تصحيح األخطاء واالنحرافات  حية:األنشطة التصحي .3

 وتندرج ضمف المكوف الخامس لنظاـ الرقابة الداخمية "المراقبة".

 رابعاا: المعمومات والتصال:
تعرؼ نظـ المعمومات واالتصاؿ بأنيا مجموعة الطرؽ المستخدمة لتحديد وتجميع وتبويب 

ارينز ولوباؾ، المالية لموحدة، وتحديد المسؤولية عف األصوؿ المرتبطة بيا )وتحميل العمميات 
  (.391،صو2002

بأنيا عممية استخداـ معمومات ذات جودة عالية في  (226و،ص2013الجرد، وقد عرفتيا)
 دعـ الرقابة الداخمية وتبادؿ المعمومات مع األطراؼ الداخمية والخارجية.
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لداخمية فعاؿ البد مف أف تكوف المعمومات واالتصاالت مالئمة وحتى يكوف نظاـ الرقابة ا
وفي الوقت المناسب وكذلؾ العمل عمى وجود نظاـ معمومات يساىـ في إعداد تقارير سميمة وتبادؿ 

 .ـ(2007جمعة، البرغوثي،) المعمومات مع أطراؼ داخمية أو خارجية في المؤسسة
و،2007)مميود، خل المنشأة منياوالمعمومات داوىناؾ عدة معايير لتقييـ االتصاؿ 

  :(67ص

 ىل المعمومات تصل المستخدميف في الوقت المناسب؟ .1
 ىل ىذه المعمومات تفيد في تقييـ أداء المنشأة؟ .2
 ىل يتـ تحديد الواجبات المسؤوليات عمى نحو جيد؟ .3
 ىل ىناؾ أدوات تنذر وتنبو بوجود أمور عالقة. .4
 المستويات في اتخاذ القرارات الخاصة بتحسيف اإلنتاج؟ىل تشارؾ اإلدارة كافة  .5
ىل وسائل االتصاالت مع األطراؼ الخارجية كالعمالء والزبائف والمورديف كافية لمحصوؿ  .6

 عمى معمومات لتحسيف وتطوير المنتجات.

أف وجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ وكفؤ ضروريا  لتوفر المعمومات المالئمة وفي فوعميو 
 المناسب لألطراؼ الداخمية والخارجية لممؤسسةالوقت 

 خامساا: المراقبة والمتابعة:
مما ال شؾ فيو بأف النظـ الرقابية التي تحددىا وتضعيا المنشأة داخل مكونات الرقابة 
الخمسة يكوف ليا أثر عمى تخطيط المراجع وكيفية أداؤه لعممية المراجعة لذلؾ تعتبر المراقبة 

ومات نظاـ الرقابة الداخمية والتي تؤثر ايجابيا  عمى ُحسف سير وتطوير العمل ضرورية الستكماؿ مق
 .(179و،ص2010ميدؼ،الرقابي في المنشأة )

تعريفيا بأنيا المتابعة الدورية والتقييـ المستمر لكافة لمكونات الرقابة الداخمية لتحديد كما تـ 
اء التحديث والتطوير المطموب لمواكبة عما إذا كانت تعمل كما ىو مخطط لو ومطموب، وذلؾ إلجر 

الظروؼ لتفادؼ تقادـ نظاـ الرقابة الداخمية مع مرور الزمف وتغير الظروؼ فيصبح نظاـ الرقابة 
غير مناسب، حيث المعمومات التي يستند إلييا في التغيير والتحديث تأتي مف مصادر مختمفة 

لداخمي والتقارير االستثنائية عف أنشطة تقرير المدقق اكدراسة واقع نظاـ الرقابة الداخمية و 
 (. John Wiley & Sons,1998الرقابة)
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المراقبة ىي عممية تقييـ مستمر ودورؼ لنظاـ الرقابة الداخمية األمر الذؼ   فإفوعميو 
 ينعكس عمى عمل المراجع عند التخطيط لعممية المراجعة.

 ويمكن تمخيص عناصر الرقابة الداخمية كالتالي:

 (: عناصر الرقابة الداخمية2.1)جدول 
 العناصر التعريف الرقابة عناصر

 تحدد التي والتصرفات السياسات واإلجراءات الرقابة بيئة
 واإلدارة اإلدارة مجمس نظر ووجية المنشأة اتجاه
 الداخمية الرقابة أىمية بخصوص والُمالؾ العميا
 لموحدة

 .الييكل التنظيمي 
 .االستقامة والقيـ األخالقية 
  فمسفة االدارة في القياـ بعمميا ونمط

 التشغيل.
  حدود اشتراؾ لجنة التدقيق ومجمس

 اإلدارة في المسؤولية.
  الممارسات والسياسات الخاصة

 بالموارد البشرية.
 

 المتعمقة المخاطر وتحميل أف تقـو اإلدارة بتحديد المخاطر تقدير
 المالية القوائـ بإعداد

 الخطر عمى تؤثر التي العوامل تحديد 
 الخطر حدوث إمكانية . 
 الخطر إدارة قرار . 

 األنشطة
 الرقابية

السياسات والقواعد واالجراءات واألنشطة التي 
تضعيا اإلدارة  لمتأكد مف تنفيذ تعميماتيا وتحقيق 
أىدافيا ولمتحكـ في المخاطر التي قد تواجو 

 تحقيق تمؾ األىداؼ

 الرقابية األنشطة أنواع : 
 لمواجبات الكافي الفصل . 
 واألنشطة لمعمميات المالئـ الترخيص 
 الكافية والمستندات السجالت . 
 األصوؿ عمى المادية الرقابة . 
 األداء عمى المستقمة االختبارات 

 المعمومات
 واالتصاؿ

 وتجميع لتحديد المستخدمة الطرؽ  مجموعة
 لموحدة المالية العمميات وتحميل وتبويب

  بالتبويب أىداؼ المراجعة المرتبطة
 التوقيت الترحيل وتمخيص العمميات

 التوجيو
 والمتابعة

 لمكونات لكافة المستمر والتقييـ الدورية المتابعة
 كما تعمل كانت اذا عما لتحديد الداخمية الرقابة
 ومطموب لو مخطط ىو

 متابعة مدػ االلتزاـ بنظاـ الرقابة 

 (11ـ، ص2010الغباف، ىمدني،) :المصدر
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 :الرقابة الداخمية في المصارفنظام  1.1.1
و،1998) عبدهللا، تمارس الرقابة عمى المصارؼ مف خالؿ ثالثة أنواع مف الرقابة 

 :(71ص
: تمارس مف خالؿ األجيزة الفنية التابعة لإلدارة العميا لممصرؼ ترفع الرقابة الداخمية .1

 رجة في ىذه التقارير.تقاريرىا إلى مجمس اإلدارة أو المدير المفوض وتتابع المالحظات المد
تمارس مف خالؿ مراقبيف الخارجيف غير مرتبطيف باإلدارة العميا يتـ  الرقابة الخارجية: .2

 العامة لممساىميف. تعيينيـ بقرار مف الييئة
: وىى تمثل رقابة الجيات الرسمية التي تمارس بواسطة أجيزة فنية رقابة سمطة النقد .3

 متخصصة وبأدوات ووسائل مختمفة.

 خطوات الرقابة الداخمية: 1.1.1
 تحديد معايير األداء. .1

تعتبر عممية تحديد المعايير واألىداؼ الخطوة األولى في نظاـ الرقابة الداخمية وتعتمد عمى 
التخطيط وتتمثل بوضع خطط أو مستويات لألداء المطموب تحقيقيا لكافة أنشطة المشروع وتختمف 

 ،ماىر)ية، والنتائج البد أف تكوف قابمة لمقياس ىذه المستويات باختالؼ المستويات التنظيم
 (.28و،ص2005

 قياس األداء الفعمي: .1
تأتي عممية قياس األداء الفعمي الخطوة الثانية بعد تحديد معايير األداء وتعتمد عمى مدػ 
صدؽ المعايير الموضوعة فييا، ويجب أف يتوافر في عممية قياس األداء الموضوعية، وبالرغـ مف 

 (.ـ2004القريوتي،المعايير الكمية يجب أال تؤخذ كبديل عف المقاييس النوعية )سيولة 

 تقييم النتائج التي تم التوصل إلييا. .1
 بالمستيدفة الفعمية النتائج تعتبر ىذه مف الخطوات الميمة بعد قياس األداء وفييا يتـ مقارنة

 إلى بحاجة الوضع يكوف  انحرافا   ىناؾ كاف إذا أما لمسيطرة، خاضعا   فإف األداء متطابقة كانت فإذا
ذا سيمة المقارنة عممية تكوف  كميا   المعيار كاف فإذا تصحيح، صعبة  المقارنة تكوف  وصفيا   كاف وا 

 .(18و،ص2011،ديرؼ )
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 إجراء التصحيحات الالزمة لمعالجة النحرافات. .1
تمثل ىذه المرحمة ىدؼ الرقابة الداخمية والمتمثل في اكتشاؼ األخطاء واالنحرافات والعمل 
عمى تصحيحيا، واإلجراءات التصحيحية ممكف تكوف "تعديل في الخطة، تدريب موظفيف، زيادة 
عددىـ، تحفيزىـ أو القضاء عمى المعوقات وضمانا لعدـ ظيور االنحرافات مرة أخرػ يجب معرفة 

 (.256و،ص2001)حجاج ،ا الحقيقية والعمل عمى عالجيا أسبابي

 األساليب التي يمكن استخداميا في الرقابة: 1.1.1
يقع عمى عاتق المدقق أف يقوـ بتوثيق لفيمو لنظاـ الرقابة الداخمية ولمنظاـ المحاسبي في 

 المؤسسة وكذلؾ تقييـ لممخاطر، وىناؾ عدة طرؽ لمتوثيق منيا:

: مجموعة مف األسئمة واالستفسارات تتناوؿ كافة أنشطة المؤسسة يتـ توزيعو عمى الستبيان .1
العامميف فييا لمحصوؿ عمى إجابات حوؿ تمؾ االستفسارات، وىو قائمة نموذجية يتكوف مف عدة 
محاور تشمل جميع العناصر واألسس السميمة لما يجب أف يكوف عميو نظاـ الرقابة، ومف ثـ 

ت لموقوؼ عمى مدػ فعالية وكفاية نظاـ الرقابة الداخمية ومف مميزات وعيوب يتـ تحميل اإلجابا
 :(185صو،2009)الرماحي، ىذه الطريقة 

 المميزات:
 سيولة االستخداـ لجميع المستويات. - أ
 المرونة في إبراز خصائص النظاـ - ب
 توفير الوقت لممراجع ألنيا قائمة نموذجية. - ت

 العيوب:
 ألنو يحتوؼ عمى خطوط عامة تنطبق عمى جميع المشاريع.عدـ مراعاة ظروؼ كل مؤسسة  - أ
 عدـ الخوض في التفاصيل ألف اإلجابات محددة حسب األسئمة. - ب
 إغراء المراجع باالكتفاء بما ورد فيو دوف إجراء التحريات األخرػ  - ت
 الممخص التذكيري: .1

الرقابة الداخمية ىو عبارة عف بياف تفصيمي لجميع اإلجراءات والطرؽ التي يتميز بيا نظاـ 
الفعاؿ والسميـ، بيدؼ االسترشاد بيا في عممية تقييـ الرقابة ولذلؾ يعتبر دليال  ومرشدا  يمكف الرجوع 

 إليو عند عممية التقييـ.
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وتتميز ىذه الطريقة بتوفير الوقت ولكف يؤخذ عمييا ال يوجد بيا تدويف كتابي وعمى كل 
 (.71،صو2015،بالؿالمناسبة لعممو )مدقق وضع األسس 

 التقرير الوصفي: .1

يتـ إعداده لتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، وفيو يتـ وصف نظاـ الرقابة الداخمية مع شرح 
مفصل إلجراءاتو عمى العمميات في المؤسسة، وعمى الرغـ مف أف ىذه الطريقة توفر درجة مرونة 
أكبر مف نظاـ االستقصاء وتتميز بالسيولة ويمكف لممدقق مف خاللو الوقوؼ عمى مدػ قوة أو 

ظاـ الرقابة إال أنو يعاب عمييا الشرح المطوؿ والمفصل إلجراءات الرقابة واحتمالية حدوث ضعف ن
 (.78و،ص2004)كالب،أخطاء السيو 

 خرائط التدفق: .1

فييا يتـ تصوير نظاـ الرقابة الداخمية ألؼ عممية مف العمميات عمى شكل خريطة أو شكل 
ارات واألقساـ المختصة بكل نشاط في بياني وىى عبارة عف "رموز أو رسومات"  توضح اإلد

جراءات العمميات التشغيمية  المؤسسة، وكذلؾ المستندات التي يتـ إعدادىا والدفاتر التي تثبت فييا، وا 
الخاصة بيا، وقد يكوف ىناؾ رموز توضح  التعارض بيف الوظائف وتراخيص العمميات واعتمادىا 

  .(63،صو2011)محسف،
( عبارة عف ىيكل مف الرموز واألشكاؿ التي 92و،ص2000وآخروف،الصحف كما عرفيا )

تعبر عف كل جزء مف نظاـ الرقابة لتوضيح التدقيق المتتالي لإلجراءات والقرارات، وتبيف كيفية 
 تحويل المستندات األولية إلى معمومات محاسبية في دفتر اليومية أو دفتر األستاذ العاـ.

ي فكرة سريعة عف نظاـ الرقابة الداخمية ومدػ جودتو وبذلؾ وتتميز ىذه الطريقة بأنيا تعط
تتفوؽ عمى االستبياف والتقرير الوصفي ولكف يعاب عمييا بأف إعدادىا يتطمب وقتا  طويال  وقد تكوف 

 صعبة الفيـ الحتوائيا عمى كثير مف التفصيالت.
ا تتميز بالسيولة وعميو ونظرا  ألف قائمة االستقصاء النموذجية تمقى قبوال  عاما  ألني

 والوضوح والبعد عف التفصيالت المممة وصعبة الفيـ سيعتمد البحث عمييا.

 
 



 

 

 ممخصال
إال أنيا تعرؼ بأنيا كافة ميا الفصل مفيوـ الرقابة الداخمية حيث تعددت مفاىيىذا تناوؿ 

السياسات واإلجراءات واألنشطة التي تصمميا وتضعيا اإلدارة واألفراد المتحكميف بيا، توضع 
بيدؼ ضماف سير العمل وتقديـ تأكيد معقوؿ عف مدػ تحقيق المؤسسة ألىدافيا بكفاءة وفاعمية 

صدار  تقارير مالية موثوقة بيا وفق القوانيف والتشريعات المعموؿ بما يضمف حماية ألصوليا وا 
توفير الحماية الكاممة أىداؼ الرقابة الداخمية مف توزيع الصالحيات والمسؤوليات و  لتحقيقو 

بعدة مراحل وىذا يدؿ عمى اتساع نطاقيا وزيادة أىميتيا، وىناؾ  خميةاالد مرت الرقابةو لممصرؼ 
وفر مقومات لتحقيق نظاـ مع ضرورة ت ال بد مف توفرىا عدة خصائص لمنظاـ الرقابي الداخمي

 رقابي فعاؿ.
 committee of sponsoring(coso)تصنيفحسب  تتكوف عناصر الرقابة الداخمية

organizations  ،مف خمس )بيئة الرقابة، تقدير المخاطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ
 والمراقبة والضبط(.

تحديد معايير األداء، قياس األداء الفعمي، كما أف ىناؾ خطوات لمرقابة الداخمية تتمثل في 
جراء التصحيحات الالزمة.  تقييـ النتائج التي تـ التوصل إلييا وا 

مكف استخداميا في الرقابة االستبياف، الممخص التذكيرؼ، التقرير الوصفي يومف األساليب التي 
 وخرائط التدفق.
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 الثالثالفصل 
 جودة التقارير الماليةمفيوم المبحث األول 

 :تمييد 1.1.1
تعتبر التقارير المالية مف أىـ مصادر المعمومات التي يعتمد عمييا مستخدمو القوائـ المالية 
ألف اليدؼ األساسي ليا ىو توفير معمومات عالية الجودة تفيد مستخدمييا في اتخاذ القرارات 

وتخفيض تكمفة رأس الماؿ، والوقوؼ عمى الموقف المالي الحالي لموحدة االستثمارية والتمويمية 
 وكذلؾ التدفقات المستقبمية وقياس والتنبؤ بحجـ المخاطر، وتخصيص الموارد بكفاءة.

فالتقارير المالية ىي ناتج ومخرجات العمل المحاسبي في أؼ مؤسسة اقتصادية، تنشأ نتيجة 
ية عمى البيانات الخاصة باألنشطة واألحداث التي تقوـ بيا إجراء العديد مف المعالجات المحاسب

جمالية ألصحاب المصالح الستخداميا في اتخاذ القرارات  الوحدة بيدؼ تقديميا بصورة مختصرة وا 
 (.7صو،2015نصر، الصيرفي، )

فالغرض األساسي لمتقارير المالية ىو إمداد  مستخدمييا بالمعمومات التي تساعدىـ في 
رارات وتساىـ في تحديد االستخداـ الكفء لمموارد، وكذلؾ تقييـ العوائد والمخاطر المتعمقة اتخاذ الق

باالستثمار، ولذلؾ يجب أف تحتوؼ ىذه التقارير عمى معمومات صادقة وعادلة عف المركز المالي 
 .(20و،ص2016أصالف، المالية )لموحدة، فالمعمومات المضممة تقمل أىمية  التقارير 

 تعريف الجودة: 1.1.1
تحقيق التميز في الخدمات أو المنتجات التي تقدميا الوحدة القدرة عمى تعرؼ الجودة بأنيا 

االقتصادية كالتقارير المالية والتي تعتبر الوسيمة لتوصيل الناتج النيائي لمنظاـ المحاسبي والمتمثل 
 Beest et al. ,2009))في المعمومات المحاسبية عمى أف تتحقق فييا الخصائص النوعية ليا 

كما تـ تعريفيا عمى أنيا سمسمة اإلجراءات والسياسات التي يتـ تصميميا لتحقيق مستوػ 
عاٍؿ مف الكفاءة والفاعمية سواء  في نوعية المنتج أو طبيعة الخدمة المقدمة، فيي تعني النوعية 

 (.14و،ص2016)النواس، الجيدة والشكل الذؼ يحقق رضا الزبوف مف المنتج أو الخدمة 
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 جودة التقارير المالية:مفيوم  1.1.1
نظرا  ألف التقارير المالية تتضمف المعمومات المحاسبية لموحدة االقتصادية، يمكف تعريف 
جودة المعمومات المحاسبية بأنيا مستوػ المصداقية الذؼ تتمتع بو ىذه المعمومات وما تحققو مف 

والتحريف وأف يتـ إعدادىا وفق المعايير المحاسبية والرقابية منفعة لمستخدمييا وخموىا مف التضميل 
 (.52و،ص2011أحمد، والقانونية، بما يحقق اليدؼ مف استخداميا)

كما ٌعرفت جودة التقارير المالية بأنيا مدػ توافر مصداقية المعمومات التي تتضمنيا التقارير 
تعريفيا عمى أنيا البساطة والوضوح  Financial Analysts Federation (FAF) المالية وقد تناولت

 Accounting (AICPA)والقدرة عمى توفير المعمومات في الوقت المالئـ، أما منظمة 

International Certified Public Accountant  فترػ الجودة بأنيا قدرة المعمومات عمى التنبؤ
 (.27و،ص2009، ومدػ مالءمتيا لميدؼ مف استخداميا )سامي

كما ُعرفت جودة القوائـ المالية بأنيا القوائـ التي تعبر بصدؽ وبصورة حقيقية عف واقع 
الشركات ألنيا خالية مف األخطاء والمخالفات والتزوير والغش وتعد الضوء األخضر لمتخذؼ القرار 

 .(14و،ص2015،محمود)فاضل، 
ير مف التحريفات الجوىرية، كما ويشير مصطمح جودة التقارير المالية "بأنو خمو تمؾ التقار 

وا عطائيا صورة حقيقة وعادلة عف المركز المالي لممؤسسة، وارتفاع قدرتيا التنبؤية في تقييـ الوضع 
 (.419-418و،ص2011)حمداف،الحالي والمستقبمي لمشركة 

ويتضح مف خالؿ التعريفات السابقة عدـ االتفاؽ عمى تعريف محدد لجودة التقارير المالية 
ناؾ اتفاؽ عمى أف اليدؼ األساس مف تحقيق جودة التقارير المالية ىو جعل القوائـ المالية ولكف ى

تعبر وتمثل بصدؽ عف األحداث واألنشطة التي قامت بيا الوحدة االقتصادية خالؿ مدة زمنية 
 محددة.

تتحقق جودة التقارير المالية البد أف تكوف المعمومات  لكي فإنوووفقا  لمتعريفات السابقة 
المدرجة في تمؾ التقارير مالءمة وتمثل الواقع بصدؽ حتى تمكف مستخدمييا مف اتخاذ القرارات بما 

 تحقق اليدؼ مف استعماليا.
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103-87ويتـ تقييـ مصداقية وموثوقية وجودة التقارير المالية بواسطة عدة معايير ذكرىا )

Dorothykkk,1996,p:)

ومخالفات حجـ الدعاوؼ القضائية المرفوعة ضد مجمس اإلدارة مف حممة األسيـ لوجود أخطاء   .1
 جوىرية في القوائـ المالية.

حجـ الدعاوؼ القضائية المرفوعة مف ىيئة سوؽ الماؿ بسبب مخالفة اإلدارة لمعايير العرض  .2
 واإلفصاح.

 لمخالفات حوؿ تطبيق السياسات المحاسبية.معدؿ دوراف المدقق الخارجي نظرا   .3
 طبيعة ونوعية مالحظات المدقق الخارجي عمى القوائـ المالية. .4

 حوؿ مؤشرات قياس جودة التقارير المالية كالتالي:  (60و،ص2012)الرشيدؼ، بينما اختمف رأؼ 
 .جودة األرباح - أ
 إدارة األرباح. - ب
 تنبؤات المحمل المالي. - ت
 عدـ تماثل المعمومات. - ث

أف معيار الجودة في القوائـ والتقارير المالية ىو مدػ (p2003,Nashwa ,6) ما ذكرت وك
االلتزاـ بتطبيق المبادغ والمعايير المحاسبية والتي تعتبر أساسا  إلعداد القوائـ والتقارير المالية التي 

 ُتمكف مستخدمييا مف اتخاذ القرارات الرشيدة.

 التقارير المالية:العوامل المؤثرة في جودة  1.1.1
تعد جودة التقارير المالية اليدؼ األساس لممؤسسات والشركات والذؼ تسعى لتحقيقو بما 
يخدـ مستخدمييا في اتخاذ القرارات الرشيدة وىناؾ العديد مف المقومات والعوامل التي تؤثر في 

 :(55و،ص2009التقارير المالية )أبو حماـ، جودة المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا 
 واآللية اليدوية األجيزة المحاسبيةكالمعدات و  المادية المكوناتتشمل كافة : المادية المقومات .1

 .المحاسبية المعمومات إنتاج المستخدمة في
 تتمثل في األفراد القائميف عمى تشغيل النظاـ المحاسبي والعامميف فيو.: البشرية المقومات .2
 .ووظائفو بميامو لمقياـ لنظاـا الالزمة لتشغيل األمواؿ تتمثل في: المالية المقومات .3
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 النظاـ لتشغيل الالزمة والبيانات التطبيقية اإلجراءات مف مجموعة وتتضمف: بيانات قاعدة .4
 .أىدافو وتحقيق

 : لمتقارير الماليةالخصائص النوعية 1.1.5
عدة خصائص نوعية المدرجة في التقارير المالية أف يتوافر في المعمومات المحاسبية يجب 

 وحددتيا المعايير الدولية في نوعيف أساسييف: حتى تكوف مفيدة لمستخدمييا في اتخاذ القرارات
 مة:ءالمال .1

ويجب عمى أنيا المعمومات القادرة عمى التأثير في قرار المستخدـ، تعرؼ مالءمة المعمومات 
 (.41و،ص2009حميدؼ،لسابقة )تقبل وتصحيح التنبؤات ابالمس يكوف لدييا القدرة عمى التنبؤأف 

وتعد المعمومات مالئمة إذا كانت تساعد مستخدمييا عمى اتخاذ القرارات السميمة مف بيف 
)درويش، البدائل المتاحة، بشرط توافر الخصائص األخرػ التي تتسـ بيا المعمومات المفيدة 

 (.ـ1978
وعميو يؤكد الباحث عمى أنو حتى تكوف المعمومات مفيدة لمستخدمي القوائـ المالية يجب أف 
تكوف مالئمة وليا القدرة في التأثير عمى قراراتو مف خالؿ تصحيح العمميات السابقة والحالية والتنبؤ 

 بالمستقبل. 
 وحتى تكون المعمومات مالئمة يجب أن تتوافر فييا عدة خصائص فرعية:

: يعني التوقيت المالئـ بأف تتوفر المعمومات لمستخدمييا في الوقت المناسب التوقيت المالئم - أ
حيث إنو كمما كاف ىناؾ سرعة في توصيل المعمومات كاف ىناؾ احتمالية تأثير أكبر عمى 

ذا كاف  تأخير في توصيل المعمومات كاف ىناؾ ثقة بعدـ مالئمة المعمومات  ىناؾقراراتيـ، وا 
 (.266ـ، ص2007مة، المخاد)

القدرة في في وتكوف المعمومات مفيدة عندما تتوافر في الوقت المناسب قبل أف تفقد منفعتيا 
 (.42و،ص2009حميدؼ،) التأثير عمى قرارات المستخدـ المتنوعة

يجب أف تتميز المعمومات بالقدرة عمى التنبؤ باألداء المالي المتوقع لموحدة : ؤيةالقدرة التنب - ب
االقتصادية، وبقدرة الوحدة عمى مواجية األحداث المتوقعة، ألف مستخدمي القوائـ المالية ييتموا 
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باألداء المتوقع وبقدرة الوحدة عمى دفع توزيعات األرباح والتوقعات حوؿ أسعار األسيـ 
 (.114و،ص2011لجوىر، االمستقبمية )

يجب أف تتسـ المعمومات بالقدرة عمى توفير األساس الذؼ يستند إليو المستخدـ في التنبؤ و 
 (.kam, 1986, p 703باألحداث المستقبمية )

 التغذية العكسية لمتنبؤات السابقة: - ت

ىي قدرة المعمومات عمى تقديـ تغذية عكسية عف األحداث التاريخية لتقييـ وتصحيح 
التوقعات السابقة، وتعزيز التوقعات الحالية، فالمعمومات المالئمة تقدـ رؤية مستقبمية وتغذية عكسية 
في نفس الوقت وذلؾ لتحسيف قدرة مستخدميا في اتخاذ القرار الرشيد فبدوف الرجوع إلى الماضي 

 (.84و،ص2011) عمي، يكوف التنبؤ بالمستقبل غير مكتمل
ضرورة توافر الخصائص الفرعية في المعمومات حتى يستطيع وعميو يؤكد الباحث عمى 

المستخدـ الحكـ عمى مدػ مالءمتيا ومساىمتيا في اتخاذ قراراتو السميمة والرشيدة، حيث إف توفر 
ف لـ تتوفر لف يكوف ليا تأثير في عممية  المعمومات في الوقت المناسب يساعد في اتخاذ القرار وا 

 ى تقييـ الماضي وتصحيحو وكذلؾ التنبؤ بالمستقبل.تساعده عملف اتخاذ القرار و 

 التمثيل الصادق: .1

ة الثانية التي يجب أف تتوافر في المعمومات يتعتبر خاصية التمثيل الصادؽ الخاص
المحاسبية بعد خاصية المالءمة ويقصد بالتمثيل الصادؽ ىي مطابقة المعمومات المدرجة في 

داث والعمميات المحاسبية بأمانة وصدؽ والتي حدثت فعال  التقارير المالية مع ما مثمتو مف األح
 (.114و،ص2011الجوىر، )

( بأنيا تمثيل العمميات المحاسبية لمواقع العممي، الذؼ 11،صو2013، نواؿ)يا توقد عرف
 يعكس األحداث الفعمية التي تمارسيا الوحدة بصدؽ مضمونيا "جوىرىا" وليس مجرد شكميا.

ص2014زوينة،كما أكدت ) حتى تكوف المعمومات مفيدة البد أف تمثل بصدؽ  (33و،
 العمميات واألحداث االقتصادية والواقع الذؼ تعبر عنو بموضوعية 

بناء  عمى ما سبق لكي تتسـ المعمومات بالصدؽ البد أف تمثل تمؾ المعمومات العمميات و 
 مدة معينة. ؿاألحداث االقتصادية التي حدثت في الوحدة خال
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وحتى تتحقق صفة التمثيل الصادق في المعمومات يجب أن يتوافر فييا الخصائص 
 الفرعية التالية:

 الكتمال: - أ
َجةأٌتكىٌانًعهىياخانًذسجحفٍانقىائىانًانُحكايهحدسةأهًُتهاانُسثُحوتكهفتها،

لتالي تصبح أو عدـ إدراج أؼ معمومة يجعل القوائـ المالية خاطئة أو مضممة وبادُجإٌدزف
 المعمومات  غير صادقة التمثيل.

(  عمى أف المعمومات المدرجة في البيانات المالية 115و،ص2011الجوىر، كما أكدت )
 يجب أف تكوف كاممة ضمف الحدود المادية والتكمفة حتى ال تفقد مالءمتيا.

وأف تكوف المعمومات كاممة سواء مف خالؿ القوائـ المالية أو مف خالؿ المالحظات التفسيرية 
 .(14و،ص2015)بكارؼ، مثال  اإلفصاح عف استثمارات المالؾ ومسحوباتيـ 

 الحياد:  - ب

وىى تعني بأف المعمومات المدرجة في القوائـ المالية غير متحيزة في خدمة طرؼ دوف 
 (114و،ص2011الجوىر، طرؼ آخر، أو لتحقيق أىداؼ خاصة بل لالستخداـ العاـ دوف تحيز) 

ص2007المخادمة،وقد عرؼ ) ( الحياد بأنو عدـ التحيز الممارس مف قبل القائـ 268و،
لمالية بغرض الوصوؿ إلى نتائج معدة مسبقا  أو لمتأثير عمى سموؾ بإعداد وعرض المعمومات ا

مستخدميا في اتجاه معيف، فالمعمومات غير الحيادية ال يمكف الوثوؽ فييا أو االعتماد عمييا في 
 عممية اتخاذ القرارات.
ص2006)الحيالي وآخروف، كما عرفو  ( بأنو يجب أف تتسـ المعمومات المالية 134و،

 موىا مف االنحياز حياؿ المصالح المتعارضة المستخدمة لتمؾ المعمومات.بالحياد وخ
في ضوء ما سبق يؤكد الباحث عمى أنو يجب أف تتميز المعمومات المحاسبية بالحياد بأف  

 تخدـ المعمومات المالية مستخدمييا كافة  دوف التحيز لطرؼ عمى حساب طرؼ آخر.
 الخمو  من األخطاء: - ت

يقصد بالخمو مف األخطاء ىو أف تكوف المعمومات خالية بدرجة معقولة مف األخطاء 
)أبو بكر، والمخالفات والتحيز وأف تعبر بصدؽ عما تزعـ أف تعبر عنو أو المتوقع أف تعبر عنو 

 (.117و،ص2011
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 مقومات جودة المعمومات المحاسبية: 1.1.1
ص2016أوضح )شعراني،  بأف تحقيق مستوػ الجودة لممعمومات يتـ مف  (26-25و،

 خالؿ زيادة كمية المعمومات المفصح عنيا والتي تؤدؼ إلى:

تحقيق جودة القوائـ المالية األمر الذؼ يؤدؼ إلى زيادة الثقة في المعمومات المحاسبية وتخفيض  .1
 خطر التقديرات الخاطئة لممحمميف.

 درجة عدـ تماثل المعمومات في السوؽ.تحسف في درجة سيولة األسيـ نتيجة انخفاض  .2

 :قيود ومحددات توصيل المعمومات لمستخدمييا 3.1.7
 األىمية النسبية:  .1

( " بأنيا حجـ الحذؼ أو العرض (FASB يوقد عرفيا مجمس معايير المحاسبة األميرك
الخاطئ لممعمومات في ظل الظروؼ المحيطة والتي قد تجعل حكـ المستخدـ ضعيف ألنو يعتمد 

 عمى معمومات قد تتغير أو تتأثر بالحذؼ أو العرض الخاطئ".
 وتعد األىمية النسبية الخاصية التي تحكـ الخصائص النوعية لممعمومات وتقسميا:

دراجيا في التقارير المالية ألنيا تؤثر في  - أ ىامة نسبيا  ويجب معالجتيا بدقة وبطريقة سميمة وا 
 قرار المستخدـ وبالتالي ىي مالئمة.

ميمة وفي حاؿ عدـ إظيارىا أو معالجتيا بطريقة سميمة ودقيقة ال تؤثر عمى قرار غير  - ب
 (.272و،ص2009)العبدهللا،المستخدـ وبالتالي ىي معمومات غير مالئمة

 تكمفة المنفعة: .1

المعمومات بأنيا سمعة تباع وتشترػ وبالتالي إنتاجيا يحتاج لتكاليف،  Hiltonيصف
الضرورؼ أال تتجاوز تكاليفيا المنفعة المتحققة مف خالليا  واستخداميا يولد منفعة، ومف

(11.(Hilton , 1999,p

فالمعمومات التي ال ترتبط وال تخدـ أىداؼ مستخدمي القوائـ المالية تعتبر معمومات غير 
ميمة وال يوجد داع لإلفصاح عنيا، وال يجب إنتاجيا وتوزيعيا إال إذا كانت المنافع المتولدة منيا 

ال ستتكبد المؤسسة خسائر في حاؿ اإلفصاح عنيا ) ،2013مرداف، أكبر مف تكمفة إنتاجيا وا 

 (.230ص



53

 

 الصفات التي يجب توافرىا في مستخدم المعمومات المحاسبية:  1.1.8
المعمومات الجيدة ىي المعمومات التي تمكف مف اتخاذ القرارات  المستخدـمف وجية نظر 

يجب أف و االستثمارية أو التمويمية الرشيدة ولذلؾ يجب أف تكوف تمؾ المعمومات واضحة ومفيومة 
عمي، ذكرىا )مجموعة مف الصفات حتى يكوف الحكـ عادال   تتوفر في مستخدمي القوائـ المالية

 (:95-94و،ص2011
 محتوػ القوائـ المالية. وتحميل القدرة عمى إدراؾ وفيـيو أف يكوف لد .1
 تخاذ القرارات السميمة والمالئمة.االستخداـ الصحيح لممعمومات في ا .2
 أنواع المعمومات.أف يكوف لديو الخبرة لمتعامل مع كافة  .3

المعمومات المدرجة في القوائـ والتقارير المالية يجب أف تكوف مفيومة  فإفوبناء  لما سبق 
كوف لديو الخبرة والقدرة عمى فيميا وتحميميا التخاذ القرارات يلمستخدـ المعمومات، الذؼ يجب أف 

المالئمة حيث إنو مف غير المنطقي أف يكوف مستخدـ المعمومات ال يتوافر فيو الحد األدنى مف 
 لمعمومات. الفيـ لتمؾ ا

 األطراف التي تتأثر وتؤثر في التقارير المالية: 1.1.9
 المالية:  التقاريرمستخدمو  1.1.9.1

( مستخدمي التقارير AICPAىيئة المبادغ المحاسبية التابعة لممعيد األمريكي ) صنفت
 :(199و،ص1998)حناف، المالية إلى صنفيف

 مستخدمون داخميون:أولا: 

األطراؼ التي ليا صمة مباشرة بعمل ونشاط المنشأة واستخداـ مواردىا وىى تتضمف كافة 
عمى الرغـ مف أف اإلدارة ىي التي تقـو بإعداد التقارير  كاإلدارة البشرية واالقتصادية لتحقيق أىدافيا

المالية إال أنيا ُتعد الطرؼ األوؿ واألكثر استخداما  ليا، وذلؾ لمحصوؿ عمى مؤشرات لتقييـ األداء 
 (.60و،ص2006شبير، الكفاءة وألغراض التخطيط والتنظيـ واإلدارة واتخاذ القرارات المستقبمية )و 

وعميو يرػ الباحث بأف التقارير المالية ميمة لإلدارة في توجيو وتقييـ عممياتيا والوضع 
 المالي لموحدة وتقييـ أداء العامميف لدييا وُتستخدـ في التخطيط والتنبؤ بالمستقبل.
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 المستخدمون الخارجيون:ثانياا: 

 يمكف تصنيف المستخدموف الخارجيوف إلى صنفيف مف ليـ مصالح مالية مباشرة بالمنشأة
 ومف ليـ مصالح مالية غير مباشرة.

 اإلدارة:  1.1.9.1
متمثمة في التخطيط تحقيق أىداؼ المؤسسة مف خالؿ األنشطة التي تمارسيا والتسعى إلى 

يقع عمى عاتقيا إعداد ، و والرقابة بما يضمف االستغالؿ األمثل لمموارد المتاحةوالتوجيو والتنظيـ 
و،2016والوضع المالي ليا)السامرائي،  التقارير المالية التي تعكس األنشطة التي تمارسيا

 (.43ص
 مينة المحاسبة: 1.1.9.1

وتستمـز  ىي مجموعة القواعد واألصوؿ التي يجب أف يمتـز بيا صاحب المينة المحاسبية
منو سموكا  معينا  لممينة يجب أف يمتـز بو عند ممارسة عممو كالشمولية والسيولة والوضوح واالنتظاـ 

 (.43ص،ـ2016السامرائي،والقابمية لمتطبيق.)
 
 رير المالية:امستخدمي التقفئات أىم 1.1.11

 المستثمرون الحاليون والمرتقبون:  .1

ويعتبروف أصحاب المصمحة الرئيسية في معرفة المستثمروف الحاليوف ىـ مالؾ المنشأة 
المعمومات المحاسبية المدرجة في التقارير المالية لتقييـ أداء المؤسسة بشكل دورؼ ذلؾ التخاذ 
القرارات المتعمقة بشراء أسيـ جديدة أو االحتفاظ باألسيـ التي بحوزتيـ أو بيعيا، وقياس نتائج 

 تيا مع المؤسسات المماثمة.أعماؿ المؤسسة مف ربح أو خسارة ومقارن
أما المستثمروف المرتقبوف فيكمف اىتماميـ بالمعمومات المحاسبية وذلؾ لمعرفة جدوػ 

 (.95و،ص2011) عمي، شراء أسيميا مف عدمو االستثمار في ىذه المؤسسات ب

 المقرضون الحاليون والمرتقبون: .1
ة السندات والمؤسسات يتمثل ىذا الصنف في المقرضيف العادييف مثل المصارؼ أو حمم

المالية المختمفة والذيف يستخدموا المعمومات المحاسبية لتقييـ مخاطر االئتماف والقروض ومدػ 
مقدرة المؤسسات عمى سداد ديونيا والتزاماتيا في التاريخ المحدد، فيؤالء يركزوا عمى الضمانات 
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كانت المنشأة قادرة عمى سداد التي توفرىا تمؾ المؤسسات عمى السندات والقروض وتقييـ إذا ما 
  (.5و،ص1999وىالؿ، ،الداىورؼ التزاماتيا في الوقت المحدد مف عدمو )

 الموردون والعمالء: .1
 لمتأكد مف مركزىا المالي ييتـ الموردوف والعمالء بالمعمومات المحاسبية الخاصة بالمؤسسات

باالستمرار في التعامل مع المؤسسة مف عدمو، وكذلؾ لدراسة قدرة وذلؾ التخاذ القرارات الخاصة 
المؤسسة عمى االستمرارية خاصة  في حاؿ وجود تعامالت طويمة األجل بينيـ، ولكف العمالء 

 .(33و،ص2005)الشمتوني، ييتموف عمى مدػ أقصر مف المقرضيف

 الموظفون: .1
المحاسبية المدرجة في التقارير المالية ييتـ الموظفوف العامموف في المؤسسات بالمعمومات 

 (. 33و،ص2005)الشمتوني،  زلتقييـ أداء المؤسسة وقدرتيا عمى دفع أجورىـ وتعويضاتيـ والحواف

 الدوائر والسمطات الحكومية: .5
 (:ـ2006)شبير،المالية بتنوع الدوائر والسمطات كالتالي رتتنوع استخدامات التقاري

: "ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الجمارؾ لوزارة الماليةالدوائر الضريبية التابعة  - أ
 والمكوس" بيدؼ تقدير الضرائب المستحقة عمى الشركات.

: ييتموف بالمعمومات إلجراء التحميالت المالية بغرض تقديـ االستشارات المحممون الماليون  - ب
 .المالية المتعمقة بالقرارات االستثمارية

 بالمعمومات وذلؾ لمفصل في المنازعات القضائية.  : تيتـالسمطات القضائية - ت
 خدمة لمتقارير المالية منيا:ت( بعض الفئات المسم2005،كما ذكر )الشمتوني

: تيتـ بالمعمومات ألغراض التخطيط والتنمية المستدامة وتقييـ مدػ مساىمة وزارة التخطيط - أ
 المؤسسة في دعـ االقتصاد الوطني. 

: تيتـ بالمعمومات لغرض إحصاءات الدخل القومي لمختمف القطاعات اإلحصاءجياز  - ب
 االقتصادية 
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: تيتـ بالمعمومات المحاسبية لدراسة امكانية قبوؿ تداوؿ األوراؽ أسواق المال والبورصات - ت
 المالية  لممؤسسة مف عدمو وفقا  المعايير المعموؿ فييا.

 يج لالقتصاد الوطني وتبادؿ المعمومات.: تيتـ بالمعمومات المحاسبية لمترو الغرف التجارية - ث
 .: ييتموف بالمعمومات ألغراض البحث العمميالباحثين وطالب العمم - ج
: تطمع عمى التقارير المالية بيدؼ تقييـ مدػ التزاـ المصارؼ باألنظمة والقوانيف سمطة النقد - ح

 .تحقيقا  ألغراض الرقابة والتفتيش
 مراقب الحسابات: .1

لالطالع عمى كافة التقارير واإليضاحات المرفقة بيا إلبداء رأيو يحتاج مراقب الحسابات 
حوؿ مدػ عدالة القوائـ المالية والتأكد إذا ما أُعدت وفقا  لممبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا، فتقرير 

 (.56و،ص2014، زوينةالمراقب ىو بمثابة عنصر ثقة وتأكيد لمقوائـ المالية )
المعمومات، نتج عنو تنوع في احتياجاتيـ واستخداميـ لمتقارير فالتنوع في فئات مستخدمي 

المالية ولكف ىناؾ أغراض مجتمعة بيف كافة األطراؼ المستخدمة حددتيا لجنة معايير المحاسبة 
 لدولية

تبعا  والتي تختمف  مفئات المستخدمة التقارير الماليةتشكل التقارير المالية أىمية بالغة لوعميو 
  .يسعى كل منيـ إلى تحقيقيا ويجب أف تخدـ تمؾ التقاريراألىداؼ التي  الختالؼ

 :المصارفالمعمومات في القوائم المالية لدى أىمية  1.1.11
التجارية، وتشمل  المصارؼالمحاسبي لدػ  تتعتبر القوائـ المالية مخرجات نظاـ المعموما

قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوؽ المساىميف، 
واإليضاحات التفسيرية والتي تعتبر مكممة لمقوائـ المالية، فيتـ عرض ىذه القوائـ لتوفير المعمومات 

 التي تساعد مستخدمييا في اتخاذ القرارات.
ير المالية مف أىـ المعمومات التي تساعد مستخدمييا في اتخاذ القرارات ألنيا وتعتبر التقار 

تمثل الوسيمة الرئيسية لإلفصاح عف المعمومات المالية وغير المالية وتعتبر القوائـ المالية الجزء 
 (.50و،ص2009الشامي،  المحورؼ لمتقارير المالية )
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والخاص بعرض القوائـ المالية  ـ 2008لعاـ (IASIووفقا  لممعيار المحاسبي الدولي األوؿ)
فإف اليدؼ العاـ مف القوائـ المالية ىو توفير معمومات عف المركز المالي لممنشأة وأدائيا وتدفقاتيا 
النقدية وأف تستخدـ بواسطة قطاع عريض مف المستخدميف في اتخاذ القرارات وُتقدـ بواسطة 

 : مجموعة مف القوائـ المالية

 .المركز الماليقائمة  .1
 قائمة الدخل. .2
 قائمة حقوؽ الممكية. .3
 .قائمة التدفقات النقدية  .4
 المرفقة.اإليضاحات  .5

كما أنو اليدؼ الرئيس لمتقارير المالية ىو تقديـ معمومات تساعد عمى تقدير مدػ قدرة 
ج الوحدة عمى تحقيق الدخل وتوليد تدفقات نقدية مستقبمية، أؼ أف األمر لـ يقتصر عمى النتائ

المتحققة في الماضي بل تبيف التوقعات الحالية والمستقبمية وىذا ما يسعى إليو مستخدمي التقارير 
 .(113ـ، ص،2016أصالف،)المالية
 قائمة المركز المالي: .1

تسمى قائمة المركز المالي بالميزانية العمومية وىى تبيف الموقف المالي لممنشأة في لحظة 
 مف: زمنية معينة، وتتكوف الميزانية

 : العنواف ويشتمل: اسـ الشركة، اسـ القائمة، والتاريخ.أولا 
 (.112و،ص2016أصالف، اللتزامات وحقوؽ الممكية )المتف، ويشمل األصوؿ وا ثانيا :

وتيدؼ قائمة المركز المالي إلى مساعدة مستخدمي تمؾ القوائـ في تقييـ األداء المالي 
لممنشأة كدرجة السيولة والمرونة المالية ومعدالت العائد عمى االستثمار وتقييـ المخاطر وتقدير 

 (.107و،ص2009) حناف،التدفقات النقدية المستقبمية  
 قائمة الدخل: .1

تعد قائمة الدخل مكونا  رئيسيا  في التقارير المالية فيي تبيف مدػ قدرة الوحدة االقتصادية 
محددة غالبا  سنة مالية، مف خالؿ مقارنة إيرادات عمى تحقيق مكاسب إيراديو خالؿ فترة مالية 

 .(259و،ص2003ومصروفات المشروع لموصوؿ إلى صافي الربح أو الخسارة )جعفر،
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التعرؼ عمى مدػ نجاح المشروع خالؿ فترة معينة في استغالؿ الموارد  فيي تيدؼ إلى
 المتاحة لتحقيق صافي أرباح.

وتعود أىمية قائمة الدخل لمساعدة مستخدمييا لتقييـ أداء المنشأة لمفترات السابقة، والتنبؤ 
ة المستقبمية بالتدفقات النقدية المستقبمية وتقييـ أؼ مخاطر أو عدـ التأكد الخاص بأنشطة المنشأ

 (113و،ص2016أصالف،)

 قائمة حقوق الممكية: .1

تعتبر قائمة حقوؽ الممكية حمقة الوصل بيف المركز المالي وقائمة الدخل ونتيجة لتعدد 
مصادر التغير في حقوؽ الممكية توجب تخصيص قائمة لتوضيح مصادر ومسببات ىذا التغير، 

 (ـ2005 التغير في حقوؽ الممكية) الشمتوني، وبالتالي فيي تيدؼ إلى تقديـ معمومات عف مصادر
وىى القائمة التي تظير أرصدة حقوؽ الممكية في أوؿ المدة والتغيرات التي طرأت عمييا 
خالؿ الفترة المالية لغرض زيادة االحتياطات أو رأس الماؿ أو تخفيض الماؿ واألرباح المدورة 

 .(295و،ص2014شاىيف،)
 قائمة التدفقات النقدية: .1

عبارة عف كشف يوضح المتحصالت النقدية والمدفوعات النقدية خالؿ فترة مالية محددة  ىي
 7صت المعايير المحاسبية الدولية المنشآت بإعداد قائمة التدفقات النقدية السيما المعيار رقـ و وأ

 .(85،صو2014زوينة، ويتـ تصنيف التدفقات النقدية إلى أنشطة تشغيمية، استثمارية وتمويمية )

(:292و،ص2014ويعود االىتماـ بقائمة التدفقات النقدية لتحقيق عدة أىداؼ )شاىيف،   
مساعدة مستخدمي القوائـ المالية عمى فيـ والتعرؼ عمى المقدرة المالية الحالية والمستقبمية  .1

 لممنشأة ومدػ قدرتيا عمى الوفاء بااللتزامات.
 أساس االستحقاؽ واألساس النقدؼ.التعرؼ عمى االختالؼ بيف صافي الربح المحدد عمى  .2
 تقييـ التغيرات في الييكل المالي لممنشأة. .3
 اإليضاحات المرفقة: .5

تيدؼ اإليضاحات المرفقة بالقوائـ المالية إلى توفير معمومات إضافية عف الوضع المالي 
 .(95و،ص2014زوينة، لممؤسسة ألنو ال يمكف أف تشمل القوائـ المالية كل المعمومات )
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وىى معمومات تفصيمية تمحق بالقوائـ المالية مف أجل فيـ بنودىا والسياسات المحاسبية 
 (.5و،ص2013بشكل أفضل) معيد الدراسات المصرفية، المتبعة في إعدادىا 

 ( في التالي:18و،ص2009وتتمثل اإليضاحات كما ذكرىا )الرماحي، 
"االعتراؼ باإليراد، طريقة اإلىالؾ،  اإلفصاح عف السياسات المحاسبية والمالية المتبعة مثل .1

 تقييـ المخزوف...الخ"
اإلفصاح عف أؼ تغيرات في السياسات المالية المتبعة خالؿ الفترة وبياف آثارىا المادية  عمى   .2

 الوضع المادؼ لممنشأة وعمى نتيجة النشاط.
 المؤسسة.اإلفصاح عف أؼ التزاـ وقع والزاؿ الحكـ غير صادر كالدعاوؼ المقامة ضد  .3
األحداث التي وقعت في تاريخ الحق لمحسابات الختامية وتوضيح آثارىا عمى الوضع المالي  .4

 لممنشأة.
تقديـ أؼ معمومات تفصيمية الزمة ألؼ بند مف بنود القوائـ المالية والتي تحتاج إلى تفسير  .5

 (.95و،ص2014زوينة، مطوؿ ال يمكف  ذكره في صمب القوائـ )
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 المبحث الثاني: أنواع التقارير المالية ومستخدمييا                  
 

 أنواع التقارير المالية:  1.1.1
تعد التقارير المالية المنتج النيائي لعممية المحاسبة وتنقسـ التقارير إلى عدة أنواع ويعود ذلؾ 

 الختالؼ توقيت اإلصدار والمحتوػ والشكل الذؼ تظير بو: 
 (:125و،ص2003)قاسم، إلى  من حيث الوظائف اإلداريةتصنف التقارير المالية 

: ىي تقارير مشتقة مف الموازنات التقديرية وتعتبر مف األدوات الميمة التي تقارير تخطيطية .1
تساعد اإلدارة في تجنب األزمات التي تواجو الوحدات بسبب فقداف التوازف بيف العمميات 

تحديد الموارد التي تحقق أىداؼ الوحدة وطرؽ اكتسابيا وتوزيعيا عمى المختمفة، وكذلؾ 
 العمميات المستقبمية.

: ُيقدـ النظاـ المحاسبي مجموعة مف التقارير المالية لمختمف المستويات اإلدارية تقارير رقابية .2
 بيدؼ التأكد مف التنفيذ الفعمي لما مخطط لو بأقل تكمفة وأحسف كفاية إنتاجية.

: تقارير تركز عمى الوضع الحالي لمعمميات داخل الوحدة، وتساعد اإلدارة تشغيميةتقارير  .3
 .التنفيذية عمى التحكـ والسيطرة عمى نظاـ العمميات يوما  بيوـ

 ( تصنيفات لمتقارير المالية:107و،ص2016وأورد )أصالن، 
 حسب درجة التفصيل:  .1
ىي تقارير تمخص األحداث، بحيث تشتمل عمى النسب واإلحصائيات الالزمة  تقارير موجزة: - أ

لعمل المدراء ومتخذؼ القرار لتقييـ مدػ سير العمل، وقد تكوف تقارير دورية أو حسب الطمب 
 مثل تقارير اإليرادات.

ىي تقارير منتظمة شكميا  ومفصمة لألحداث وتعد بشكل دورؼ يوميا  أو  تقارير مفصمة: - ب
  ا.أسبوعي
 :حسب سير التقرير .1
: تحتوؼ عمى معمومات يتـ تداوليا بيف المستويات اإلدارية المختمفة داخل تقارير عمودية - أ

 الوحدة.
  تحتوؼ عمى معمومات يتـ تداوليا بيف األقساـ في نفس المستوػ اإلدارؼ.: تقارير أفقية - ب
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 العممية: متطمباتحسب  .1
 اتخاذ القرار عمى الفور أو في وقت الحق.: ىي المعمومات التي تتطمب معمومات إجرائية - أ
: ىي معمومات خبرية ال تتطمب مف متمقييا اتخاذ إجراء بل توضح عف معمومات غير إجرائية - ب

 .أحداث وعمميات تمت في وقت سابق
 :ـ(2007)ماىر، تصنف التقارير إلىحسب الفترة الزمنية و 

ة منتظمة قد تكوف يوميا  أو أسبوعيا أو : ىي التقارير التي تعد عمى فترات زمنيالتقارير الدورية .1
شيريا  أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ومف أمثمتيا تقارير اإلنتاج، أو التقارير المالية 

 أو تقارير الجرد.
ىذه التقارير التي ال يرتبط إعدادىا بفترة زمنية منتظمة أؼ تقارير حسب التقارير غير الدورية:  .2

مثل التقارير التي يطمبيا المدير التخاذ قرار معيف أو التي تقدـ وصف الطمب ألغراض محددة 
 لما تـ انجازه خالؿ فترة زمنية معينة.

: ىي التقارير التي يتـ إعدادىا عند حدوث حالة طارئة مثل تقارير مردودات تقارير فورية .3
  المبيعات عند حدوث مشكمة مع أحد العمالء

 :.الغرض تقارير حسبمل تصنيف (24و،ص2012)دىماف،وأورد
: مثل تقارير المنشأة السنوية والتي تبيف مدػ محافظة المنشآت عمى الموارد التي تقارير الوكالة .1

 بعيدتيا.
: ىي التقارير التي تنشرىا المؤسسات التزاما  بالقوانيف التي تطمبيا تقارير اللتزام القانونية .2

 القوائـ المالية المنشورةالجيات الحكومية أو المالية أو المانحة مثل 
 :(24و،ص2014)زوينة،  الجية المستفيدة كما ىناؾ تصنيف لمتقارير المالية مف حيث 

ىي التقارير التي ُتعد لممستويات اإلدارية المختمفة داخل المنشأة متضمنة  التقارير الداخمية: .1
  ير مالية.المعمومات المالية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي عمى شكل قوائـ وتقار 

 ن:ىي التقارير التي ُتعد لمجيات الخارجية وتصنف لنوعيالتقارير الخارجية:  .1
وسوؽ األوراؽ والضرائب  المصارؼلمقابمة احتياجات جيات معينة كمعدة  خارجيةتقارير  - أ

 المالية.
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معدة لمقابمة احتياجات أطراؼ مشتركة لمميتميف بالوحدة االقتصادية مثل تقارير خارجية  - ب
المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوؽ الممكية قائمة 

 وتقرير مجمس اإلدارة ومدقق الحسابات.
ص2012أوضح )الشيخ، كما   ( بأنو يمكف تصنيف التقارير المالية حسب المعمومات38-37و،

 :المحاسبية التي تحتوييا
ىي المعمومات المتعمقة بالعمميات واألحداث التي حدثت في الماضي وىى  معمومات تاريخية: .1

 مفيدة لتقييـ أداء المنشأة ومدػ تحقيقيا ألىدافيا وبياف الوضع المالي.
ة عف األنظمة التشغيمية الحالية وتستخدـ ي: ىي معمومات ُتقدـ بصفة دور معمومات حالية .2

 قت المناسب. لمتابعة ومعالجة أؼ انحرافات معيارية في الو 
ىي معمومات تقديرية تضعيا المؤسسة بيدؼ التخطيط والتنبؤ بما يساىـ  معمومات مستقبمية: .3

 .في اتخاذ القرارات الرشيدة

 : التقارير الماليةعايير جودة م 1.1.1
حتى تتحقق جودة المعمومات البد أف ُتعد في ظل مجموعة مف المعايير القانونية والمينية 

 يتحقق اليدؼ مف استخداميا وىى:والفنية حتى 
 معايير قانونية:أولا: 

لمالية عف طريق سف تحاوؿ المؤسسات المينية تطوير وااللتزاـ بمعايير جودة التقارير ا
التشريعات والقوانيف الواضحة والمنظمة لعمل تمؾ المؤسسات وكذلؾ تصميـ ىيكل تنظيمي فعاؿ 

إللزاميا باإلفصاح  ا يتوافق مع المتطمبات القانونيةملضبط سير العمميات اإلدارية في المؤسسة ب
 (.ـ2003خميل ،الكافي عف أدائيا )

 معايير رقابية:ثانياا: 
دارية التي يعتمد عمييا مجمس اإلدارة والمستثمريف، أىـ مكونات العمميات اإل ةتعتبر الرقاب

فالرقابة الفعالة تحدد دور كل مف المراجعيف ولجاف المراجعة واألجيزة الرقابية في تنظيـ العمميات 
تنفيذ  مف لمتأكدالممية وكذلؾ دور المساىميف واألطراؼ ذات العالقة في تطبيق قواعد الحوكمة، و 

 اإلدارؼ  األداءو  المخاطر تقييـو  البيانات المالية مدػ مصداقيةو السياسات واإلجراءات بفاعمية، 
 (.58صـ، 2009طبقة )أبو حماـ،المالقوانيف والموائح ب االلتزاـػ لمعمميات ومد وتحميل
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فالمعايير الرقابية تمعب دورا  ميما  في عممية حوكمة الشركات ألنيا تقدـ تغذية راجعة عف 
كفاءة المؤسسة مدػ االلتزاـ بالسياسات واإلجراءات بما يسيل تخصيص الموارد التي تؤدؼ إلى رفع 

 وزيادة ثقة مستخدمي التقارير المالية. 
 معايير مينية:ثالثُا: 

تيتـ المؤسسات المينية المحاسبية بإعداد وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة لضبط 
 استثماراتيـ، عمى لالطمئنافالعمميات المحاسبية، األمر الذؼ عزز مفيوـ مساءلة الُمالؾ لإلدارة 

 (.96و،ص2014، وردة) ألمانةوا بالشفافية والنزاىة تتمتع مالية تقارير إلعداد الحاجة مما برزت
ويتفق مفيـو المساءلة مع أسموب حوكمة المؤسسات الذؼ يتطمب الشفافية والنزاىة في 
اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية ويعزز عممية التواصل بيف اإلدارة والمالؾ مما يؤدؼ إلى نجاح 

 وتحقيق أىدافيا.المؤسسة 
 معايير فنية:رابعاا: 

وجود معايير فنية يساىـ في تطوير مفيوـ جودة المعمومات المحاسبية المدرجة في التقارير 
المالية، مما يؤدؼ إلى زيادة ثقة المستخدميف ليا وزيادة االستثمار ولذلؾ توجيت مجالس معايير 

لممعمومات ى توفير وضبط الخصائص النوعية المحاسبة المالية األمريكي إلصدار معايير تعمل عم
  (."FASB,2004)المالية

عمى أىمية وجود معايير قانونية ومينية ورقابية وفنية لضبط جودة المعمومات نؤكد وعميو 
 ةالمالية المحاسبية المدرجة في التقارير المالية لما ليا مف أثر في تفعيل دور الجيات التنظيمي

مف خالؿ تصميـ اليياكل التنظيمية وسف القوانيف والتشريعات التي تنظـ العمل وتزيد مف  الرقابية
ثقة المساىميف في المؤسسة، وكذلؾ عمى أىمية الرقابة الداخمية في ضبط العمميات الداخمية في 

 المؤسسة وتحقيق مبدأ المساءلة مما يزيد مف ثقة المساىميف بإدارة المؤسسة.
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 : التقارير المالية جودة مقاييس 1.1.1
ص2006الحيالي وآخروف،وقد أوضح ) ( بأنو ال يوجد تعريف محدد لجودة 136و،

المعمومات ويعود ىذا الختالؼ وجيات نظر وأىداؼ مستخدمي التقارير المالية ويمكف وضع 
 معايير عامة لقياس جودة المعمومات وىى:

 الدقة: .1
ضي والحاضر والمستقبل، فكمما زادت دقة يمكف التعبير عف جودة المعمومات في الما

 المعمومات زادت جودتيا ودرجة تعبيرىا عف المعمومات التاريخية والتنبؤات المستقبمية.

 المنفعة: .1
بوصفيا مقياسا  لجودة المعمومات والمتمثمة في صحة والمعمومات وسيولة استخداميا وتكوف 

 المنفعة عمى صورتيف:
مدػ تطابق شكل ومحتوػ المعمومات مع متطمبات مستخدميا : ويعبر عنيا في منفعة شكمية - أ

 أو متخذ القرارات، فكمما كاف ىناؾ تطابق كمما زادت قيمة المعمومات.
كمما توفرت المعمومات لمتخذ القرار في الوقت المناسب التخاذ القرار كمما زادت  منفعة زمانية: - ب

 قيمتيا. 
 ات بسيولة كمما زادت قيمتيا.: كمما أمكف الحصوؿ عمى المعموممنفعة مكانية - ت
بمعنى قدرة المعمومات عمى تقييـ نتائج تنفيذ القرارات وتصحيح االنحرافات  وتصحيحية: تقييميو - ث

 .فييا
 التنبؤ: .1

ىو القدرة عمى التنبؤ بالمستقبل عف طريق استقراء الماضي ودراسة الحاضر مف أجل   
التخطيط واتخاذ القرارات الرشيدة فكمما كانت المعمومات قيمتيا التنبؤية عالية كمما خفضت مف 

 حاالت عدـ التأكد.
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 الفاعمية: .1

محدودة ويمكف وىى تتمثل في مدػ تحقيق المؤسسة ألىدافيا عف طريق استغالؿ موارد 
ومتخذؼ القرار  اتعريف الفاعمية بأنيا مدػ تحقيق المعمومات ألىداؼ المؤسسة أو مستخدميي

 باستغالؿ موارد محدودة.
 الكفاءة: .5

وىى تعبر عف مدػ تحقيق المؤسسة ألىدافيا بأقل الموارد المتاحة، وعند تطبيق مبدأ 
مات بأقل التكاليف الممكنة والتي تزيد مف اقتصادية المعمومات والتي تيدؼ إلى تعظيـ جودة المعمو 

 قيمتيا,.

 العوامل التي تقمل من حالت التالعب في التقارير المالية: 1.1.1
( ىناؾ عوامل تقمل مف حاالت التالعب في التقارير 57و،ص2016السامرائي، وقد ذكر )

 المالية منيا:

والشفافية في إعداد التقارير المالية عف بيئة المؤسسة: فالبد أف تضمف بيئة المؤسسة النزاىة  .1
 طريق فيـ وتحديد العوامل التي تؤدؼ إلى إعداد قوائـ مالية مضممة.

 تحديد وتقييـ مدػ احتمالية إعداد تقارير مضممة مف قبل المؤسسات. .2
 تصميـ نظـ الرقابة الداخمية التي تحوؿ دوف إعداد قوائـ مالية مضممة. .3

 قابة الداخمية وجودة التقارير المالية:العالقة بين نظام الر  1.1.5
يمثل نظاـ الرقابة الداخمية خط الدفاع األوؿ الذؼ يقي مف إعداد التقارير المالية االحتيالية، 
فالمستثمر يحتاج إلى تقييـ مدػ قوة أو ضعف ىذا النظاـ لممفاضمة بيف خياراتو، كما يقع عمى 

التقارير عاتق اإلدارة مسؤولية تصميـ نظاـ الرقابة الداخمية والمحافظة عمى تطبيقو عند إعداد 
المالية، مع ضرورة وجود مقاييس لتقييـ مدػ فعالية ىذا النظاـ، وكذلؾ عمى المدقق الخارجي فيـ 
نظاـ الرقابة الداخمية عند التخطيط لعممية المراجعة ويجب أف يحتوػ تقريره عمى نقاط الضعف 

رجي تساىـ في الموجودة في النظاـ، كما أنو ىناؾ مسؤولية مشتركة بيف المدقق الداخمي والخا
 .(20و،ص2015فاضل، محمود، وائـ المالية )جودة الق المحافظة عمى 
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ويمقى تقرير المدقق الخارجي اىتماما  كبيرا  مف قبل أطراؼ عديدة والتي تسعى لمتأكد مف 
مدػ مصداقية التقارير والقوائـ المالية التي تستند إلييا عند اتخاذ القرارات االستثمارية، ويعد رأؼ 

  .مدقق ىو إعطاء ثقة وقيمة لمبيانات الماليةال

و،2011حمدان، )مساىمة المدقق الداخمي لمنع التالعب والغش عن طريق 1.1.1

 :(417ص
 المسؤولية المينية التي تمزمو بالكشف عف مخاطر االحتياؿ والتالعب والغش. .1
كفاءة نظاـ التدقيق ليا في حاؿ  اإلدارة تقييـ وكيفية تقييـ وتحميل المخاطر المحتممة لمغش .2

 .الداخمي
 التي تؤىمو الكتشاؼ وتقييـ المخاطر.امتالؾ المعرفة والخبرة  .3
 تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية ونقاط الضعف فيو وتوضيح المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسة. .4
 إبالغ مجمس اإلدارة بنتائج التدقيق واطالعيـ عمى مخاطر التالعب. .5

 
 الرقابة الداخمية ولجان التدقيق:العالقة بين نظام  1.1.7

بعد انييار كبرػ الشركات بدأ االىتماـ والبحث عف آليات تساىـ في الحد مف الغش 
والتالعب في التقارير المالية حيث كانت لجاف التدقيق أىـ ىذه اآلليات ولـ يقتصر عمميا عمى 

 المجاؿ اإلشرافي فقط بل والرقابي في المؤسسات.
دػ فعالية ومالءمة نظاـ الرقابة الداخمية مف مياـ لجاف التدقيق التي يتـ حيث يعتبر تقييـ م
 تشكمييا في المؤسسات.

و تعرؼ لجنة المراجعة بأنيا لجنة منبثقة عف مجمس اإلدارة مكونة مف األعضاء غير 
ر التنفيذييف لدييـ الخبرة الكافية في المحاسبة والمراجعة، ومف مياميا مراجعة المبادغ والمعايي

إلفصاح في تمؾ التقارير لمستخدمييا، االمعتمدة في إعداد التقارير المالية، ومدػ مالئمة وكفاية 
دعـ استقاللية المدقق الخارجي ومناقشتو في النتائج التي توصل إلييا، دعـ استقاللية المراجع 

في المؤسسة ومراجعة الداخمي وتقييـ مدػ كفاءتو، وتقييـ مدػ مالئمة وفعالية نظاـ الرقابة الداخمية 
 (.102و،ص2010) حمادة، مدػ االلتزاـ بقواعد حوكمة الشركات
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 1992The Canadian Institute Of،وقد عرفت الييئة الكندية لممحاسبيف القانونييف 

Chartered Accountants(CICA) بأنيا المراجعة لجنة: 
عة القوائـ المالية قبل عرضيا عمى بأنيا لجنة تتكوف مف المدراء غير التنفيذييف ميمتيا مراج

مجمس اإلدارة، فيي حمقة الوصل بيف مجمس اإلدارة والمدققيف الخارجييف، ومف ضمف أنشطتيا  
ترشيح المدقق الخارجي، ومراجعة نتائج التدقيق، وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية، والمعمومات المالية 

 المعدة لمنشر. 
لجنة المراجعة بأنيا لجنة منبثقة عف  السابقة تمخيص تعريفمف التعريفات ويمكف لمباحث 

مجمس اإلدارة مكونة مف األعضاء المستقميف غير التنفيذييف المؤىميف لمقياـ بمياـ المجنة كمراجعة 
التقارير المالية قبل النشر والتأكد مف أنو تـ إعدادىا وفق المبادغ المحاسبية المتعارؼ عمييا 

لسياسات المالية المتبعة بما يساىـ في تحقيق جودة تمؾ التقارير، وكذلؾ وتوضيح أؼ تغير في ا
تعييف واإلشراؼ عمى عمل المراجعيف الخارجييف ومناقشة نتائج التدقيق، ومراجعة وتقييـ نظاـ 

 الرقابة الداخمية.
ص2007لبيب، ويمكف لمجاف المراجعة ) تساىـ في فاعمية وكفاءة الرقابة أف ( 95و،

 تحقق الثقة في التقارير والقوائـ المالية مف خالؿ:الداخمية و 

حيث يوفر لمجيات اإلدارية المختصة  التحقق مف تصميـ نظاـ الرقابة الداخمية بشكل مناسب  .1
كمجمس اإلدارة ولجاف التدقيق تقييـ عف مدػ كفاءة السياسات والعمميات واألنشطة الخاصة 

 لتزاـ باألنظمة والقوانيف. بالمؤسسة وعف مدػ عدالة القوائـ المالية واال
تقييـ مدػ كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية مع إدارة المنشأة وكل مف المدقق الخارجي والداخمي،  .2

 األمر الذؼ يساىـ في زيادة جودة التقارير المالية.
دراسة مخططات اإلدارة لمتعامل مع نقاط الضعف الموجودة في نظاـ الرقابة الداخمية  .3

 حيحية لمعالجتيا.واإلجراءات التص
دراسة النظـ المحاسبية واإلدارية والتشغيمية الموضوعة مف قبل اإلدارة واقتراح التعديالت الالزمة  .4

 عمييا والتي تعزز مف فاعمية وكفاءة نظاـ الرقابة الداخمية.
التأكد مف أف تقرير المراجع الخارجي يتضمف رأيو عف تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية الخاصة  .5

 بالتقارير المالية المعدة مف قبل اإلدارة.
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ونظرا  ألف لجاف التدقيق ىي حمقة الوصل بيف  كافة األطراؼ المشتركة في إعداد ومراجعة 
التقارير المالية كمجمس اإلدارة والمراجع الخارجي والداخمي واإلدارة المالية والتنفيذية، فيصبح لدييا 

 (.ـ2015عبد الحميـ،المالية والخاصة فيما يمي ) القدرة عمى تقييـ القوائـ والتقارير

 فحص السياسات المحاسبة وأؼ تغيرات فييا. .1
 فحص األنظمة الرقابية المالية. .2
 دراسة واختبار المعالجات المحاسبية  البديمة وتقيـ التسويات المحاسبية. .3
الت مف شأنيا دراسة ومناقشة نتائج عممية المراجعة مع المراجع الخارجي بيدؼ إجراء أؼ تعدي .4

 تحسيف عممية إعداد القوائـ والتقارير المالية. 

أكدت عمى  coso(committee of sponsoring organizations)كما أف لجنة 
 (:ـ1998غالي،الدور الذؼ تؤديو لجنة المراجعة في الوقاية مف إعداد تقارير مالية احتمالية ) 

 المتبعة والتقديرات التي تقوـ بيا اإلدارة.مراجعة مدػ مالئمة السياسات المحاسبية  .1
التأكد مف اإلفصاح عف التغيرات المحاسبية وتوضيح أثرىا عمى القوائـ المالية، ومدػ كفاءة  .2

 اإلفصاح لتحقيق منفعة لتمؾ القوائـ لمستخدمييا.
 القياـ باإلجراءات التي تضمف التأكد والتحقق مف مدػ مصداقية التقارير المالية. .3
 اتخذتيا اإلدارة لمكافحة الغش واالحتياؿ المالي. قد نتائج اإلجراءات التيمتابعة  .4
 مناقشة ومراجعة التقارير المالية مع المراجع الخارجي واإلدارة قبل رفعيا لمجيات الرقابية. .5
 مناقشة األمور التالية مع المراجع الخارجي: .6

 لسياسات المحاسبية التي تمارسيا اإلدارة.ا - أ
البديمة لمبيانات المالية في حدود المبادغ المحاسبية، ونتائج كل بديل المعالجات  - ب

 والمعالجة التي تفضميا الشركة.

 :وكفاءة الستثمار المالية لعالقة بين جودة التقاريرا 1.1.7
وفقا  لمدراسات السابقة تساىـ المعمومات المدرجة في القوائـ المالية في التخفيف مف مشاكل 

، وعدـ كفاءة يةاالستثمار  القرارات ص في االستثمار األمر الذؼ ينتج عنو زيادة كفاءةالزيادة أو النق
 االستثمارفي  أو )مغاالة( زيادةيعني أف القرار االستثمارؼ قد يوصف بأنو القرارات االستثمارية 
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عدـ قياـ المؤسسة باستثمارات ذات صافي قيمة حالية سالبة، أما نقص االستثمار تعني وذلؾ عند 
 قياـ المؤسسة باستثمارات أو فقد فرص استثمارية ذات صافي قيمة حالية موجبة.

و تعرؼ كفاءة القرارات االستثمارية، بأنيا قياـ المؤسسة باستثمارات ذات صافي قيمة حالية 
موجبة، في ظل عدـ وجود احتكاكات أو مشاكل في السوؽ والتي قد تعيق تحقيق األىداؼ المخطط 

 .(Biddle et al. 2009)ليا 
وىناؾ العديد مف األسباب التي تؤدؼ إلى عدـ التحقيق األمثل لالستثمار منيا االنييار 

، واالختيار العكسي والمذاف يحدثاف بسبب عدـ تماثل المعمومات بيف اإلدارة و لممدراءاألخالقي 
 مقدمي رؤوس األمواؿ في المؤسسة.

اء سعييـ لتعظيـ أرباحيـ الشخصية ال يأخذوف ويعني االنييار األخالقي: بأف المدراء أثن
 بعيف االعتبار مصمحة حممة األسيـ.

أما االختيار العكسي وىى تعني رفض إدارة الشركة زيادة رأس الماؿ عند حد معيف مف سعر 
 (7و،ص2015)الصايغ، عبد المجيدة، الخصـ، حتى لو ترتب عمى ذلؾ فقداف فرص جيدة 

فالمعمومات ذات جودة العالية ذات أىمية لمستخدمييا في متابعة وتقييـ أعماؿ المؤسسة، 
وحممة  المدراءإيجاد دور إشرافي عمى سوؽ الماؿ مما يساىـ في تخفيف مشاكل الوكالة بيف وفي 

بيف األسيـ، وزيادة القدرة اإلشرافية لممديريف عمى حممة األسيـ وتحسيف أداء اإلدارة في المفاضمة 
الخيارات االستثمارية وتقميل مف تكاليف التمويل الخارجي وىذا كمو بدورة يؤدؼ إلى زيادة كفاءة 

 القرارات االستثمارية.
و تساعد التقارير المالية ذات الجودة العالية عمى خفض مشكمة عدـ تماثل المعمومات مما 

ادة االستثمارات وتخفيض تكاليف يؤدؼ إلى زيادة ثقة المستثمريف، وفي دعـ قدرة المؤسسة عمى زي
 (.11و،ص2015نصر، الصيرفي،االقتراض)

وتعتبر التقارير المالية الوسيمة الرئيسية لتوصيل المعمومات المالية لألطراؼ المعنية 
الستخداميا في اتخاذ القرارات، ويكوف ليذه المعمومات قيمة إذا تـ الحصوؿ عمييا مف التقارير ذات 

حيث ينظر لمعالقة ما بيف جودة التقارير المالية وكفاءة االستثمار مف منظوريف الجودة العالية، 
األوؿ أف جودة التقارير المالية متعمقة بأداء الشركة وكيفية إدارتيا ألرباحيا والثاني مرتبط بأداء 
حممة أسيـ الشركة في سوؽ رأس الماؿ، حيث إنو كمما زادت جودة التقارير المالية يزداد عائد 
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لسيـ في السوؽ بسبب ثقة المستثمريف واعتمادىـ عمى المعمومات الموجودة في التقارير المالية ا
 ذات الجودة العالية في اتخاذ القرارات االستثمارية 

كما أف جودة التقرير المالية ليا تأثير عمى قرارات المستثمريف وعمى تنشيط سوؽ األوراؽ 
 ألسيـ.المالية وزيادة التداوؿ وارتفاع سعر ا

حيث أف عند تأخير نشر التقارير المالية أو عدـ اعتمادىا عمى المعايير  والمبادغ 
و،2016)النجار،المحاسبية وعدـ دقتيا وتحيزىا يؤثر سمبيا  عمى  سموؾ المستثمريف وقراراتيـ 

 (.49ص
ات جودة التقارير المالية تؤدؼ إلى زيادة ثقة المستثمريف بالمعموم فإفوفي ضوء ما سبق 

المالية التي تتضمنيا وبالتالي ليا  تأثير ايجابي عمى قراراتيـ االستثمارية فكمما زادت جودة التقارير 
 المالية زادت كفاءة القرارات االستثمارية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الممخص

َكٍهُاك انتقاسَشانًانُحدُجنى تعريف محدد لجودة التقارير تُاولانفصميفهىوجىدج
المالية ولكف ىناؾ اتفاؽ عمى أف اليدؼ األساس مف تحقيق جودة التقارير المالية ىو جعل القوائـ 

االقتصادية خالؿ مدة المالية تعبر وتمثل بصدؽ عف األحداث واألنشطة التي قامت بيا الوحدة 
 الية مالية، مادية وبشرية.زمنية محددة، وىناؾ عدة عوامل تؤثر عمى جودة التقارير الم

والتمثيل  المالئمةوتتمثل خصائص جودة التقارير المالية وفق المعايير الدولية في خاصيتي 
يكوف لدييا قدرة تنبؤية أف الصادؽ وحتى تكوف التقارير مالءمة ال بد أف تتوفر في الوقت المناسب و 

تاريخية، ولكي تتحقق صفة التمثيل وتقديـ تغذية عكسية عف األحداث ال ،لألداء المالي لممصرؼ
 الصادؽ في التقارير البد أف تتصف باالكتماؿ والحياد وأف تكوف خالية مف األخطاء الجوىرية. 

يكوف لديو إدراؾ وفيـ وخبرة في و مع ضرورة توفر صفات في مستخدمي التقارير المالية 
ات السميمة، فتعددت فئات مستخدمي التعامل مع المعمومات المدرجة فييا بما يساىـ في اتخاذ القرار 

 التقارير المالية سواء عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي.
التقارير إلى عدة أنواع ويعود ذلؾ الختالؼ توقيت اإلصدار والمحتوػ والشكل الذؼ وتنقسـ 

البد أف ُتعد في ظل مجموعة مف المعايير القانونية والمينية  التقاريرحتى تتحقق جودة ، و تظير بو
تتمثل في الدقة، المنفعة، والتي ولقياس مدػ جودتيا  والفنية حتى يتحقق اليدؼ مف استخداميا

 الفاعمية والكفاءة. 
بعد انييار كبرػ الشركات بدأ االىتماـ والبحث عف آليات تساىـ في الحد مف الغش ف

ارير المالية حيث كانت لجاف التدقيق أىـ ىذه اآلليات ولـ يقتصر عمميا عمى والتالعب في التق
 .المجاؿ اإلشرافي فقط بل والرقابي في المؤسسات
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 الرابعالفصل 
 تطبيقيةالدراسة ال

 الطريقة واإلجراءات: املبحث األول

الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ أداة الدراسػة يتناوؿ ىذا الفصل وصفا  لمنيج 
لإلجػراءات التػي قامػت  المستخدمة وطرؽ إعدادىا، وصدقيا وثباتيا، كما يتضمف ىذا الفصػل وصػفا  

األساليب اإلحصائية التي اعتمدت فػي تحميػل  بيا  الباحثة في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا، وأخيرا  
 الدراسة.

 

 الدراسة  منيج 4.1.1 
ف المنيج الوصفي التحميمي يتـ مف خالؿ الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والصػحف إوحيث 

والمجػػالت وغيرىػػا مػػف المػػواد التػػي يثبػػت صػػدقيا بيػػدؼ تحميميػػا لموصػػوؿ إلػػى أىػػداؼ البحػػث، فػػإف 
البحػػػث،  الباحثػػػة سػػػتعتمد عمػػػى ىػػػذا المػػػنيج لموصػػػوؿ إلػػػى المعرفػػػة الدقيقػػػة والتفصػػػيمية حػػػوؿ مشػػػكمة

ولتحقيػق تصػور أفضػل وأدؽ لمظػاىرة موضػع الدراسػػة، كمػا أنيػا ستسػتخدـ أسػموب  العينػة العشػػوائية 
 في اختيارىا لعينة الدراسة، وستستخدـ االستبانة في جمع البيانات األولية.

 

 طرق جمع البيانات: 4.1.2
 :اعتمدت الباحثة عمى نوعيف مف البيانات

 :البيانات األولية .1

وذلػػؾ بالبحػػث فػػي الجانػػب الميػػداني بتوزيػػع اسػػتبيانات لدراسػػة بعػػض مفػػردات البحػػث وحصػػر 
  SPSSوتجميع المعمومات الالزمة في موضوع البحث, ومف ثـ تفريغيػا وتحميميػا باسػتخداـ برنػامج 

(Statistical Package for Social Science)   اإلحصػائي واسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائية
 دؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة .المناسبة بي
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 .البيانات الثانوية .2

الباحثػػػة بمراجعػػػة الكتػػػب والػػػدوريات والمنشػػػورات الخاصػػػة أو المتعمقػػػة بالموضػػػوع قيػػػد  قامػػػت
العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة: دراسػػة دراسػػة الدراسػػة، والتػػي  تتعمػػق  ب

العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة، وأيػػة مراجػػع قػػد تػػرػ الباحثػػة أنيػػا تسػػيـ فػػي إثػػراء  المصػػارؼميدانيػػة عمػػى 
مػف خػالؿ المجػوء لممصػادر الثانويػة فػي الدراسػة، التعػرؼ عمػى  وتنػوؼ الباحثػةالدراسة بشكل عممي، 
ميػة السػميمة فػي كتابػة الدراسػات، وكػذلؾ أخػذ تصػور عػاـ عػف آخػر المسػتجدات األسس والطرؽ العم

  .التي حدثت وتحدث في مجاؿ الدراسة
 

 مجتمع  وعينة الدراسة: 4.1.3
شرافيةالموظفيف الذيف يتولوف مناصب قيادية  يتكوف مجتمع الدراسة مف عمػى تقيػيـ قادرة الو  وا 

فػي المصػارؼ كالمػدراء المػالييف ورؤسػاء األقسػاـ والمػدققيف الػداخمييف العػامميف  نظاـ الرقابة الداخمية
  والمدققيف الخارجييف عمى المصارؼ. العاممة في قطاع غزة

، ةوقد تـ توزيع االستبانة عمى جميع أفراد عينة الدراس موظف وموظفة، 80ويتكوف حجـ العينة مف 
بانات لػـ  يػتـ اسػتبعاد أؼ اسػتبانة نظػرا لتحقػق الشػروط استبانة، وبعد تفحص االسػت 78وتـ استرداد 

وذلػؾ  اسػتبانة 78المطموبة لإلجابة عمى االستبياف، وبذلؾ يكوف عدد االستبانات الخاضعة لمدراسػة 
 حسب الجدوؿ التالي:
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 : عينة الدراسة(4.1جدول )
 عدد الستبانات المستردة عدد الستبانات الموزعة المصرف/ شركة م
1514 مصرف فمسطين  .1

44 مصرف القاىرة عمان  .2

88 مصرف األردن  .3

55 المصرف العربي  .4

44 مصرف القدس  .5

33 المصرف العقاري المصري   .6

33 مصرف السكان لمتجارة  .7

55 المصرف اإلسالمي العربي  .8

55 المصرف اإلسالمي الفمسطيني  .9

33 مصرف الستثمار الفمسطيني  .10

76 الوطني اإلسالمي*المصرف   .11

44 مصرف اإلنتاج*  .12

44 شركة طالل أبو غزالة  .13

44 شركة سابا  .14

33 شركة ارنيست وينغ  .15

33 شركة مطير وعممي  .16

 78 81 المجموع 

 المصرؼ الوطني اإلسالمي واإلنتاج غير مرخص. ـ(2017)سمطة النقد، : المصدر

 خصائص وسمات عينة الدراسة: 4.1.4
المعمومات الشخصية:أولا:   

          الجنس:  (1)
وىذا يدؿ عمى  اناث" %"14.1و% مف عينة الدراسة "ذكور"، 85.9( أف 4.2يبيف جدوؿ رقـ )

 أف سياسة المصارؼ بأف يشغل الذكور المراكز اإلشرافية، كما أف عدد الذكور يفوؽ عدد اإلناث.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس: (4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 85.9 67 ذكر

 14.1 11 أنثى

 100.0 78 المجموع
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  العمر: (2)
سػػنة"،  30-20يننٍ% مػػف عينػػة الدراسػػة تراوحػػت أعمػػارىـ "23.1أف  (4.3يبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )

أف أؼ  سػنة". 50 ينٍ%" أكثػر 6.4سػنة"، و 50-41% "مػف 29.5سنة"، و 40-31"مف %41.0و
فوؽ، كما أف االخػتالؼ فػي الفئػات العمريػة  فًا 30مف % مف عينة الدراسة تراوحت أعمارىـ 76.9

تقيػيـ مػدػ فعاليػة عناصػر مػف  لتحقيق ىدؼ االستبياف يدلل عمى استطالع رأؼ مختمف ىذه الفئات
 . الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر : (4.3جدول )
 النسبة المئوية التكرار العمر

 23.1 18 سنة 30-20مف

 41.0 32 سنة  31-40

 29.5 23 سنة  50- 41

 6.4 5 سنة 50أكثر مف 

 100.0 78 المجموع

 المؤىل العممي: (3)
"، و2.6( أف 4.4يبػػػػيف جػػػػػدوؿ رقػػػػػـ ) % " 75.6% مػػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػؤىميـ العممػػػػػي" دبمػػػػػـو

وىػػػذه النسػػػب تشػػػير إلػػػى المسػػػتوػ العممػػػي المرتفػػػع لعينػػػة الدراسػػػة  % "ماجسػػػتير"21.8بكػػػالوريوس"، و
والقادرة عمى تحقيق اليدؼ مف إعداد االستبانة وكذلؾ التزاـ وحرص المصارؼ إشغاؿ المراكز اإلشرافية 

.  مف حممة الشيادات العممية والتي ال تقل عف درجة الدبمـو
 العمميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل : (4.4جدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 2.6 2 دبموم

 75.6 59 بكالوريوس

 21.8 17 ماجستير

 0.0 0 دكتوراه

 100.0 78 المجموع
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 المسمى الوظيفي: (4)
"، ي% مػف عينػة الدراسػػة المسػمى الػوظيفي ليػـ "مػدقق داخمػػ12.8أٌ( 4.5يبػيف جػدوؿ رقػـ )

أؼ   "أخػػػػػػرػ" %19.2و% "مػػػػػػدقق خػػػػػػارجي" 16.7قسػػػػػػـ"، و% "رئػػػػػػيس 34.6% "مػػػػػػدير"، و16.7و
الفئػػة المسػػتيدفة والقػػادرة عمػػى  ويعتبػػر ىػػذا التنػػوع فػػي المسػػميات الوظيفيػػة أمػػر ميمػػا  لموصػػوؿ إلػػى

 تحقيق ىدؼ االستبياف بشكل ُيمكف مف االعتماد عمى آرائيـ.
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي: (4.5جدول )

 النسبة المئوية التكرار فيالمسمى الوظي
 12.8 10 مدقق داخمي 

 16.7 13 مدير 

 34.6 27 رئيس قسـ    

 16.7 13 مدقق خارجي

 19.2 15 أخرػ 

 100.0 78 المجموع

 سنوات الخبرة: (5)

 5رة ليـ" أقػل مػف خب% مف عينة الدراسة تراوحت سنوات ال19.2( أف 4.6يبيف جدوؿ رقـ )
 15" أكثر مف %42.3و سنة"، 15-11%" مف 21.8سنوات"، و 10-5% "مف 16.7سنوات"، و

وىػذا يػدلل عمػػى أف معظػـ أفػراد العينػة لػػدييـ الخبػرة الكافيػة والتػي تػػؤىميـ لإلجابػة عمػى أسػػئمة  سػنة "
وكذلؾ حرص  آرائيـواالعتماد عمى  وتقييـ مدػ فعالية نظاـ الرقابة وجودة التقارير المالية االستبياف

 توفر الخبرات المينية لموظائف القيادية واإلشرافية.إدارة المصارؼ عمى 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: (4.6جدول )
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 19.2 15 سنوات 5أقل مف 
 16.7 13 سنوات 10-5مف 
 21.8 17 سنة 15-11مف 

 42.3 33 سنة 15أكثر مف 
 100.0 78 المجموع
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 التخصص العممي: (6)
مػػػػػف عينػػػػػة الدراسػػػػػة تخصصػػػػػيـ العممػػػػػي "محاسػػػػػبة"،  %60.3 ( أف4.7يبػػػػػيف جػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )

"  %6.4%"اقتصػػػػػػػػاد"، و3.8و % " إدارة أعمػػػػػػػػاؿ"،21.8"عمػػػػػػػػـو ماليػػػػػػػػة ومصػػػػػػػػرفية "، و %7.7و
تخصصػػػيـ محاسػػػبة ومػػػف ثػػػـ إدارة  أف غالبيػػػة العػػػامميف فػػػي المراكػػػز اإلشػػػرافيةتخصصػػػات أخػػػرػ " 

أعمػػاؿ ممػػا يػػدلل عمػػى تنػػوع تخصصػػات الفئػػة المسػػتيدفة، ويعتبػػر مؤشػػرا   مفيػػدا  يعكػػس تخصصػػات 
 العامميف في مجاؿ الرقابة الداخمية ويزيد مف قدرتيـ في اإلجابة عمى أسئمة االستبانة.

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العممي: (4.7جدول )
 النسبة المئوية التكرار عمميالتخصص ال

 60.3 47 محاسبة
 7.7 6 عموم مالية ومصرفية

 21.8 17 إدارة أعمال
 3.8 3 اقتصاد
 6.4 5 أخرى 

 100.0 78 المجموع
 الشيادات المينية الحاصل عمييا: (7)

% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة الشػػػيادات المينيػػػة الحاصػػػل عمييػػػا " 1.3( أف 4.8يبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )
CPA 2.6" ، و " %CMA7.7" ، و" %CPAمػػػػػػػػف 83.3شػػػػػػػػيادات أخػػػػػػػػرػ"، و" %5.1" ، و %

أؼ أف معظـ الفئة المستيدفة ليس لدييـ شيادات  ة غير حاصميف عمى أؼ شيادة مينيةعينة الدراس
 رة المصارؼ بتطوير العنصر البشرؼ.إدا اىتماـمينية مما يدلل عمى عدـ 

 غير الشيادات المينية الحاصل عميياتوزيع عينة الدراسة حسب مت: (4.8جدول ) 
 النسبة المئوية التكرار الشيادات المينية الحاصل عمييا

CPA 1 1.3 

CMA 2 2.6 

ACPA 67.7 

 83.3 65 ال يوجذ

 5.1 4 أخرى

 100.0 78 المجموع
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 أداة الدراسة : 4.1.5
 ولقد تـ تقسيـ االستبانو إلى جزأيف كما يمي:  
 فقرات 7لعينة الدراسة ويتكوف مف  األولية: يتكوف مف البيانات الجزء األول. 
  :يتضمف العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية: دراسةالجزء الثاني 

 العاممة في قطاع غزة وتـ تقسيمو إلى قسميف كما يمي: المصارؼميدانية عمى 
 :محاور كما يمي 5تقسيمو الى  القسـ األوؿ : عناصر الرقابة الداخمية وتـ

 فقرات.10: بيئة الرقابة ويتكوف مف المحور األول 
 فقرات.   10: تقدير المخاطر ويتكوف  مف المحور الثاني 
 فقرات. 10األنشطة الرقابية ويتكوف مف  :المحور الثالث 
 فقرات. 10: المعمومات واالتصاؿ ويتكوف مف المحور الرابع 
 فقرات. 10والضبط ويتكوف مف  : المراقبةالمحور الخامس 

 جودة التقارير المالية وتم تقسيمو الى محوين كما يمي:القسـ الثاني : 
 فقرات. 8: خاصية المالءمة ويتكوف مف المحور األول 
 فقرات 8: خاصية التمثيل الصادؽ ويتكوف مف المحور الثاني. 

 رت الخماسي.كوقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة  حسب  مقياس لي

 صدق وثبات الستبيان: 4.1.6
كمػػا يقصػػد بالصػػدؽ "  ،صػػدؽ االسػػتبانة يعنػػي التأكػػد مػػف أنيػػا سػػوؼ تقػػيس مػػا أعػػدت لقياسػػو

شموؿ االستبانة لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا 
 .مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكل مف يستخدميا

 وقد قامت الباحثة بالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة كما يمي: 
 تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف.صدق فقرات الستبيان : 
   :الصدؽ الظاىرؼ لألداة (1

بعػػرض أداة الدراسػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف تألفػػت مػػف  تػػـ عػػرض
متخصصػػيف فػػي  ىػػرز الجامعػػة اإلسػػالمية وجامعػػة األ( أعضػػاء مػػف أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي 6)

، ( أسػػماء المحكمػػيف الػػذيف قػػاموا بتحكػػيـ أداة الدراسػػة1ويوضػػح الممحػػق رقػػـ ) ،المحاسػػبة واإلحصػػاء
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بػداء آرائيػػـ فػػي مػػدػ و  لعبػػارات لقيػػاس مػػا وضػػعت ألجمػػو، ومػػدػ وضػػوح صػػياغة العبػػارات مالءمػػة اا 
ومػػدػ كفايػػة العبػػارات لتغطيػػة كػػل محػػور مػػف ، إليػػوومػػدػ مناسػػبة كػػل عبػػارة لممحػػور الػػذؼ ينتمػػي 

مػػف تعػػديل صػػياغة  محػػاور متغيػػرات الدراسػػة األساسػػية ىػػذا باإلضػػافة إلػػى اقتػػراح مػػا يرونػػو ضػػروريا  
العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلؾ إبػداء آرائيػـ فيمػا يتعمػق بالبيانػات 

ظيفيػػػػة المطموبػػػػة مػػػػف المبحػػػػوثيف، إلػػػػى جانػػػػب مقيػػػػاس ليكػػػػرت األوليػػػػة )الخصػػػػائص الشخصػػػػية والو 
 .المستخدـ في االستبانة

إلى المالحظػات والتوجييػات التػي أبػداىا المحكمػوف قامػت الباحثػة بػإجراء التعػديالت  واستنادا  
التي اتفق عمييا معظـ المحكيف، حيث تـ تعديل صػياغة العبػارات وحػذؼ أو إضػافة الػبعض اآلخػر 

 . منيا
 تساق الداخمي لفقرات الستبانةصدق ال  (1

تـ حسػاب االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات االسػتبياف عمػى عينػة البحػث االسػتطالعية البػالغ حجميػا 
مفػػردة، وذلػػؾ بحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػل فقػػرة والدرجػػة الكميػػة لممحػػور التابعػػة لػػو ويبػػيف  30

المحور والمعػدؿ الكمػي لفقراتػو،  والػذؼ ( معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات 4-9جداوؿ رقـ )
لكػػل  يػث إف القيمػػة االحتماليػػة( ح0.05يبػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػة عنػػد مسػػتوػ داللػػة )

وبػذلؾ تعتبػر  0.361الجدوليػة والتػي تسػاوؼ  rالمحسػوبة اكبػر مػف قيمػة  rوقيمة  0.05مف  أقلفقرة 
 صادقة لما وضعت لقياسو. فقرات االستبانة

 محوين كما يمي: إلىوتم تقسيمو سـ الثاني: الق
 فقرات. 8: خاصية المالءمة ويتكوف مف المحور األول 
 فقرات 8وتتكوف مف  : خاصية التمثيل الصادؽالمحور الثاني. 
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 الصدق الداخمي لفقرات الستبانة: القسم األول)عناصر الرقابة الداخمية في المصرف(: (4.9جدول )

المحور الرابع : المعمومات  المحور الثالث: األنشطة الرقابية المحور الثاني : تقدير المخاطر المحور األول : بيئة الرقابة
 والتصال

 المحور الخامس : المراقبة والضبط
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ل ا
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م
 

مة 
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لية
تما
لح

ا
 

قم 
ر

قرة
الف

باط 
لرت

ل ا
عام

م
 

مة 
القي

لية
تما
لح

ا
قرة 

 الف
رقم

باط 
لرت

ل ا
عام

م
 

مة 
القي

لية
تما
لح

ا
قرة 

 الف
رقم

باط 
لرت

ل ا
عام

م
 

مة 
القي

لية
تما
لح

ا
 

1 0.554 0.001 1 0.502 0.005 1 0.570 0.001 1 0.706 0.000 1 0.803 0.000 

2 0.829 0.000 2 0.457 0.011 2 0.788 0.000 2 0.554 0.001 2 0.714 0.000 

3 0.653 0.000 3 0.442 0.014 3 0.565 0.001 3 0.829 0.000 3 0.712 0.000 

40.730 0.000 40.446 0.013 4 0.554 0.002 4 0.653 0.000 4 0.765 0.000 

5 0.737 0.000 5 0.417 0.022 5 0.673 0.000 5 0.671 0.000 5 0.568 0.001 

6 0.600 0.000 6 0.393 0.032 6 0.756 0.000 6 0.730 0.000 6 0.654 0.000 

7 0.871 0.000 7 0.597 0.000 7 0.735 0.000 7 0.593 0.001 7 0.746 0.000 

80.721 0.000 80.532 0.002 80.558 0.001 80.596 0.001 80.532 0.002 

90.5310.00290.433 0.017 90.588 0.001 90.624 0.000 90.624 0.000 

1005650.001100.561 0.001 100.619 0.000 100.781 0.000 100.735 0.000 

 0.361"  تساوي 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى دللة  rقيمة 
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 (تابع الصدق الداخمي لفقرات الستبانة: القسم الثاني )جودة التقارير المالية: (4.10جدول )
 خاصية التمثيل الصادق خاصية المالءمة

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط رقم الفقرة القيمة الحتمالية معامل الرتباط رقم الفقرة
1 0.433 0.017 1 0.645 0.000 

2 0.372 0.043 2 0.785 0.000 

3 0.482 0.007 3 0.566 0.001 

40.619 0.000 4 0.667 0.000 

50.781 0.000 50.588 0.001 

60.493 0.006 60.781 0.000 

70.618 0.000 70.669 0.000 

80.627 0.000 80.852 0.000 

 0.361"  تساوؼ 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة  rقيمة 
 خاصية المالءمة 

 صدق التساق البنائي لمحاور الدراسة 
مػػف محػػاور الدراسػػة مػػع  بػػيف معػػدؿ كػػل محػػور رتبػػاط( يبػػيف معػػامالت اال4.11جػػدوؿ رقػػـ )

المعػػدؿ الكمػػي لفقػػرات االسػػتبانة والػػذؼ يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوػ داللػػة 
 rمػػف قيمػػة  أكبػػرالمحسػػوبة  rوقيمػػة  0.05مػػف  أقػػل لكػػل محػػور ، حيػػث إف القيمػػة االحتماليػػة0.05

 .0.361الجدولية والتي تساوؼ 

معامل الرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات : (4.11جدول )
 الستبانة

 القيمة الحتمالية معامل الرتباط عنوان المحور المحور القسم

 عناصر الرقابة الداخمية
 في المصرف

 0.000 0.792 بيئة الرقابة  األوؿ

 0.000 0.863 تقدير المخاطر  الثاني

 0.000 0.920 األنشطة الرقابية  الثالث

 0.000 0.608 المعمومات واالتصاؿ  الرابع

 0.000 0.717 المراقبة والضبط  الخامس

 جودة التقارير
 المالية

 0.000 0.764 خاصية المالءمة  األوؿ

 0.000 0.843 خاصية التمثيل الصادؽ  الثاني

 0.361" تساوؼ 28ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة  rقيمة 
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 :Reliabilityثبات فقرات الستبانة  4.1.7
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمػى 
األشػػخاص ذاتيػػـ فػػي أوقػػات  وقػػد أجػػرت الباحثػػة خطػػوات الثبػػات عمػػى العينػػة االسػػتطالعية نفسػػيا 

 بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تػػـ إيجػػاد معامػػل ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف معػػدؿ األسػػئمة الفرديػػة الرتبػػة ومعػػدؿ األسػػئمة الزوجيػػة   
بػػػػراوف  يرمافالرتبػػػػة لكػػػػل بعػػػػد وقػػػػد  تػػػػـ تصػػػػحيح معػػػػامالت االرتبػػػػاط  باسػػػػتخداـ معامػػػػل ارتبػػػػاط سػػػػب

 حسب المعادلة التالية:  (Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )
ت =  معامل الثبا

1

2

س

( يبػيف أف ىنػاؾ 4.12حيث ر معامل االرتباط وقػد بػيف جػدوؿ رقػـ )س

 0.876لفقػرات االسػتبياف حيػث بمػغ معامػل الثبػات لجميػع فقػرات االسػتبانة  معامل ثبات كبيػر نسػبياَ 
 .مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكل طمأنينة 0.70وىو اكبر مف 

 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(: (4.12جدول )
 القيمة الحتمالية معامل الرتباط عنوان المحور المحور القسم

 عناصر الرقابة الداخمية
 في المصرف

 0.858 0.751 بيئة الرقابة  األوؿ

 0.898 0.814 تقدير المخاطر  الثاني

 0.849 0.738 األنشطة الرقابية  الثالث

 0.885 0.794 المعمومات واالتصاؿ  الرابع

 0.818 0.693 المراقبة والضبط  الخامس

 جودة التقارير
 المالية

 0.837 0.720 خاصية المالءمة  األوؿ

 0.906 0.828 خاصية التمثيل الصادؽ  الثاني

 0.876 0.779 جميع المحاور
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 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
كطريقة ثانية لقياس الثبات وقػد  لقياس ثبات االستبانةاستخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ  

( أف معامالت الثبات مرتفعة حيث بمغ معامل الثبات لجميع فقرات االسػتبانة 4.13يبيف جدوؿ رقـ )
 .مما يطمئف الباحثة عمى استخداـ االستبانة بكل طمأنينة 0.70مف  أكبروىو  0.884

 معامل الثبات ) طريقة والفا كرونباخ(: (4.13) جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات عنوان المحور المحور القسم

 عناصر الرقابة الداخمية
 في المصرف

 0.869 10 بيئة الرقابة  األوؿ

 0.901 10 تقدير المخاطر  الثاني

 0.861 10 األنشطة الرقابية  الثالث

 0.891 10 المعمومات واالتصاؿ  الرابع

 0.837 10 المراقبة والضبط  الخامس

 جودة التقارير
 المالية

 0.864 8 خاصية المالءمة  األوؿ

 0.924 8 خاصية التمثيل الصادؽ  الثاني

 0.884 66 جميع المحاور

 

 المعالجات اإلحصائية: 4.1.8
البيانػػػػات التػػػػي تػػػػـ تجميعيػػػػا، فقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف لتحقيػػػػق أىػػػػداؼ الدراسػػػػة وتحميػػػػل 

 Statisticalاألسػػػػاليب اإلحصػػػػائية المناسػػػػبة باسػػػػتخداـ الحػػػػـز اإلحصػػػػائية لمعمػػػػوـ االجتماعيػػػػة

Package for Social Science (SPSS)  وفيمػػا يمػػي مجموعػػة مػػف األسػػاليب اإلحصػػائية
 المستخدمة في تحميل البيانات:

دخػاؿ البيا -1 نػات إلػى الحاسػب اآللػي، حسػب مقيػاس ليكػرت الخماسػي ، ولتحديػد طػوؿ تـ ترميػز وا 
فتػػرة مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي )الحػػدود الػػدنيا والعميػػا( المسػػتخدـ فػػي محػػاور الدراسػػة، تػػـ حسػػاب 

(، ثػػـ تقسػػيمو عمػػى عػػدد فتػػرات المقيػػاس الخمسػػة لمحصػػوؿ عمػػى طػػوؿ الفقػػرة أؼ 4=1-5المػدػ)
القيمة إلى اقل قيمة في المقيػاس )وىػي الواحػد الصػحيح( ( ، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه 0.8=4/5)

( يوضػح أطػواؿ الفتػرات كمػا 4.14وذلؾ لتحديػد الحػد األعمػى لمفتػرة األولػى وىكػذا  وجػدوؿ رقػـ )
 يمي:
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 مقياس ليكرت الخماسي: (4.14جدول )
 5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 الفترة)متوسط الفقرة(

 كبيرة جداا  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداا  التقدير
 5 4 3 2 1 الدرجة

 %111-%85 %81-%19 %18-%51 %51-%17 %11-%11 الوزن النسبي

تػـ حسػػاب التكػرارات والنسػػب المئويػة لمتعػػرؼ عمػى الصػػفات الشخصػية لمفػػردات الدراسػة وتحديػػد  -2
 .الدراسةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة 

وذلػؾ لمعرفػة مػدػ ارتفػاع أو انخفػاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة عػف   Meanيالمتوسػط الحسػاب -3
كل عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مػع العمػـ بأنػو يفيػد فػي ترتيػب العبػارات حسػب 

 تفسير مدػ االستخداـ أو مدػ الموافقة عمى العبارة. بأف أعمى متوسط حسابي عمما  
لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدػ انحػػػػراؼ  (Standard Deviation)تخداـ االنحػػػػراؼ المعيػػػػارؼ تػػػػـ اسػػػػ -4

اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػل عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة ولكػػػل محػػػور مػػػف المحػػػاور 
الحسابي، ويالحع أف االنحػراؼ المعيػارؼ يوضػح التشػتت فػي اسػتجابات  الرئيسية عف متوسطيا

أفراد الدراسة لكل عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحػاور الرئيسػية، فكممػا اقتربػت 
قيمتػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػزت االسػػتجابات وانخفػػض تشػػتتيا بػػيف المقيػػاس )إذا كػػاف االنحػػراؼ 

 مى فيعني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا( المعيارؼ واحد صحيحا فأع
 طريقة التجزئة النصفية. -5
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -6
 معامل ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات والعالقات بيف ابعاد الدراسة. -7
 معادلة سبيرماف براوف لمثبات -8
-1التوزيػػػػع الطبيعػػػػي أـ ال ) سػػػػمرنوؼ لمعرفػػػػة نػػػػوع البيانػػػػات ىػػػػل تتبػػػػع-اختبػػػػار كولػػػػومجروؼ -9

Sample K-S ) 
لمعرفػة الفػرؽ بػيف متوسػط الفقػرة  One sample T testلمتوسػط عينػة واحػدة   tاختبػار  -10

 " 3والمتوسط الحيادؼ "
 لمفرؽ بيف متوسطي عينتنف مستقمتيف. tاختار  -11
 اختار تحميل التبايف األحادؼ لمفرؽ بييف متوسطات ثالث عينات مستقمة فأكثر. -12
 .تحميل االنحدار المتعدد -13
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 :املبحث الثاني

 نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

 (Sample K-S -1)  سمرنوف -)اختبار كولمجروف اختبار التوزيع الطبيعي 4.2.1
لمعرفػػة ىػػل البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي أـ ال   سػػمرنوؼ -سػػنعرض اختبػػار كػػولمجروؼ

معظػػـ االختبػػارات المعمميػػة تشػػترط أف يكػػوف  ألفوىػػو اختبػػار ضػػرورؼ فػػي حالػػة اختبػػار الفرضػػيات 
لكػل  القيمة االحتماليػة إف( نتائج االختبار حيث 4.15ويوضح الجدوؿ رقـ )، توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0)  0.05مف  أكبرمحور  sig وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب )
 استخداـ االختبارات المعمميو.

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي): (4.15جدول )
 القيمة الحتمالية Zقيمة  عنوان المحور المحور القسم

 عناصر الرقابة الداخمية
 في المصرف

 0.203 1.069 بيئة الرقابة  األوؿ
 0.092 0.083 تقدير المخاطر  الثاني
 0.071 0.085 األنشطة الرقابية  الثالث
 0.073 0.095 المعمومات واالتصاؿ  الرابع
 0.244 1.025 المراقبة والضبط  الخامس

 جودة التقارير
 المالية

 0.212 1.059 خاصية المالءمة  األوؿ

 الثاني
خاصية التمثيل 

 الصادؽ 
0.960 0.150 

 0.316 0.849 جميع المحاور

 تحميل فقرات ومحاور الدراسة 4.2.2
( لتحميػل فقػرات االسػػتبانة، One Sample T testلمعينػة الواحػدة )  Tتػـ اسػتخداـ اختبػار 

 أكبػرالمحسػوبة  tوتكوف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينػة يوافقػوف عمػى محتواىػا إذا كانػت قيمػة  
والوزف النسبي اكبر مػف  0.05مف  أقل)أو القيمة االحتمالية 1.99الجدولية والتي تساوؼ  tمف قيمة 

"، و غيػػر ذلػػؾ تكػػوف الفقػػرة غيػػر ايجابيػػة 3ط المحايػػد "سػػمػػف المتو  أكبػػر% والمتوسػػط الحسػػابي 60
 بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا.
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الرئيس:  ما مدى توافر عناصـر الرقابـة الداخميـة فـي المصـارف العاممـة فـي قطـاع السؤال األول  

    .(≥α 1,15)عند مستوى دللة  غزة
 ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:

 0,15)ما مدى توافر  بيئة الرقابة في المصـارف العاممـة فـي قطـاع غـزة عنـد مسـتوى دللـة  -1
α≤).     

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( وتبػػيف النتػػائج بيئػػة الرقابػػة( والػػذؼ يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور االوؿ )4.16)

 اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
%، والقيمة االحتمالية 60%" وىي أكبر مف 91.28“بي بمغ الوزف النس  "1في الفقرة رقـ " .1

مما يدؿ عمى إف "إدارة المصرؼ تولي اىتماما  بوجود  0.05وىي أقل مف  "0.000تساوؼ " 
 رقابة داخمية فعالة لضماف تحقيق األىداؼ " .

، والقيمة االحتمالية %60وىي أكبر مف  %"88.72“بمغ الوزف النسبي " 2في الفقرة رقـ " .2
مما يدؿ عمى إنو" يوجد في المصرؼ ىيكل تنظيمي  0.05" وىي أقل مف 0.000"  تساوؼ 

واضح يتالءـ مع طبيعة وحجـ العمل ويحدد الواجبات والمسئوليات المنوطة باألفراد بشكل 
 واضح ".

 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
%، والقيمػػة االحتماليػػة 60%" وىػػي أكبػػر مػػف 83.33“"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي  9فػػي الفقػػرة رقػػـ " .1

ممػػػا يػػدؿ عمػػػى إف "اإلدارة تحػػػرص عمػػى تػػػوافر الكفػػػاءة  0.05" وىػػػي أقػػل مػػػف 0.000تسػػاوؼ " 
 والمينية واألمانة عند اختيار العامميف في المصرؼ".

%، والقيمػػة االحتماليػػة 60%" وىػػي أكبػػر مػػف 81.03“"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي 10فػػي الفقػػرة رقػػـ " .2
مما يدؿ عمى إنو " يتـ استشارة لجاف التدقيق عنػد إجػراء  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 

 تعديالت عمى الييكل التنظيمي".
 وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األوؿ )بيئة الرقابة( تساوؼ  

والػوزف  0.492 المعيػارؼ يسػاوؼ "، واالنحػراؼ 3وىي أكبر مف القيمػة المتوسػطة المحايػدة " 4.29 
المحسػوبة المطمقػة   t%" وقيمػة 60% وىػي أكبػر مػف الػوزف النسػبي المحايػد "85.85النسبي يساوؼ 



88

 

، والقيمػػة االحتماليػػة تسػػاوؼ 1.99الجدوليػػة والتػػي تسػػاوؼ  tأكبػػر مػػف قيمػػة  هنن23.213ٍ تسػػاوؼ 
مما يدؿ عمى توافر   بيئة الرقابة في المصارؼ العاممة في قطاع غزة  0.05وىي أقل مف  0.000

    .(≥α 0,05)بدرجة كبيرة  عند مستوػ داللة 
ارتفػػاع مسػػتوػ بيئػػة الرقابػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف وجيػػة  وتعػػزو الباحثػػة

نظر عينة الدراسة إلػى اىتمػاـ وحػرص إدارة المصػارؼ عمػى إنشػاء ووجػود بيئػة رقابيػة سػميمة محفػزة  
مف خالؿ تصميـ ىيكل تنظيمي يحدد الصالحيات والمسئوليات بشكل واضح وكذلؾ وضع و لمعمل، 

 راءات بما يضمف وجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ.السياسات والخطط واإلج

 تحميل فقرات المحور الول : بيئة الرقابة: (4.16جدول )
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تولي إدارة المصرؼ اىتماما  بوجود رقابة داخمية  1
 األىداؼ.فعالة لضماف تحقيق 

4.56 0.524 91.28 26.339 0.000 1 

2 
يوجد في المصرؼ ىيكل تنظيمي واضح يتالءـ 
مع طبيعة وحجـ العمل ويحدد الواجبات 

 والمسئوليات المنوطة باألفراد بشكل واضح.
4.44 0.616 88.72 20.600 0.000 2 

3 
يوجد وصف وظيفي واضح لمموظفيف وتتناسب 

                                                                                                                                                                 الصالحيات مع مسئوليات العمل.                                                                                                 
4.40 0.651 87.95 18.945 0.000 3 

4 
تحرص اإلدارة عمى إرساء مبدأ أف الرقابة 
الداخمية مسئولية جميع األفراد العامميف في 

 المصرؼ.
4.37 0.68687.44 17.665 0.000 4 

5 
تحرص اإلدارة ومجمس اإلدارة عمى مراجعة مدػ 
مالءمة إستراتيجية وسياسات المصرؼ لمخدمات 

 المقدمة لمعمالء.
4.28 0.601 85.64 18.846 0.000 5 

6 
تعمل اإلدارة عمى إرساء مبدأ التعامل باالستقامة 
والقيـ األخالؽ والشفافية والنزاىة سواء مع 

 العامميف أو األطراؼ الخارجية.
4.24 0.687 84.87 15.980 0.000 6 
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7 
تقـو اإلدارة عمى تحديد احتياجاتيا مف الموارد 

 البشرية الالزمة لتشغيل أنشطة المصرؼ. 
4.23 0.772 84.62 14.087 0.000 7 

يتميز الييكل التنظيمي بالمرونة وذلؾ الستيعاب  8
 أؼ تغيرات مستقبمية في نشاط الوحدة.

4.18 0.785 83.59 13.265 0.000 8 

تحرص اإلدارة عمى توافر الكفاءة والمينية  9
 واألمانة عند اختيار العامميف في المصرؼ. 

4.17 0.692 83.33 14.898 0.000 9 

10 
يتـ استشارة لجاف التدقيق عند إجراء تعديالت 

 عمى الييكل التنظيمي.
4.05 0.771 81.03 12.039 0.000 10 

  0.000 23.213 85.85 0.492 4.29 جميع الفقرات 

1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة   

ما مدى توافر عنصر تقدير المخاطر  في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة  -2
(0,05 α≤ )   

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( وتبػػػيف تقػػػدير المخػػػاطر( والػػػذؼ يبػػػيف آراء أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة فػػػي  فقػػػرات المحػػػور الثػػػاني )4.17)

 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
حتماليػػػة %، والقيمػػة اال60%" وىػػي أكبػػر مػػف 87.18“"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي 1فػػي الفقػػرة رقػػـ " .1

ممػا يػدؿ عمػى إف "اإلدارة تقػـو بتقيػيـ وتحميػل المخػػاطر  0.05" وىػي أقػل مػف 0.000تسػاوؼ " 
 التي قد تواجو المصرؼ بشكل دورؼ".

%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 87.18“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2
ة تقػػـو باتخػػاذ كافػػة اإلجػػراءات ممػػا يػػدؿ عمػػى إف "اإلدار  0.05" وىػػي أقػػل مػػف 0.000تسػػاوؼ " 

 التي قد تساىـ في مواجية والحد مف تمؾ المخاطر".
 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
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%، والقيمة االحتمالية تساوؼ 60%" وىي أكبر مف82.31“"  بمغ الوزف النسبي9في الفقرة رقـ " .1
ى إف " اإلدارة ومجمس إدارتيا فريق الرقابة الداخميػة مما يدؿ عم 0.05" وىي أقل مف 0.000" 

 تشارؾ في تحديد إجراءات الرقابة المالئمة في حاؿ تطوير الخدمات المصرفية ".
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 81.79“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي10فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2

رة تقػـو بتصػنيف المخػاطر التػػي ممػا يػدؿ عمػى إف "اإلدا 0.05" وىػي أقػل مػف 0.000تسػاوؼ " 
 يمكف السيطرة عمييا والتي ال يمكف السيطرة".

وبصػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػع فقػػػرات المحػػػور الثػػػاني )تقػػػدير المخػػػاطر( 
 0.484واالنحػراؼ المعيػارؼ يسػاوؼ   "،3وىػي أكبػر مػف القيمػة المتوسػطة المحايػدة " 4.25تساوؼ  

المحسػوبة  t% "وقيمػة 60% وىي أكبر مف الػوزف النسػبي المحايػد " 85.05والوزف النسبي  يساوؼ 
، والقيمػػة االحتماليػػة 1.99الجدوليػػة والتػػي تسػػاوؼ  tأكبػػر مػػف قيمػػة  وهنن22.845ٍ المطمقػػة تسػػاوؼ 

مما يػدؿ عمػى  تػوافر  عنصػر تقػدير المخػاطر  فػي المصػارؼ  0.05وىي أقل مف  0.000تساوؼ 
    .(≥α 0,05)كبيرة عند مستوػ داللة العاممة في قطاع غزة  بدرجة 

ارتفػػاع مسػػتوؼ تقيػػيـ المخػػاطر فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف وجيػػة نظػػر  ويعػػزػ 
القػػػدرة عمػػػى تقيػػػيـ وتحميػػػل  تمنحيػػػاالتػػػي و عينػػػة الدراسػػػة إلػػػى الخبػػػرة والكفػػػاءة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا اإلدارة 

وضػػع اإلجػػراءات التػي قػػد تسػػاىـ فػي الحػػد مػػف تمػؾ المخػػاطر ومعرفػػة  ؾالمخػاطر بشػػكل دورؼ وكػذل
 العقبات التي تواجو نظاـ الرقابة الداخمية.

تحميل فقرات المحور الثاني: تقدير المخاطر: (4.17جدول )  
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1 
اإلدارة بتقييـ وتحميل المخاطر التي قد تقـو 

 تواجو المصرؼ بشكل دورؼ.
4.36 0.683 87.18 17.566 0.000 1 

2 
تقـو اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات التي قد 

 تساىـ في مواجية والحد مف تمؾ المخاطر.
4.36 0.644 87.18 18.633 0.000 1 

3 
يساىـ نظاـ الرقابة الداخمية في ضبط مستويات 

 المخاطر التي قد يواجييا المصرؼ.
4.35 0.641 86.92 18.543 0.000 2 
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4 
تتشارؾ اإلدارة التنفيذية ومجمس اإلدارة وفريق 

 الرقابة في عممية تقييـ المخاطر.
4.29 0.647 85.90 17.680 0.000 3 

درجة تأثيرىا تقـو اإلدارة بتصنيف المخاطر حسب  5
 عمى العمل، أو مكاف حدوثيا داخمية أـ خارجية.

4.27 0.658 85.38 17.034 0.000 4 

6 
تعتمد اإلدارة عمى الوسائل التقنية في عممية تقييـ 

 المخاطر.
4.26 0.653 85.13 16.983 0.000 5 

يساىـ التدقيق الداخمي لممصرؼ في تقييـ  7
 وتحميل مستوػ المخاطر المقبولة.

4.26 0.653 85.13 16.983 0.000 5 

8 
يتمتع الموظفوف بالكفاءة والميارة الالزمة سواء 
لتقييـ أو وضع اإلجراءات الالزمة لمواجية 

 المخاطر.

4.18 0.619 83.59 16.833 0.000 6 

9 
تشارؾ اإلدارة ومجمس إدارتيا فريق الرقابة 
الداخمية في تحديد إجراءات الرقابة المالئمة في 

 تطوير الخدمات المصرفية.حاؿ 

4.12 0.683 82.31 14.414 0.000 7 

تقـو اإلدارة بتصنيف المخاطر التي يمكف  10
 السيطرة عمييا والتي ال يمكف السيطرة.

4.09 0.648 81.79 14.843 0.000 8 

  0.000 22.845 85.05 0.484 4.25 جميع الفقرات 

1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة   
في المصارف العاممة في قطـاع غـزة عنـد مسـتوى دللـة  األنشطة الرقابية ما مدى توافر عنصر -3
(0,15 α≤ )   

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( وتبػػيف األنشــطة الرقابيــةوالػػذؼ يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور الثالػػث )( 4.18)

 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
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%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 88.72“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 1فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .1
عمػػى إنػػو " تتػػوفر حمايػػة كافيػػة عمػػى البػػرامج ممػػا يػػدؿ  0.05" وىػػي أقػػل مػػف 0.000تسػػاوؼ " 

 والممفات االلكترونية الخاصة بالمصرؼ".
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 86.92“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2

مما يدؿ عمى إنو " تتوفر حماية مادية كافية عمى أصوؿ  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 
 .المصرؼ والسجالت"

 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
والقيمػػػة االحتماليػػػة  %،60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 82.31“"  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 9فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .1

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف "اإلدارة تحػػػرص عمػػػى تطبيػػػق مبػػػدأ  0.05" وىػػػي أقػػػل مػػػف 0.000تسػػػاوؼ " 
 الفصل في المياـ".

%، والقيمػػة االحتماليػػة 60%" وىػػي أكبػػر مػػف 81.79“بمػػغ الػػوزف النسػػبي "  10فػػي الفقػػرة رقػػـ " .2
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إنػػػو " يػػػتـ تقيػػػيـ أداء العػػػامميف فػػػي كافػػػة  0.05" وىػػػي أقػػػل مػػػف 0.000تسػػػاوؼ "

 .المستويات اإلدارية بنزاىة "
وبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات المحػػور الثالػػث )األنشػػطة الرقابيػػة( 

، واالنحػػػراؼ المعيػػػارؼ يسػػػاوؼ  "3أكبػػػر مػػػف القيمػػػة المتوسػػػطة المحايػػػدة  " وهننن4.27ٍ تسػػػاوؼ  
 t%" وقيمػػػة 60وىػػػي أكبػػػر مػػػف الػػػوزف النسػػػبي المحايػػػد"  %85.44والػػػوزف النسػػػبي يسػػػاوؼ  0.510

والقيمػػة  ،1.99الجدوليػة والتػي تسػاوؼ   tوىػي أكبػر مػف قيمػة  22.018قػة  تسػاوؼ المحسػوبة المطم
ممػػا يػدؿ عمػػى تػػوافر عنصػر األنشػػطة الرقابيػػة فػػي  0.05وىػػي أقػل مػػف   0.000االحتماليػة تسػػاوؼ 

    .(≥α 0,05)المصارؼ العاممة في قطاع غزة بدرجة كبيرة عند مستوػ داللة 
ارتفاع مستوػ األنشطة الرقابية في المصارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة مػف وجيػة نظػر ويعزػ 

بالغػػا  فػػي تػػأميف الحمايػػة الكاممػػة عمػػى البػػرامج  اىتمامػػاعينػػة الدراسػػة إلػػى أف إدارة المصػػارؼ تػػولي 
والممفات االلكترونية وكذلؾ الحماية المادية ألصوؿ المصرؼ والمستندات ولكنيا بحاجة إلى الفصل 

 ف المياـ ومراقبة وتقييـ األداء بواسطة أشخاص مستقميف لتحسيف وتطوير األداء بشكل عاـ.بي
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 تحميل فقرات المحور الثالث: األنشطة الرقابية: (4.18جدول )

 الفقرات م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

يب
لترت

ا
 

1 
عمى البرامج والممفات تتوفر حماية كافية 

 االلكترونية الخاصة بالمصرؼ.
4.44 0.616 88.72 20.600 0.000 1 

1 
تتوفر حماية مادية كافية عمى أصوؿ المصرؼ 

 والسجالت.
4.35 0.641 86.92 18.543 0.000 2 

1 
تتوفر في المصرؼ رقابة فاعمة عمى األداء 

 المالي واإلدارؼ.
4.35 0.69986.92 17.001 0.000 2 

1 
يساىـ توزيع الصالحيات في تحسيف إجراءات 

 الرقابة الداخمية.
4.32 0.655 86.41 17.818 0.000 3 

5 

تحرص اإلدارة عمى استخداـ التقارير المالية 
واإلدارية بشكل دورؼ كأداة إلنجاح وتحسيف 

 إجراءات الرقابة.
4.32 0.634 86.41 18.384 0.000 3 

1 
الُمعدة في منع تساىـ األنشطة الرقابية 
 واكتشاؼ األخطاء بشكل فعاؿ.

4.28 0.601 85.64 18.846 0.000 4 

 4 0.000 17.621 85.64 0.643 4.28 السجالت والدفاتر المستخدمة مالئمة وكاممة. 7

8 

يتـ مراجعة األداء الفعمي لممصرؼ مع المخطط 
أو مقارنة أداء المصرؼ مع غيره أو إجراء 

 مقارنة تاريخية لو.
4.18 0.659 83.59 15.796 0.000 5 

9 
تحرص اإلدارة عمى تطبيق مبدأ الفصل في 

 المياـ.
4.12 0.738 82.31 13.344 0.000 6 

11 
يتـ تقييـ أداء العامميف في كافة المستويات 

 اإلدارية بنزاىة.
4.09 0.825 81.79 11.670 0.000 7 

  0.000 22.018 85.44 0.510 4.27 جميع الفقرات 

 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 
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فـي المصـارف العاممـة فـي قطـاع غـزة عنـد مسـتوى   المعمومـات والتصـالما مدى توافر عنصر  -4
   ( ≥α 0,05)دللة 

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( وتبػيف المعمومـات والتصـال( والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  فقرات المحور الرابػع )4.19)

 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
والقيمػػػة االحتماليػػػة  %60وىػػػي أكبػػػر مػػػف %"88.97“"  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 1فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .1

مما يدؿ عمى إنو "  يتوفر لدػ المصرؼ نظاـ معمومػات  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 
 آمف مف االختراؽ " .

والقيمػػػة االحتماليػػػة  %60وىػػػي أكبػػػر مػػػف  %"88.46“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف " اإلدارة تحػػرص عمػػى انجػػاز العمػػل  0.05وىػػي أقػػل مػػف "0.000تسػػاوؼ  " 

 مف خالؿ أنظمة تعميمات مكتوبة وواضحة".
 كما تبين النتائج ان أقل فقرتين حسب الوزن النسبي ىي كما يمي:

والقيمػػة االحتماليػػة  %60وىػػي أكبػػر مػػف   %"84.10“"  بمػػغ الػػوزف النسػػبي 9فػػي الفقػػرة رقػػـ " .1
ممػا يػدؿ عمػى إف "  األنظمػة المسػتخدمة فػي المصػرؼ  0.05" وىي أقػل مػف 0.000تساوؼ " 

 تتيح المعمومات في الوقت المناسب " .
والقيمػة االحتماليػة   %60وىػي أكبػر مػف   %"83.08“بمػغ الػوزف النسػبي  "10في الفقرة رقـ " .2

مما يدؿ عمى إف "قنوات االتصاؿ مع األطراؼ الخارجية  0.05وىي أقل مف  "0.000تساوؼ " 
 والمورديف والزبائف  كافية لمحصوؿ عمى معمومات لتحسيف اإلجراءات الرقابية " . كالعمالء

وبصػػػػػفة عامػػػػػة يتبػػػػػيف أف المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لجميػػػػػع فقػػػػػرات المحػػػػػور الرابػػػػػع  )المعمومػػػػػات 
" واالنحػراؼ المعيػارؼ يسػاوؼ  3وىي أكبر مف القيمة المتوسػطة المحايػدة  "4.30 واالتصاؿ( تساوؼ 

 t" وقيمػة  %60% وىػي أكبػر مػف  الػوزف النسػبي المحايػد " 86.08والوزف النسبي  يساوؼ 0.484
، و القيمػة 1.99الجدوليػة والتػي تسػاوؼ   tوىػي أكبػر مػف قيمػة 23.771 المحسوبة المطمقة  تساوؼ 

ممػا يػدؿ عمػى تػوافر عنصػر المعمومػات واالتصػاؿ   0.05وىي أقػل مػف  0.000االحتمالية تساوؼ  
    .(≥α 0,05) ؼ العاممة في قطاع غزة بدرجة كبيرة عند مستوػ داللةفي المصار 

ارتفاع مسػتوػ المعمومػات واالتصػاؿ فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة مػف وجيػة  ويعزػ 
نظػػر عينػػة الدراسػػة إلػػى قػػوة البػػرامج واألنظمػػة اآلمنػػة المسػػتخدمة فػػي المصػػارؼ ممػػا ينػػتج عنيػػا دقػػة 
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األطػػػراؼ وكػػػذلؾ انجػػػاز العمػػػل مػػػف خػػػالؿ التعميمػػػات المكتوبػػػة  وسػػػرعة توصػػػيل المعمومػػػات لكافػػػة
 والواضحة التي تساىـ في تحسيف إجراءات الرقابة الداخمية.

 المعمومات والتصال:  الرابعتحميل فقرات المحور : (4.19جدول )

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

الن
ي  ر
عيا
الم

بي 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
لح

ا
 

يب
ترت
ال

 

1 
يتوفر لدػ المصرؼ نظاـ معمومات آمف مف 

 االختراؽ.
4.45 0.595 88.97 21.490 0.000 1 

1 
تحرص اإلدارة عمى انجاز العمل مف خالؿ 

 أنظمة تعميمات مكتوبة وواضحة.
4.42 0.614 88.46 20.466 0.000 2 

1 
أنظمة المعمومات المالية واإلدارية تساىـ في 

 الداخمية.تحسيف الرقابة 
4.40 0.610 87.95 20.223 0.000 3 

1 

يوجد لدػ المصرؼ نظاـ اتصاؿ فعاؿ 
يضمف لمعامميف فيـ كافة السياسات 
 واإلجراءات المتعمقة بنظاـ الرقابة الداخمية.

4.33 0.638 86.67 18.460 0.000 4 

5 
يساىـ نظاـ االتصاالت في التأكد مف 

 وضوح الصالحيات والمسئوليات.
4.29 0.667 85.90 17.155 0.000 5 

1 
تساىـ نتائج األنظمة في تقييـ أداء المصرؼ 

 وفي وجود تقارير سميمة.
4.29 0.605 85.90 18.891 0.000 5 

7 

يساىـ مستخدمي أنظمة المعمومات في 
المصرؼ في تطوير وتحسيف إجراءات 

 الرقابة  الداخمية.
4.24 0.668 84.87 16.439 0.000 6 

8 

أنظمة المعمومات المستخدمة ينتج عف 
معمومات تمبي احتياجات األطراؼ الداخمية 

 والخارجية.
4.24 0.628 84.87 17.488 0.000 6 

9 
تتيح األنظمة المستخدمة في المصرؼ 

 المعمومات في الوقت المناسب.
4.21 0.671 84.10 15.851 0.000 7 

11 
قنوات االتصاؿ مع األطراؼ الخارجية 
كالعمالء والمورديف والزبائف  كافية لمحصوؿ 

4.15 0.704 83.08 14.477 0.000 8 
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 الفقرات م
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متو
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الح

ف  
حرا
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بي 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
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لح

ا
 

يب
ترت
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 عمى معمومات لتحسيف اإلجراءات الرقابية.
  0.000 23.771 86.08 0.484 4.30 جميع الفقرات 

 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 
في المصارف العاممة في قطاع غزة عنـد مسـتوى دللـة   المراقبة والضبطما مدى توافر عنصر  -5
(0,05 α≤ )   

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
ــة والضــبطوالػػذؼ يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور الخػػامس )( 4.20) ( وتبػػيف المراقب

 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
والقيمػػة االحتماليػػة  %،60%"  وىػػي أكبػػر مػػف 87.18“" بمػػغ الػػوزف النسػػبي  1فػػي الفقػػرة رقػػـ " .1

عمػػػى إف " العػػػػامميف فػػػي المراقبػػػة يتمتعػػػػوف  ممػػػا يػػػدؿ 0.05وىػػػي أقػػػل مػػػػف  "0.000تسػػػاوؼ " 
 بالصالحيات التي تمكنيـ مف الوصوؿ إلى كافة السجالت والدفاتر".

والقيمػػة االحتماليػػة   %،60وىػػي أكبػػر مػػف   %"86.67“" بمػػغ الػػوزف النسػػبي 2فػػي الفقػػرة رقػػـ " .2
ـ الرقابػة ممػا يػدؿ عمػى إنػو " يػتـ تقيػيـ مػدػ فعاليػة نظػا 0.05" وىي أقػل مػف 0.000تساوؼ " 

 الداخمية في المصرؼ".
 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

%، والقيمػػة االحتماليػػػة 60%"  وىػػي أكبػػر مػػػف 84.36“" بمػػغ الػػوزف النسػػػبي 9فػػي الفقػػرة رقػػػـ " .1
ممػػا يػػدؿ عمػػى إنػػو " تتػػوافر معػػايير رقابيػػة مينيػػة لتقيػػيـ  0.05وىػػي أقػػل مػػف "0.000تسػػاوؼ " 

 أداء المصرؼ".
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػر مػػػف 84.10“" بمػػغ الػػػوزف النسػػػبي 10فػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2

ممػػا يػػدؿ عمػػى إف " العػػامموف فػػي قسػػـ التػػدقيق الػػداخمي  0.05" وىػػي أقػػل مػػف 0.000تسػػاوؼ " 
 يتمتعوف باالستقاللية".

عامة يتبػيف أف المتوسػط الحسػابي لجميػع فقػرات المحػور الخػامس )المراقبػة والضػبط(  وبصفة
 0.542"، واالنحػراؼ المعيػارؼ يسػاوؼ  3وىػي أكبػر مػف  القيمػة المتوسػطة المحايػدة "4.29 تسػاوؼ 

المحسػوبة  t% " وقيمػة 60% وىي أكبر مػف الػوزف النسػبي المحايػد " 85.74والوزف النسبي يساوؼ 
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، و القيمػة االحتماليػة 1.99الجدولية والتي تسػاوؼ   tوىي أكبر مف قيمة  20.971ساوؼ المطمقة  ت
ممػا يػدؿ عمػى تػوافر عنصػر المراقبػة والضػبط  فػي المصػارؼ  0.05وىػي أقػل مػف 0.000تساوؼ  

    .(≥α 0,05)العاممة في قطاع غزة بدرجة كبيرة  عند مستوػ داللة 
ارتفاع مستوػ المراقبة والضبط في المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة مػف وجيػة نظػر  ويعزػ 

عينػػة الدراسػػة إلػػى الصػػالحيات الممنوحػػة لمعػػامميف فػػي الرقابػػة لموصػػوؿ إلػػى كافػػة السػػجالت والػػدفاتر 
بػالغ الجيػات المسػئولة عػف أؼ قصػور أو معوقػات فػي تطبيػق النظػاـ   لتقييـ نظاـ الرقابػة الداخميػة وا 

ل عمى تطويره، وكػذلؾ تسػاىـ تقػارير المػدقق الػداخمي فػي تحسػيف اإلجػراءات الرقابيػة ولكػف مػف لمعم
 الضرورؼ توفر معايير رقابية مينية لتقييـ األداء مع ضرورة استقاللية العامميف في التدقيق الداخمي.

 تحميل فقرات المحور الخامس : المراقبة والضبط: (4.20جدول )

ط  الفقرات م
وس

لمت
ا

بي
سا
الح

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال
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مة 
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t 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

يب
لترت

ا
 

1 

يتمتع العامميف في المراقبة بالصالحيات التي 
تمكنيـ مف الوصوؿ إلى كافة السجالت 

 والدفاتر.

4.36 0.624 87.18 19.245 0.000 1 

1 
يتـ تقييـ مدػ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في 

 المصرؼ.
4.33 0.733 86.67 16.072 0.000 2 

1 

يتـ إبالغ الجيات المسئولية عف أؼ قصور أو 
مشكالت في نظاـ الرقابة الداخمية لمعمل عمى 

 تطويره.

4.33 0.574 86.67 20.530 0.000 2 

 3 0.000 17.745 86.15 0.651 4.31 تحرص اإلدارة عمى تقييـ األداء بشكل دورؼ. 1

5 
الداخمي في تحسيف تساىـ تقارير المدقق 
 إجراءات الرقابة الداخمية.

4.29 0.626 85.90 18.255 0.000 4 

1 
يتوافر لدػ العامميف في المراقبة والضبط 

 الخبرات والمؤىالت المناسبة لعمميـ.
4.28 0.662 85.64 17.091 0.000 5 

7 

تحرص اإلدارة عمى تقييـ ومراقبة مكونات 
تعمل وفق  الرقابة الداخمية لمتأكد مف أنيا

 المخطط لو.

4.27 0.658 85.38 17.034 0.000 6 

 6 0.000 17.569 85.38 0.638 4.27تساىـ نتائج تقارير الرقابة واألداء في تطوير  8
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 العمل. 

9 
تتوافر معايير رقابية مينية لتقييـ أداء 

 المصرؼ.
4.22 0.714 84.36 15.058 0.000 7 

11 
الداخمي يتمتع العامموف في قسـ التدقيق 

 باالستقاللية
4.21 0.843 84.10 12.626 0.000 8 

  0.000 20.971 85.74 0.542 4.29 جميع الفقرات 
 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 

السؤال األول الرئيس:  ما مـدى تـوافر عناصـر الرقابـة الداخميـة فـي المصـارف العاممـة فـي قطـاع 
   .( ≥α 1015)غزة عند مستوى دللة 

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
( والذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  محاور القسـ االوؿ )عناصر الرقابة الداخميػة( رتبػة 4.21)

 النسبي ىي كما يمي: األعمى موافقة الى االقل موافقة حسب الوزف مف 
 وزف نسبي كما يمي:

  (  بوزف نسبي )وقد احتل المرتبة األولى.86.08المعمومات واالتصاؿ % 
  (  بوزف نسبي )وقد احتل المرتبة الثانية85.85بيئة الرقابة % 
  (  بوزف نسبي )وقد احتل المرتبة الثالثة85.74المراقبة والضبط % 
  (  بوزف نسبي )وقد احتل المرتبة الرابعة85.44األنشطة الرقابية % 
  (  بوزف نسبي )وقد احتل المرتبة الخامسة85.05تقدير المخاطر % 

الخاصػة بعناصػر الرقابػة الداخميػة المحػاور وبصفة عامة يتبيف أف المتوسػط الحسػابي لجميػع 
"، واالنحػػػراؼ المعيػػػارؼ يسػػػاوؼ    3" كبػػػر مػػػف القيمػػػة المتوسػػػطة المحايػػػدةوىػػػو أ4.28 فػػػي المصػػػرؼ

 t% " وقيمػة 60% وىي أكبر مف  الوزف النسبي المحايػد " 85.63 والوزف النسبي  يساوؼ 0.457
، والقيمػػة 1.99الجدوليػػة والتػػي تسػػاوؼ  tوىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة 24.763 المحسػػوبة المطمقػػة تسػػاوؼ 
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عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة فػػي ممػػا يػػدؿ عمػػى  تػػوافر  0.05وىػػي أقػػل مػػف  0.000االحتماليػػة تسػػاوؼ 
 ( .≥α 0,05)المصارؼ العاممة في قطاع غزة  بدرجة كبيرة عند مستوػ داللة 

يعزو الباحث ارتفاع مستوػ عناصر الرقابة الداخمية) بيئة الرقابة، تقدير المخػاطر، األنشػطة 
بػػة والضػػبط( فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف وجيػػة قالرقابيػػة، المعمومػػات واالتصػػاؿ، المرا

نظػػػر عينػػػة الدراسػػػة إلػػػى قػػػوة االبػػػرامج واألنظمػػػة المسػػػتخدمة فػػػي المصػػػارؼ والتػػػي تتػػػيح المعمومػػػات 
لممسػػتخدـ سػػواء الػػداخمي أو الخػػارجي  بدقػػة وبسػػرعة وفػػي الوقػػت المناسػػب مػػا تسػػاعدىـ فػػي اتخػػاذ 

بيئة رقابية قادرة عمػى تحسػيف الرقابػة الداخميػة بمػا يضػمف  قراراتيـ، وكذلؾ حرص اإلدارة عمى ايجاد
 تحقيق األىداؼ. 

 تحميل محاور القسم الول )عناصر الرقابة الداخمية(: (4.21جدول )

 المحور م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي   ر
عيا
الم
ف 

حرا
الن

 

بي
نس
ن ال

وز
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مة 
قي

t 

لية
تما
لح

ة ا
قيم

ال
 

يب
لترت

ا
 

 1 0.000 23.771 86.08 0.484 4.30 المعمومات واالتصاؿ 1

 2 0.000 23.213 85.85 0.492 4.29 بيئة الرقابة 2

 3 0.000 20.971 85.74 0.542 4.29 المراقبة والضبط 3

 4 0.000 22.018 85.44 0.510 4.27 األنشطة الرقابية 4

 5 0.000 22.845 85.05 0.484 4.25 تقدير المخاطر 5

  0.000 24.763 85.63 0.457 4.28 جميع المحاور 

 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 
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السؤال الرئيس الثاني: ما مستوى جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غـزة عنـد 
   ( ≥α 1015)مستوى دللة 

 ويتفرع من ىذا السؤال السئمة الفرعية التالية: 
   ( ≥α 0,05)العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة  خاصية المالءمة في المصارفما مستوى  .1

لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 ( وتبػػيفخاصػػية المالءمػػة( والػػذؼ يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور االوؿ )4.22)

 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف 86.92“"  بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 1فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .1

ممػػا يػػدؿ عمػػى إف "التقػػارير الماليػػة تػػزود إدارة المصػػرؼ  0.05" وىػػي أقػػل مػػف 0.000تسػػاوؼ " 
الالزمػػػػة التخػػػػاذ القػػػػرارات سػػػػواء االسػػػػتثمارية أو بجميػػػػع احتياجاتيػػػػا مػػػػف المعمومػػػػات المحاسػػػػبية 

 ".االئتمانية
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف86.15“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 2فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف "التقػػػارير الماليػػػة تػػػوفر المعمومػػػات  0.05وىػػػي أقػػػل مػػػف  "0.000تسػػػاوؼ " 
الماليػػة التػػي تطمبيػػا الجيػػات الخارجيػػة أو الداخميػػة وفػػي الوقػػت المناسػػب ممػػا يسػػاىـ فػػي اتخػػاذ 

 القرار".
 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:

%،  والقيمػػػة االحتماليػػػة 60مػػػف %" وىػػػي أكبػػػر 83.85“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 7فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .1
ممػػا يػػدؿ عمػػى إف "التقػػارير الماليػػة لممصػػرؼ تسػػاىـ فػػي  0.05" وىػػي أقػػل مػػف 0.000تسػػاوؼ " 

 التأثير عمى قرار المستخدـ مف خالؿ المفاضمة بيف البدائل المتاحة." 
%، والقيمػػػة االحتماليػػػة 60%" وىػػػي أكبػػػر مػػػف81.28“" بمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي 8فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ " .2

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى إف "التقػػػارير الماليػػػة لممصػػػرؼ تسػػػاعد  0.05وىػػػي أقػػػل مػػػف "0.000تسػػػاوؼ "
 المستخدميف في تقميل درجة عدـ التأكد عند اتخاذ القرار المناسب في المصرؼ".

وبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف المتوسػػط الحسػػابي لجميػػع فقػػرات المحػػور األوؿ )خاصػػية المالءمػػة( 
 0.499"، واالنحػػراؼ المعيػػارؼ يسػػاوؼ  3ة المتوسػػطة المحايػػدة "وىػػي أكبػػر مػػف القيمػػ4.23 تسػػاوؼ 

 t% " وقيمػػػػػة 60% وىػػػػػي أكبػػػػػر مػػػػػف  الػػػػػوزف النسػػػػػبي المحايػػػػػد " 84.62والػػػػػوزف النسػػػػػبي  يسػػػػػاوؼ 
، و القيمػة 1.99الجدوليػة والتػي تسػاوؼ  tوىػي أكبػر مػف قيمػة  21.774المحسوبة المطمقػة  تسػاوؼ 



101

 

أف مسػػتوػ خاصػػية المالءمػػة فػػي  ممػػا يػػدؿ عمػػى 0.05وىػػي أقػػل مػػف  0.000االحتماليػػة تسػػاوؼ  
    .(≥α 0,05)المصارؼ العاممة في قطاع غزة مرتفع عند مستوػ داللة 

ارتفػػاع مسػػتوػ المالءمػة لمتقػػارير الماليػػة لممصػارؼ العاممػػة فػػي قطػاع غػػزة مػػف وجيػػة  ويعػزػ 
نظر عينػة الدراسػة ألف التقػارير الماليػة تػزود المسػتخدميف بجميػع المعمومػات االزمػة التخػاذ القػرارات 

 في الوقت المناسب كما أنيا تساعد عمى تقييـ النتائج السابقة.
 خاصية المالءمة الول:حور تحميل فقرات الم: (4.22جدول )

 الفقرات م
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1 

تزود التقارير المالية إدارة المصرؼ 
بجميع احتياجاتيا مف المعمومات 
المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات سواء 

 االستثمارية أو االئتمانية.

4.35 0.530 86.92 22.419 0.000 1 

2 

توفر التقارير المالية المعمومات المالية 
التي تطمبيا الجيات الخارجية أو 
الداخمية وفي الوقت المناسب مما يساىـ 

 في اتخاذ القرار.

4.31 0.610 86.15 18.945 0.000 2 

3 
تساعد التقارير المالية لممصرؼ في 

النتائج تحقيق خاصية القدرة عمى تقييـ 
 السابقة.

4.26 0.568 85.13 19.524 0.000 3 

4 
تتسـ المعمومات التي تحتوييا التقارير 
المالية لممصرؼ بأنيا دقيقة ومالئمة 

 التخاذ القرارات.
4.23 0.682 84.62 15.931 0.000 4 

5 

المعمومات المدرجة في التقارير المالية 
لممصرؼ تساعد أو لدييا القدرة عمى 

باألحداث واألنشطة المستقبمية التنبؤ 
 لممصرؼ.

4.23 0.623 84.62 17.459 0.000 4 

6 
تساعد التقارير المالية لممصرؼ عمى 
تقييـ وتصحيح التوقعات والتنبؤات مف 

 خالؿ التغذية العكسية.
4.22 0.638 84.36 16.873 0.000 5 

 6 0.000 15.376 83.85 0.685 4.19تساىـ التقارير المالية لممصرؼ في  7
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي
سا
الح

ف  
حرا

الن
ي  ر
عيا
الم

بي 
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t  مة
لقي
ا

لية
تما
لح

ا
 

يب
ترت
ال

 

مف خالؿ  التأثير عمى قرار المستخدـ
 المفاضمة بيف البدائل المتاحة.

8 
تساعد التقارير المالية لممصرؼ 
المستخدميف في تقميل درجة عدـ التأكد 
 عند اتخاذ القرار المناسب في المصرؼ.

4.06 0.762 81.28 12.337 0.000 7 

  0.000 21.774 84.62 0.499 4.23 جميع الفقرات 

 1.99" تساوؼ 77" ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 
 0,05)العاممة في قطاع غـزة عنـد مسـتوى دللـة  خاصية التمثيل الصادق في المصارفما مستوى .2

α≤  )   
لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

( خاصػػية التمثيػػل الصػػادؽوالػػذؼ يبػػيف آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة فػػي  فقػػرات المحػػور الثػػاني )( 4.23)
 النتائج اف أعمى فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:وتبيف 

%، والقيمة االحتمالية 60%" وىي أكبر مف 88.21“" بمغ الوزف النسبي 1في الفقرة رقـ " .1
مما يدؿ عمى إف " التقارير المالية لممصرؼ تتميز  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 

 باكتماؿ المعمومات المدرجة فييا".
%، والقيمة االحتمالية 60%" وىي أكبر مف 87.18“" بمغ الوزف النسبي 2في الفقرة رقـ " .2

مما يدؿ عمى إف "التقارير المالية لممصرؼ تتميز بصدؽ  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 
 اث والظواىر المراد التقرير عنيا خالؿ فترة معينة." تمثيميا لألحد

 كما تبيف النتائج اف أقل فقرتيف حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:
%، والقيمة االحتمالية 60%"  وىي أكبر مف 86.41“" بمغ الوزف النسبي 7في الفقرة رقـ " .1

مما يدؿ عمى إف "التقارير المالية لممصرؼ تساعد في  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ " 
 عممية اتخاذ القرارات السميمة".

%، والقيمة االحتمالية 60%" وىي أكبر مف 85.38“" بمغ الوزف النسبي 8في الفقرة رقـ " .2
مما يدؿ عمى إف "التقارير المالية لممصرؼ تتميز  0.05" وىي أقل مف 0.000تساوؼ" 

 التحيز". بالحيادية وبعدىا عف
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وبصػػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المحػػػور الثػػػاني )خاصػػػية التمثيػػػل 
 "، واالنحراؼ المعيارؼ يساوؼ  3"وىي أكبر مف القيمة المتوسطة المحايدة 4.34 الصادؽ( تساوؼ 

 t%" وقيمػػة 60% وىػػي أكبػػر مػػف  الػػوزف النسػػبي المحايػػد"86.76النسػػبي  يسػػاوؼ  والػػوزف  0.549
، و القيمػة 1.99الجدوليػة والتػي تسػاوؼ   tوىػي أكبػر مػف قيمػة 21.535 المحسػوبة المطمقػة تسػاوؼ 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف مسػػتوػ خاصػػية التمثيػػل الصػػادؽ  0.05وىػػي أقػػل مػػف  0.000االحتماليػػة تسػػاوؼ 
   ( ≥α 0,05)في المصارؼ العاممة في قطاع غزة مرتفع  عند مستوػ داللة 

ارتفاع مستوػ التمثيػل الصػادؽ لمتقػارير الماليػة لممصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة مػف  ويعزػ 
وجيػػػػة نظػػػػر عينػػػػة الدراسػػػػة إلػػػػى اكتمػػػػاؿ المعمومػػػػات المدرجػػػػة فػػػػي التقػػػػارير الماليػػػػة وصػػػػدؽ تمثيميػػػػا 
لألحداث المراد التقرير عنيػا خػالؿ فتػرة معينػة وتميزىػا بالوضػوح والشػفافية مػع ضػرورة االبتعػاد عػف 

 يز عند إعداد التقارير المالية لصالح فئة معينة.التح

 خاصية التمثيل الصادق:  الثانيتحميل فقرات المحور : (4.23جدول )
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1 
تتميز التقارير المالية لممصرؼ باكتماؿ 

 المدرجة فييا.المعمومات 
4.41 0.612 88.21 20.340 0.000 1 

2 

تتميز التقارير المالية لممصرؼ بصدؽ تمثيميا 
لألحداث والظواىر المراد التقرير عنيا خالؿ 

 فترة معينة.
4.36 0.602 87.18 19.922 0.000 2 

3 
تتميز التقارير المالية لممصرؼ بالوضوح 

 والشفافية.
4.35 0.641 86.92 18.543 0.000 3 

4 
تتميز المعمومات المدرجة في التقارير المالية 

 بالدقة وخموىا مف األخطاء والمخالفات.
4.33 0.658 86.67 17.897 0.000 4 

5 
يتوافر في التقارير المالية لممصرؼ قدر كافيا  

 مف الموضوعية
4.33 0.658 86.67 17.897 0.000 4 

6 
 تعرض المعمومات المحاسبية بصورة صادقة

 الوضع المالي لممصرؼ.
4.33 0.696 86.67 16.912 0.000 4 
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7 
تساعد التقارير المالية لممصرؼ في عممية 

 اتخاذ القرارات السميمة.
4.32 0.634 86.41 18.384 0.000 5 

8 
تتميز التقارير المالية لممصرؼ بالحيادية 

 وبعدىا عف التحيز.
4.27 0.67885.38 16.545 0.000 6 

الفقراتجميع    4.34 0.549 86.76 21.535 0.000  

 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 
فــي المصــارف العاممــة فــي   أبعــاد جــودة التقــارير الماليــةالســؤال الــرئيس الثــاني:  مــا مســتوى تحميــل 

   ( ≥α 0,05)قطاع غزة عند مستوى دللة 
لمعينػػة الواحػػدة والنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدوؿ رقػػـ  tلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

( أبعاد جـودة التقـارير الماليـةوالذؼ يبيف آراء أفراد عينة الدراسة في  محاور القسـ الثػاني )( 4.24)
 رتبة مف األعمى موافقة الى االقل موافقة حسب الوزف النسبي ىي كما يمي:م

 نسبي كما يمي:وزف 
  (  بوزف نسبي التمثيل الصادقخاصية )وقد احتل المرتبة األولى.86.76 % 
  (  بوزف نسبي المالءمةخاصية )وقد احتل المرتبة الثانية84.62 % 

الخاصػػػة ألبعػػػاد جػػػودة التقػػػارير المحػػػاور وبصػػػفة عامػػػة يتبػػػيف أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع 
" ، 3وىػو أكبػر مػف القيمػة المتوسػطة المحايػدة " 4.28غنضجالمالية في المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

% وىي أكبر مف  الػوزف النسػبي 85.69والوزف النسبي  يساوؼ 0.498واالنحراؼ المعيارؼ يساوؼ 
الجدوليػػة والتػػي  tوىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة  22.778المحسػػوبة المطمقػػة تسػػاوؼ  t%" وقيمػػة 60المحايػػد "
مما يػدؿ عمػى  مسػتوػ أبعػاد  0.05وىي أقل مف 0.000اوؼ  ، والقيمة االحتمالية تس1.99تساوؼ 

 (.≥α 0,05)جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة نرتفع عند مستوػ داللة 
ارتفاع مستوػ المالئمة في التقارير المالية لممصارؼ العاممة في قطاع غزة مف وجية يعزػ و 

المعمومػػػػات لألطػػػػراؼ المعنيػػػػة )الداخميػػػػة أو الخارجيػػػػة( فػػػػي الوقػػػػت نظػػػػر عينػػػػة الدراسػػػػة ألنيػػػػا تتػػػػيح 
 .المناسب وتمكنيـ مف اتخاذ القرارات الرشيدة
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تحميل محاور القسم الثاني: أبعاد جودة التقارير المالية )في المصارف العاممة : (4.24جدول )
 في قطاع غزة(
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 2 0000. 21.774 84.62 0.499 4.23 خاصية المالءمة 1
 1 0000. 21.535 86.76 0.549 4.34 خاصية التمثيل الصادق 2

  0000. 22.778 85.69 0.498 4.28 جميع المحاور 
 1.99" تساوؼ 77" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوػ داللة "   tقيمة 

 فرضيات الدراسة: 4.2.3
  الفرضية الرئيسية:

بيف عناصر نظاـ الرقابة الداخمية  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة  
وجودة  ومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط()بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، المعم

 ( في المصارؼ العاممة في قطاع غزة.التقارير المالية )المالءمة، التمثيل الصادؽ
 ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

بين عناصر نظام الرقابة الداخمية  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  1.1
) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، المعمومات والتصال، المراقبة والضبط(  وجودة 

 التقارير المالية من حيث المالءمة في المصارف العاممة في قطاع غزة.
خميػة ) بيئػة الرقابػة، تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بػيف عناصػر نظػاـ الرقابػة الدا

الخطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف تقدير 
وتبػيف النتػػائج  05.0حيػث المالءمػة فػػي المصػارؼ العاممػػة فػي قطػػاع غػزة عنػػد مسػتوػ داللػػة  

 لجميػػػع عناصػػػر نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة يسػػػاوؼ  (  أف قيمػػػة معامػػػل االرتبػػػاط4.25فػػػي جػػػدوؿ رقػػػـ )
 .0.05وىي أقل مف   0.000والقيمة االحتمالية  تساوؼ     0.725
ف عناصػر نظػاـ الرقابػة الداخميػة ممػا يػدؿ عمػى  وجػود عالقػة بػيوىذا  يؤكد قبوؿ الفرضية   

بيئػػػة الرقابػػػة، تقػػػدير الخطػػػر، األنشػػػطة الرقابيػػػة، المعمومػػػات واالتصػػػاؿ، المراقبػػػة والضػػػبط(  وجػػػودة )
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التقػػػػارير الماليػػػػة مػػػػف حيػػػػث المالءمػػػػة فػػػػي المصػػػػارؼ العاممػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة عنػػػػد مسػػػػتوػ داللػػػػة  
05.0.

ع شػػػػػركات تتمتػػػػػ ( والتػػػػػي أظيػػػػػرتـ2014وتتفػػػػػق ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػع نتػػػػػائج دراسػػػػػة )عيػػػػػاش،
االتصػػػػاالت اليمنيػػػػة بييكػػػػل رقػػػػابي داخمػػػػي جيػػػػد ومقبػػػػوؿ وأكػػػػدت الدراسػػػػة وجػػػػود عالقػػػػة ذات داللػػػػة 

وجػػود عناصػػر رقابػػة حيػػث أف احصػػائية جيػػدة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وكفػػاءة األداء المػػالي، 
شػػيد داخميػػة جيػػدة يػػؤدؼ إلػػى تحسػػيف الخصػػائص النوعيػػة لمبيانػػات والمعمومػػات التػػي تسػػاعد عمػػى تر 

 ودعـ القرارات.
معامل الرتباط بين عناصر نظام الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، : (4.25جدول )

األنشطة الرقابية، المعمومات والتصال، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية من حيث 
05.0 المالءمة في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة  

بيئة  اإلحصاءات المحور
 الرقابة

تقدير 
 الخطر

األنشطة 
 الرقابية

المعمومات 
 والتصال

المراقبة 
 والضبط

جميع عناصر 
نظام الرقابة 
 الداخمية

المالءمة في 
المصارف 
العاممة في 
 قطاع غزة

معامل 
 **0.725 **0.642 **0.768 **0.640 **0.662 **0.589 االرتباط

القيمة 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 االحتمالية

 78 78 78 78 78 78 حجـ العينة
 0.01**معامل االرتباط داؿ احصائيا عند مستوؼ داللة 

بين عناصر نظام الرقابة  0.05توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة  1.2
 ومات والتصال، المراقبة والضبط(األنشطة الرقابية، المعمالداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، 

 وجودة التقارير المالية من حيث التمثيل الصادق في المصارف العاممة في قطاع غزة.

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بػيف عناصػر نظػاـ الرقابػة الداخميػة ) بيئػة الرقابػة، 
تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف 

وتبػػيف  05.0حيػث التمثيػػل الصػػادؽ فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػي قطػػاع غػػزة عنػػد مسػػتوػ داللػػة  
(  أف قيمة معامل االرتباط لجميع عناصر نظاـ الرقابة الداخمية يساوؼ 4.26النتائج في جدوؿ رقـ )

ف ممػػا يػػدؿ عمػػى  وجػػود عالقػػة بػػي 0.05وىػػي أقػػل مػػف 0.000  والقيمػػة االحتماليػػة  تسػػاوؼ  0.636
نشػطة الرقابيػة، المعمومػات واالتصػاؿ، بيئة الرقابة، تقدير الخطػر، األعناصر نظاـ الرقابة الداخمية )
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المراقبة والضبط( وجودة التقارير المالية مف حيث التمثيل الصػادؽ فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 
 05.0غزة عند مستوػ داللة  

 والتي أظيرت (Halaye and Khadra, 2006) دراسةوتتنفق نتائج ىذه الدارسة مع نتائج 
 والتالعػب الغػش عمميػات عف لمكشف قويةرقابية  إجراءاتتستخدـ  األردف في العاممة المصارؼأف 

 األمر الذؼ يؤدؼ إلى مصداقية التقارير المالية الصادرة عنيا. واألخطاء
معامل الرتباط بين عناصر نظام الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، : (26جدول )

المعمومات والتصال، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية من حيث األنشطة الرقابية، 
 التمثيل الصادق في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة

05.0 

بيئة  اإلحصاءات المحور
 الرقابة

تقدير 
 الخطر

األنشطة 
 الرقابية

المعمومات 
 والتصال

المراقبة 
 والضبط

عناصر جميع 
نظام الرقابة 
 الداخمية

التمثيل الصادق 
في المصارف 

العاممة في قطاع 
 غزة

معامل 
 االرتباط

0.546** 0.526** 0.606** 0.655** 0.562** 0.636** 

القيمة 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 االحتمالية

 78 78 78 78 78 78 حجـ العينة

 0.01مستوؼ داللة **معامل االرتباط داؿ احصائيا عند 

تحميل الفرضية الرئيسية األولى: توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 
بين عناصر نظام الرقابة الداخمية )بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية،  0.05

المعمومات والتصال، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية )المالءمة، التمثيل الصادق( في 
 ف العاممة في قطاع غزة.المصار 

تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بػيف عناصػر نظػاـ الرقابػة الداخميػة ) بيئػة الرقابػة، 
تقػػدير الخطػػر، األنشػػطة الرقابيػػة، المعمومػػات واالتصػػاؿ، المراقبػػة والضػػبط(  وجػػودة التقػػارير الماليػػة 

05.0)المالءمة، التمثيل الصادؽ( فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع غػزة  عنػد مسػتوػ داللػة 

(  أف قيمة معامل االرتباط لجميع عناصر نظػاـ الرقابػة الداخميػة 4.27وتبيف النتائج في جدوؿ رقـ )
ممػػا يػػدؿ عمػػى  وجػػود   0.05يننٍوىػػي أقػػل   0.000تسنناوٌوالقيمػػة االحتماليػػة   0.714َسنناوٌ

، المعمومات انشقاتُحخطر، األنشطة عالقة بيف عناصر نظاـ الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير ال
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واالتصػػاؿ، المراقبػػة والضػػبط(  وجػػودة التقػػارير الماليػػة )المالءمػػة، التمثيػػل الصػػادؽ( فػػي المصػػارؼ 
 05.0العاممة في قطاع غزة  عند مستوػ داللة 

الداخميػة بمػا ( والتي بينت أف نظػاـ الرقابػة ـ2015وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة)الغوؿ،
يحتويػػو مػػف إجػػراءات رقابيػػػة يسػػاىـ فػػي تحسػػػيف جػػودة المعمومػػات المحاسػػػبية وجعميػػا تعبػػر بصػػػورة 

 حقيقية عف المؤسسة.
( والتػي أظيػرت وجػود عالقػة ـ2015وتتفق نتائج ىذه الدراسػة مػع دراسة)فضػيمة، والشػريف، 

مسػتمرة لمقػروض والكشػف والرصػد ذات داللة احصائية بيف دور نظاـ الرقابة الداخمية فػي المتابعػة ال
 .BADRالفالحة والتنمية الريفية  مصرؼالمسبق لمخاطر القروض في 

معامل الرتباط بين عناصر نظام الرقابة الداخمية ) بيئة الرقابة، تقدير الخطر، : (4.27جدول )
)المالءمة، األنشطة الرقابية، المعمومات والتصال، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية 

 التمثيل الصادق( في المصارف العاممة في قطاع غزة  غزة عند مستوى دللة
05.0 

 اإلحصبءاث المحور
بيئت 

 الرقببت

تقذير 

 الخطر

األوشطت 

 الرقببيت

المؼلومبث 

 واالتصبل

المراقبت 

 والضبط

جميغ ػىبصر 

وظبم الرقببت 

 الذاخليت

جودة التقارير المالية 
)المالءمة، التمثيل 

الصادق( في 
المصارف العاممة في 

 قطاع غزة

 يعايم
 **0.714 **0.632 **0.746 **0.655 **0.622 **0.596 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 78 78 78 78 78 78 حجـ العينة

 0.01**معامل االرتباط داؿ احصائيا عند مستوؼ داللة 

 تحميل النحدار المتعدد 4.2.4
  بيئــة الرقابــة ، تقــدير المخــاطر، ) عناصــرالرقابة الداخميــةلممتغيــرات المســتقمة: ل يوجــد أثــر

جــودة التقــارير الماليــة )المالئمــة، ( عمــى األنشــطة الرقابيــة ، المعمومــات والتصــال ، المراقبــة
 التمثيل الصادق(.

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػل االنحػػدار الخطػػي المتعػػدد لمعرفػػة أثػػر المتغيػػرات المسػػتقمة )بيئػػة الرقابػػة ، 
تقػػػدير المخػػػاطر، األنشػػػطة الرقابيػػػة ، المعمومػػػات واالتصػػػاؿ ، المراقبػػػة( عمػػػى المتغيػػػر التػػػابع جػػػودة 

 :  التقارير المالية )المالئمة، التمثيل الصادؽ( ، ويمكف كتابة معادلة االنحدار كما يمي
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 أول:  نموذج معادلة النحدار الخطي المتعدد
Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3+b4 .  X4+  b5 . X5 +E   

 حيث أف :
  :Y :جودة التقارير المالية )المالئمة، التمثيل الصادؽ( المتغير التابع 
: X1 بيئة الرقابة 
:X2 تقدير المخاطر 
 :X3 األنشطة الرقابية 
 :X4 المعمومات واالتصاؿ 
 :X5 المراقبة 
 : E  تمثل الخطأ العشوائي : 
b1 …b5 معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة 

 كما يمي: (29والنتائج  مبينة في جدوؿ رقـ ) 
أول : معادلة انحدار المالئمة عمى المتغيرات المستقمة )بيئـة الرقابـة ، تقـدير المخـاطر، األنشـطة 

 ، المعمومات والتصال ، المراقبة( الرقابية
 

Ŷ =  0.766-0.092X1 +0.107X2 + 0.091X3 + 0.696X4 +  0.005X5  , F=   

21.304, P-Value= 0.000, Adjusted R2 =  0.569 

 
وىػػي ذات  21.304المحسػػوبة تسػػاوؼ  Fيتبػػيف أف معادلػػة االنحػػدار جيػػدة حيػػث  أف قيمػػة  

وىػػي اقػل مػػف   0.000حيػث أف القيمػػة االحتماليػة ليػػا تسػاوؼ  0.05داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتوػ  
0.05 . 

ومػػػػػف خػػػػػالؿ معػػػػػامالت المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة بعػػػػػد أف تػػػػػـ تحويميػػػػػا إلػػػػػى عالمػػػػػات معياريػػػػػة 
Standardization   الموجػػودة فػػي عمػػودBeta  يتبػػيف أف أكثػػر المتغيػػرات  المسػػتقمة تػػأثيرا عمػػى

واقميػا متغيػر المراقبػة  Beta =0.675المتغيػر التػابع ىػو المعمومػات واالتصػاؿ حيػث بمغػت قيمػة  
=0.569كمػػا بمغػػت قيمػػة معامػػل التحديػػد المعػػدؿ )التفسػػير( ،  Beta =0.006 حيػث بمغػػت قيمػػة

R2   ممػػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف  نسػػػػبة التبػػػايف الػػػذؼ تفسػػػػره  0.000والقيمػػػة االحتماليػػػة المقابمػػػػة لػػػو بمغػػػت
 % وىػػي 56.9المتغيػرات المسػػتقمة التػػي دخمػػت معادلػة االنحػػدار مػػف تبػػايف المتغيػػر التػابع تسػػاوؼ 
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مستقمة التػي ليػا تػاثير قػوؼ ىػو )المعمومػات .ويالحع اف المتغيرات ال0.05مقبولة عند مستوػ داللة 
، امػػػػا بػػػػاقي  0.05وىػػػػو اقػػػػل مػػػػف   0.000يػػػػذا المتغيػػػػر ( حيػػػػث أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة لواالتصػػػػاؿ

المتغيرات )بيئة الرقابة ، تقدير المخاطر، األنشطة الرقابية ، المراقبة( فيي غير دالة احصائيا حيث 
 .0.05القيمة االحتمالية لكل منيا أكبر مف  إف
 

الرقابـة ، تقـدير المخـاطر، ثانيا : معادلة انحدار التمثيل الصـادق عمـى المتغيـرات المسـتقمة )بيئـة 
 األنشطة الرقابية ، المعمومات والتصال ، المراقبة(

 
Ŷ  = 1.013 + 0.088X1  -0.241X2 + 0.276X3 + 0.584X4 + 0.065X5  , F=  

12.288 , P-Value= 0.000  , Adjusted R
2
 =  0.423 

 
 12.288المحسػػوبة تسػػاوؼ  Fيتبػػيف مػػف النتػػائج أف معادلػػة االنحػػدار جيػػدة حيػػث  أف قيمػػة  

وىػي   0.000حيػث أف القيمػة االحتماليػة ليػا تسػاوؼ  0.05وىي ذات داللة إحصائية عند مسػتوػ  
 . 0.05اقل مف 

ومػػػػػف خػػػػػالؿ معػػػػػامالت المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة بعػػػػػد أف تػػػػػـ تحويميػػػػػا إلػػػػػى عالمػػػػػات معياريػػػػػة 
Standardization   الموجػودة فػي عمػود Beta   عمػى  يتبػيف أف أكثػر المتغيػرات المسػتقمة تػأثيرا

متغيػػر المراقبػػة  وأقميػػا Beta =0.515المتغيػر التػػابع ىػػو المعمومػػات واالتصػاؿ حيػػث بمغػػت قيمػػة 
  R2= 0.423كما بمغت قيمػة معامػل التحديػد المعػدؿ )التفسػير( ، Beta=  0.064قًُححيث بمغت 

ممػػا يػدؿ عمػػى أف  نسػبة التبػػايف الػذؼ تفسػػره المتغيػػرات  0.000والقيمػة االحتماليػػة المقابمػة لػػو بمغػت 
مقبولػػة عنػػد  % وىػػي42.3المسػػتقمة التػػي دخمػػت معادلػػة االنحػػدار مػػف تبػػايف المتغيػػر التػػابع تسػػاوؼ 

( )المعمومػات واالتصػاؿ قوؼ ىػو تأثيرالمتغيرات المستقمة التي ليا  أفويالحع  .0.05مستوػ داللة 
بػػػاقي المتغيػػػرات )بيئػػػة  أمػػػا، 0.05مػػػف  أقػػػلوىػػػو  0.005حيػػػث أف القيمػػػة االحتماليػػػة ليػػػذا المتغيػػػر 

القيمػػػة  أفالرقابػػػة ، تقػػػدير المخػػػاطر، األنشػػػطة الرقابيػػػة ، المراقبػػػة( فيػػػي غيػػػر دالػػػة احصػػػائيا حيػػػث 
 .0.05االحتمالية لكل منيا أكبر مف 

أبعـاد جـودة التقـارير الماليـة عمـى المتغيـرات المسـتقمة )بيئـة الرقابـة ، معادلة انحدار جميع : ثالثا
 تقدير المخاطر، األنشطة الرقابية ، المعمومات والتصال ، المراقبة(



111

 

Ŷ =  0.889  -0.002X1  -0.067X2 + 0.183X3  + 0.640X4 +0.035X5  , F= 

19.058, P-Value=  0.000  , Adjusted R
2
 =  0.540 

 
وىػػي ذات  19.058المحسػػوبة تسػػاوؼ Fيتبػػيف أف معادلػػة االنحػػدار جيػػدة حيػػث  أف قيمػػة   

مػػف  أقػػلوىػػي  0.000حيػػث أف القيمػػة االحتماليػػة ليػػا تسػػاوؼ  0.05داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوػ  
0.05. 

خػػػػػالؿ معػػػػػامالت المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة بعػػػػػد أف تػػػػػـ تحويميػػػػػا إلػػػػػى عالمػػػػػات معياريػػػػػة  ومػػػػػف
Standardization   الموجػػودة فػػي عمػػودBeta    عمػػى  يتبػػيف أف أكثػػر المتغيػػرات المسػػتقمة تػػأثيرا

متغير بيئة الرقابػة  وأقميا Beta  =.662المتغير التابع ىو المعمومات واالتصاؿ حيث بمغت قيمة  
  R2= 0.540كما بمغت قيمة معامل التحديد المعدؿ )التفسير( ، Beta=  0.002 حيث بمغت قيمة

ممػا يػدؿ عمػى أف  نسػبة التبػايف الػذؼ تفسػره المتغيػرات  0.000والقيمة االحتماليػة المقابمػة لػو بمغػت 
مقبولػة عنػد  % وىػي 54.0المسػتقمة التػي دخمػت معادلػة االنحػدار مػف تبػايف المتغيػر التػابع تسػاوؼ 

( قوؼ ىو )المعمومات واالتصاؿ تأثيرالمتغيرات المستقمة التي ليا  أفويالحع ، 0.05مستوػ داللة 
بػػػاقي المتغيػػػرات )بيئػػػة  أمػػػا، 0.05مػػػف  أقػػػلوىػػػو  0.000حيػػػث أف القيمػػػة االحتماليػػػة ليػػػذا المتغيػػػر 

الرقابػػػة ، تقػػػدير المخػػػاطر، األنشػػػطة الرقابيػػػة ، المراقبػػػة( فيػػػي غيػػػر دالػػػة احصػػػائيا حيػػػث اف القيمػػػة 
 .0.05االحتمالية لكل منيا أكبر مف 

 

  

المتغير 
معامالت  المتغيرات المستقمة التابع

 النحدار
الخطأ 
 المعيار

معامالت 
النحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

sig. 
F 

القيمة 
الحتمال
 ية

sig. 

قيمة 
معامل  
التفسير 
المعدل 

R2 

 المالئمة

 0.036 2.140  0.358 0.766 الثابت

21.304 0.000 0.569 

 0.510 0.663- 0.090- 0.138 0.092- بيئة الرقابة

 0.531 0.630 0.104 0.169 0.107 تقدير المخاطر

 0.507 0.666 0.093 0.136 0.091 األنشطة الرقابية

المعمومات 
 واالتصاؿ

0.696 0.159 0.675 4.390 
0.000 

 0.970 0.038 0.006 0.140 0.005 المراقبة
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المتغير 
معامالت  المتغيرات المستقمة التابع

 النحدار
الخطأ 
 المعيار

معامالت 
النحدار 
 المعيارية
Beta 

 tقيمة 
القيمة 
 الحتمالية

sig. 
F 

القيمة 
الحتمال
 ية

sig. 

قيمة 
معامل  
التفسير 
المعدل 

R2 

التمثيل 
 الصادق

 0.029 2.228  0.455 1.013 الثابت

12.288 0.000 0.423 

 0.618 0.501 0.079 0.176 0.088 بيئة الرقابة

 0.268 1.117- 0.212- 0.215 0.241- تقدير المخاطر

 0.116 1.590 0.256 0.173 0.276 األنشطة الرقابية

المعمومات 
 واالتصاؿ

0.584 0.202 0.515 2.897 
0.005 

 0.715 0.367 0.064 0.177 0.065 المراقبة

جميع 
أبعاد 
جودة 
التقارير 
 المالية

 0.018 2.413  0.369 0.889 الثابت

19.058 0.000 0.540 

 0.990 0.012- 0.002- 0.143 0.002- بيئة الرقابة

 0.702 0.384- 0.065- 0.175 0.067- تقدير المخاطر

 0.196 1.304 0.188 0.141 0.183 األنشطة الرقابية

المعمومات 
 واالتصاؿ

0.640 0.163 0.622 3.917 
0.000 

 0.807 0.245 0.038 0.144 0.035 المراقبة

 

 الثانية: الرئيسيةالفرضية 

في اراء عينة الدراسة حوؿ   ( ≥0,05α)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ال توجد 
العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة 

سنوات الخبرة، التخصص العممي،  تعزػ لممتغيرات  الشخصية )الجنس، العمر، المسمى الوظيفي،
 الشيادات المينية الحاصل عمييا( 

 :لفرضيات الفرعية التاليةويتفرع من ىذه الفرضية ا
في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 1,15)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.1

العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 
 الجنس. إلىبعزى  
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العالقػػة بػػيف حػػوؿ  وؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثيفالختبػػار الفػػر  tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار
بعػػزػ  الػػى  عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة و جػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة

 t( والػذؼ يبػيف أف قيمػة 4.29والنتائج مبينة فػي جػدوؿ رقػـ ) 05.0عند مستوػ داللة   الجنس
الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوؼ  tوىػػػي أقػػػل مػػػف قيمػػػة  0.807المحسػػػوبة لجميػػػع المحػػػاور مجتمعػػػة تسػػػاوؼ 

 .0.05مف  أكبروىي   0.433، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوؼ 1.99
 متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثيفبػػيف عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ  ممػػا يػػدؿوعميػػو نقبػػل الفرضػػية،   
عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع العالقة بيف حوؿ  
 .(0,05عند مستوػ معنوية ) الجنس إلى  يعزػ  غزة

لمفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول  العالقة بين  tنتائج  اختبار : (4.29جدول )
 إلى يعزى ف العاممة في قطاع غزة عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية في المصار 

 الجنس

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

النحراف 
القيمة  tقيمة  المعياري 

 الحتمالية
عناصر الرقابة الداخمية في 

 المصرف
 0.998 0.456 4.303 67 ذكر

 

0.336 

 0.463 4.153 11 انثى 

 أبعاد جودة التقارير المالية
 0.051 0.513 4.285 67 ذكر

 

0.960 

 0.412 4.278 11 انثى 

 جميع المحاور
 0.807 0.442 4.299 67 ذكر

 

0.433 

 0.438 4.183 11 انثى 

 1.96تساوؼ  0.05" ومستوػ داللة 506الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 0.05)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.2
العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 

 يعزى الى العمر .
تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفروؽ بيف  متوسطات إجابات المبحوثيف  

يػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع حػػوؿ العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخم
( والػذؼ يبػيف 30والنتائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) ≥α 0.05العمر عند مستوػ داللة   إلىغزة يعزػ 
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الجدوليػة والتػي  Fوىػي أقػل مػف قيمػة  0.397المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوؼ  Fأف قيمة 
 .0.05مف  أكبروىي  0.755، كما أف القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوؼ 2.73تساوؼ  
عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثيف   ممػػا يػػدؿ عمػػى وعميػػو نقبػػل الفرضػػية، 

حػػوؿ العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع 
 (، ≥α 0.05العمر عند مستوػ داللة ) إلىغزة يعزػ 

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (4.30جدول )
إجابات المبحوثين  حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في 

 (≥α 0.05 ( المصارف العاممة في قطاع غزة يعزى الى العمر عند مستوى دللة  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

عناصر الرقابة الداخمية في 
 المصرف

 0.092 3 0.275 بيف المجموعات
0.429 

 

0.733 

 
 0.214 74 15.810 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 التقارير الماليةأبعاد جودة 
 0.074 3 0.222 بيف المجموعات

0.290 

 

0.832 

 
 0.255 74 18.877 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 جميع المحاور
 0.079 3 0.237 بيف المجموعات

0.397 

 

0.755 

 
 0.199 74 14.714 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع
 2.73تساوي   0.05" ومستوى دللة 74، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 1.15) مستوػ فروق ذات دللة إحصائية عند ل توجد  2.3

العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 
 .يعزى الى المؤىل العممي

 ؽ بيف  متوسطات إجابات المبحوثيفتـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفرو 
حػػوؿ العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع 

 (4.31والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) ≥α 0.05يعزػ الى المؤىل العممي عند مسػتوػ داللػة   غزة
 Fوىػػي أقػػل مػػف قيمػػة  1.123المحسػػوبة لجميػػع المحػػاور مجتمعػػة تسػػاوؼ  Fوالػػذؼ يبػػيف أف قيمػػة 



115

 

 أكبػػروىػػي  0.331، كمػػا أف القيمػػة االحتماليػػة لجميػػع المحػػاور تسػػاوؼ 3.12الجدوليػػة والتػػي تسػػاوؼ 
 .0.05مف 

ف  وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثي عػػدـ عمػػى ممػػا يػػدؿوعميػػو نقبػػل الفرضػػية  
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابػة الداخميػة و جػودة التقػارير الماليػة فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

  .(≥α 0.05غزة يعزػ الى المؤىل العممي عند مستوػ داللة )
 

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.31جدول )
حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في   إجابات المبحوثين

 (≥α 0.05 ( المؤىل العممي عند مستوى دللة   إلى يعزى المصارف العاممة في قطاع غزة 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

الداخمية في عناصر الرقابة 
 المصرف

 0.199 2 0.398 بيف المجموعات
0.950 

 

0.391 

 
 0.209 75 15.688 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 أبعاد جودة التقارير المالية
 0.283 2 0.567 بيف المجموعات

1.147 

 

0.323 

 
 0.247 75 18.532 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 المحاورجميع 
 0.217 2 0.435 بيف المجموعات

1.123 

 

0.331 

 
 0.194 75 14.516 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع

 3.12  تساوٌ 0.05" ومستوػ داللة 75 ،2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 1015)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.4
العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 

 يعزى إلى المسمى الوظيفي.
تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفروؽ بيف متوسطات إجابػات المبحػوثيف 

الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع حػػوؿ العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة 
والنتػػائج مبينػػػة فػػػي جػػػدوؿ رقػػػـ  ≥ α 0.05غػػزة يعػػػزػ الػػػى المسػػػمى الػػوظيفي عنػػػد مسػػػتوػ داللػػػة 

وىػػي أقػػل مػػف  1.607المحسػػوبة لجميػػع المحػػاور مجتمعػػة تسػػاوؼ  F( والػػذؼ يبػػيف أف قيمػػة 4.32)
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 0.182، كمػا أف القيمػة االحتماليػة لجميػع المحػاور تسػاوؼ   2.50تسػاوؼ   الجدوليػة والتػي Fقيمػة 
 .0.05مف  أكبروىي 

حوؿ   مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف وعميو نقبل الفرضية
العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي قطػػاع غػػزة 

  .(≥α 0.05يعزػ الى المسمى الوظيفي عند مستوػ داللة )
 

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي : (4.32جدول )
حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية في المصارف  إجابات المبحوثين

 (≥α 0.05 (المسمى الوظيفي عند مستوى دللة إلىالعاممة في قطاع غزة يعزى 
 مصذر التببيه المحور

مجموع 

 المربؼبث

درجت 

 الحريت

متوسط 

 المربؼبث

 قيمت

" F " 

القيمت 

 االحتمبليت

الذاخليت في ػىبصر الرقببت 

 المصرف

 0.343 4 1.373 بيف المجموعات
1.703 

 

0.159 

 
 0.202 73 14.712 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 أبؼبد جودة التقبرير المبليت

 0.242 4 0.966 بيف المجموعات
0.973 

 

0.428 

 
 0.248 73 18.132 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 المحبورجميغ 

 0.303 4 1.210 بيف المجموعات
1.607 

 

0.182 

 
 0.188 73 13.741 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع

 2.50تساوؼ   0.05" ومستوػ داللة 73، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 0,05)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.5

العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 
 يعزى إلى سنوات الخبرة .

  متوسطات إجابػات المبحػوثيف بايف األحادؼ الختبار الفروؽ بيفتـ استخداـ اختبار تحميل الت
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابػة الداخميػة و جػودة التقػارير الماليػة فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

( والذؼ 33والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) ≥α 0.05 سنوات الخبرة عند مستوػ داللة إلىغزة يعزػ 
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الجدوليػة  Fوىػي أقػل مػف قيمػة  0.900المحسػوبة لجميػع المحػاور مجتمعػة تسػاوؼ  Fيبيف أف قيمة 
 .0.05 مف أكبروىي  0.445 االحتمالية لجميع المحاور تساوؼ  كما أف القيمة ،2.73 والتي تساوؼ 

حوؿ  إجابات المبحوثيف عمى عدـ وجود فروؽ بيف متوسطات مما يدؿوعميو نقبل الفرضية  
قطػػاع غػػزة جػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة فػػي و قػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة العال

 .(≥α 0.05يعزػ الى سنوات الخبرة عند مستوػ داللة )

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (4.33جدول )
حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية في المصارف  نإجابات المبحوثي

 (≥α 0.05 ( سنوات الخبرة عند مستوى دللة  إلىالعاممة في قطاع غزة يعزى 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

عناصر الرقابة الداخمية في 
 المصرف

 0.174 3 0.523 بيف المجموعات

0.828 

 

0.482 

 
 0.210 74 15.563 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 أبعاد جودة التقارير المالية
 0.197 3 0.590 بيف المجموعات

0.786 

 

0.505 

 
 0.250 74 18.509 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 جميع المحاور
 0.175 3 0.526 بيف المجموعات

0.900 

 

0.445 

 
 0.195 74 14.425 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع

 2.73تساوؼ   0.05" ومستوػ داللة 74، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 0,05)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.6

العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 
 يعزى إلى التخصص العممي .

  تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفروؽ بيف  متوسطات إجابات المبحوثيف
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابػة الداخميػة و جػودة التقػارير الماليػة فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

( 34والنتػائج مبينػة فػي جػدوؿ رقػـ ) ≥α 0.05غزة يعزػ الى التخصص العممي عند مسػتوػ داللػة 
 Fوىػػي أقػػل مػػف قيمػػة   1.380المحسػػوبة لجميػػع المحػػاور مجتمعػػة تسػػاوؼ  Fوالػػذؼ يبػػيف أف قيمػػة 
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 أكبػروىػي  0.249، كمػا أف القيمػة االحتماليػة لجميػع المحػاور تسػاوؼ 2.50الجدولية والتػي تسػاوؼ 
 .0.05مف 

ممػػا يػػدؿ عمػػى  عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثيف  وعميػػو نقبػػل الفرضػػية،  
فػػي قطػػاع حػػوؿ العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة التقػػارير الماليػػة فػػي المصػػارؼ العاممػػة 

 .(≥α 0.05غزة يعزػ الى التخصص العممي عند مستوػ داللة )

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (4.34جدول )
إجابات المبحوثين  حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في 

 (≥α 0.05 ( الى  التخصص العممي عند مستوى دللة  المصارف العاممة في قطاع غزة يعزى 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

عناصر الرقابة الداخمية في 
 المصرف

 2700. 4 1.079 بيف المجموعات
1.312 

 

.2740 

 
 0.206 73 15.007 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 أبعاد جودة التقارير المالية
 2980. 4 1.191 بيف المجموعات

1.214 

 

.3120 

 
 0.245 73 17.908 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 جميع المحاور
 2630. 4 1.051 بيف المجموعات

1.380 

 

.2490 

 
 0.190 73 13.900 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع

 2.50تساوؼ   0.05" ومستوػ داللة 73، 4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

في اراء عينة الدراسة حول   ( ≥α 0,05)فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد  2.7
العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في المصارف العاممة في قطاع غزة 

 يعزى إلى الشيادات المينية الحاصل عمييا.
  تـ استخداـ اختبار تحميل التبايف األحادؼ الختبار الفروؽ بيف  متوسطات إجابات المبحوثيف
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابػة الداخميػة و جػودة التقػارير الماليػة فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

والنتػػائج مبينػة فػػي  ≥α 0.05غػزة يعػزػ الػػى الشػيادات المينيػػة الحاصػل عمييػػا عنػد مسػػتوػ داللػة  
وىػي  1.117المحسػوبة لجميػع المحػاور مجتمعػة تسػاوؼ  Fوالذؼ يبيف أف قيمػة  (4.35جدوؿ رقـ )
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، كمػػػا أف القيمػػػة االحتماليػػػة لجميػػػع المحػػػاور تسػػػاوؼ 2.50الجدوليػػػة والتػػػي تسػػػاوؼ  Fأقػػػل مػػػف قيمػػػة 
 .0.05وىي اكبر مف  0.355

  ممػػا يػػدؿ  عمػػى عػػدـ  وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المبحػػوثيفوعميػػو نقبػػل الفرضػػية، 
حوؿ العالقة بيف عناصر الرقابػة الداخميػة و جػودة التقػارير الماليػة فػي المصػارؼ العاممػة فػي قطػاع 

  .(≥α 0.05غزة يعزػ الى الشيادات المينية الحاصل عمييا عند مستوػ داللة )
 

لمفروق بين متوسطات  (One Way ANOVA )نتائج تحميل التباين األحادي : (4.35جدول )
ن  حول العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية و جودة التقارير المالية في إجابات المبحوثي

 المصارف العاممة في قطاع غزة يعزى الى الشيادات المينية الحاصل عمييا عند مستوى دللة  
) 0.05 α≤) 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
" F " 

القيمة 
 الحتمالية

عناصر الرقابة الداخمية في 
 المصرف

 0.330 4 1.320 بيف المجموعات
1.632 

 

0.175 

 
 0.202 73 14.765 داخل المجموعات

  77 16.085 المجموع

 أبعاد جودة التقارير المالية
 0.112 4 0.450 بيف المجموعات

0.440 

 

0.779 

 
 0.255 73 18.649 داخل المجموعات

  77 19.099 المجموع

 جميع المحاور
 0.216 4 0.862 بيف المجموعات

1.117 

 

0.355 

 
 0.193 73 14.089 داخل المجموعات

  77 14.951 المجموع

2.50تساوؼ   0.05" ومستوػ داللة 73 ،4الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 والتوصيات النتائج املبحث الثالث:

 النتائج 1.1.1
 العممية تـ التوصل إلى النتائج التالية:وفي ضوء الدراسة 

 0,05بيئة الرقابة في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة ) ى توافرما مد .1
α≤).    

وجية نظر من  أظيرت الدراسة ارتفاع مستوػ بيئة الرقابة في المصارؼ العاممة في قطاع غزة
المصارؼ عمى إنشاء ووجود بيئة رقابية سميمة عينة الدراسة ويعود ذلؾ الىتماـ وحرص إدارة 

محفزة  لمعمل، مف خالؿ تصميـ ىيكل تنظيمي يحدد الصالحيات والمسئوليات بشكل واضح 
 وكذلؾ وضع السياسات والخطط واإلجراءات بما يضمف وجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ.

ة عند مستوى دللة ما مدى توافر عنصر تقدير المخاطر  في المصارف العاممة في قطاع غز  .1
(0,05 α≤   ) 

ارتفاع مستوؼ تقييـ المخاطر في المصارؼ العاممة في قطاع غزة مف وجية  أظيرت الدراسة
التي تؤىميا إلى القدرة و إلى الخبرة والكفاءة التي تتمتع بيا اإلدارة ويعود ذلؾ  ،نظر عينة الدراسة

وضع اإلجراءات التي قد تساىـ في الحد مف تمؾ  ؾعمى تقييـ وتحميل المخاطر بشكل دورؼ وكذل
 المخاطر ومعرفة العقبات التي تواجو نظاـ الرقابة الداخمية.

في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى  األنشطة الرقابية ما مدى توافر عنصر .1
 (   ≥α 0,05دللة )

ارتفاع مستوػ األنشطة الرقابية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة مف وجية  أظيرت الدراسة
بالغا  في تأميف الحماية الكاممة  اىتماما  إلى أف إدارة المصارؼ تولي ويعود ذلؾ نظر عينة الدراسة 

عمى البرامج والممفات االلكترونية وكذلؾ الحماية المادية ألصوؿ المصرؼ والمستندات ولكنيا 
إلى الفصل بيف المياـ ومراقبة وتقييـ األداء بواسطة أشخاص مستقميف لتحسيف وتطوير بحاجة 

 األداء بشكل عاـ.
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في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى   المعمومات والتصالما مدى توافر عنصر  .1
 (   ≥α 0,05دللة )

ارتفاع مستوػ المعمومات واالتصاؿ في المصارؼ العاممة في قطاع غزة مف  أظيرت الدراسة
إلى قوة البرامج واألنظمة اآلمنة المستخدمة في المصارؼ مما ويعود ذلؾ وجية نظر عينة الدراسة 

ينتج عنيا دقة وسرعة توصيل المعمومات لكافة األطراؼ وكذلؾ انجاز العمل مف خالؿ التعميمات 
 ضحة التي تساىـ في تحسيف إجراءات الرقابة الداخمية.المكتوبة والوا

في المصارف العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة  المراقبة والضبطما مدى توافر عنصر  .5
(0,05 α≤   ) 

ارتفاع مستوػ المراقبة والضبط في المصارؼ العاممة في قطاع غزة مف وجية  أظيرت الدراسة
الصالحيات الممنوحة لمعامميف في الرقابة لموصوؿ إلى كافة السجالت إلى يعود نظر عينة الدراسة 

بالغ الجيات المسئولة عف أؼ قصور أو معوقات في تطبيق  والدفاتر لتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية وا 
النظاـ  لمعمل عمى تطويره، وكذلؾ تساىـ تقارير المدقق الداخمي في تحسيف اإلجراءات الرقابية 

ؼ توفر معايير رقابية مينية لتقييـ األداء مع ضرورة استقاللية العامميف في ولكف مف الضرور 
 التدقيق الداخمي.

   ( ≥α 0,05)العاممة في قطاع غزة عند مستوى دللة  خاصية المالءمة في المصارفما مستوى  .1
 ارتفاع مستوػ المالءمة لمتقارير المالية لممصارؼ العاممة في قطاع غزة مف أظيرت الدراسة

التخاذ  األزمةوجية نظر عينة الدراسة ألف التقارير المالية تزود المستخدميف بجميع المعمومات 
 .القرارات في الوقت المناسب كما أنيا تساعد عمى تقييـ النتائج السابقة

قطـاع غـزة عنـد مسـتوى دللـة  في المصـارف العاممـة فـي التمثيل الصادقمستوى خاصية ما  .7
(0,05 α≤ )   

ارتفاع مستوػ التمثيل الصادؽ لمتقارير المالية لممصارؼ العاممة في قطاع غزة  الدراسةأظيرت 
مف وجية نظر عينة الدراسة إلى اكتماؿ المعمومات المدرجة في التقارير المالية وصدؽ تمثيميا 

عف لألحداث المراد التقرير عنيا خالؿ فترة معينة وتميزىا بالوضوح والشفافية مع ضرورة االبتعاد 
 التحيز عند إعداد التقارير المالية لصالح فئة معينة.

عدـ اىتماـ إدارة المصارؼ بتطوير الكادر البشرؼ، حيث إف معظـ الفئة المستيدفة غير  .8
 حاصميف عمى شيادات مينية.
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 الفرضيات: نتائج اختبار
نظاـ  بيف عناصر 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة الفرضية الرئيس:  .1

الرقابة الداخمية )بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ، المراقبة 
، التمثيل الصادؽ( في المصارؼ العاممة في قطاع المالئمةوالضبط( وجودة التقارير المالية )

 غزة.
أؼ أف توفر عناصر رقابية فعالة سيؤدؼ إلى تحقيق  ،وجود عالقةثبتت صحة الفرضية ب

 والتمثيل الصادؽ( في المصارؼ.  المالئمةجودة التقارير المالية مف حيث ) 
  

ف بي 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة الفرضية الفرعية األولى:  .2
نشطة الرقابية، المعمومات بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األعناصر نظاـ الرقابة الداخمية )

في المصارؼ العاممة  المالئمةواالتصاؿ، المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف حيث 
    في قطاع غزة.

أف توفر عناصر رقابية فعالة سيؤدؼ إلى تحقيق جودة التقارير ثبتت صحة الفرضية حيث 
 في المصارؼ.   (المالية مف حيث ) المالءمة

 

ف عناصر بي 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة الفرضية الفرعية الثانية:  .3
بيئة الرقابة، تقدير الخطر، األنشطة الرقابية، المعمومات واالتصاؿ، نظاـ الرقابة الداخمية )

ي المراقبة والضبط(  وجودة التقارير المالية مف حيث التمثيل الصادؽ في المصارؼ العاممة ف
 قطاع غزة.

يدلل عمى وجود عالقة حيث أف وجود عناصر رقابة داخمية فعالة  ثبتت صحة الفرضية، مما
 جودة التقارير المالية مف حيث التمثيل الصادؽ.تحقيق سيؤدؼ إلى 
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 التوصيات: 1.1.1
بناء  عمى النتائج التي تـ التوصل إلييا فيما يمي أىـ التوصيات التي تساىـ في تحسيف جودة 

 لتقارير المالية كما يمي:ا
عمى توافر الكفاءة والمينية  ضرورة تعزيز بيئة الرقابة الداخمية لممصارؼ مف خالؿ الحرص .1

استشارة لجاف التدقيق عند إجراء تعديالت عمى و  واألمانة عند اختيار العامميف في المصرؼ
 الييكل التنظيمي .

فريق الرقابة الداخمية في تحديد إجراءات الرقابة لومجمس إدارتيا  ضرورة مشاركة اإلدارة .2
 لمواجية المخاطر التي قد تواجو المصارؼ.المالئمة في حاؿ تطوير الخدمات المصرفية 

تعزيز األنشطة الرقابية في المصارؼ مف خالؿ تطبيق مبدأ الفصل في المياـ و ضرورة  .3
 .نزاىةتقييـ أداء العامميف في كافة المستويات اإلدارية بضرورة 

تتيح المعمومات  التي تعزيز عنصر المعمومات واالتصاؿ مف خالؿ استخداـ األنظمةضرورة  .4
ب وتفعيل قنوات االتصاؿ مع األطراؼ الخارجية كالعمالء والمورديف والزبائف في الوقت المناس

 عمى معمومات لتحسيف اإلجراءات الرقابية. لمحصوؿ
معايير رقابية مينية  لمصارؼ مف خالؿ توافرضرورة تعزيز عنصر المراقبة والضبط في ا .5

 .لتقييـ أداء المصرؼ
ضرورة عقد الدورات والندوات لتثقيف معدؼ التقارير المالية بضرورة تحسيف جودة التقارير  .6

 المالية مف خالؿ توافر الخصائص النوعية لممعمومات في تقاريرىا.
حتى تساعد في عممية اتخاذ القرارات البعد عف التحيز عند إعداد التقارير المالية لممصرؼ  .7

 السميمة.
 ضرورة االىتماـ بالمناىج الحديثة لتقييـ الرقابة الداخمية خاصة  منيج وتحميل تقييـ المخاطر. .8
التدقيق الداخمي ورفده بالكوادر البشرية المؤىمة وتحديد مسؤولياتو وفقا  لممعايير  االىتماـ بأقساـ .9

يز دوره بالمتابعة مما يؤدؼ إلى توفير المعمومات المالئمة الدولية لضماف استقالليتو وتعز 
 وتمكيف المؤسسة مف تحقيق أىدافيا.
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 دراسات مستقبمبية: 1.1.1
 .العالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية مف وجية نظر المستثمريف .1
 أثر المعايير األخالقية لممحاسب عمى جودة التقارير المالية. .2
 أثر كفاءة الرقابة الداخمية عمى اتخاذ القرارات اإلدارية. .3
 العالقة بيف جودة التقارير المالية واتخاذ القرارات التمويمية واالستثمارية. .4
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 المصادر والمراجع

 مطػابع الييئػة القػاىرة: (..)د.طوالممارسػة النظريػة فػي العامػة اإلدارة ـ(.1978درويػش.) ،إبػراىيـ
 لمكتاب. العامة المصرية

 التقػارير جػودة تحسػيف فػي الحوكمػة دعائـ كأحد المراجعة لجاف ـ(. دور2011أحمد، سامح دمحم. )
 .100-99(، 1)7،  المجمة األردنية في ادارة األعماؿالمالية. 

العالقػػة بػػيف مسػػتوػ التطبيػػق الفعمػػي لمحاكميػػة المؤسسػػية   ـ(.2010. )إسػػماعيل، عمػػي عبػػد الجػػابر
، وجودة التقػارير الماليػة لمشػركات المسػاىمة العامػة األردنيػة فػي القطػاعيف المصػرفي والصػناعي

 .األردف ،جامعة الشرؽ األوسط (.منشورة رسالة ماجستير غير)

يػػز اكتشػػاؼ الغػػش مػػدػ مسػػاىمة تطبيػػق مبػػادغ الحوكمػػة فػػي تعز ـ(. 2016أصػػالف، حػػاتـ ريػػاض.)
 الجامعة اإلسالمية غزة. .)رسالة ماجستير غير منشورة( والتالعب بالتقارير المالية

 "9140Gov، معيػػػػػػار"المنظمػػػػػػة الدوليػػػػػػة لألجيػػػػػػزة العميػػػػػػا لمرقابػػػػػػة والمحاسػػػػػػبة ـ(.2009.)انتوسػػػػػػاؼ
 .فينا .الداخمي في القطاع العاـ التدقيق استقاللية

 المعمومػػػػات المحاسػػػػبية ودورىػػػػا فػػػػي اتخػػػػاذ القػػػػرارات اإلداريػػػػةمصػػػػداقية ـ(. 2015بكػػػػارؼ ، ىػػػػاجر.)
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة حمة لخضر بالوادؼ، الجزائر.

مجمػػة ـ(. أىميػػة وجػػودة اإلفصػػاح عػػف المعمومػػات المحاسػػبية. 2011بكػػر ، عػػوض هللا جعفػػر.) أبػػو
 .118-115(، 2) 12، العمـو والتقانة بجامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا 

ـ(. تفعيػػل نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة لمحػػد مػػف ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي 2012البكػػوع، فيحػػاء عبػػد الخػػاؿ .)
-15(، 92) 35، مجمػػػة االدارة واالقتصػػػاد بجامعػػػة الموصػػػلواإلدارؼ فػػػي الوحػػػدات الخدميػػػة. 

22. 
الداخميػة فػي المؤسسػات تقييـ دور المراجع الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة  ـ(.2015.)بالؿ، برابح

 ، الجزائر.جامعة بومرداس.  (رسالة ماجستير غير منشورة)االقتصادية 
 .دار الجامعة الجديدة :مصر . 1. طبيف النظرية والتطبيق :مبادغ اإلدارة ـ(.2004. )بالؿ، دمحم
مجمػة الدراسػات ـ(. مػدػ االلتػزاـ بعناصػر الرقابػة فػي ىيئػة التعمػيـ التقنػي. 2011، جعفر. )البمداوؼ 

 .190-171(، 17)7المحاسبية بجامعة بغداد، 
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ـ(. دور نظػػػػاـ الرقابػػػػة الداخميػػػػة فػػػػي الحػػػػد مػػػػف الفسػػػػاد اإلدارؼ 2014جاسػػػػـ، فػػػػائز عبػػػػد الحسػػػػف. )
-283(، 16)1، جامعػػػػة واسػػػػط بػػػػالعراؽ مجمػػػػة الكػػػػوت لمعمػػػػـو االقتصػػػػادية واالداريػػػػةوالمػػػػالي، 

308 . 
فػي مراجعػة رفع مستوػ الكفاءة في المشروع، أساسػيات اإلطػار العممػي ـ(. 2001جربوع، يوسف. )

 .)د.ط( غزة: الجامعة االسالمية.الحسابات
ـ(. أثػػر تقيػػيـ مكونػػات الرقابػػة الداخميػػة عمػػى تقػػدير خطرىػػا فػػي الشػػركات 2013الجػػرد، رشػػا بشػػير.)

 . 236-233(، 15) 3المجمة الجامعة،المدرجة في سوؽ دمشق لألوراؽ المالية، 
 :عمػػاف .1.ط المحاسػػبة الماليػػة مبػػادغ القيػػاس واإلفصػػاح المحاسػػبي ـ(.2003.)جعفػػر، عبػػد اإللػػو

 .دار حنيف
. عمػػػاف: دار صػػػفاء لمنشػػػػر 2. طالمػػػدخل إلػػػى التػػػدقيق الحػػػديثـ(. 2005جمعػػػة، أحمػػػد حممػػػي. )

 والتوزيع.
دور المػػدقق الػػداخمي فػػي ادارة أبريػػل(. 18-16ـ، 2007جمعػػة، أحمػػد حممػػي،  البرغػػوثي، سػػمير.)

، بحػػث مقػػدـ  لممػػػؤتمر العممػػي السػػنوؼ الػػدولي السػػابع، األردف:  كميػػػة المصػػارؼالمخػػاطر فػػي 
 جامعة الزيتونة األردنية. -االقتصاد والعمـو اإلدارية 

ـ(. العالقػػػة بػػػيف الخصػػػائص النوعيػػػة لممعمومػػػات المحاسػػػبية وقواعػػػد 2011الجػػػوىر، كريمػػػة عمػػػي. )
-103(، 90)34، مجمػػػػة اإلدارة واالقتصػػػػاد بالجامعػػػػة المستنصػػػػريةمػػػػس اإلدارة، الحوكمػػػػة لمج

128. 

. )د.ط(. غػػػػزة، فمسػػػػطيف: مكتبػػػػة القػػػػدس محاضػػػػرات فػػػػي إدارة األعمػػػػاؿـ(. 2001حجػػػػاج، خميػػػػل.)
 لمطباعة والنشر والتوزيع، 

ـ(. دور الرقابة في حماية أصوؿ وأمواؿ المنظمة 2008أحمد محسف.) ،نعمة كاظـ ، حسف ،حسيف
 .25-15(، 3)15، مجمة جامعة بابل العمـو االنسانيةدراسة تطبيقية عمى جامعة بابل، 

 . عماف: دار جيينة لمنشر.1. طالرقابة المالية في القطاع الحكوميـ(. "2006حماد، أكـر إبراىيـ.)

جػػػاف المراجعػػػة فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػة المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة )دراسػػػة ـ(. دور ل2010حمػػػادة، رشػػػا .)
 .101-88(، 2)26، مجمة جامعة دمشق لمعمـو االقتصادية والقانونيةميدانية(، 
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عمى اإلفصاح المحاسػبي وجػودة  أثر تطبيق قواعد الحوكمةـ(. 2009. )ماجد إسماعيل حماـ ، أبو
رسػالة )" التقارير المالية "دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الماليػة

 .بغزة ةيالجامعة اإلسالم (ماجستير غير منشورة

ـ(. أثػػػر الػػػتحفحع المحاسػػػبي فػػػي تحسػػػيف جػػػودة التقػػػارير الماليػػػة: دراسػػػة 2011حمػػػداف، عػػػالـ دمحم. )
(، 2)38، مجمػػػة العمػػػـو اإلداريػػػةعمػػػى الشػػػركات الصػػػناعية المسػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػة،  تطبيقيػػػة
415-425. 

ـ(. ، تقويـ نظاـ الرقابػة الداخميػة عمػى 2013حمودؼ، أسامة ىادؼ، وعبد القادر أحمد، وصيباء. )
 .120-115(، 97) 36،مجمة االدارة واالقتصادالمشتريات باستخداـ معاينة الصفات. 

ـ(.  الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية وأثرىا في تقييـ أضرار 2009حميدؼ، زينب عباس.)
 .  54-37(، 75) 1مجمة اإلدارة واالقتصاد بالجامعة المستنصرية، العراؽ، الحرب" 

 مػػدخل النظريػػة المحاسػػبية )اإلطػػار الفكػػرؼت التطبيقػػات العمميػػة(ـ(. 2009حنػػاف، رضػػواف حمػػوة .)
 دار وائل لمنشر. . عماف:2.ط

عماف: دار وائل . 1. طمدخل نظرية المحاسبة -تطور الفكر المحاسبيـ(. 1998حناف، رضواف. )
 لمنشر.

ـ(. أثػػػػػر التجػػػػػارة 2006الحيػػػػػالي، صػػػػػداـ دمحم، وسػػػػػطـ، صػػػػػالح حسػػػػػيف، والكسػػػػػب، عمػػػػػي ابػػػػػراىيـ.)
(، 3)2، القتصػاديةمجمة تكريػت لمعمػـو اإلداريػة واااللكترونية عمى جودة المعمومات المحاسبية، 

151-130 . 
ـ(. دور حوكمػػة الشػػركات فػػي تحقيػػق جػػودة المعمومػػات المحاسػػبية 2005، دمحم احمػػد إبػػراىيـ. )خميــل

مجمػػػػة الدراسػػػػات والبحػػػػوث دراسػػػػة نظريػػػػة تطبيقيػػػػة.  -وانعكاسػػػػاتيا عمػػػػي سػػػػوؽ األوراؽ الماليػػػػة 
 .782 –723(، 1)25، التجارية
مجمػة الدراسػات والبحػوث ـ(. دور المحاسب اإلدارؼ في إطار حوكمة الشػركات. 2003خميل، دمحم.)

 .28-22، (2)1، التجارية بكمية التجارة، جامعة بنيا

. المحاسػػػػػػبة المتوسػػػػػػطة بػػػػػػيف النظريػػػػػػة والتطبيػػػػػػق ـ(.1999الػػػػػػداىورؼ، كمػػػػػػاؿ، وىػػػػػػالؿ، عبػػػػػػدهللا.)
 )د.ط(.اإلسكندرية: الدار الجامعية.
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فاعميػػة نظػػػـ المعمومػػات المحاسػػػبية المحوسػػبة فػػػي تحقيػػق جػػػودة ـ(. 2012سػػامة كمػػػاؿ .)دىمػػاف، أ
 ، غزة.اإلسالمية، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة التقارير المالية

مجمػة الكػوت لمعمػػـو  ،cosoتقيػيـ نظػاـ الرقابػة الداخميػة وفػق مفيػـو  .(ـ2012).دىيػرب، دمحم سػمير
 .278-255، (6)1، العراؽ المثنىجامعة ب داريةاإلاالقتصادية و 

مجمػػػة . cosoـ(. تحسػػػيف فاعميػػػة الرقابػػػة الداخميػػػة وفػػػق 2013الػػػدوغجي، عمػػػي، الخيػػػرو، إيمػػػاف. )
 .433-398(، 70) 19، العمـو االقتصادية

 .. عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة1.طالرقابة اإلداريةـ(. 2011ديرؼ، زاىد.)
ـ(. تػػػػػدقيق الحسػػػػػابات فػػػػػي ضػػػػػوء المعػػػػػايير الدوليػػػػػة: نظريػػػػػة 2010عبػػػػػد القػػػػػادر.)الػػػػػذنيبات، عمػػػػػى 

 وتطبيق.)د.ط( .عماف: دائرة المكتبة الوطنية
ـ(. مػػػدػ التػػػزاـ الشػػػركات الصػػػناعية المسػػػاىمة 2012ذنيبػػػات، عمػػػي عبػػػد القػػػادر، كفػػػوس ، نػػػواؿ.)

مجمػػة دراسػػات لمعمػػـو لي. العامػػة األردنيػػة بمتطمبػػات الرقابػػة الداخميػػة وأثػػر ذلػػؾ عمػػى أدائيػػا المػػا
 .80-73(، 1) 39، اإلدارية

ـ(. لجػػاف المراجعػػة كأحػػد دعػػائـ حوكمػػة الشػػركات السػػعودية. 2008الرحيمػػي، عػػوض بػػف سػػالمة.)
 . 206-220(،1)22، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز في االقتصاد واالدارة

مجمة ـ(. دراسة تحميمية ألساليب تقييـ جودة  التقارير المالية، 2012الرشيدؼ، محمود صادؽ دمحم. )
 .80-60(، 2)26،  البحوث التجارية المعاصرة

. عمػػػػػاف، األردف:  دار 1. طمراجعػػػػػة المعػػػػػامالت الماليػػػػػةـ(. 2009الرمػػػػػاحي، نػػػػػواؼ دمحم عبػػػػػاس.)
 الصفاء لمنشر والتوزيع.

 تطوير اسموب لمتدقيق المبني عمى المخاطر لدػ المصارؼ األردنيةـ(. 2004زاىر عطا الرمحي.)
 غير منشورة(.الجامعة األردنية، األردف.  أطروحة دكتوراه)

، ي بيف المرجعية النظرية وتحديات التطبيقمصرفالمخطط المحاسبي الـ(. 2014بف فرج. ) ،زوينة
 سطيف، الجزائر. –)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة فرحات عباس 

 ،فػػي ظػػل بيئػػة التجػػارة االلكترونيػػة تفعيػػل دور نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػةـ(. 2012)سػػاكار، عمػػر أمػػيف
 .125-114، (2) 2، جامعة كركوؾ لمعمـو االدارية واالقتصاديةمجمة 
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دراسػػػة  أثػػػر نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػػة عمػػى جػػػودة التقػػارير الماليػػة ـ(. 2016السػػامرائي، دمحم حمػػد .)
)رسػالة ماجسػتير غيػر عمػاف بورصػة فػي المدرجػة األردنيػة األدويػة صناعة شركات عمى تحميمية

 منشورة( جامعة الشرؽ األوسط، األردف.
القػوائـ.  جػودة عمػى وأثرىػا الشػركات حوكمػة فػى المراجعػة لجػاف ـ(. دور2009سػامي، مجػدؼ دمحم.)

 .29-27(، 2) 46اإلسكندرية،  جامعة – العممية لمبحوث التجارة كمية مجمة

تػػػػػػػػػاريخ  كشػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػارؼ المرخصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػطيف. ـ(.2017) .النقػػػػػػػػػد الفمسػػػػػػػػػطينية سػػػػػػػػػمطة
 eg/home.aspx-http://www.pma.ps/ar: ، الموقع01/10/2017اإلطالع:

المحاسػبية عمػى جػودة التقػارير أثػر الخصػائص النوعيػة لممعمومػات ـ(. 2009الشامي، أكػـر يحيػى.)
) رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة( جامعػة التجارية العاممة في الجميوريػة اليمنيػة مصارؼالمالية لم

 الشرؽ األوسط، اليمف. 
محاسػػػػػػبة العمميػػػػػػات المصػػػػػػرفية فػػػػػػي المصػػػػػػارؼ والمصػػػػػػارؼ ـ(. 2014شػػػػػػاىيف، عمػػػػػػي عبػػػػػػدهللا .)

 زة. .)د.ط(. فمسطيف: الجامعة اإلسالمية بغاإلسالمية

)رسػالة دور المعمومػات المحاسػبية فػي اتخػاذ القػرارات اإلداريػةـ(. 2006شبير، أحمػد عبػد اليػادؼ. )
 ،غزة. اإلسالميةماجستير غير منشورة(. الجامعة 

أثػػر التوافػػق بػػيف معػػايير المحاسػػبة لممؤسسػػات اإلسػػالمية ومعػػايير  ـ(.2016.)شػػعراني، منػػى جبػػاؼ
التقػػػػػارير الماليػػػػػة الدوليػػػػػة عمػػػػػى جػػػػػودة المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبية" دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة عمػػػػػى الشػػػػػركات 

-15(،15) 4، مجمػػة الدراسػػػات العميػػػاوالمؤسسػػات الماليػػػة العاممػػة  بالسػػػوداف" جامعػػة النيمػػػيف، 
20. 

 المعمومػات عػف لإلفصػاح كػأداة الماليػة القػوائـ داللػة مػدػ (.ـ2005. )الشػمتوني، فػايز زىػدؼ
)رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة(.الجامعة اإلسػالمية  الماليػة القػوائـ لمسػتخدمي الالزمػة الضرورية

  بغزة.

فػػػػػي تحقيػػػػػق جػػػػػودة المعمومػػػػػات المحاسػػػػػبية  دور الحوكمػػػػػةـ(. 2012الشػػػػػيخ، عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ حسػػػػػف.)
وانعكاسػػاتيا عمػػى سػػعر السػػػيـ: دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى الشػػػركات المسػػاىمة المدرجػػة فػػي بورصػػػة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. فمسطيف

http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspx
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عمػػى ـ(. قيػػاس أثػػر جػػودة التقػػارير الماليػػة 2015الصػػايغ، عمػػاد سػػعد، وحميػػدة، دمحم عبػػد المجيػػد. )
، مجمػػػػة المحاسػػػػبة المراجعػػػػة فػػػػي بنػػػػي سػػػػويفكفػػػػاءة القػػػػرارات االسػػػػتثمارية لمشػػػػركات المصػػػػرية، 

 .15-7(، 1) 3،مصر

. االسػكندرية: 1.طالمراجعة والرقابة الداخميةـ(. 2006الصحف، عبد الفتاح دمحم، السريا، دمحم السيد.)
 المكتب الجامعي الحديث.

المجمػػػػة ديػػػػة لقػػػػرار إنشػػػػاء لجػػػػاف المراجعػػػػة المصػػػػرية. ـ(. دراسػػػػة انتقا2004صػػػػميب، ليمػػػػى عزيػػػػز. )
 .135 –109(، 2)28، المصرية لمدراسات التجارية
ـ(. أثر الرقابػة والتػدقيق الػداخمي فػي تحجػيـ المخػاطر التشػغيمية 2011الصواؼ، دمحم حسيف عمي. )
 .21-1(، 9)24، المجمة التقنية بالعراؽفي المصارؼ التجارية. 

. عمػػػاف:  دار وائػػػل لمنشػػػر 2. طاإلدارة واألعمػػػاؿـ(. 2008البي، طػػػاىر.)العػػػامرؼ، صػػػالح،  والغػػػ
 والتوزيع

خصػػػائص نظػػػاـ الرقابػػػة، موسػػػوعة تعمػػػـ معنػػػا ميػػػارات ـ(. 2014العػػػامرؼ، دمحم بػػػف عمػػػي شػػػيباف .)
ـ، الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 2017مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايو  23، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع: النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1242&SecID=54 
 ضػبط فػي األردنيػة الحكوميػة الوحػدات فػي الداخميػة الرقابػة نظػاـ (. دورـ2014العبػادؼ، ابػراىيـ.)

 .288-263(، 2)22، مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات الماليةاإلنفاؽ، 

دور لجػػػاف المراجعػػػة فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات إدارة األربػػػاح  ـ(.2015) .عبػػػد الحمػػػيـ، أحمػػػد حامػػػد
 .25-20(، 1) 2، مصرمجمة البحوث والدراسات بجامعة بنيا، . تطبيقية مقارنة"دراسة 

لمنشػر  الجامعيػة مصػر: الػدار .)د.ط(.المراجعػة أصػوؿ ـ(.2000وآخػريف.) الصػحف دمحم الفتػاح عبد
  والتوزيع.

عالقػة خصػائص لجػاف المراجعػة بجػودة التقػارير الماليػة  ـ(.2013عبد الفتاح، سعيد توفيق أحمد. )
 ، مصر.)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الزقازيق دراسة إختبارية

. عمػػػػاف: دار وائػػػػل لمنشػػػػر 1. طالمصػػػػارؼالتػػػػدقيق والرقابػػػػة فػػػػي ـ(. 1998عبػػػػدهللا، خالػػػػد أمػػػػيف.)
 والتوزيع.

. األردف، عمػػػػاف: دار اليػػػػازورؼ 1.ط اإلدارة الحديثػػػػة نظريػػػػات ومفػػػػاىيــ(. 2008العػػػػالؽ، بشػػػػير.)
 لمنشر والتوزيع.

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1242&SecID=54
http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1242&SecID=54
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أثػػػػر جػػػػودة المعمومػػػػات المحاسػػػػبية عمػػػػى صػػػػنع القػػػػرار فػػػػي المؤسسػػػػات ـ(. 2011عمػػػػي، حامػػػػدؼ.)
 ة الجزائر.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة دمحم خيضر بسكر  االقتصادية الجزائرية

ـ(. العالقػػة بػػيف عناصػػر الرقابػػة الداخميػػة وجػػودة الخػػدمات 2012عػػوض،  تػػامر توفيػػق عبػػد هللا .)
 ، غزة.اإلسالميةالمصرفية )رسالة ماجستير غير منشورة(.  الجامعة 

مجمة جامعة ـ(. دور الرقابة الداخمية في رفع كفاء األداء المالي. 2014عياش، عبد الوىاب أحمد.)
 .460-455(، 4) 1جامعة الناصر،ب الناصر
 .اليازورؼ العممية لمنشر والتوزيع. عماف: دار 1.طنظرية محاسبية(. ـ2009.)رياض، العبد هللا

  دراسػػػة -يف جػػػودة التقػػػارير الماليػػػةـ(. دور لجنػػػة المراجعػػػة فػػػي تحسػػػ1998غػػػالي، جػػػورج دانيػػػاؿ.)
-455، (3)1، جامعػػة عػػيف شػػمس المجمػػة العمميػػة لالقتصػػاد والتجػػارة، كميػػة التجػػارة،ميدانيػػة، 

459. 
ـ(. الرقابػػػة عمػػػى األعمػػػاؿ اإلداريػػػة، األردف، عمػػػاف: دار الرايػػػة 2009.)زاىػػػر عبػػػد الزاىػػػر عػػػاطف،

 لمنشر والتوزيع.

دور نظاـ الرقابػة الداخميػة فػي تحسػيف جػودة المعمومػات المحاسػبية دراسػة ـ(. 2015. )سناء ،الغوؿ
 ،جامعة قاصدؼ مصباح مرباح (.ماجستير غير منشورة رسالة)عينة مف المؤسسات بوالية ورقمة

 .الجزائر

ـ(. قيػػاس مسػػتوػ تػػأثير بعػػض العوامػػل 2015فاضػػل، عػػدؼ صػػفاء، محمػػود، فيحػػاء عبػػد الخػػالق.)
 نصػف دوريػة البصػرة مجمػة جامعػة د،واالقتصػا مجمػة اإلدارةالمؤثرة عمػى جػودة القػوائـ الماليػة، 

 .501-499(، 14)7 سنوية،

)رسػالة المصػارؼ فػي الداخميػة الرقابػة نظػاـ فعاليػة وتقيػيـ دراسػةـ(. 2007بوطػورة.)فضػيمة،  
 ماجستير غير منشورة( جامعة بوضياؼ، الجزائر. 

ـ(. دور نظػاـ الرقابػة الداخميػة فػي كشػف ورصػد المخػػاطر 2015فضػيمة، بوطػورة ، والشػريف، بقػة.)
مجمػػة   الفالحػػة والتنميػػة الريفػػي( مصػػرؼالتجاريػػة )دراسػػة ميدانيػػة فػػي  المصػػارؼاالئتمانيػػة فػػي 

 .944-976( 1)5، المثنى لمعمـو االدارية واالقتصادية بالجزائر
.) ترجمػػػػة دمحم عبػػػػد القػػػػادر المراجعػػػػة مػػػػدخل متكامػػػػلـ(. 2002الفػػػػيف، اريينػػػػز، ولوبػػػػاؾ، جػػػػيمس.)

 الديسطي(، الرياض: دار المريخ لمنشر.
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 . عماف: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.1. طبيةنظـ المعمومات المحاسـ(. 2003قاسـ، عبد الرازؽ. )

(. مشػػكالت المراجعػػة الداخميػػة فػػي قطػػاع األعمػػاؿ السػػعودؼ، 2013القرنػػي، أحمػػد بػػف عبػػد القػػادر.)
 .157-135(، 16) 2، المجمة العربية لممحاسبة

منشر . عماف: دار وائل ل2ـ(. مبادغ اإلدارة النظريات والعمميات والوظائف.ط2004القريوتي، دمحم.)
 والتوزيع.

عالقػػة تكنولوجيػػػا المعمومػػػات المسػػتخدمة بفاعميػػػة نظػػػاـ الرقابػػػة ـ(. 2013.)قشػػطة، عصػػػاـ صػػػبحي
جامعػة  األزىػر،  (.رسالة ماجستير غيػر منشػورة) الداخمية  في المصارؼ العاممة في قطاع غزة

 .غزة
الرقابػػة عمػػى قػػرارات دراسػػة تحميميػػة ألثػػر حوكمػػة الشػػركات وبيئػػة  ـ(.2014.)كامػػل، محمػػود فػػاروؽ  

 ، مصر.جامعة القاىرة)رسالة ماجستير غير منشورة(.  تخطيط عممية المراجعة الخارجية
)رسػالة مػا جسػتير غيػر منشػورة(. واقع الرقابة فػي القطػاع الحكػومي ـ(.2004كالب، سعيد يوسف.)

 الجامعة االسالمية، غزة.
ـ(. دراسة اختبارية لطبيعة ونوعية العالقة بيف: لجػاف المراجعػة، 2007لبيب، خالد دمحم عبد المنعـ.)

مجمػػة كميػػة التجػػارة لمبحػػوث العمميػػة، كميػػة وأنظمػػة الرقابػػة الداخميػػة فػػي منشػػآت قطػػاع األعمػػاؿ، 
 .105-95(، 1، )44، التجارة، جامعة اإلسكندرية
. اإلسػػػكندرية: الػػػدار 1. طلمراجعػػػة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػقاـ(. 2006لطفػػػي، أمػػػيف السػػػيد أحمػػػد .)

 الجامعية. 
 لمنشر والتوزيع. الجامعية الدار :اإلسكندرية .2ط .البشرية الموارد إدارة. ـ(2005.)ماىر، أحمد

 .لمنشر والتوزيع الجامعية .  اإلسكندرية: الدار1. طالبشرية الموارد إدارة ـ(.2007ماىر، أحمد.)
ـ(. دور التقػػارير الماليػػة المنشػػورة فػػي تحسػػيف قػػرارات االسػػتثمار فػػي 2010مجيػػد، عبػػد ربػػو حمػػد. )
(، 4)12، مجمػػة القادسػػية لمعمػػـو اإلداريػػة واالقتصػػادية جامعػػة القادسػػية بػػالعراؽاسػػيـ الشػػركات، 

10-15. 
الػػداخمييف  مػدػ اعتمػاد المػدققيف الخػػارجييف عمػى المػدققيفـ(. 2011محسػف، محمػود عبػد السػػالـ. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية، غزة.في تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية
)رسػػالة  كفػػاءة الرقابػػة الداخميػػة وأثرىػػا فػػي مخػػاطر المراجعػػة الخارجيػػةـ(. 2015دمحم، أنػػس القاسػػـ. )

 ماجستير غير منشورة( جامعة السوداف.
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اجػػع الخػػارجي فػػي تقيػػيـ عوامػػل الخطػػر الحتمػػي ألغػػراض دور المر ـ(. 2006ىيػػثـ دمحم جعفػػر.)دمحم، 
)رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة(. جامعػة السػوداف لمعمػـو والتكنولوجيػا،  التخطيط لعممية المراجعػة

.  الخرطـو

ـ(. أثػػػر نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبية المحوسػػػبة فػػػي اتخػػػاذ 2007المخادمػػػة، أحمػػػد  عبػػػد الػػػرحمف.)
 .269-266(، 2، )13، المنارة بجامعة مؤتة، باألردفمجمة القرارات االستثمارية، 

مجمػػػة ـ(. القيمػػػة العادلػػػة وتػػػأثير اسػػػتعماليا فػػػي جػػػودة التقػػػارير الماليػػػة، 2013مػػػرداف، زيػػػد عائػػػد.)
 .239-230(، 25)8، بجامعة بغداد دراسات محاسبية ومالية

كافحػػػة ظػػػاىرة غسػػػيل ـ(. دور نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة فػػػي م2012أقػػػدـ.) ،اليػػػاور بشػػػرػ  المشػػػيداني،
 .112-110(، 93) 35، مجمة اإلدارة واالقتصاداألمواؿ. 

 : معيد الدراسات المصرفية.، الكويتالقوائـ المالية .(ـ2013).معيد الدراسات المصرفية
أثػػر التحػػوؿ إلػػى معػػايير التػػدقيق الدوليػػة عمػػى جػػودة المعمومػػات  ـ(.2014) .مميجػػي، مجػػدؼ بميجػػي

 مجمػػػة المراجعػػػة والمحاسػػػبةالمحاسػػػبية وقيمػػػة الشػػػركات المسػػػجمة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ السػػػعودية، 
 .(2)،2 ،جامعة بني سويفب

ـ(. دور المراجعة في تقييـ أداء نظاـ الرقابة الداخميػة لممؤسسػات االقتصػادية، 2007مميود، عزوز.)
 الجزائر.  بسكرة، 0922أوت  51)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة 

اسػتقاللية التػدقيق الػداخمي فػي القطػاع ـ(. 2009المنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة. )
 .فينا، 9140Govمعيار" ،العاـ

مجمػة ابػة الداخميػة"، ـ(. أثر استخداـ الحاسب االلكتروني عمى أنظمػة الرق2010ميدؼ، ثامر دمحم. )
 .179-178(، 4)12، القادسية لمعمـو اإلدارية واالقتصادية

العالقة بيف جودة التقارير الماليػة وكفػاءة االسػتثمار دراسػة ميدانيػة ـ(.2016النجار، عايش عبدهللا.)
 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسالمية، عمى الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف

ـ(. أثػر مسػتوػ اإللتػزاـ األخالقػي لممحاسػبيف المػالييف 2015نصر، عبد الوىاب، أسػماء الصػيرفي.)
مجمػة المحاسػبة عمى جودة التقارير المالية بالتطبيق عمى الشػركات المقيػدة بالبورصػة المصػرية، 

 .119-115(، 2) 3بجامعة بني سويف،  والمراجعة

 عماف: دار اليازورؼ لمنشر والتوزيع..)د.ط(. اإلدارةـ(. 2008النعيمي، صالح.)
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ـ(. أثػػػر حوكمػػػة الشػػػركات عمػػػى جػػػودة أداء مراقػػػب الحسػػػابات نمػػػوذج  2016النػػػواس، رافػػػد عبيػػػد. )
،  بػالعراؽ مجمػة المحاسػب لمعمػـو الماليػة والتدقيقيػةمقترح في ظػل األزمػات االقتصػادية العمميػة، 

23(45)14-25. 
االفصاح وفق معايير المحاسبة الدوليػة عمػى جػودة  أثرنوفمبر(. 18-17ـ، 2013نواؿ، صباحي.)

 ، ورقة عمل مقدمة لمممتقى الدولي الثالث، الجزائر: جامعة الوادؼ.المعمومة المحاسبية
 ـ(. دور الرقابة الداخمية في ظل2010ىمدني، االف عجيب مصطفى ، الغباف،  الصبرؼ محمود .)

نظػػػاـ المعمومػػػات المحاسػػػبي االلكترونػػػي،  دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف المصػػػارؼ فػػػي إقمػػػيـ 
 .15-10(، 45)7، مجمة العمـو اإلنسانية بجامعة السميمانيةكردستاف العراؽ، 

)رسػالة ماجسػتير  المراجعة الخارجية في تحسيف جودة المعمومات المحاسبيةـ(. 2014بمعيد.) ،وردة
 لمسيمة، الجزائر.منشورة(. جامعة ا
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 المالحق
 (: استبانة الدراسة1ممحق )

 

    غزة -الجامعة اإلسالمية
  عمادة الدراسػػػات العميا 

  ػػة التػجػػػػػػػػػارةػػػػػكميػ
 قسـ المحاسػبة والتمويل

 
 

  المحترم/ة    السيد/ة ........................
 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو،

 
 :بعنواف يرجى التكـر بالعمـ بأف الباحث يقوـ بإعداد دراسة

دراسة ميدانية عمى : العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية
 العاممة في قطاع غزة. المصارف

وذلؾ استكماال  لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، وعميو  
لما إلجاباتكـ أىمية في  وموضوعية، نأمل تعاونكـ معنا في تعبئة أسئمة االستبانة بدقة وعناية

 تامة ولف تستخدـ إالأف ىذه البيانات ستعامل بسرية نحيطكـ عمما  تحقيق أىداؼ الدراسة، و 
 ض البحث العممي فقط،ألغرا

 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير،،،
 
 
 

 الباحثة
 يسرى دمحم أبو سعيد

 
 
 
   



  ب
 

 أولا: المعمومات الشخصية:
               الجنس: (1)

  أنثى        ذكر 

 العمر:  (2)
  50أكثر مف            31-40        41 -50  30-20مف
 المؤىل العممي: (3)

  بكالوريوس                                               دبموـ
   دكتوراة                 ماجستير

 المسمى الوظيفي: (4)
  مدير مالي          مدقق داخمي
    محاسب            رئيس قسـ

 سنوات الخبرة: (5)
 سنوات 10-5مف      سنوات 5أقل مف 

  سنة 15أكثر مف      سنة 15-11مف 
 التخصص العممي: (6)

  عمـو مالية ومصرفية        محاسبة
         اقتصاد               إدارة أعماؿ 

 أخرػ ، حدد...............
 الشيادات المينية الحاصل عمييا: (7)

CPACMA                   

  ACPA  الَىجذ

.........،دذدأخشي
 

 
  



  ت
 

 الجزء الثاني: عناصر الرقابة الداخمية في المصرف
الفقرات التالية عبارة عف أسئمة خاصة بتقييـ مدػ توافر عناصر الرقابة الداخمية في المصرؼ، يرجى التكـر بوضع 

 ( في المكاف المناسب.إشارة )
 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م
 جداا 

 الداخميةالمحور األول: الرقابة 
 موافق بدرجة عناصر الرقابة الداخمية

  أولا: بيئة الرقابة:
تولي إدارة المصرؼ اىتماما  بوجود رقابة داخمية فعالة   .1

 لضماف تحقيق األىداؼ.


تحرص اإلدارة عمى إرساء مبدأ أف الرقابة الداخمية   .2
 مسئولية جميع األفراد العامميف في المصرؼ.



المصرؼ ىيكل تنظيمي واضح يتالءـ مع يوجد في   .3
الواجبات والمسئوليات المنوطة  ويحدد طبيعة وحجـ العمل
 .باألفراد بشكل واضح



يوجد وصف وظيفي واضح لمموظفيف وتتناسب   .4
                                                                                                                                                                                    الصالحيات مع مسئوليات العمل.                                                                              



الستيعاب أؼ وذلؾ يتميز الييكل التنظيمي بالمرونة   .5
 في نشاط الوحدة. تغيرات مستقبمية



يتـ استشارة لجاف التدقيق عند إجراء تعديالت عمى   .6
 الييكل التنظيمي.



تعمل اإلدارة عمى إرساء مبدأ التعامل باالستقامة والقيـ   .7
األخالؽ والشفافية والنزاىة سواء مع العامميف أو األطراؼ 

 الخارجية.



تقـو اإلدارة عمى تحديد احتياجاتيا مف الموارد البشرية   .8
 الالزمة لتشغيل أنشطة المصرؼ. 



تحرص اإلدارة عمى توافر الكفاءة والمينية واألمانة عند   .9
 اختيار العامميف في المصرؼ. 



تحرص اإلدارة ومجمس اإلدارة عمى مراجعة مدػ مالءمة   .10
 وسياسات المصرؼ لمخدمات المقدمة لمعمالء. إستراتيجية



 ثانياا: تقدير المخاطر:
تقـو اإلدارة بتقييـ وتحميل المخاطر التي قد تواجو   .1



  ث
 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م
 جداا 

 المصرؼ بشكل دورؼ.

تعتمد اإلدارة عمى الوسائل التقنية في عممية تقييـ   .2
 المخاطر.



الرقابة في تتشارؾ اإلدارة التنفيذية ومجمس اإلدارة وفريق   .3
 عممية تقييـ المخاطر.



تقـو اإلدارة بتصنيف المخاطر حسب درجة تأثيرىا عمى   .4
 ، أو مكاف حدوثيا داخمية أـ خارجية.العمل



تقـو اإلدارة بتصنيف المخاطر التي يمكف السيطرة عمييا   .5
 والتي ال يمكف السيطرة.



المخاطر  مستوياتضبط يساىـ نظاـ الرقابة الداخمية في   .6
 التي قد يواجييا المصرؼ.



تقـو اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات التي قد تساىـ في   .7
 مواجية والحد مف تمؾ المخاطر.



يساىـ التدقيق الداخمي لممصرؼ في تقييـ وتحميل مستوػ   .8
 المخاطر المقبولة.



لتقييـ أو  يتمتع الموظفوف بالكفاءة والميارة الالزمة سواء  .9
 وضع اإلجراءات الالزمة لمواجية المخاطر.



تشارؾ اإلدارة ومجمس إدارتيا فريق الرقابة الداخمية في   .10
تحديد إجراءات الرقابة المالئمة في حاؿ تطوير الخدمات 

 المصرفية.



 ثالثاا األنشطة الرقابية:
منع واكتشاؼ في تساىـ األنشطة الرقابية الُمعدة   .1

 بشكل فعاؿ.األخطاء 


 تحرص اإلدارة عمى تطبيق مبدأ الفصل في المياـ.  .2

يساىـ توزيع الصالحيات في تحسيف إجراءات الرقابة   .3
 الداخمية.



 انسجالخوانذفاتشانًستخذيحيالئًحوكايهح.  .4

تتوفر حماية مادية كافية عمى أصوؿ المصرؼ   .5
 والسجالت.



 تتوفر حماية كافية عمى البرامج والممفات االلكترونية  .6



  ج
 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م
 جداا 

 .الخاصة بالمصرؼ

تتوفر في المصرؼ رقابة فاعمة عمى األداء المالي   .7
 .واإلدارؼ 



يتـ تقييـ أداء العامميف في كافة المستويات اإلدارية   .8
 بنزاىة.



يتـ مراجعة األداء الفعمي لممصرؼ مع المخطط أو   .9
مقارنة تاريخية إجراء مقارنة أداء المصرؼ مع غيره أو 

 لو.



تحرص اإلدارة عمى استخداـ التقارير المالية واإلدارية   .10
 .الرقابة إلنجاح وتحسيف إجراءات كأداةبشكل دورؼ 



 المعمومات والتصال:رابعاا: 
المصرؼ نظاـ اتصاؿ فعاؿ يضمف لمعامميف يوجد لدػ   .1

فيـ كافة السياسات واإلجراءات المتعمقة بنظاـ الرقابة 
 الداخمية.



تحرص اإلدارة عمى انجاز العمل مف خالؿ أنظمة   .2
 تعميمات مكتوبة وواضحة.



 يتوفر لدػ المصرؼ نظاـ معمومات آمف مف االختراؽ.  .3

واإلدارية تساىـ في تحسيف  أنظمة المعمومات المالية  .4
 الرقابة الداخمية.



يساىـ نظاـ االتصاالت في التأكد مف وضوح   .5
 الصالحيات والمسئوليات.



يساىـ مستخدمي أنظمة المعمومات في المصرؼ في   .6
 تطوير وتحسيف إجراءات الرقابة  الداخمية.



 ينتج عف أنظمة المعمومات المستخدمة معمومات تمبي  .7
 احتياجات األطراؼ الداخمية والخارجية.



تتيح األنظمة المستخدمة في المصرؼ المعمومات في   .8
 الوقت المناسب.



وفي وجود  تساىـ نتائج األنظمة في تقييـ أداء المصرؼ  .9
 تقارير سميمة.
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قميمة  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م
 جداا 

كانعًالء  .10 انخاسجُح األطشاف يع االتصال قُىاخ

 كافُح  وانضتائٍ يعهىياخوانًىسدٍَ عهً نهذصىل

 نتذسٍُاإلجشاءاخانشقاتُح.



 خامسَا: المراقبة والضبط:
 يتـ تقييـ مدػ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية في المصرؼ.  .1

 .تتوافر معايير رقابية مينية لتقييـ أداء المصرؼ  .1

 تحرص اإلدارة عمى تقييـ األداء بشكل دورؼ.  .1

في المراقبة بالصالحيات التي تمكنيـ مف  يتمتع العامميف  .1
 الوصوؿ إلى كافة السجالت والدفاتر.



يتوافر لدػ العامميف في المراقبة والضبط الخبرات   .5
 .والمؤىالت المناسبة لعمميـ



تحرص اإلدارة عمى تقييـ ومراقبة مكونات الرقابة الداخمية   .1
 لمتأكد مف أنيا تعمل وفق المخطط لو.



 يتمتع العامموف في قسـ التدقيق الداخمي باالستقاللية  .7

المدقق الداخمي في تحسيف إجراءات الرقابة  تقاريرتساىـ   .8
 الداخمية.



  .تساىـ نتائج تقارير الرقابة واألداء في تطوير العمل  .9

الجيات المسئولية عف أؼ قصور أو مشكالت  إبالغيتـ   .11
 في نظاـ الرقابة الداخمية لمعمل عمى تطويره.



 

 

 

 

 

  



  خ
 

 المحور الثبوي: جودة التقبرير المبليت:

 موافق بدرجة 
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م

 المحور الثاني: جودة التقارير المالية
 أولا: المالءمة:

تزود التقارير المالية إدارة المصرؼ بجميع   .1
احتياجاتيا مف المعمومات المحاسبية الالزمة التخاذ 

 القرارات سواء االستثمارية أو االئتمانية.



تساىـ التقارير المالية لممصرؼ في التأثير عمى   .2
قرار المستخدـ مف خالؿ المفاضمة بيف البدائل 

 المتاحة.



المالية المعمومات المالية التي تطمبيا توفر التقارير   .3
الجيات الخارجية أو الداخمية وفي الوقت المناسب 

 مما يساىـ في اتخاذ القرار.



تتسـ المعمومات التي تحتوييا التقارير المالية   .4
 لممصرؼ بأنيا دقيقة ومالئمة التخاذ القرارات.



لممصرؼ المعمومات المدرجة في التقارير المالية   .5
تساعد أو لدييا القدرة عمى التنبؤ باألحداث 

 واألنشطة المستقبمية لممصرؼ.



تساعد التقارير المالية لممصرؼ عمى تقييـ   .6
مف خالؿ التغذية  توتصحيح التوقعات والتنبؤا

 العكسية.



تساعد التقارير المالية لممصرؼ في تحقيق خاصية   .7
 السابقة.القدرة عمى تقييـ النتائج 



تساعد التقارير المالية لممصرؼ المستخدميف في   .8
تقميل درجة عدـ التأكد عند اتخاذ القرار المناسب 

 في المصرؼ.



 التمثيل الصادق:ثانياا: خاصية 

تتميز المعمومات المدرجة في التقارير المالية بالدقة   .1
 وخموىا مف األخطاء والمخالفات.



التقارير المالية لممصرؼ قدر كافيا  مف يتوافر في   .2
 الموضوعية



 تتميز التقارير المالية لممصرؼ بالوضوح والشفافية.  .3
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 موافق بدرجة 
 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  البيان م
تتميز التقارير المالية لممصرؼ بالحيادية وبعدىا   .4

 عف التحيز.


تعرض المعمومات المحاسبية بصورة صادقة الوضع   .5
 المالي لممصرؼ.



المالية لممصرؼ بصدؽ تمثيميا تتميز التقارير   .6
لألحداث والظواىر المراد التقرير عنيا خالؿ فترة 

 معينة.



تتميز التقارير المالية لممصرؼ باكتماؿ المعمومات   .7
 المدرجة فييا.



تساعد التقارير المالية لممصرؼ في عممية اتخاذ   .8
 القرارات السميمة.
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