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 ممخص الدراسة
جودة التقارير المالية في  عمى نظاـ الرقابة الداخمية وأثره عميإلى التعرؼ  ىدفت الدراسة

البيئة الرقابية ، كما ىدفت لمعرفة أثر العامة المدرجة في بورصة فمسطيف المساىمة الشركات
 مالءمة)خصائص المعمومات المحاسبية  ومكوناتيا واالنشطة الرقابية وتقييـ المخاطر عمى

الشركات من مجتمع الدراسة  ، وتكوف(بمية لمفيـ والقابمية لممقارنةالمعمومات والتمثيؿ الصادؽ والقا
خداـ تـ است عينة الدراسة، اما ( شركة48ي بورصة فمسطيف وعددىا )المساىمة العامة المدرجة ف
لجاف أعضاء تمثمت في المدراء المالييف والمحاسبيف والمدققيف الداخمييف و أسموب المسح الشامؿ، 

وتـ استخداـ برنامج استخداـ المنيج الوصفي التحميمي  تـ أىداف الدراسة، ولتحقيؽ التدقيؽ
SPSS لتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات  . 

وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف : ياوتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من 
أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية، األنشطة الرقابية، تقييـ المخاطر، المعمومات واالتصاؿ، 

صادؽ المراقبة والضبط الداخمي( وجودة التقارير المالية بأبعادىا )مالءمة المعمومات، التمثيؿ ال
لممعمومات، القابمية لمفيـ، القابمية لممقارنة( في الشركات المساىمة العامة المدرجة  في بورصة 
فمسطيف، وكذلؾ اتضح أف النظاـ الرقابي المستخدـ في تمؾ الشركات فعاؿ، وىناؾ فصؿ في 

بشكؿ وخمو القوائـ المالية مف التحريفات وعرضيا الواجبات وتوزيع الصالحيات والمسئوليات، 
 واضح ومفيوـ.

بضرورة االىتماـ بالنظاـ الرقابي االلكتروني، : أوصت الدراسةعمى ضوء ىذه النتائج و 
والتقارير الرقابية، ووضع برنامج وخطة طوارئ لمواجية أي طارئ، منح المدقؽ الداخمي 

و العمؿ، استقاللية، تطوير النظـ المحاسبية لتساعد في معالجة القصور والمشكالت التي قد تواجي
تدريب الكادر المشرؼ عمى إعداد القوائـ المالية، ضرورة تفعيؿ لجاف التدقيؽ في الشركات 

 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.
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Abstract   
This study aimed at identifying the internal control system and its impact on 

the quality of the financial reports in the Public Shareholding Company listed at the 

Palestine Stock Exchange. It aimed to identify the impact of the control environment, 

its components, the control activities and risk assessment on the characteristics of the 

accounting information (adequacy of information, honest representation, 

understandability and comparability). The study population consisted of the 48 public 

shareholding companies listed at the Palestine Stock Exchange. The study sample The 

comprehensive survey method was used, included the financial managers, accountants, 

internal auditors and audit committees. In order to achieve the objectives of the study, 

the researcher adopted the descriptive analytical approach and used the SPSS program 

for data analysis and hypothesis testing. 

The study concluded a set of results. The most significant results of the study 

included the observation of a significant relationship between the internal control tools 

(control environment, control activities, risk assessment, information and 

communication, control and internal regulation) and the dimensions of the financial 

reports' quality (adequacy of information, honest representation, understandability and 

comparability) at the public shareholding companies listed at the Palestine Stock 

Exchange. In addition, the study indicated that the supervisory system used in these 

companies is effective. There is a separation between duties and distribution of 

responsibilities. The financial statements are free from distortions and are presented in 

a clear and understandable manner. 

According to these results, the study concluded a group of recommendations 

such as: Giving more attention to the electronic control system and monitoring reports, 

developing a contingency plan, giving the internal auditor the required independency 

in his/her work, developing the accounting systems that contribute to solving 

deficiencies and problems that may face work, and training the staff that supervises 

preparation of the financial statements. Finally, the study recommended the necessity 

of activating the audit committees at the public shareholding companies listed at the 

Palestine Stock Exchange. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 ، الى مفرضى عينيِو أطفا تعبيالى مف ، مّدني بالعزـِ والعزِة والصبر األبيالذي  ذلؾ الرجؿالى 

 الحبيب,, والدي... بيقمُبُو قمُب صو ، صبرُه صبر نبي

الييا الكممات بصمت، الف صمت الكممات أبمع مف فيض  القمب النابض بالحب والحناف،الى 

 ،،أمي الغالية... فضميا

 ،،حفظكـ اهلل ورعاكـ وأمد اهلل في أعماركـوالدي الحبيبين, 

طواؿ  ومساندتيا ليخالؿ إعداد الرسالة ليا فضؿ كبير التي  وردة الحياة، رفيقة عمري، الى

 ، حفظؾ اهلل مف كؿ شر،،زوجتي الغالية... المدة

حفظكـ اهلل  وحماتيحماي واالحتراـ...  حقيـ عبارات تجزييـ التقديرفي أجد  لـ الذيفالى 

 ،ورعاكـ،

اداـ اهلل  مف ىـ سندي: جدي وجدتيو  خوالي وخاالتيأو أعمامي وعماتي و  خواتيأني و خواإ الى

 ،،وأداـ اهلل في أعماركـ ينناالحب والمودة ب

/ خميؿ حسف أبو عبيد رحمو اهلل وأسكنو صديقي الشييد بإذف اهلل تعالى رفيق الدرب روح الى

 ،،،فسيح جنانو

   ،،ولكنكـ بالنسبة لي انتـ كؿ العالـ، فيو مجرد أشخاصأنتـ بالنسبة لمعالـ أصدقائي الغالين الى 

من  ودرسني في مرحمة البكالوريوس والماجستيرووقف بجانبي إلى كل من ساندني واخيرًا 

   ,,مدرسين وطالب وزمالء

 .نفع سائر المسممين فيو بو أن يتم سائاًل اهلل, المتواضع إليكم جميعًا أىدي ىذا الجيد
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 شكٌر وتقديرٌ 
ـ بو عمى مف نعـ الشكر هلل أواًل عمى ما أنعًا يميؽ بجالؿ قدره وعظيـ سمطانو، الحمد هلل حمد

وعمى ، أف اشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي بإتماـ ىذه الدراسةربي أوزعني كانت خير عوف لي، 
إياه مف قدرة تخطي الصعاب وتذليؿ وعمى ما منحتني ، ما مننت بو عمي مف توفيؽ وسداد

جمعيف سيد الخمؽ محمدًا السراج المنير عميو ا لمخمؽِ  أسمـ وابارؾ رحمة لمعالميف وىادياً و ، العقبات
 .  أفضؿ الصموات وأتـ التسميـ

لف أوفيو حقو  الذيحمدي شحدة زعرب  /األستاذ الدكتورمشرفي والتقدير الى أتقدـ بجزيؿ الشكر 
، ومساعدتو لي وتقديـ التوجيو والرأي السميـ وصبره عمي مجيودمف  وبذل بالشكر والعرفاف لما

 .  وأساؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير الجزاء
، مناقشًا داخمياً  ماضي كامل ىشام/الدكتور، كما أتقدـ بالشكر و التقدير ألعضاء لجنة المناقشة

ثراءىا  مناقشا خارجيًا، االعرجمحمد ساير /والدكتور الذي شرفوني بمناقشة ىذه الدراسة وا 
 .  بالمالحظات والتوجييات القيمة

بيذه الدراسة وعمى ما  ةالخاص تبانةأشرفوا عمى تحكيـ االس واتقدـ بالشكر لجميع األساتذة مف
 .وكانت بناءه في االستبانة، قدموه مف توجييات وتعديالت

تحية ممئيا كّؿ ، ر المناقشةو حضب شرفني لمف، أصدقائي، الى أىميأرسؿ كممة حب وتقدير 
 .  شكرًا لكـ مف كؿ قمبي، تحية مف القمب الى القمب، معاني األخوة والصداقة

 حماي الغاليو  /حيدر موسى شعتالوالد الغالي لمجميع وأخص بالذكر والشكر موصوؿ
عوض  دمحم عادلدكتور/الستاذ واأل ،"أبو مصطفي" أبو عبد الرحمن سالم لناصرعبد ا/االستاذ

أثر في انجاح ىذه الدراسة وأساؿ  مف كاف ليـ لما ،أبو سخيمة جمال كمالوزميمي األستاذ/ ،اهلل
  .  ف يجزيكـ خير الجزاء ويبارؾ مجيوداتكـاهلل أ

اخيرًا ليكوف مسؾ الختاـ الشكر والتقدير الى مف ال تخونو ذاكرتي وطني الحبيب فمسطيف مصنع 
شر الحاسديف  عنياوأساؿ اهلل أف ينعـ عمييا باألمف واألماف ويبعد ، الرجاؿ والعز والكرامة

 .  وتحريرىا كاماًل مف دنس االحتالؿ الغاصب
 

 الباحث /               
 شعت  حيدر محمد  
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  الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

  المقدمة 1.1

تطور المتسارع في العمميات االنتاجية ال منافسة حادة في ظؿ والشركات المؤسسات تشيد
التقدـ االقتصادي والتكنولوجي الي حيث أدي ، واالنتقاؿ إلى مفاىيـ حديثة في التصنيع والخدمات

ظيور المشروعات الكبيرة في كافة الصناعات واشتداد المنافسة وىذا بدوره عزز االىتماـ بالرقابة 
، النظمي والعزبتحقيؽ الخطط واالىداؼ المرسومة )ادارة الشركة ب دالداخمية باعتبارىا نظامًا يساع

مف المحددات الرئيسية في توفير أفضؿ مكانة  الرقابة الداخمية تعتبر لذ (131ص، ـ2012
لذلؾ يمعب نظاـ ، في السوؽتنافسية لممؤسسة وأيضا تعتبر الوسيمة المُثمى في التمايز واالستمرارية 

والجوىر االساسي لسير أعماؿ الشركات الرقابة الداخمي دورًا حيويًا بالنسبة إلدارة أي منشأة 
 .  وتحقيؽ مصالحيا واىدافيا

كافة السياسات واالجراءات إلى الرقابة الداخمية بأنيا ( 61، صـ2010، )الشرع ويشير
التي تتبناىا االدارة لمساعدتيا في تحقيؽ االىداؼ وكفاءة العمؿ والمتضمنة االلتزاـ بسياسة االدارة 

 .    وحماية األصوؿ ومحاولة منع واكتشاؼ الغش والخطأ
في الحد مف سوء االدارة وحدوث بعض التجاوزات سواء  بإجراءاتيا الرقابة الداخميةتساىـ 

التالعب في المعمومات والبيانات المالية في تقاريرىا السنوية  الحد مفكانت إدارية أو مالية و 
عطاء معمومات مضممة لممستثمريف  وسوء استخداـ االصوؿ وضياعيا لتحقيؽ مكسب معيف وا 

لتضميؿ  معمومات مالية مضممة بالتقارير المالية التعبير عف مف خالؿ وذلؾواالحتياؿ  وىدرىا
 .و أي جيات أخرى كالحكومة بيدؼ التيرب مف الضرائبأو المستثمريف أالمالؾ او المساىميف 

تصبح التقارير المالية ذات جودة يتوجب ولكي  رقابيالنظاـ ال بفعاليةجودة التقارير المالية  تتأثر
قوي وفعاؿ  الداخمية كاف نظاـ الرقابة ماكمأنو حيث ، وتحقؽ أىداؼ المؤسسة قويةتوفر نظـ رقابية 

الي خفض  ويؤدي ذلؾ ،ثقةبأكثر  كاف االعتماد عمى المعمومات المالية مف قبؿ المستثمريف
وكذلؾ يعتمد المراجع الخارجي عمى ، وزيادة في موثوقية القوائـ المالية واالعتماد عميياالمخاطر 

حيث إذا ، تمثؿ مصدرًا أساسيا لممعموماتالتي مف خالؿ التقارير المنشورة  ةالداخمي نظاـ الرقابة
 .  ضعيؼ يتوجب عمى المراجع الخارجي زيادة حجـ االختباراتالرقابي كاف النظاـ 
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المدققيف  جيات متعددة مثؿ نظرًا الستخداـ المعمومات الواردة في القوائـ المالية مف  
لذلؾ يستدعي أف ، واالبحاث الداخمييف والخارجيف والدوائر الضريبية والمستثمريف ومراكز الدراسات

ية لضماف جودة عالوالموثوقية في المعمومات الواردة في التقارير المالية ب مالءمةتتوفر خاصيتا ال
 .  ة عمى ىذه المعمومات المتوفرةصحة دقة القرارات المبني

الرقابة الداخمية أصبح جزء ال يتجزأ مف عمؿ أي شركة فيو نظاـ شامؿ ويضـ إف نظاـ 
تحت مظمتو العديد مف االنظمة الرقابية الفرعية الميمة المتمثمة بالنظاـ الرقابي المحاسبي والمالي 
واالداري لذلؾ أصبحت الشركات ممزمة العمؿ بو اذا كانت تسعي لجودة وشفافية في تقاريرىا 

 .  (3، صـ2016، لسامرائيالمالية )ا
تعتبر الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ذو دور حيوي في اقتصاد 
الدولة ولما ليا مف أىمية وعدـ توفر دراسات سابقة تخص الرقابة الداخمية وأثرىا عمى جودة 

 .  الداخمية وجودة التقارير الماليةالتقارير المالية جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف الرقابة 
 مشكمة الدراسة 1.1

داخمييف كالمالؾ او مدققيف داخمييف ال جودة التقارير المالية ميمة لمستخدمي التقارير تعد
حيث يكوف اعتمادىـ ، أو خارجييف كالمستثمريف والمدقؽ الخارجي والجيات الحكومية واالكاديمييف

وتكوف ذو موثوقية مف قبؿ جودة عالية  كانت ذاتما بشكؿ أكبر كم المنشورة عمى التقارير
 .مستخدمييا
مف الموضوعات  إنيامف أساليب المحاسبة االدارية حيث  الرقابة الداخميةأدوات  عتبرت 

التطور اليائؿ إلى  ويرجع ذلؾا كبيًرا في المؤسسات الميمة في الوقت الحاضر والتي القت اىتمامً 
وتعتبر احدى المقومات الميمة لمنيوض بالمؤسسة والوصوؿ إلى ما تطمح اليو  االنتاج نظـفي 

االستخداـ وضياعيا وسرقتيا  حماية االصوؿ مف سوء مف أثر في االدواتا تحدثو ىذه مف خالؿ م
وكذلؾ ضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية يؤثر سمبا  ،مالية مضممة في القوائـ المالية وجود بياناتوعدـ 

دوف وجود رادع أو قوانيف وتشريعات  حيث ينفرد بعض الشخصيات بالقرارات، عمي المؤسسة
لممؤسسة  الماليالمركز  ىتحكميـ والرجوع لممستويات االدارية األخرى وىذا مما ينعكس عم

 (.3، ص2016)السامرائي، ؽوالتنافسي في السو 
 : السؤاؿ التاليبمشكمة الدارسة  صياغةيمكف عميو و 
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نظام الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة العامة المدرجة  ما أثر
 .؟في بورصة فمسطين

 : ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي عدة  تساؤالت
المدرجة في البيئة الرقابية تؤثر عمي جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة ىؿ  .1

 .؟بورصة فمسطيف
تؤثر عمي جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة المدرجة في  األنشطة الرقابيةىؿ  .2

 بورصة فمسطيف؟.
ىؿ تقييـ المخاطر تؤثر عمي جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة المدرجة في  .3

 .؟بورصة فمسطيف
تؤثر عمي جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة المدرجة  المعمومات واالتصاؿىؿ  .4

 في بورصة فمسطيف؟.
تؤثر عمي جودة التقارير المالية في الشركات المساىمة المراقبة والضبط الداخمي ىؿ  .5

 .؟المدرجة في بورصة فمسطيف
 الدراسةأىداف  1.1

 اليدؼ الرئيسي لمدراسة 
  تحسيف جودة التقارير المالية داخؿ دراسة وتحميؿ مدي مساىمة أدوات الرقابة الداخمية في

 .  الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
 االىداؼ الثانوية لمدراسة 

 تحقيؽ استخداـ االدوات الرقابية  في التعرؼ عمى الوسائؿ واألساليب والطرؽ التي تساىـ
 لممؤسسة.  لتحقيؽ األىداؼ المرجوة 

  التعرؼ عمى السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيؽ الجودة في التقارير المالية مف خالؿ
 . تطبيؽ أدوات الرقابة الداخمية

  أثر استخداـ أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية، االنشطة الرقابية، تقييـ معرفة
ؿ، والمراقبة والضبط الداخمي( عمى جودة التقارير المالية المخاطر، والمعمومات واالتصا

)مالءمة المعمومات، التمثيؿ الصادؽ، القابمية لمفيـ، القابمية لممقارنة( في بيئة الشركات 
 . المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف
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 دراسةفرضيات ال 1.1
، التي سيجري اختبارىا، وأىدافيا تمت صياغة الفرضيات التالية دراسةاستنادًا إلي مشكمة ال
 : واستخالص النتائج والتوصيات

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أدوات الرقابة الداخمية : الرئيسية االولي الفرضية .1
المراقبة والضبط ، المعمومات واالتصاؿ، تقييـ المخاطر، االنشطة الرقابية، )البيئة الرقابية

المدرجة في العامة مة المعمومات( لشركات المساىمة وجودة التقارير المالية )مالء (الداخمي
 .  بورصة فمسطيف

 : ويتفرع منيا الفرضيات الثانوية التالية
عند مة المعمومات مالء و البيئة الرقابيةبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية األولي
 .  (0.05مستوى داللة )

مة المعمومات مالء واالنشطة الرقابية بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثانية
 .  (0.05عند مستوى داللة )

عند مة المعمومات مالءوتقييـ المخاطر بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثالثة
 .  (0.05مستوى داللة )

مة مالء و المعمومات واالتصاؿبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الرابعة
 .  (0.05عند مستوى داللة )المعمومات 

مة مالء و المراقبة والضبط الداخميبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الخامسة
 .  (0.05عند مستوى داللة )المعمومات 

داللة إحصائية بيف أدوات الرقابة الداخمية توجد عالقة ذات : الرئيسية الثانية الفرضية .2
المراقبة والضبط ، المعمومات واالتصاؿ، تقييـ المخاطر، االنشطة الرقابية، )البيئة الرقابية

وجودة التقارير المالية )التمثيؿ الصادؽ لممعمومات( لشركات المساىمة المدرجة  (الداخمي
 في بورصة فمسطيف.

 : ة التاليةويتفرع منيا الفرضيات الثانوي
التمثيؿ الصادؽ  و البيئة الرقابيةبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية األولي

 .  (0.05عند مستوى داللة )لممعمومات 
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التمثيؿ الصادؽ  واالنشطة الرقابية بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثانية
 .  (0.05عند مستوى داللة )لممعمومات 

التمثيؿ الصادؽ وتقييـ المخاطر بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثالثة
 .  (0.05عند مستوى داللة )لممعمومات 

التمثيؿ الصادؽ  و المعمومات واالتصاؿبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الرابعة
 .  (0.05عند مستوى داللة )لممعمومات 

التمثيؿ  و المراقبة والضبط الداخميبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الخامسة
 .  (0.05عند مستوى داللة )الصادؽ لممعمومات 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أدوات الرقابة الداخمية : الرئيسية الثالثة الفرضية .3
المراقبة والضبط ، واالتصاؿالمعمومات ، تقييـ المخاطر، االنشطة الرقابية، )البيئة الرقابية

وجودة التقارير المالية )القابمية لمفيـ( لشركات المساىمة المدرجة في بورصة  (الداخمي
 فمسطيف.

 : ويتفرع منيا الفرضيات الثانوية التالية
عند القابمية لمفيـ  و البيئة الرقابيةبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية األولي
 .  (0.05مستوى داللة )

عند القابمية لمفيـ  واالنشطة الرقابية بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثانية
 .  (0.05مستوى داللة )

عند القابمية لمفيـ وتقييـ المخاطر بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثالثة
 .  (0.05مستوى داللة )

القابمية لمفيـ  و المعمومات واالتصاؿبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الرابعة
 .  (0.05عند مستوى داللة )
القابمية  و المراقبة والضبط الداخميبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الخامسة

 .  (0.05عند مستوى داللة )لمفيـ 
داللة إحصائية بيف أدوات الرقابة الداخمية توجد عالقة ذات : الرئيسية الرابعة الفرضية .4

المراقبة والضبط ، المعمومات واالتصاؿ، تقييـ المخاطر، االنشطة الرقابية، )البيئة الرقابية
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وجودة التقارير المالية )القابمية لممقارنة( لشركات المساىمة المدرجة في بورصة  (الداخمي
 فمسطيف.

 : يةويتفرع منيا الفرضيات الثانوية التال
عند القابمية لممقارنة  و البيئة الرقابيةبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية األولي
 .  (0.05مستوى داللة )
عند القابمية لممقارنة  واالنشطة الرقابية بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثانية
 .  (0.05مستوى داللة )

عند القابمية لممقارنة وتقييـ المخاطر بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الثالثة
 .  (0.05مستوى داللة )
القابمية لممقارنة  و المعمومات واالتصاؿبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الرابعة

 .  (0.05عند مستوى داللة )
القابمية  و المراقبة والضبط الداخميبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت: الفرضية الخامسة

 .  (0.05عند مستوى داللة )لممقارنة 
 الدراسة أىمية 1.1

في الشركات المساىمة الذي يعتبر  نظاـ الرقابة الداخميؿ دراسة أىمية الدراسة مف خال تكمف
المدرجة في بورصة فمسطيف  العامة حيث جاءت الدراسة عمى الشركات المساىمة، مف أىـ ركائزىا

 .وكذلؾ حاجة المجتمع ليذا القطاع أىمية في اقتصاد الدولةمف لما ليا ، ( شركة48) ىاوعدد
 المستثمريف : 

قد تساىـ ىذه الدراسة في دعـ التمثيؿ الصادؽ لمتقارير المالية لتمؾ الشركات وقد تنعكس بشكؿ 
العالقة وبالتالي تؤدي إلي تحسيف سمعة تمؾ ايجابي عمى ثقو المستثمريف وكافة األطراؼ ذات 

 .  الشركات في السوؽ
 الشركات المساىمة : 

قد تساىـ ىذه الدراسة في تحديد مواطف الضعؼ والخمؿ في نظاـ الرقابة الداخمية في الشركات 
المساىمة والعمؿ عمى تقويميا وتصويبيا لندرة الكتابات البحثية وحداثة موضوع الرقابة الداخمية 

وكذلؾ كيفيو تطوير البيئة ، وربطيا بجودة التقارير المالية في شركات المساىمة العامة بفمسطيف
 .  الرقابية وحماية االصوؿ والممتمكات مف السرقة وسوء االستخداـ والضياع
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 وجيات أخرى االكاديمييف : 
التكنولوجي تتناوؿ ىذه الدراسة مف أبرز الموضوعات في المحاسبة اإلدارية في ظؿ التطور 

يمكف االستفادة مف الدراسة ونتائجيا وتطبيقيا عمى بيئة ، الحاصؿ عمي بيئة االعماؿ التجارية
 أخرى.
  متغيرات الدراسة 1.6
 الرقابة الداخمية  نظاـ :المستقؿ ريالمتغ
 .  البيئة الرقابية .1
 .  االنشطة الرقابية .2
 .  تقييـ المخاطر .3
 .  المعمومات واالتصاؿ .4
 .  والضبط الداخميالمراقبة  .5

 .جودة التقارير المالية: عالمتغير التاب
 .  مة المعموماتمالء .1
 .  (التمثيؿ الصادؽ لممعمومات )الموثوقية .2
 .  القابمية لمفيـ .3
 .  القابمية لممقارنة .4
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 (: يوضح متغيرات الدراسة1.1)شكؿ
 (الباحث تحرير: المصدر)                    

 

 

 الرقابةنظام 
 الداخمية 

 البيئة الرقابية

 االنشطة الرقابية

 تقييم المخاطر

المراقبة والضبط 
 الداخمي

المعمومات 
 واالتصال

جودة التقارير 
 المالية

 مة المعموماتءمال

 التمثيل الصادق

 القابمية لمفيم

 القابمية لممقارنة

 التابعالمتغير  المتغير المستقل
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 الدراسات السابقة  1.7

 الدراسات العربية : 
دور الرقابة الداخمية في تحسين جودة المعمومات ( بعنوان "م2016, الشيخدراسة ) .1

 بقطاع الشركات الصناعية "  المحاسبية
في والرقابة الداخمية  المحاسبيةمعمومات إلى التعرؼ عمى العالقة بيف جودة ال ىدفت الدراسة

الموظفيف  فمف عينة الدراسةاما ، مجموعة شركات معاوية البرير )مصنع الثريا لصناعة الصابوف(
شرافيوالذيف يتولوف مناصب قيادية  عدد  استبانةذات مياـ تتعمؽ بالرقابة الداخمية وتـ توزيع  وا 

 الوصفي التحميمي المنيج تـ استخداـ  أىداف الدراسة ولتحقيق، (55)وتـ استرداد  (60)
، الختبار الفرضيات SPSSباإلضافة الى استخداـ برنامج الرـز االحصائية لمعمـو االجتماعية 

 .  وكذلؾ اتباع المنيج التاريخي
وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف تطبيؽ : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا

وتحقيؽ جودة المعمومات المحاسبية وكمما زاد االعتماد عمى الرقابة الداخمية زادت الرقابة الداخمية 
أي يعني وجود عالقة بيف عناصر الرقابة الداخمية وتحسيف جودة ، جودة المعمومات المحاسبية

واإلدارة تمتمؾ مؤىالت عممية وخبرات مناسبة تجعميا ذات كفاءة عالية لمقياـ ، المعمومات المحاسبية
زيادة االىتماـ بالرقابة الداخمية عف طريؽ الدورات التدريبية والندوات بوأوصت الدراسة . لرقابةبا

المتخصصة في عمؿ الرقابة الداخمية والتأىيؿ الميني لموظفي الرقابة الداخمية وتحسيف خبرتيـ 
 .  العممية

" العالقة بين جودة التقارير المالية وكفاءة االستثمار " ( بعنوان م2016, النجاردراسة ) .2
 دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في البورصة الفمسطينية 

وتكوف مجتمع ، تقارير المالية وكفاءة االستثمارالتعرؼ عمى العالقة بيف جودة الإلى  ىدفت الدراسة
-2013خالؿ الفترة  في بورصة فمسطيف التي يتـ تداوؿ أسيمياالشركات الغير مالية الدراسة مف 

لعدـ  وتـ استبعاد شركتيف31/12/2015 حتي تاريخ  ( شركة33والبالغ عددىا ) ميالدي  2015
، ( شركة موزعو عمى ثالث قطاعات )الصناعة31) شممت عينة الدراسة، اما توفر فييما الشروط

تـ استخداـ المنيج الكمي باإلضافة الى استخداـ  أىداف الدراسةلتحقيؽ و ، (االستثمار، الخدمات
 .  الختبار الفرضيات  SPSSة لمعمـو االجتماعيةبرنامج الرـز االحصائي



  

00 

 

أف التقارير المالية لمشركات المدرجة ببورصة  :وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
باإلضافة إلى انخفاض مستوى كفاءة االستثمار لمشركات الغير مالية ، فمسطيف تتمتع بجودة عالية

عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية ، ـ2015-2014المدرجة في بورصة فمسطيف خالؿ عامي 
  .  ومتوسط كفاءة االستثماربيف متوسط جودة التقارير المالية 

 تخفيضبضرورة االىتماـ والعمؿ عمى زيادة كفاءة االستثمار لمشركات مف خالؿ  وأوصت الدراسة
االعتماد عمى الديوف في حاالت التمويؿ وتخفيض تكاليؼ االنتاج وتحسيف نوعية االنتاج وكذلؾ 

وأيضا  العمؿ عمى زيادة جودة التقارير المالية مف خالؿ تخفيض تخفيض المصاريؼ اإلدارية 
 .لمزيد مف سياسات التحفظ المحاسبيؿ وزيادة القدرة عمى تحصيؿ الديوف واتباع اسياسة البيع اآلج

 أثر نظام الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير المالية( بعنوان " م2016, السامرائيدراسة ) .3
 تحميمية عمى شركات صناعة االدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان" دراسة 
وتكوف ، جودة التقارير المالية عمىنظاـ الرقابة الداخمية  أثرإلى التعرؼ عمى  ىدفت الدراسة
( والبالغ ـ2016مف شركات صناعة االدوية المدرجة في بورصة عماف لعاـ ) مجتمع الدراسة

المدراء المالييف والمحاسبيف وأعضاء لجاف التدقيؽ  شممتعينة الدراسة اما ، ( شركات6عددىا )
الداخمي ورؤساء لجاف التدقيؽ الداخمييف والمدققيف الداخميف العامميف في شركات صناعة االدوية 

تـ استخداـ المنيج  ولتحقيق أىداف الدراسة، ( مفردة61المدرجة في بورصة عماف والبالغ عددىـ )
 تخداـ كؿ مف تحميؿ االنحدار البسيط المتعدد وتحميؿ المسارلى اسباإلضافة ا الوصؼ التحميمي
 .  الختبار الفرضيات

أف البيئة الرقابية ومستوى المعمومات : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
واالتصاالت ومستوى المراقبة والضبط  ومستوى تقييـ المخاطر ونتائج المتوسطات واالنحرافات 

 .ي شركات االدوية مف وجية نظر العينة كانت مرتفعةالمعيارية  ف
تفعيؿ دور لجاف التدقيؽ الداخمية وتقييـ جودة التقارير المالية قبؿ رفعيا لإلدارة : وأوصت الدراسة

وتركيز التقارير الخاصة بنقاط الضعؼ التي تواجو العامميف في نظاـ الرقابة الداخمية كذلؾ وضع 
ورفع مستوي الرواتب والحوافز باإلضافة الى تقييـ المخاطر التي تواجو برامج رقابية جيدة وفعالة 

 .  الشركة باستمرار
دور الرقابة الداخمية عمى المخزون السمعي في  ( بعنوان "م2016, الواديةدراسة ) .4

 .  الصحة الفمسطينية وزارة دراسة ميدانية تطبيقية عمى"  المحافظة عمى المال العام
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دور الرقابة الداخمية عمى المخزوف السمعي في المحافظة عمى إلى التعرؼ عمى  ىدفت الدراسة
 عينة الدراسةاما ، وزارة الصحة الفمسطينية موظفي وتكوف مجتمع الدراسة مف، راس الماؿ العاـ

تـ  ولتحقيق أىداف الدراسة، ( موظؼ50عددىـ )بمغ  كؿ مف لو عالقة بالرقابة الداخمية والمخازف
باإلضافة الى استخداـ كؿ مف تحميؿ االنحدار البسيط المتعدد وتحميؿ  التطبيقياستخداـ المنيج 

 .  المسار الختبار الفرضيات
توجد رقابة داخمية فاعمة عمى المخزوف : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا

ويتـ المحافظة عمى الماؿ العاـ السمعي ويتـ تطبيؽ دورة مستنديو متكاممة لمرقابة لممخزوف السمعي 
 .  مف خالؿ تطبيؽ إجراءات رقابية عمى المخزوف السمعي

ي المخزوف في الرقابة عم ماـ اكبر بتطبيؽ الدورة المستنديةبضرورة اعطاء اىت: وأوصت الدراسة
واالستعانة بشكؿ فعاؿ بوحدة الرقابة الداخمية عند دراسة االحتياجات السنوية واالىتماـ بشكؿ اكثر 

وتطوير مف قبؿ اإلدارة العميا وتعزيز نظاـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف في مجاؿ الرقابة 
خالؿ استخداـ االدوات الحديثة ميارات العامميف وأيضا محاولة تعزيز الرقابة االلكترونية مف 

 .  كالباركود
تقييم دور المراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة ( بعنوان " م2015, باللدراسة ) .5

 ".الداخلية في المؤسسات االقتصادية 
معرفة دور المراجع الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية في المؤسسات  إلى ىدفت الدراسة
المؤسسات االقتصادية الجزائرية العامة والخاصة مف مجتمع الدراسة وتكوف  ، الجزائريةاالقتصادية 

اقتصرت عمي المراجعيف الداخمييف ورؤساء  عينة الدراسةاما ، في مدينتي الجزائر وبومرداس
المنيج  المنيج التاريخي تـ استخداـ ولتحقيق أىداف الدراسة، فردة( م35بمغ عددىـ )االقساـ 
 SPSSبرنامج  باإلضافة الى استخداـ والمنيج االستقرائي لمجانب التطبيقي التحميمي الوصفي

 .  الختبار الفرضيات
يساعد نظاـ الرقابة الداخمي المؤسسة عمي : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا

ية المراجع الداخمي تعمؿ استقالل، تحقيؽ أىدافيا لضماف التزاـ الموظفيف بسياسات اإلدارة العميا
ولخبرة وكفاءة المراجع الداخمي أىمية في تحسيف نظاـ الرقابة ، عمى تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية

أىمية في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية  لو رفع التقارير الداخمية مف المراجع الداخمي، الداخمية
باإلضافة لما سبؽ وجد ، تصويب وتصحيح لممسار الصحيح حيث ومتابعتيا مف االدارة العميا مف
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قيود وصعوبات تحد مف ممارسة المراجع الداخمي لعممو وتؤثر عمى تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية. 
وتدريب ، بمنح الصالحيات الكاممة لممراجع الداخمي ليمارس نشاطو بشكؿ حر: وأوصت الدراسة

لممراجع  االستقالليةتوفير ، ب لمعمؿ بالتدقيؽ الداخميالكادر والموظفيف وتأىيميـ بشكؿ مناس
ضرورة العمؿ بتوصيات المراجع الداخمي ، الداخمي مف خالؿ ربطو بشكؿ مباشر مع االدارة العميا

 .  تقديـ الحوافز لممدققيف الداخمييف، وتصحيح المسار
دور استقالل المراجع الخارجي في جودة التقارير ( بعنوان " م2014, عبد العزيزدراسة ) .6

 .  دراسة تطبيقية عمى ديوان المراجع القومي السوداني "المالية 
التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة عمي استقالؿ المراجع الخارجي والوسائؿ واالساليب  ىدفت الدراسة

وتكوف ، جودة التقارير الماليةالتي تدعـ استقاللو ومعرفة العالقة بيف استقالؿ المراجع الخارجي و 
اقتصرت عمي المراجعيف،  عينة الدراسةاما ، مف ديواف المراجع القومي السوداني مجتمع الدراسة

والمنيج  تـ استخداـ المنيج التاريخي المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيق أىداف الدراسة
الختبار  SPSSوالمنيج االستقرائي لمجانب التطبيقي باإلضافة الى استخداـ برنامج  االستنباطي 
 .  الفرضيات

بسبب عدـ  الكبرىانييار بعض المؤسسات : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
، استقالؿ المراجع الخارجي وتدخؿ االدارة في عممو مما يؤثر سمبيا عمي جودة التقارير المالية

أو االلكترونية والتزاـ المراجع بمعايير المراجعة ومعايير  كالتحميميةاستخداـ المراجعات الحديثة 
بسف : وأوصت الدراسة  .  ومصداقية التقارير المالية اعداد القوائـ المالية تزيد مف موثوقية

إعطاء المراجع ، تأىيؿ المراجع مينيا واكاديمياً ، تشريعات خاصة بمينة المراجعة مف قبؿ الدولة
 .  الزاـ المراجع بمعايير المينة، السمطة والحماية القانونية

" دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة اإلداء المالي ( بعنوان " م2014, دراسة )عياش .7
 .  عمى شركات االتصاالت اليمنيةميدانية دراسة 

عمى عناصر ىيكؿ الرقابة الداخمية وتقويمو في شركات االتصاالت اليمنية التعرؼ  ىدفت الدراسة
في شركات االتصاالت  عناصر الرقابة الداخمية وكفاءة االداء الماليومعرفة مدي وجود عالقة بيف 

 -2000في صنعاء خالؿ الفترة  شركة االتصاالت اليمنيةمف  مجتمع الدراسةوتكوف اليمنية، 
تـ استخداـ  ولتحقيق أىداف الدراسة، ( استبياف92تـ توزيع ) عينة الدراسةاما ، ميالدي 2010
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وتحميؿ بيانات  الختبار الفرضيات SPSSباإلضافة الى استخداـ برنامج  الوصفي المنيج 
 .  االستبياف

أف معظـ شركات االتصاالت الموجودة باليمف : النتائج من أىميا وتوصمت الدراسة الى العديد من
وجود عالقة ذات داللة احصائية بيف نظاـ الرقابة الداخمي وكفاءة ، تتمتع بنظاـ رقابي فعاؿ وكفوء

نظاـ الرقابة الداخمية الكؼء يساعد بدرجة قوية عمى تحسيف الخصائص ، االداء المالي لمشركات
عدـ وجود لجنة مراجعة في شركات ، تي تساعد عمى اتخاذ القراراتالنوعية لممعمومات ال

االلتزاـ بالسياسات : وأوصت الدراسة .  االتصاالت يعود ذلؾ لعدـ الزامية قانوف الشركات
تفعيؿ دور ، واإلجراءات التنظيمية والعمؿ عمى تحديثيا لضماف كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية

 .مراجعة في كؿ شركة تشكيؿ لجنة، المراجعة الداخمية
" أثر خصائص لجنة التدقيق على جودة التقارير المالية ( بعنوان " م2013, قديح)دراسة  .8

 .  تطبيقية عمى المصارف المدرجة في بورصة فمسطين دراسة
استقاللية ، عدد أعضائيا)التعرؼ مدى تأثير خصائص لجاف التدقيؽ  الى ىدفت الدراسة

نسبة االسيـ التي يتممكيا ، عدد مرات اجتماع أعضائيا، لألعضاءالخبرة المالية ، أعضائيا
أعضاء المجنة( عمى جودة التقارير المالية في المصارؼ الفمسطينية ومدي تأثير تمؾ الخصائص 

 مجتمع الدراسةوتكوف ، مف خالؿ حصوؿ المصارؼ عمى تقرير نظيؼ يعكس جودة تقارير المالية
وكاف عددىا  ـ2011حتى عاـ  ـ 2006سطيف خالؿ الفترة المصارؼ المدرجة في بورصة فم مف
وكانت عدد  –جميع المصارؼ  –شممت مجتمع الدراسة ككؿ  عينة الدراسةاما ، ( مصارؼ7)

 الوصفي التحميمي  تـ استخداـ المنيج ولتحقيق أىداف الدراسة، ( مشاىدة42)المشاىدات 
 .  الختبار الفرضيات نموذج االنحدارباإلضافة الى استخداـ 

التزاـ جميع المصارؼ بتعميمات سمطة النقد، : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
وتبيف وجود عالقة عكسية بيف ، ىناؾ عالقة عكسية بيف حجـ لجنة التدقيؽ وجودة التقارير المالية

جد أثر ذو داللة احصائية لممؤىؿ ال يو ، استقاللية أعضاء لجنة التدقيؽ وجودة التقارير المالية
وكذلؾ ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد ، لعضوية لجنة التدقيؽ عمى جودة التقارير المالية
 . اجتماعات لجنة التدقيؽ عؿ جودة التقارير المالية

بضرورة توجيو سمطة النقد نحو تحديد شروط االستقاللية الواجب توفرىا في : وأوصت الدراسة
ضرورة مراعاة وجود خبرة مالية ومحاسبية في ، لجنة التدقيؽ كما نصت عميو المجاف الدوليةعضو 
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ضرورة تفعيؿ دليؿ ، الحجـ االمثؿ لعضوية لجاف التدقيؽ بثالث أشخاص، أعضاء لجاف التدقيؽ
، بتشكيؿ لجاف تدقيؽالمدرجة في بورصة فمسطيف الذي ألـز كافة الشركات الحاكمية المؤسسية 

 .الزاـ المصارؼ الفمسطينية بعمؿ ميثاؽ لمجاف التدقيؽ وضرورة
تقييم نظم الرقابة الداخلية وأثرها في جودة معلومات ( بعنوان " م2013, العجمي)دراسة  .9

 .  دراسة ميدانية في البنوك التجارية في دولة الكويت" التقارير المحاسبية
معمومات التقارير المحاسبية مف خالؿ بياف أثر نظاـ الرقابة الداخمي عمى جودة  ىدفت الدراسة

، ورقابة امتالؾ الموجودات الثابتة، رقابة التكاليؼ واالجور، التعرؼ نظـ الرقابة )رقابة االيرادات
العامميف في  مجتمع الدراسةوتكوف ، عمى جودة معمومات التقارير المحاسبية (ورقابة االقتراض

عددىـ كاف  عينة الدراسةاما ، التجارية في الكويتوحدات الرقابة والتدقيؽ الداخمي في البنوؾ 
تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي  وتـ استخداـ برنامج  ولتحقيق أىداف الدراسة، (60)

SPSS وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من  .  لتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات
فاعمية انظمة االيرادات ، المحاسبية متوسطكاف أثر نظاـ الرقابة عمي جودة التقارير : أىميا

واالجور جاءت مرتفعة أما فاعمية أنظمة تكاليؼ المبيعات وامتالؾ األصوؿ الثابتة واالستثمار 
 .  واالقتراض كانت متوسطة

العمؿ عمى مواكبة ، االىتماـ والتأكيد عمي دور نظـ الرقابة الداخمية بأبعادىا: وأوصت الدراسة
التأكيد عمى ، االىتماـ بتدريب الموظفيف في مختمؼ األقساـ، ؿ نظاـ الرقابةالتطورات في مجا

 .  إرفاؽ إيضاحات حوؿ السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة بالقوائـ المالية
فاعلية نظام المعلومات المحاسبة المحوسبة في تحقيق ( بعنوان " م2012, دىمان)دراسة  .10

 .  وزارة المالية بغزة" دراسة تطبيقية عمى جودة التقارير المالية 
لدراسة فاعمية نظاـ المعمومات المحاسبي المحوسب في تحقيؽ جودة التقارير المالية  ىدفت الدراسة

مف مستخدمي نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبة  مجتمع الدراسةوتكوف ، في وزارة المالية بغزة
 عينة الدراسة، اما موزعيف عمي جميع اإلدارات موظؼ( 172في وزارة المالية ويبمغ عددىـ )

تـ استخداـ المنيج الوصفي  ولتحقيق أىداف الدراسة، (119ممثمة لكافة االدارات وكاف عددىـ )
 .  اختبار الفرضياتلتحميؿ البيانات و  SPSSوتـ استخداـ برنامج التحميمي  

نظاـ المعمومات المحاسبي المحوسب المطبؽ : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
ضعؼ الدور ، % في جودة التقارير المالية وما زاؿ يحتاج الي تطوير73في الوزارة فعاؿ بنسبة 
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، عدـ حوسبة المياـ واالجراءات المحاسبية في بعض االدارات العامة، الرقابي لمتقارير المالية
لمطبقة في االدارات العاممة في وزارة المالية صعوبة التنسيؽ بيف نظـ المعمومات المحاسبية ا

  .  والدوائر المالية التابعة لموحدات الحكومية االخرى في جانب تبادؿ المعمومات والتقارير المالية
استكماؿ حوسبة كافة النظـ واإلجراءات المحاسبية المطبقة في مختمؼ دوائر : وأوصت الدراسة

لمتقارير المالية مف خالؿ تدعيـ التقارير المالية بأساليب التحميؿ تعزيز الدور الرقابي ، الوزارة
تصميـ منظومة تقارير مالية متكاممة وموحدة تتضمف قاعدة بيانات شاممة لكافة أوجو ، المالي

النشاط الحكومي وفتح النوافذ الالزمة والكفيمة بتوفير احتياجات متخذي القرارات مف المعمومات 
 .والتقارير المالية

  الدراسات األجنبية : 
 ( دراسةBayyoud & Sayyad, 2015 بعنوان ) 

The Impact of Internal Control and Risk Management on Banks in 
Palestine. 

دارة المخاطر عمى البنوؾ العاممة في فمسطيف  ىدفت الدراسة مف لمعرفة أثر الرقابة الداخمية وا 
 تقييميا  تحديد المخاطر ومف ثـ االصالحات المصرفية الجديدة في القواعدالتعرؼ عمى خالؿ 
مف جميع مدراء البنوؾ  مجتمع الدراسة، وتكوف جو تمؾ البنوؾ والتخفيؼ مف تمؾ المخاطرالتي توا

تـ  ولتحقيق أىداف الدراسة، ( مدراء10تمثمت ب) عينة الدراسةاما  ، العاممة في فمسطيف
لتحميؿ البيانات واختبار  SPSSاستخداـ المنيج الوصفي التحميمي  وتـ استخداـ برنامج 

 .  الفرضيات
القطاع المصرفي في فمسطيف تحسف بعد : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا

دارة المخاطر  ال  تبيفو ، الداخميةتنفيذ االصالحات والقوانيف الجديدة المرتبطة باستراتيجيات مراقبة وا 
تزاؿ البنوؾ تعاني مف بعض القضايا كتقمبات االسعار لعدـ وجود عممة وطنية ومف القضايا المثارة 

حاالت الفساد واالحتياؿ واالخطاء قد انخفضت واف  و فيأن وتبيف، عدـ استقالؿ الرقابة الداخمية
سات سمطة النقد واطار بازؿ بسبب اتباع بعض البنوؾ لسياالمخاطر لتمؾ البنوؾ مسيطر عمييا 

دارة المخاطر ليا تأثير ايجابي مف حيث الكمية وكذلؾ اإلداء ، (2) إف أنظمة الرقابة الداخمية وا 
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الممارسات المعموؿ بيا في تمؾ البنوؾ متفقة مع المعايير الدولية مف حيث درجة ، النوعي ليا
  .  االلتزاـ

الداخمي بحيث يصبح بشكؿ فعاؿ أكثر في بضرورة إصالح نظاـ الرقابي : وأوصت الدراسة
 .  العمؿ عمى تدريب الموظفيف باستمرار وتطويرىـ، تصحيح االخطاء واالنحرافات

 ( دراسةAmbrose & Grace, 2013 بعنوان ) 
Institutional Investors' Perceptions on Quality of Financial Reporting 
in kenya. 

المعمومات المالية في التقارير المالية عمى كفاءة االستثمار وقرارات دراسة أثر جودة  ىدفت الدراسة
حيث تساعد تمؾ المعمومات المستثمريف في بناء تصوراتيـ في حاالت اتخاذ ، المستثمريف في كينيا

مف جميع  مجتمع الدراسةوتكوف  ، القرارات االستثمارية والتعرؼ عمى التحديات التي قد تواجييـ
مف ( 48تمثمت ب)  عينة الدراسةاما ، (ؤسسيف المشاركيف في )اف اس أيالمستثمريف الم

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي  وتـ استخداـ برنامج  ولتحقيق أىداف الدراسة ، المشاركيف
SPSS لتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات  . 

الواردة في التقارير المالية والتي المعمومات : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
تشكؿ أىمية لدي المستثمريف المؤسسيف في كينيا ىي اجمالي الموجودات والمطموبات غير 

ينظر ، المتداولة واالرباح المحتجزة والتدفقات النقدية مف االنشطة االستثمارية وارباح السيـ الواحد
اكتماليا وقابميتيا لممقارنة واالتساؽ بانيا جيدة  الي التقارير المالية لممؤسسات االستثمارية مف حيث

  .  بينما مف الفيـ والعرض الصادؽ والحياد والقدرة عمى التنبؤ والتوقيت المناسب
  دراسة(Gras-Gil, 2012 بعنوان ) 

Internal Audit and Financial Reporting in the Spanish Banking 
Isndustry. 

ومعرفة لمعرفة أثر التدقيؽ الداخمي عمي جودة التقارير المالية في البنوؾ االسبانية  ىدفت الدراسة
البنوؾ العاممة في  مجتمع الدراسةوتكوف ، ىؿ التدقيؽ الداخمي يحقؽ الجودة في التقارير المالية

تـ  راسةولتحقيق أىداف الد، مدراء التدقيؽ الداخمي في البنوؾ االسبانية عينة الدراسةاما ، اسبانيا
لتحميؿ البيانات واختبار  SPSSاستخداـ المنيج الوصفي التحميمي  وتـ استخداـ برنامج 

 .  الفرضيات
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اىمية التدقيؽ الداخمي لضماف جودة التقارير : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
التدقيؽ السنوية فاف تقارير اذا حصؿ تعاوف بيف المدققيف الداخمييف والخارجيف في عممية ، المالية

  .  البنوؾ تكوف  ذات جودة عالية
ضرورة اشراؾ التدقيؽ الداخمي في مراجعة القوائـ المالية لتحسيف جودة القوائـ : وأوصت الدراسة

 .  المالية
  دراسة( Martinez &Fuentes, 2007)  بعنوان 

The Impact of Audit Committee Characteristics on the Enhancement 
of the Quality of Financial Reporting: an empirical study in the 
Spanish context  . 

لتحميؿ العالقة بيف احتماؿ أف تتسمـ الشركة تقرير نظيؼ مف مدقؽ الحسابات  ىدفت الدراسة
 مجتمع الدراسةوتكوف ، الخارجي كمقياس لجودة التقارير المالية وبيف وجود خصائص لجنة التدقيؽ

( 380تمثمت ب) عينة الدراسةاما ، جميع الشركات المدرجة في السوؽ المالي في اسبانيا مف
تـ استخداـ المنيج  ولتحقيق أىداف الدراسة، ـ2001-1999شركة اسبانية مدرجة خالؿ 
 .  نموذج االنحدار المتعددالوصفي التحميمي  وتـ استخداـ 

وجود عالقة طردية يبف امتالؾ أعضاء لجنة : النتائج من أىمياوتوصمت الدراسة الى العديد من 
وجود لجنة التدقيؽ ليس لو تأثير عمى استالـ الشركة ، التدقيؽ السيـ الشركة واستالـ تقرير متحفظ

ىناؾ تأثير لحجـ لجنة التدقيؽ واستقاللية أعضائيا عمى ، تقرير متحفظ يحتوي عمى عدـ التأكد
  .  متحفظاستالـ الشركة لتقرير 

الحاجة الي تقييـ فاعمية لجاف التدقيؽ والحاجة الي المزيد مف االبحاث التي تحمؿ : وأوصت الدراسة
 .العالقة بيف خصائص لجاف التدقيؽ ورأي المدقؽ الخارجي في بيئات دولية مختمفة

  دراسة( Doyle & Mcvay, 2007)  بعنوان 
Accruals Quality and Internal Controlover Financial Reporting. 

عينة اما ، لدراسة أثر جودة المستحقات والرقابة الداخمية عمى التقارير المالية ىدفت الدراسة
تـ استخداـ  ولتحقيق أىداف الدراسة، ـ2005-2002( شركة  خالؿ 705تمثمت ب) الدراسة

 .    المنيج الوصفي التحميمي
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تبيف وجود ضعؼ مادي بسبب تقدير سيئ : أىمياوتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من 
والعالقة بيف ضعؼ الرقابة الداخمية وانخفاض جودة المستحقات ، لممستحقات ال يحقؽ تدفؽ نقدية

يمكف ، ويكوف مف الصعب التدقيؽ حوليا، تقود الي كشؼ الضعؼ في مستويات الشركة ككؿ
ياس المستحقات وىي تقدير الحصوؿ عمى نفس النتائج في حاؿ استخداـ أربع نماذج لق

  .  استمرار االرباح، المحاسبة التاريخية، متوسط جودة المستحقات، االستحقاقات
، بشكؿ أفضؿ إدراج خصائص قوية في الشركة تساعد في تقدير المستحقات: وأوصت الدراسة

 .  الذاتية وتصحيح االنحرافات، معرفة مقررات الضعؼ المادي والرقابي
 ( دراسةTasios & Bekiaris, 2012 بعنوان )  

Auditor's Perceptions of Financial Reporting Quality: the case of 
Greece  . 

دراؾ المدققيف لجودة التقارير المالية بناًء عمى خصائص المعمومات   ىدفت الدراسة إلى مدى فيـ وا 
وىدفت الى تحديد أىـ  (القابمية لمفيـ، القابمية لممقارنة، التمثيؿ الصادؽ، المالءمة)المتمثمة بػ 

المدققيف والمحاسبيف في الشركات  عينة الدراسةاما  العوامؿ المؤثرة عمى جودة التقارير المالية 
 .    تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ولتحقيق أىداف الدراسة، باليوناف

يدركوف أىمية خصائص المعمومات المدققيف : وتوصمت الدراسة الى العديد من النتائج من أىميا
 .  لمحصوؿ عمى تقارير ذات جودة عالية

 لكي يتـ اعداد القوائـ، توفير مناخ رقابي جيد باإلضافة تأىيؿ وتدريب الموظفيف: وأوصت الدراسة
 .  السميـ وخموىا مف التحريفات لتحقيؽ جودة في التقارير الماليةبالشكؿ 
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  الحالية ما يميز الدراسة 1.8
  تتميز ىذه الدراسة كونيا أخذت جانب ميـ مف مكونات أي نظاـ أو أي بيئة أعماؿ وىو

لما ليا أىمية  (التقارير المالية)نظاـ الرقابة الداخمي واسقاطو عمى مخرجات ىذه البيئة 
   .ىذه المخرجات واستخداميا مف قبؿ مستثمريف خارجييف تُبني عمييا قرارتيـ المستقبمية

 عماؿ الفمسطينية بيئة حديثة ولكف الوضع االقتصادي السيئ بسبب الظروؼ تعتبر بيئة اال
لذا وجب دراسة ىذه الشركات ، السياسية والتجاذبات أثر بشكؿ مباشر عمى ىذه الشركات

وبيذه الدراسة بصدد ، باستفاضة مف وجو نظر الباحث لما ليا أثر عمي اقتصاد الدولة
 .  جودة التقارير الماليةدراسة الرقابة الداخمية وأثرىا عمى 

  ىذه الدراسة دورًا لمتقارير المالية ووضحت أثر أبعاد الرقابة الداخمية عمى أبعاد أعطت
 .  جودة التقارير المالية في الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف

  عف مثيالتيا مف دراسات سابقة كونيا طبقت عمى بيئة أعماؿ جديدة  ىذه الدراسة تختمؼ
عمى عكس مثيالتيا مف دراسات عربية وأجنبية اقتصرت فقط  (اىمة عامة)شركات مس

 .  عمى مصارؼ وشركات أدوية
  قرارات المستثمريف وتحسيف سمعة تمؾ  الدراسة قد تنعكس بشكؿ ايجابي عمىنتائج ىذه

 .  الشركات
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نظام الرقابة الداخمية وأثره : الثاني الفصل

 عمى جودة التقارير المالية
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 الفصل الثاني

 نظام الرقابة الداخمية المبحث األول:
 مقدمة 1.1.1

نشأت الرقابة منذ قديـ الزماف وتطورت خالؿ تمؾ العصور بتطور الحضارات خالؿ 
عندما انشأ المسمميف ديواف الحسبة وكاف بمثابة ، وبرزت الرقابة في عيد الدولة االسالمية، االزماف

التجارية في االسالـ وعدـ مخالفاتيا لمشريعة االسالمية وعدـ وجود الغش ىدفو تنظيـ النشاطات 
 .    والغبف في المعامالت التجارية بيف الناس

( في كتاب Dikseeحيث أصدر دكسي )، ـ1905ة الرقابة الداخمية منذ عاـ ظيرت أىمي
تدقيؽ الحسابات وأوضح باف نظاـ الرقابة القوي والفعاؿ يعوض عف ، تناوؿ فيو أىمية الرقابة

كمما ازداد الحاجة إلى وجود نظاـ ، وكمما اتسع مجاؿ نشاط المنشأة وتشعبت أعماليا، التفصيمية
وفي نفس الوقت ، سميـ متكامؿ لمرقابة الداخمية يساعد اإلدارة في تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفعالية

، الخطيب، )مسعدداخميقيامو لفحص نظاـ الرقابة اليخفؼ مف عبء وميمة المدقؽ الخارجي عند 
 .  (189ص، ـ2009

لقد ظيرت أىمية الرقابة منذ كبر حجـ المشروعات بظيور مبدأ تقسيـ العمؿ والتخصص 
والشركات المساىمة وما نتج عف ذلؾ مف كثرة العالقات بيف المشروعات المختمفة وتعدد أصحاب 

 .(3، صـ2017، )شحاتوالمشروع الواحد وتنوع مالكو بانفصاؿ الممكية عف اإلدارة 
ترغب الشركات المساىمة العامة في تسيير أعماليا بشكؿ فعاؿ ومنظـ لتناسب متطمبات 

ويعتبر ذلؾ اليدؼ الرئيسي لمالؾ الشركات المساىمة ، السوؽ ومنافسة الشركات األخرى
ى نظاـ لذا تتجو االنظار عم، والمستثمريف كي تبقي قيد االستمرارية والمنافسة وتعظيـ االرباح

حيث كمما كاف قوي وفعاؿ مما يؤثر بشكؿ ايجابي عمى المركز المالي ، الرقابة الداخمي الموجود
واعطاء قيمة لممنشأة ، لمشركات ويعتبر واحدًا مف أفضؿ طرؽ تجنب القصور في مجاؿ االعماؿ

 (.34، صـ2004لطفي، )والحفاظ عمييا مف المخاطر وبعكس ذلؾ يؤثر سمباً 
تطور نظاـ الرقابة الداخمية تطورًا نسبيًا نتيجة لكبر المشروعات الصناعية والتجارية 
واالقتصادية وزيادة االىتماـ بنظاـ الرقابة الداخمية لضماف تحقيؽ الكفاءة والفاعمية في استخداـ 

ائؿ موارد المشروع وأصولو فالرقابة الداخمية بمعناىا الواسع ىي الخطة التنظيمية وجميع الوس
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والحصوؿ عمى ، والتي مف شأنيا المحافظة عمى أصوليا، واإلجراءات التي تتبع داخؿ المنشأة
وااللتزاـ ، وتحقيؽ أكبر قدر مف الكفاءة االنتاجية في عممية المنشأة، بيانات مالية ذات مصداقية

 .(ـ2012، ذنيبات وكفوس)بتنفيذ السياسات اإلدارية المرسومة 
االعتماد عمى نظاـ الرقابة الداخمية في اتخاذ قراراتيا ورسـ سياساتيا باإلدارة العميا  تتقدـ
دارة أعماليا بشكؿ منظـ وفاعؿ لمحصوؿ عمى معمومات وقوائـ مالية ذات ، بالشكؿ السميـ وا 

لذا فإنيا بحاجة الي رقابة داخمية مف أجؿ فحص ، موثوقية مف قبؿ االطراؼ الداخمية والخارجية
لذا يعد نظاـ الرقابة الداخمي مف أىـ ركائز الشركات لما لو  .(ـ2016، لشيخالتصرفات المالية )ا

فاألنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيو والتكامؿ ، أىمية وتأثيره عمى جودة التقارير المالية
 .  والتحفيز وبذلؾ ممكف القوؿ بأف الشركات التي تتمتع بإدارة قوية لدييا نظاـ رقابي قوي وفعاؿ

 .  نتناوؿ في ىذا المبحث نظاـ الرقابة الداخمي باستفاضة وسيتـ تعريفيا ومقوماتيا وعناصرىاس
 تعريف الرقابة الداخمية  1.1.1
 : في االصطالحالرقابة 

الرقابة تعني مالحظة ومتابعة وتقييـ التصرفات واألشياء بواسطة الفرد ذاتو أبو بواسطة 
وبياف االنحرافات ومعالجتيا والقضاء ، وفؽ قواعد وأحكاـالغير وذلؾ بيدؼ التأكد مف أنيا تتـ 

 .  (283ص، ـ2013، عمييا )الواردات
 : قبؿ بعض المنظمات تعريؼ الرقابة الداخمية

، 400عرفيا المعيار الدولي لممارسة أعماؿ التدقيؽ والتأكيد وقواعد وأخالقيات المينة رقـ 
عمى أنيا " كافة السياسات واإلجراءات التي تتبانيا  IFACالصادر عف االتحاد الدولي لممحاسبيف 

مع ضماف إدارة منظمة وكفاءة عمؿ ، المؤسسة لمساعدتيا قدر اإلمكاف في الوصوؿ إلى أىدافيا
دقة  اختباراكتشاؼ األخطاء و ، منع الغش، عالية باإلضافة الى االلتزاـ بسياسات حماية األصوؿ

، مومات مالية موثوقة في الوقت المناسب )المطارنةواكتماؿ السجالت المحاسبية وتييئة مع
 .  (207ص، ـ2009

ىي عممية  (coso,1992)عرفتيا لجنة المنظمات الراعية االمريكية التابعة لمجنة تريد وي 
تنفذ مف قبؿ مجمس اإلدارة أو إدارة الشركة أو غيرىـ مف العامميف تيدؼ إلى توفير تأكيدات قوية 

فعالية العمميات وكفاءتيا وموثوقية : اؼ الشركات في الفئات التاليةفيما يتعمؽ بتحقيؽ أىد
حيث حددت المجنة االطار الذي يحكـ ، المعمومات واالمتثاؿ الي القوانيف والموائح المعموؿ بيا
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حيث يقع عمى اإلدارة مسئولية ، الرقابة الداخمية والذي بناًء عميو يتـ تقويـ فاعمية نظاـ الرقابة
فعاؿ وقوي لمرقابة الداخمية واألشراؼ عميو ويكوف تحت مراجعة وتطوير وضع نظاـ 

 .  (149ص، ـ2012، باستمرار)نظمي والعزب
تتمثؿ في : ( عمى أنياAICPAوعرفيا المعيد االمريكي لممحاسبيف القانونييف المعتمديف )
ية األصوؿ وضبط بيدؼ حما، تمؾ الخطة التنظيمية واألساليب المتبعة مف قبؿ اإلدارة في الشركة

ومراجعة البيانات المحاسبية والتأكد مف دقتيا ومدى امكانية االعتماد عمييا وزيادة الكفاية االنتاجية 
، ـ2004، وتشجيع العامميف عمى التمسؾ بالسياسات اإلدارية الموضوعة )خالد أميف عبد اهلل

 .  (228ص
 : مف جيات أخرى تعريؼ الرقابة الداخمية

( بأنيا مجموعة مف الخطط التنظيمية واإلجراءات Arens,Beasley,Elder,2006)وعرفيا 
 .  والوسائؿ والموائح والتفسيرات لينتظـ العمؿ ويتـ بالشكؿ المخطط لو

أف نظاـ الرقابة الداخمية ىو "مجموعة مف  (18-17، صـ2016، ويشير )السامرائي
شراؼ ا لمسئوليف الكبار واإلدارة مف أجؿ حماية الخطط واالجراءات الموضوعة مف قبؿ الشركة وا 

أصوؿ المنشأة مف سوء االستخداـ وتجنب المخاطر التي تواجيو الشركة ووضع الطرؽ واألساليب 
وتجنب حاالت الخروج عف القوانيف لموصوؿ إلى تقارير مالية أكثر ، الكفيمة لمعالجة تمؾ المخاطر

ة والتمويمية والتدفقات النقدية بما يرضي شفافية تتضمف معمومات عف كافة االنشطة التشغيمي
 .  المستثمريف ويساعدىـ عمى اتخاذ قرارات موثوقة
بأنيا عممية مصممة مسبقة وتتأثر باإلدارة وبكؿ  315وقد عرفيا معيار التدقيؽ الدولي رقـ 

حقيؽ المعنييف بإدارة الشركة والتي مف خالليا الحصوؿ عمى تأكيد معقوؿ بأف االىداؼ المتمثمة بت
وتحقيؽ كفاءة وفاعمية العمميات التشغيمية وتحقيؽ االلتزاـ بالسياسات ، مصداقية البيانات المالية

  .  )173ص، ـ2010، والقوانيف واالنظمة قد تـ تحقيقيا )الذنيبات
بأنيا مجموعة مف الوسائؿ : القوؿ بأف الرقابة الداخمية ناًء عمى ما سبؽ مف تعريفات يمكفوب

واالجراءات والسياسات المصممة مسبقًا يتـ اعدادىا مف قبؿ اإلدارة بيدؼ حماية االصوؿ 
شفافية وموثوقية في القوائـ المالية الى والممتمكات مف السرقة والضياع وتقميؿ المخاطر لموصوؿ 

ت إف وجدت وبيذا التعريؼ تـ تنفيذه وكشؼ االنحرافا ما والتأكد مف أف ما تـ التخطيط لو ىو
 : يمكف استنتاج
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 .  ال بد مف وجود ىدؼ مخطط لو  -1
 .  وجود نظاـ رقابي -2
 .  تحديد االنحرافات وكشفيا وتصويبيا -3
 .  التأكد مف أنو تـ تحقيؽ اليدؼ -4
  مراحل تطور الرقابة الداخمية 1.1.1

أشكاؿ المشروعات االقتصادية كما ذكرنا سابقًا تطور مفيوـ وأىداؼ الرقابة نتيجة لمتطورات في 
 .ولكبر حجميا وتعقيد االجراءات والعمميات الحسابية وتعددىا

 : (9-7ص، ـ2004، لطفي)لقد مر مفيـو الرقابة خالؿ مرحمة التطور بأربع مراحؿ ذكرىا  
 : (المرحمة األولى )بداية القرف العشريف

كاف مفيوـ الرقابة الداخمية في ىذه المرحمة عبارة عف مجموعة مف الطرؽ واالجراءات 
ثـ امتدت تمؾ االجراءات لمحفاظ عمى ، أو االختالس السرقةالتي تكفؿ الحفاظ عمى النقدية مف 

 .  ويتـ مف خالؿ إشراؼ صاحب المنشأة مباشرة عمى سير العمؿ اليومي، االصوؿ المتداولة
وكاف اليدؼ الرئيسي  (الفردية)كاف في ذلؾ الوقت أغمب الشركات عبارة عف الشركات الشخصية 
ومف ضمف االجراءات الرقابية ، مف نظاـ الرقابة اكتشاؼ االخطاء والغش ومنعيا وخصوصًا النقدية

   .مثاًل التدوير بيف الموظفيف بشكؿ مستمر وفصؿ الصالحيات بيف ماسؾ الدفاتر وأميف الصندوؽ
 : (ـ1936المرحمة الثانية )عاـ 

ىنا في ىذه المرحمة تطور مفيوـ الرقابة نتيجة لمتطور في حجـ المشروعات وكبر حجميا 
ـ نظاـ الرقابة بأنو 1936حيث عرؼ المجمع المحاسبيف القانونيف عاـ ، ونشاطيا وتعقد عممياتيا

والطرؽ التي تتبناىا الشركة اجراءات الضبط الداخمية المستخدمة لوصؼ المقاييس عبارة عف "
 .  لحماية النقدية واألصوؿ األخرى باإلضافة الى ضماف الدقة المحاسبية
حيث كاف اليدؼ ىنا حماية ، ىنا ترادؼ بالمعني بيف الضبط الداخمي والرقابة الداخمية
واحد حيث كاف ال يقوـ موظؼ ، أصوؿ الشركة وأيضا التأكد مف الدقة المحاسبية لمبيانات المالية

 .  بالعممية المحاسبية وحده دوف مراقبة ومتابعة مف آخريف
 : (ـ1948المرحمة الثالثة )عاـ 
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، تطور مفيوـ وأىداؼ الرقابة والتوسع واعتبار الضبط الداخمي أحد أركاف الرقابة الداخمية
السياسات وأصبح يشمؿ الطرؽ واالجراءات الخاصة بزيادة الكفاءة التشغيمية واالنتاجية وااللتزاـ ب

 .  اإلدارية بجانب حماية األصوؿ وضماف الدقة المحاسبية
 ( ـ1988المرحمة الرابعة )عاـ 

أصدر المجمع االمريكي لممحاسبيف القانونييف ايضاح معايير المراجعة رقـ  ـ1988في ابريؿ 
مخاطر  مثؿ، ( بعنواف دراسة ىيكؿ الرقابة عند مراجعة القوائـ المالية وادخاؿ مفاىيـ جديدة55)

 : الرقابة وتأكيدات القوائـ ومف أبرز التغيرات التي نتجت عف ذلؾ اإليضاح
إحالؿ مفيـو ىيكؿ الرقابة بداًل مف الرقابة الداخمية يتضمف البيئة الرقابية والنظاـ  -

 .  المحاسبي واجراءات رقابية أخرى
واالجراءات لتخطيط ينبغي عمى المراجع فيـ تمؾ البيئة الرقابية والنظاـ المحاسبي  -

 .  عممية المراجعة
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 بةتطور مفيوـ وأىداؼ الرقا :(1.1)شكؿ
 الباحث( تحرير: المصدر) 

 
 
 

نظام الرقابة 

 الداخلية

 ىالمرحمة االول
 القرن العشرين بداية

عام المرحمة الرابعة 
 (م1988)

عام المرحمة الثالثة 
 (م1948)

المرحمة الثانية عام 
 (م1936)

تيدف: اجراءات وطرق 
المحافظة عمى النقدية من 

 .   السرقة

 

 

كانت الرقابة بمتابعة  
 ركة نفسو.  صاحب الش

تيدف: اجراءات وطرق 
تأكيد معقول بأن توفير 

المؤسسة تحقق االعتماد 
عمي التقارير المالية 

وفعالية وكفاءة نشاطات 
 الشركة وااللتزام بالسياسات

حل مفيوم ىيكل الرقابة 
 بديال لمرقابة الداخمية

اجراءات وطرق تيدف:  
حماية االصول من السرقة 
وضمان الدقة المحاسبية 
وتنمية الكفاءة التشغيمية 

 وتشجيع االلتزام بالسياسات 

 
اعتبر الضبط الداخمي 
ضمن مقومات الرقابة 

 الداخمية

تيدف: اجراءات وطرق 
حماية األصول من السرقة 
وضمان الدقة المحاسبية 

 لمعمميات المالية.  

 

واعتبر مفيوم الرقابة 
 مرادف لمضبط الداخمي 
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  أىمية الرقابة الداخمية 1.1.1
الرقابة مف الوظائؼ الرئيسية لإلدارة ومف خالليا يمكف تحقيؽ األىداؼ والخطط تعتبر 
 .Kathrynحيث ال تقؿ أىمية عف التخطيط وتساعد الرقابة اإلدارة في التالي )، االقتصادية

Batrol and David martin, 1991, p 595) : 
وامؿ بيئية تحدث عادة ما يكوف ىناؾ ع: التعامؿ مع المشكالت في حاالت عدـ التأكد .1

مثال حاالت عدـ التأكد عمى المنتج االلكتروني أو كمية مواد الخاـ ، تغييرات مستمرة
إف ىذه االشياء قد ال تتماشي مع الخطط والبرامج الموضوعة أو أىداؼ المؤسسة ، المتوفرة

ؼ لذلؾ تحتاج اإلدارة الى نظاـ رقابي فعاؿ لكش، التي سيتـ تنفيذىا وتحقيقيا مستقبالً 
  .  االنحرافات وتصحيحيا ومتابعة أنشطتيا وتحقيؽ أىدافيا

تساعد الرقابة اإلدارة في الكشؼ المبكر عف بعض : الكشؼ عف االنحرافات والمخالفات .2
كؿ ، ارتفاع التكاليؼ، مثال حدث عيب ما في المنتج، االنحرافات واالشياء الغير العادية

يوفر  ألنوفة جادة مف اإلدارة بمساعدة الرقابة مثؿ ىذه االشياء الغير عادية تحتاج الي وق
 .  لإلدارة الوقت والجيد والماؿ ويتـ تحديد المشكالت ببدايتيا قبؿ تعقيدىا

تتمثؿ ىنا أىمية الرقابة لإلدارة في مساعدتيا تحديد الفرص االستثمارية : تحديد الفرص .3
استراتيجيات تجارية  تساعد اإلدارة في اتخاذ قراراتيا بشكؿ سميـ ووضع، المستقبمية

 وتسوقيو ناجحة.
دارتي .4 تعمؿ الرقابة عمى إدارة المواقؼ الصعبة التي قد : االتعامؿ مع الحاالت المعقدة وا 

بسبب اتساع حجـ النشاط وحجـ المنشأة وارتباطيا بمشاريع وعمميات كبيرة ، تواجيو اإلدارة
 .  في ظؿ العمؿ في السوؽ الدولية

حالة وجود نظاـ رقابي قوي وفعاؿ يعطي ىامش أماف لإلدارة في : ال مركزية السمطة .5
 .  بتفويض صالحيات لممستويات اإلدارية االقؿ

الرقابة المالية تقترح عمى الجيات الخاضعة لرقابتيا كؿ ما ىو جديد في المجاؿ المحاسبي  .6
 . (27ص، ـ2016، والمالي بما يمكف تمؾ الجيات مف االرتقاء بمستوى أدائيا )أبو عنزة
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 أنواع الرقابة الداخمية 1.1.1
مف خالؿ تطور مفيوـ الرقابة يتضح تطور أىدافيا واتساعيا وعدـ اقتصارىا عمى أساليب 

وىو ما ظير واضحيا في ، رقابة محاسبية فقط بؿ يتعيف االعتماد أيضًا عمى أساليب رقابة ادارية
 : وتتمثؿ أنواع نظاـ الرقابة الداخمية في . المرحمة الثالثة

باإلضافة ، تيتـ بحماية كؿ مف األصوؿ والسجالت المحاسبية: المحاسبيةالداخمية الرقابة  -1
ولتحقيؽ ذلؾ يتعيف ، الي التأكد مف الحصوؿ عمي بيانات محاسبية يمكف االعتماد عمييا

وتقييميا طبقًا لمعايير المراجعة االىتماـ بتمؾ االساليب الرقابية عف طريؽ دراستيا 
( وتزود تمؾ االساليب الرقابية المراجع درجة معقولة مف التأكد GAPsالمتعارؼ عمييا )

  .(9، صـ2004: )لطفي، بالتالي
 .  تنفيذ العمميات المالية وفقًا لمسياسة العامة لمشركة -
ية وفقًا لممبادئ تسجيؿ العمميات المالية بشكؿ سميـ يمكف مف اعداد التقارير المال -

 .  (GAAPالعامة المحاسبية المتعارؼ عمييا )
 .  حماية االصوؿ واستخداميا في حدود النطاؽ الذي تضعو اإلدارة -
 .  حماية االصوؿ والسجالت -

 .  مذكرات تسوية البنؾ، قيود التسوية، وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ميزاف المراجعة
تتضمف السياسات اإلدارية والخطط التنظيمية والسجالت التي : اإلداريةالداخمية الرقابة  -2

مسعد، ): تتعمؽ جميعيا باتخاذ القرارات المتعمقة بالتصريح بتنفيذ العمميات المالية وتوضح 
 .(90، صـ2009الخطيب، 

 .  تنمية الكفاءة التشغيمية -
 .  تشجيع االلتزاـ بسياسة اإلدارة -
 . ولوائح المؤسسة تخفيض احتماؿ حدوث مخالفات لتعميمات -
  البرامج التدريبية لمموظفيف. -

 .  دراسة الوقت والحركة، الموازنات التخطيطية، وتشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ تقارير االداء
ذلؾ النظاـ الذي يشمؿ خطة المنشأة وىو عبارة عف مجموعة مف : الضبط الداخمي -3

 (.111، صـ1999)عثماف،  ، ومف وسائمو:اجراءات إدارية ومحاسبية
 داخؿ الموظفيف.مراقبة ذاتية  -
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 يتـ توزيع الصالحيات والمسئوليات. -
 التأميف عمى الموظفيف الذي بحوزتيـ عيد. -

 أىداف نظام الرقابة الداخمية  1.1.6
وجميعيا تصب في مصمحة الشركة واإلدارة ، لنظاـ الرقابة الداخمية العديد مف األىداؼ
األىداؼ المرسومة وقد تطورت ىذه األىداؼ  حيث تساعدىـ بالشكؿ الذي يمكنيـ مف تحقيؽ

ويتبمور اليدؼ الرئيسي لنظاـ الرقابة الداخمية في . بتطور مفيوـ الرقابة وأصبحت أوسع وأشمؿ
الشركة ىو" التوفيؽ بيف تصرفات وسموؾ العامميف وأىداؼ المؤسسة التشغيمية التي تسعى الى 

 .    (370ص، ـ1989، حجاج وسعيد)تحقيقيا 
 ( Arens, A. A., Elder, R. J., & Mark, B., 2012, p290دىا )وقد حد
 حماية األصوؿ مف السرقة والتالعب واالختالس وسوء االستخداـ.  .1
 .  التأكد مف دقة وصحة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية االعتماد عمييا .2
 رفع الكفاءة اإلنتاجية وتحقيؽ الفعالية لمموارد االقتصادية.  .3
 .  تشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية والقوانيف واألنظمة في المنشأةلعمؿ عمى ا .4

ولتحقيؽ اليدؼ الرئيسي لإلدارة يتـ مف خالؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ الفرعية أشار الييا 
 : (134ص ، ـ2012، نظمي والعزب)

حماية المشروع مف االختالس والتالعب مف خالؿ فرض حماية مادية ومحاسبية  .1
موارد المؤسسة وعناصر األصوؿ والتي تمكف المؤسسة مف البقاء والمحافظة عمي لجميع 

 .  أصوليا مف المخاطر
 .  توزيع الصالحيات وتحديدىا والمسؤوليات والواجبات .2

 : ( بعض األىداؼ مف أىميا31ص، ـ2013، )سالمة وأضاؼ
 .  والسياساتضماف حرية حريات األفراد ودفع الموظفيف لاللتزاـ بالقوانيف  .1
 .  اإلدارة في الحقوؽ واالمتيازات اسراؼالتأكد مف عدـ  .2
 .  الكشؼ عف األخطاء التي قد تقع فييا اإلدارة والمرؤوسيف .3
 .  التنبيو إلي أوجو القصور والنقص في األنظمة والقوانيف .4

، ـ1989، ولتحقيؽ اليدؼ الرئيسي لمنظاـ وتحقيؽ االىداؼ التشغيمية لممؤسسة ذكر )حجاج وسعيد
 : (371ص
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 .  الفصؿ بيف اختصاصات ومسئوليات الموظفيف -
 .  االجراءات السميمة لمعناية باألصوؿ والسجالت ووقايتيا -
 .  وضوح السمطة التي تحدد الصالحيات لألفراد -

 مقومات نظام الرقابة الداخمية  1.1.7
مى متكامؿ يعتمد علتحقيؽ أىداؼ نظاـ الرقابة الداخمية ال بد مف وجود نظاـ رقابي فعاؿ و 

 (89، صـ1999االسس التالية )عثماف، 
خطة واضحة لموظائؼ التنظيمية مشتممة عمى تحديد لمصالحيات ىيكؿ تنظيمي:  -1

مع ضرورة الفصؿ بيف الوظائؼ المتعارضة مثؿ ، والمسؤوليات لكؿ وحدة تنظيمية
 .  مع البنؾتسجيؿ المدفوعات واعداد مذكرة  التسوية ، التسجيؿ واالحتفاظ باألصوؿ

سميـ ومتكامؿ يشتمؿ عمى إجراءات واضحو العتماد وتسجيؿ العمميات  :نظاـ مالي -2
فمثال لوائح مطبوعة تحدد االجراءات المالية ، والمحافظة عمى أصوؿ المنشأة وسجالتيا

نماذج مطبوعة ومستندات لجميع العمميات الداخمية )مثؿ الفواتير ، ()مثؿ دليؿ الحسابات
 .  (ستالـوايصاالت اال

نظاـ لإلشراؼ والمتابعة لجميع أنشطة المنشأة مشتماًل بصفة أساسية عمى نظاـ المراجعة  -3
 .  فوجود مثؿ ىذا النظاـ ضروري جدا لمتأكد مف تطبيؽ األنظمة والتعميمات، الداخمية

مؤىمة توفر موظفيف أكفاء مخمصيف ضروري لنجاح تنفيذ نظاـ الرقابة  :كوادر بشرية -4
 .  الداخمية

 الي خصائص الرقابة الداخمية الفعالة وىي: (383 -373ـ، ص1989، حجاج وسعيد)وأشار 
يجب الفصؿ بيف مسئوليات العامميف حتى يقمؿ مف احتماؿ الغش : الفصؿ بيف المسئوليات -1

 .  أو حدوث اخطاء أو تواطأ بيف الموظفيف
يجب توضيح ، بسبب العدد الكبير مف الموظفيف: وضوح خطوط السمطة والمسئولية -2

 .  مسئوليات وصالحيات كؿ موظؼ
فعالية الرقابة الداخمية تعتمد عمي درجة كفاءة الموظؼ الذي تقع عميو : كفاءة الموظفيف -3

 .  مسئولية تنفيذىا
 .  سالمة السجالت واجراءات التصديؽ عمى العمميات -4
 .  حماية االصوؿ والسجالت مف التمؼ او الضياع او السرقة -5
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 .  بنظاـ الرقابة الداخمية متابعة االلتزاـ -6
 معوقات نظام الرقابة الداخمية  1.1.8

دائما ما يوجد ما يعيؽ عمؿ الرقابة في الشركات سواء مف القيود المفروضة مف قبؿ اإلدارة 
لذلؾ تمقي عممية الرقابة مجابية في ، العميا أو التضميؿ مف الموظفيف وغيرىـ العامميف في الشركات

ىنا نسعى معرفو ما ىذه األسباب والعمؿ عمي وضع تصورات لعالجيا ومف  ومف، أغمب االحياف
 : A.Pearce,1989,p592&  (B.Robinson, Jrأىـ االسباب التي ذكرىا )

يجب عمى اإلدارة شرح العممية الرقابية وتوضيح مياميا لممرؤوسيف : االفراط في الرقابة -1
، لحريات أو ضغط عمى الموظفيفبشكؿ واضح وسمسؿ وأنيا بيدؼ تنظيـ العمؿ ال منع ا

  .  وىنا يجب عمى اإلدارة عدـ االفراط في الرقابة لتتعدى االمور الشخصية لممرؤوسيف
فإنيا تضع ، عند وضع معايير واضحو ودقيقة وموثقة: تجنب المحاسبة ونقص المرونة -2

ممكف أف يتـ فصؿ ، ىاجس لدي الموظفيف بإمكانية اكتشاؼ االخطاء وعواقب األخطاء
 .  الموظؼ مثال أو خصـ مف الراتب وىكذا

الموظؼ يتقبؿ االجراءات الرقابية ولكف اذا تدخمت في األمور الشخصية : مراقبة تعسفية -3
 .  ألنيا تصبح تعسفية، برفضيا الموظؼ

 : (xiao,2011)بعض المعوقات تتفؽ مع ما اشار الييا  (ـ2015)الكروي، ويوضح 
 .  ىذا النظاـ ال يفي بالغرض التحييز وعدـ الموضوعية مما يجعؿ -1
 .  تجاوز اإلدارة لتحقيؽ مصمحة خاصة -2
 .  التواطؤ مف قبؿ الموظفيف -3

فيـ الموظفيف الخاطئ لمتعميمات : الداخمية مف محددات الرقابة (16ص، ـ2016، وأشار )الوادية
 .  أو عدـ التركيز يؤدي انييار النظاـ الرقابي

العناصر تساعد اإلدارة عمى انجاح النظاـ الرقابي ليصبح (  بعض 76ص، ـ2007، سرايا)وحدد 
قوي وفعاؿ ومواجية المعوقات والمخاطر التي تواجيو الشركة اثناء تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية 

 : واىـ تمؾ العناصر
 .  تحديد صالحيات كؿ المستويات اإلدارية -1
 .  ـ لمجميعتحديد دليؿ اجراءات يوضح العممية الرقابية بشكؿ سمسؿ ومفيو  -2
 .  تحديد مدى فيـ القائميف عمى العمؿ الرقابي وتدريب الكادر الرقابي بشكؿ الئؽ -3
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تحديد مدى فيـ العامميف وتوعيتيـ مع وضع قيود لالنصياع لمعممية الرقابية دوف خوؼ  -4
 .  وقمؽ

 .  فقط في مناط العمؿ، عدـ تدخؿ اإلدارة في األمور الشخصية الخاصة بالعامميف -5
مع اآلخذ في الحسباف فاعمية ، القوؿ بأنو ال توجد نظـ رقابية فعالة بشكؿ كمي اذا يمكف
قد ، وحتى لو تـ تصميـ النظاـ بكفاءة وفاعمية وجودة عالية مف قبؿ المصمموف، تصميميا وتنفيذىا

 .  يسئ استخداميا االفراد ويتوقؼ عمى كفاية األفراد واالعتماد عمييـ
الداخمية في  ( مف المشاكؿ التي تواجو الرقابة382ص، ـ1989، وذكر )ححجاج وسعيد

، كما أف المؤسسة ال تتمكف مف استقطاب الموظفيف األكفاء، قمة الموظفيفالمنشآت الصغيرة ىي: 
 .  وعدـ امكانية وضع واتباع سياسات واجراءات سميمة لمتصديؽ واالعتماد عمى العمميات المالية

 مكونات نظام الرقابة الداخمية 1.1.9
ويتكوف النظاـ مف السياسات ، تقوـ إدارة الشركة بتصميـ نظاـ الرقابة لتحقيؽ أىدافيا

تـ نشر دراسة ىامة عف  ـ1992وفي عاـ ، واالجراءات المصممة إلعطاء اإلدارة تأكيد معقوؿ
حيث يتكوف النظاـ الرقابي مف ، نظاـ الرقابة عرفت باإلطار العاـ المتكامؿ لنظاـ الرقابة الداخمية

تقع مسئولية تصميميا وتنفيذىا عمى اإلدارة ، COSOخمس مكونات رئيسية مترابطة وفقًا إلطار 
( القسـ 55بيدؼ توفير تأكيد مناسب عمى تحقؽ أىداؼ الرقابة وطبقا لمعايير المراجعة رقـ )

 : ( الصادر عف المجمع االمريكي لممحاسبيف القانونييف مف خمس مكونات ىي319)

تعتبر بمثابة المظمة ، تمثؿ البيئة الرقابية العمود الفقري في النظاـ الرقابي: البيئة الرقابية -1
وبدوف وجود بيئة رقابية فعالة لف ، (2.2لممكونات االخرى كما ىو موضح بالشكؿ رقـ )

وتشمؿ بيئة الرقابة ، ينتج عف النظاـ الرقابي فعالية ال في التصميـ وال في التشغيؿ
ات اإلدارة في داخؿ المؤسسة التي تعكس االتجاه العاـ لإلدارة التصرفات واتجاىات وسياس

فاذا كانت اإلدارة ميتمة بالرقابة الداخمية سيدرؾ ، (383ص، ـ2009، )الديسطي وحجاج
 .  باقي الموظفيف في المؤسسة بأىميتيا

 (35ص، ـ2004، )لطفي: ويمكف تقسيـ بيئة الرقابة إلى سبعة عناصر
  االخالقيةاالمانة والقيـ  . 
 التأىيؿ  . 
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 مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة  . 
 فمسفة اإلدارة وأسموب عمميا  . 
 الييكؿ التنظيمي  . 
 تخصيص السمطة والمسئولية  . 
 سياسات وتطبيقات الموارد البشرية  . 

تشير إلى السياسات واالجراءات التي تستخدميا المؤسسة لضماف تحقيؽ : األنشطة الرقابية -2
كما أنيا تساعد في التأكد مف القياـ بالتصرفات ، ية مكونات نظاـ الرقابة االخرىفاعمية بق

كف تقسيـ أنشطة الرقابة ويم، الضرورية لتقميؿ المخاطر المرتبطة بتحقيؽ أىداؼ المؤسسة
ورقابة ، رقابة وقائية تركز عمى منع وقوع األخطاء أو المخالفات قبؿ حدوثيا: إلى

ورقابة تصحيحية تركز عمي ، األخطاء والتالعبات قبؿ حدوثيااستطالعية تركز عمى 
 .(264، صـ2015، مف تكمفتيا )مشتييمعالجة األخطاء والمخالفات وتقمؿ 

تواجو كؿ مؤسسة ، بسبب التغير المستمر في الظروؼ االقتصادية: تقييـ المخاطر -3
المخاطر عمى وىنا ال يجب أف تقتصر ، مجموعة متنوعة مف المخاطر التي يجب تقديرىا

إنما تشمؿ اآللية والكيفية التي يجب ، تحديد المخاطر ذات الصمة باألىداؼ فقط وتحميميا
 -1: أف تدار بيا المخاطر وتشتمؿ عممية تقدير الخطر أربعة خطوات تتخذىا اإلدارة

تقييـ احتمالية وقوع  -3تقدير أىمية الخطر  -2. تحديد العوامؿ التي تزيد مف الخطر
 (.  COSO,2013لتصرفات الضرورية إلدارة الخطر )اتخاذ ا -4 الخطر

قد تـ تحديدىا والسيطرة  مالءمةعبارة عف التأكيد بأف المعمومات ال: المعمومات واالتصاؿ -4
يصاليا بالشكؿ واإلطار الزمني المناسبيف بحيث يتمكف األفراد مف انجاز وتحمؿ ، عمييا وا 

ىذه الناحية وجود نظاـ اتصاؿ فعاؿ داخؿ المنظمة  وتشمؿ، واجباتيـ ومسئولياتيـ بفاعمية
وكذلؾ التعامؿ ، وخارجيا مع أطراؼ مثؿ المستيمكيف والمورديف والتشريعييف وحممة األسيـ

، السبوع)مع البيانات الداخمية وتمؾ المتعمقة باألحداث واألنشطة والظروؼ الخارجية 
  .  (109ص، ـ2011

تقـو و  لجودة أداء الرقابة الداخميةوالدوري التقدير المستمر ىي : المراقبة والضبط الداخمي -5
، وتحديد إمكانية قابة في ضوء التصميـ الموضوع ليابو اإلدارة لتحديد مدى تنفيذ الر 

 .مع التغير في الظروؼ المحيطةيتالءـ تعديميا عند الحاجة بما 
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 يوضح المكونات الخمس لمرقابة الداخمية :(1.1)شكؿ 
 (385ص ، ـ2009الديسطي، حجاج ،  :المصدر)

 عالقة نظام الرقابة الداخمية بعممية المراجعة الخارجية  1.1.12
وقد خصص لو ، يعتبر نظاـ الرقابة الداخمية ذو أىمية جوىرية عند أداء عممية المراجعة

المعيار حيث نص ، (GAASمعيار مستقؿ مف معايير المراجعة العشرة المقبولة المتعارؼ عمييا )
الثاني مف معايير العمؿ الميداني عمى أنو يجب عمى المراجع أف يحصؿ عمى فيـ كافي لمرقابة 
مف أجؿ تخطيط عممية المراجعة باإلضافة الى تحديد طبيعة وتوقيت نطاؽ االختبارات التي يتعيف 

 .  (6ص  ، ـ2004، لطفي) أداؤىا
الداخمية في حماية أصوؿ المؤسسة وييتـ المراجع بصفة خاصة بمدي فعالية الرقابة 

كما يود أف يعرؼ ما اذا كاف في استطاعتو ، وتوفير بيانات محاسبية دقيقة يمكف االعتماد عمييا
التأكد بدرجة معقولة مف امكانيات أساليب الرقابة الداخمية في منع واكتشاؼ االخطاء او تالعب 

اعترافًا منو بعدـ معقولية زيادة تكمفة  (رجة معقولةالتأكد بد)في القوائـ المالية ويعتمد المراجع مبدأ 
 .  (366ص ، ـ1989، حجاج وسعيد) نظاـ الرقابة عف قيمة المنافع المتوقع أف يحققيا

ينصب اىتماـ ، ونظرًا الف المراجع  يحتاج إلبداء رأي حوؿ عدالة القوائـ المالية وصدقيا
فال ، آلخذ في الحسباف أساليب الرقابة اإلداريةالمراجع عمي أساليب الرقابة المحاسبية ولكف مع ا

مغزى لنظاـ الرقابة الداخمية اذا لـ يمتـز العامميف بالسياسات واالجراءات الموضوعة مف قبؿ 
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ـ، 1989، ويجب أف يتأكد المراجع مف عدـ الوقوع في أي مخالفات قانونية )حجاج وسعيد، اإلدارة
 (.373ص

الرقابة الداخمية عمى اإلدارة وليس المراجع  الذي يوفر تقع مسئولية اعداد وتصميـ نظاـ 
وال ترغب اإلدارة في وجود ، تأكيد مناسبًا وليس مطمقًا أف القوائـ المالية تـ اعدادىا عمى نحو عادؿ

 .  (383ص، ـ2009، الديسطي وحجاج)نظاـ رقابي مثالي ألنو مكمؼ   
ر الرقابة مف قبؿ المراجع  في المرحمة السادسة وتأتي مرحمة فيـ نظاـ الرقابة الداخمية وتقدير خط

  . (ـ2006)الذنيبات، مف مراحؿ تخطيط عممية المراجعة
حيث يقوـ المراجع بدراسة ، اذا يعتبر نظاـ الرقابة الداخمية نقطة البداية لممراجع الخارجي

ويعتبر ، ي النظاـوتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في المنشأة بيدؼ الوقوؼ عمى نقاط القوة والضعؼ ف
ىذا التقييـ االساس الذي يعتمد عميو عند إعداد برامج المراجعة وتحديد االختبارات وحجـ العينة 

مما يؤدي الي تخفيض ، فكمما كاف نظاـ الرقابة قوي وفعاؿ زاد اعتماد المراجع عميو، المراد فحصيا
 .  حجـ العينة وبذلؾ تقؿ تكمفة المراجعة

 : في الجدوؿ التالي ويمكف تمخيص ما سبؽ 

 تمخيص لعالقة الرقابة الداخمية بالمراجعة الخارجية :(1.2جدول )
 مسئولية المراجع مسئولية اإلدارة م

لتأكيد عمى عناصر الرقابة الخاصة بفئات العمميات الماليةا فعالية تصميم الرقابة الداخمية  .1  

الرقابة الداخمية والتقرير عن ذلكمسؤوليات المراجع عن فحص  فعالية تشغيل عناصر الرقابة  .2  

 أىداف المراجع أىداف اإلدارة عند تصميم نظام رقابي م
االعتماد عمى التقرير الماليإمكانية   .1  امكانية االعتماد عمى البيانات المعدة لالستخدام الخارجي لمتقارير 

والعمميات كفاءة وفعالية التشغيل  .2  بفئات العمميات الماليةالتأكيد عمى عناصر الرقابة الخاصة  

  االلتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية  .3

 
 عالقة الرقابة الداخمية بالتدقيق الداخمي  1.1.11

مما سبؽ ذكره مف تعريفات لمرقابة الداخمية يمكف استنتاج أف الرقابة  :الرقابة الداخمية  1.1.11.1
مجموعة مف الخطط التنظيمية واإلجراءات والوسائؿ والموائح والتفسيرات لينتظـ العمؿ  الداخمية ىي 
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وأيضا مف أىدافيا ومكوناتيا كما تـ ذكره سابقا موضح بالجدوؿ رقـ ، ويتـ بالشكؿ المخطط لوبيا 
(2.2)  . 

 يوضح أىداف ومكونات نظام الرقابة الداخمية :(1.1)جدول 
 مكونات نظام الرقابة الداخمية الرقابة الداخمية نظام ىدافأ
 البيئة الرقابية  .حماية األصوؿ

 تقدير الخطر .اختبار دقة ودرجة االعتماد عمى البيانات المحاسبية
 ةأنشطة الرقاب .تشجيع العمؿ بكفاءة

 المعمومات والتوصيؿ  .  تشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية
 المراقبة .المعموماتضماف الدقة وجودة 

 

 التدقيق الداخمي  1.1.11.1
ف القياـ  تعتبر المراجعة الداخمية جزءًا مف نظاـ الرقابة الداخمية في المنشأة االقتصادية وا 
بأعماؿ المراجعة بشكؿ شامؿ أو بشكؿ محدود يتطمب تنسيقًا وانسجامًا بيف كؿ اإلدارات 

فالمراجع الداخمي يرتبط عممو بشكؿ ، والمراجعيف الخارجييفوالمحاسبيف والمراجعيف داخؿ المنشأة 
 (.228، صـ2001، وثيؽ بنظاـ الرقابة الداخمية لنشاطات المنشأة كميا )الحمبي

ويعتمد عميو المراجع الخارجي ، يعتبر التدقيؽ الداخمي ميـ داخؿ المؤسسات لما لو مف أىمية
  (.ـ2006)الذنيبات، وكذلؾ يعتبر جزء مف عمؿ الرقابة الداخمية

ساىـ التدقيؽ الداخمي في كشؼ الفضائح المالية التي ىزت بعض الشركات الكبرى في 
 .  (Arena,2006الغرب مثؿ انروف في الواليات المتحدة وشركة بارماالت االيطالية )

مجموعة مف أنظمة أو أوجو نشاط مستقؿ داخؿ المشروع تنشئو : تعريؼ التدقيؽ الداخمي
لمقياـ بخدماتيا في تحقيؽ العمميات والقيود بشكؿ مستمر لضماف دقة البيانات المحاسبية  اإلدارة

واإلحصائية والتأكد مف كفاية قيمة االحتياطات المتخذة لحماية أصوؿ وممتمكات المشروع وفي 
 وفي قياس، التأكد في إتباع موظفي المشروع لمسياسات والخطط واالجراءات اإلدارية المرسومة ليـ

صالحية تمؾ الخطط والسياسات وجميع وسائؿ الرقابة االخرى في أداء أغراضيا واقتراح 
.  وذلؾ حتى يصؿ المشروع إلى درجة الكفاية االنتاجية القصوى، التحسينات الواجب ادخاليا عمييا

 .  (181ص ، ـ2000، )عبد اهلل
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بانو " وظيفة داخمية تابعة إلدارة  (227ص ، ـ2001، كما عرفو )المجمع العربي لممحاسبيف أ
المؤسسة لتعبر عف نشاط داخمي مستقؿ إلقامة الرقابة اإلدارية بما فييا المحاسبة لتقييـ مدي 
تماشي النظاـ مع ما تتطمبو اإلدارة أو لمعمؿ عمى حسف استخداـ الموارد بما يحقؽ الكفاية 

 االنتاجية القصوى ". 
يف بانو " فعالية تقييمية مقامة ضمف المؤسسة لغرض خدماتيا كما عرؼ االتحاد الدولي لممحاسب

ومف ضمف وظائفيا اختبار وتقييـ ومراقبة مالءمة النظاـ المحاسبي ونظاـ الضبط الداخمي 
 .  (Moller, 2004, p137)وفعاليتيما 

 وظيفة تقييـ مستقمة تنشأ "و ىالتدقيؽ الداخمي القوؿ خالصة التعريفات السابقة باف  ويمكف
الرقابة  بة ىدفو فحص وتقييـ فعالية وسائؿلممنظمة فيي نوع مف الرقا كافة األنشطة لفحص وتقييـ

 ."األخرى
ىدؼ التدقيؽ الداخمي االطمئناف مف قبؿ اإلدارة أواًل بأوؿ عمى حسف سير العمؿ وحماية 

دارية ممكنة  وتشجيع االلتزاـ أمواؿ المنشأة ولتحقيؽ أىداؼ اإلدارة في أكبر كفاية انتاجية وا 
وفي حالة وجود نظاـ تدقيؽ داخمي فعاؿ وسميـ ال يغني عف التدقيؽ ، بالسياسات اإلدارية
  .(18ـ، ص1999، الخارجي  )عثماف

 (:ـ1999)عثماف، أىداف التدقيق الداخمي
التأكد مف مدى سالمة وقوة أنظمة الرقابة وصحية البيانات في السجالت والدفاتر ويعتمد عمى  .1

 الفحص الحسابي.أسموب 
 .منع الغش واألخطاء واكتشافيا إذا ما وقعت .2
 .التعاوف مع المراجع الخارجي لتحديد مجاالت المراجعة الخارجي .3
 ح. تحديد مدى التزاـ العامميف بالسياسات و الموائ .4
تحديد مدى االعتماد عمى نظاـ المحاسبة والتقارير المالية، والتأكد مف أف المعمومات الواردة  .5

 .تعبر بدقة عف الواقعفييا 
 (:348-346ص ،ـ2006)العمري وعبد الغني، أنواع التدقيق الداخمي 

 التدقيؽ الداخمي المالي: االطمئناف إلى دقة البيانات المالية. .1
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التدقيؽ الداخمي التشغيمي: المراجعة اإلدارية مف فحص وتقييـ أعماؿ الشركة لتحقيؽ  .2
 الكفاية والفعالية في استخداـ الموارد المتاحة.  

  : مياـ المدقؽ الداخمي( 13، ص ـ2006، جربوع)ولخص 
 .  فحص فعالية أنظمة الرقابة الداخمية .1
 .  الداخمية لتحقيؽ األىداؼ المرجوةالمساعدة في تصميـ وتطبيؽ نظاـ الرقابة  .2
 .  االلتزاـ بالقوانيف والمعايير المقررة والتعميمات اإلدارية .3
 .  عممية الفحص االنتقادي لإلجراءات والسياسات اإلدارية .4
 .  تحديد المخاطر المحيطة بالنظاـ .5
 .  تقديـ االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسيف إجراءات الرقابة الداخمية .6
 .  كد مف سالمة ودقة المعمومات المحاسبيةالتأ .7

يتضح مف خالؿ ما سبؽ ذكره أف مسئولية المدقؽ الداخمي عمي النظاـ المحاسبي واإلداري وال 
 .  يقتصر عمي الجانب المحاسبي كما في التدقيؽ الخارجي

خالصة التدقيؽ الداخمي بانو جزء مف الرقابة الداخمية و بؤرة النظاـ الداخمي  يرى الباحث
وييدؼ المدقؽ الداخمي مف وراء تقييمو لنظاـ الرقابة الداخمية العمؿ ، وعيف اإلدارة داخؿ المؤسسة

حكامو وتطويره ويعتبر المدقؽ مسؤوال أماـ ادارة المنشأة التي يعمؿ بيا د وق، عمى تحسيف النظاـ وا 
موضوعية وشفافية مطمقة ألنو يتأثر في بعض القرارات مف بقد ال يتمتع  لذا ،يخضع لقرارات اإلدارة

 .  االدارة
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 جودة التقارير المالية المبحث الثاني:
 مقدمة  1.1.1
مف المعموـ أف المحاسبة ىي نشاط خدمي وأف المنتج النيائي ليذا النشاط ىو مجموعة مف       

وبالتالي فأف ، المالية التي تعدىا اإلدارة لصالح أطراؼ متعددة داخؿ المنشأة وخارجياالتقارير 
 .  أىداؼ المحاسبة تنطمؽ مف تحديد الوظائؼ الرئيسية التي تؤدييا ىذه التقارير

تعد التقارير المالية مف أىـ مصادر المعمومات التي يمجأ الييا جميع المستثمريف والدائنيف مف      
وذلؾ لما تحتويو تمؾ التقارير مف معمومات عف الوضع ، اء القرارات االستثمارية واالئتمانيةأجؿ بن

المالي لممنظمة وعف التدفقات النقدية الحالية والمستقبمية مدى االستفادة مف تمؾ التقارير عمى مدى 
 .  (ـ2016، )النجار وموثوقيتياجودة تمؾ التقارير ومدى مالءمة المعمومات التي تحتوي عمييا 

في اآلونة األخيرة زاد االىتماـ بجودة التقارير المالية التي تدقؽ مف قبؿ المدقؽ الخارجي      
لقاء الموـ عمى مكاتب  خاصة بعد انييار الشركات الكبرى بسبب التالعب بحسابات الشركات وا 

رة الشركات التي التدقيؽ االمريكية مما أدى إلى نفور المستثمريف وبدءوا يشككوف في نظـ إدا
 .(ـ2008، سمير، تعرضت لالنييار ومدى مسئولية المدقؽ الخارجي )عيسى

بدأت العديد مف المنظمات المينية وجيات دولية اخرى تتجو لتوفير نظاـ جيد لمحوكمة داخؿ      
لة مف والمحافظة عمى مستويات مقبو ، يوفر تأكيدًا بشأف كفاءة عممية إعداد التقارير المالية، الشركة

وتعتبر وسيمة لرقابة اإلدارة وامكانية المحاسبة في حالة حدوث أي تالعب في القوائـ ، المخاطر
االمر ، وتقوـ مف خالؿ آلياتيا ودعائميا باإلشراؼ عمى المدققيف الداخمييف والخارجييف، المالية

 .  (ـ2009، ىاشـ)الذي يدعـ جودة التقارير المالية 
 التقارير المالية تعريف جودة  1.1.1

( ىي التقارير المالية الصادرة مف الشركات المساىمة والتي تعبر عف ـ2016، عرفيا )السامرائي
صدؽ المعمومات الخاصة بكافة االنشطة التي تقوـ بيا الشركات في البنود المعروضة في تمؾ 

ت االستثمارية ومقياسًا التقارير وبعدىا عف التحيز وغير مضممة لتكوف أكثر فائدة لمتخذي القرارا
 .  لطبيعة العمؿ المنظـ الذي تقـو بو المنشأة وكفاءة ومينية القائميف بإعداد تمؾ التقارير

اسبية المقيدة الخصائص الرئيسية التي يجب أف تتسـ بيا المعمومات المحويقصد بجودة المعمومات 
ة تحديد األىداؼ وبيف ذه الخصائص يعتبر حمقة وصؿ ضرورية بيف مرحموعميو فإف تحديد ى
    .(195، صـ1990)الشيرازي،  المقومات األخرى
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أف مفيوـ جودة المعمومات المحاسبية يعكس ما تتمتع بو ىذه  (ـ2014، ويرى )مميجي     
ومدى مصداقيتيا وقدرتيا عمى تحقيؽ احتياجات  (المعمومات مف خصائص )أساسية أو معززة

وأف تعد في ضوء مجموعة مف ، المعمومات مف التحريؼ أو التضميؿوأف تخمو ىذه ، مستخدمييا
المعايير المحاسبية والقانونية والرقابية بحيث تعبر عف حقيقة األداء االقتصادي لمشركة وتقمؿ مف 

 .  عدـ التماثؿ بيف المستخدميف وتحد مف مشكالت الوكالة
ئص الرئيسية التي يجب أف تتسـ بيا ويقصد بمفاىيـ جودة المعمومات المحاسبية تمؾ الخصا     

كما أف ىذه الخصائص سوؼ تكوف ذات فائدة كبيرة لكؿ مف ، المعمومات المحاسبية المفيدة
المسئوليف عف وضع المعايير المناسبة وكذلؾ المسؤوليف عف إعداد التقارير المالية في تقييـ نوعية 

 .(71، ص ـ2001، جربوع)بية البديمة المعمومات التي تنتج مف تطبيؽ الطرؽ واألساليب المحاس
( تعني الجودة مصداقية المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا 25ص، ـ2003، خميؿ)وعرفيا 

التقارير المالية وما تحققو منفعة لممستخدميف لتحقيؽ ذلؾ يجب أف تخمو مف التحريؼ والتضميؿ 
بما يحقؽ اليدؼ مف ، والمينية والفنيةوأف تعد في ضوء مجموعة مف المعايير القانونية والرقابية 

 .  استخداميا
بأنيا تمؾ التقارير المعدة وافقًا لمعايير المحاسبة الدولية بكؿ شفافية  (ـ2016، النجار)وعرفيا 

، وموضوعية بدوف تحيز أو تالعب مف قبؿ اإلدارة في المعمومات التي تتضمنيا تمؾ التقارير
مة لمستخدمي التقارير المالية عف المركز المالي والتدفقات لضماف تقديـ معمومات موثوقة ومالء

 .  النقدية لمشركة
بأنيا تعبر بصورة حقيقة وواقعية : جودة التقارير المالية  يرى الباحثواستنادًا لممفاىيـ السابقة     

لواقع الشركة كونيا خالية مف االخطاء والتحريؼ والتزوير والغش ومعدة دوف تضخيـ وبواقعية 
اذ تعتبر جودة القوائـ المالية ، وفؽ معايير عرض القوائـ المالية صادقة لبنود حسابات ىذه القوائـ

 .  و القرارات المتخذةتحديد نتائج االجراءات أ يالضوء االخضر لمتخذي القرار لما ليا مف تأثير ف
 

 مستخدمي التقارير المالية  1.1.1
المالية ىي وجية النظر السائدة حاليًا في تحديد أصبح وجية نظر مستخدمي التقارير  

الف اليدؼ الرئيسي مف التقارير المالية يعتمد عمى المعمومات التي يحتاجيا ، أىداؼ المحاسبة
 .  (93، صـ2011، مستخدمي التقارير )شاىيف
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 : ( مستخدمي التقارير الي ثالث فئات ىي157ص، ـ1990، )الشيرازي قسـوقد 
استخدامات تتعمؽ بإدارة المنشأة وتدخؿ في نطاؽ ما يعرؼ : المنشأةمستخدميف داخؿ  .1

دارة المنشأة ليا السمطة الحصوؿ ، بالمحاسبة اإلدارية وىي استخدامات محدودة ومعروفة وا 
 .  عمى ما يمزميا مف المعمومات في الوقت والقدر والتفصيؿ الالـز

احتياجات متخصصة مف تكوف ليـ : مستخدميف خارج المنشأة ليـ سمطة في طمبيا .2
المعمومات في نفس الوقت لدييـ القدرة عمى الحصوؿ عمى ىذه المعمومات مف أمثمتيا 

السمطات المشرفة عمى سوؽ ، البنوؾ التي تقدـ قروضًا أو تسييالت ائتمانية، الضرائب)
 .(الجيات الحكومية المنظمة لمسوؽ، النقابات، تداوؿ االوراؽ

تمؾ المجموعة التي ال تتوفر لدييـ : لدييـ سمطة في طمبيا مستخدميف خارج المنشأة ليس .3
وتعتبر التقارير التي تصدرىا ، السمطة لكي تممي احتياجاتيا مف المعمومات عمى اإلدارة

 .  اإلدارة ىي المصدر األساسي لممعمومات التي يحتاجونيا عف المنشأة
 : المعمومات الى وحاجاتيـ مفدموف المستخ (6ص، ـ2008، حجازي، وقسـ )ابراىيـ

ييتـ مقدمي راس الماؿ ومستشارييـ بالمخاطرة المصاحبة الستثماراتيـ : المستثمروف .1
أنيـ يحتاجوف لمعمومات تعينيـ عمى اتخاذ قرار ، والمتأصمة فييا والعائد المتحقؽ منيا

كما أف المستثمريف ييتموف بالمعمومات التي ، الشراء أو االحتفاظ باالستثمار أو البيع
  .  تعينيـ عمى تقييـ قدرة المشروع عمى توزيع أرباح األسيـ

ييتـ الموظفوف والمجموعات الممثمة ليـ بالمعمومات المتعمقة باستقرار وربحية : الموظفوف .2
أرباب االعماؿ كما أنيـ ييتموف بالمعمومات التي تمكنيـ مف تقييـ قدرة المنشأة عمي دفع 

 .  د ليـ وتوفير فرص العمؿمكافآتيـ وتعويضاتيـ ومزايا التقاع
ييتـ المقرضوف بالمعمومات التي تساعدىـ عمى تحديد فيما اذا كانت قروضيـ : المقرضوف .3

 .  والفوائد المتعمقة بيا سوؼ تدفع ليـ عند االستحقاؽ
ييتـ الموردوف والدائنوف اآلخروف بالمعمومات التي : الموردوف والدائنوف التجاريوف اآلخروف .4

وييتـ الدائنوف ، يد إذا ما كانت المبالغ المستحقة ليـ ستدفع عند االستحقاؽتمكنيـ مف تحد
التجاريوف عمى األغمب بالمنشأة عمى مدى اقصر مف اىتماـ المقرضيف إال إذا كانوا 

 .  معتمديف عمى استمرار المنشأة كعميؿ رئيسي ليـ
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خصوصًا عندما يكوف ليـ  ،ييتـ العمالء بالمعمومات المتعمقة باستمرارية المنشأة: العمالء .5
 .  ارتباط طويؿ المدى معيا أو االعتماد عمييا

يطمبوف المعمومات مف أجؿ تنظيـ ىذه األنشطة وتحديد : الحكومات ووكاالتيا ومؤسساتيا .6
 .  وتستخدـ كأساس إلحصاءات الدخؿ القومي وغيرىا، السياسات الضريبية

قد تقدـ المنشآت مساعدات كبيرة ، تؤثر عمى قرار الجميور بطرؽ مختمفة: الجميور .7
لالقتصاد المحمي بطرؽ مختمفة منيا عدد األفراد الذيف تستخدميـ وتعامميا مع المورديف 

 .  المحمييف
 أنواع القوائم المالية )التقارير المالية(  1.1.1
يمكف تقسيـ القوائـ المالية الى قسميف أحدىما يتعمؽ بنتيجة أعماؿ المنشآت لفترة زمنية  

 معينةمعينة ويتـ ذلؾ باستخداـ قائمة الدخؿ واالخر يتعمؽ بالمركز المالي لممنشأة في لحظة زمنية 
ا يسمي لبياف موجوداتيا والتزاماتيا تجاه الغير ويتـ ذلؾ باستخداـ قائمة المركز المالي أو م

 : وتشمؿ، بالميزانية العمومية
المركز المالي لممنشأة مف حيث  يبيفىي عبارة عف قائمة أو تقرير : قائمة المركز المالي .1

وىي أحد ، كما يبيف حقوؽ مالكيا في لحظة معينة، موجوداتيا والتزاماتيا تجاه الغير
 متطمبات معيار العرض واإلفصاح الذي يحكـ إعداد التقارير المالية 

، باشيخ، فباسودا، وتتكوف قائمة المركز المالي مف ثالث عناصر رئيسية  ذكرىا )النمري
 : ( ىي  140-129، صـ2011، فممباف
 وىي حقوؽ وممتمكات المنشأة وأي مورد تسيطر عميو المنشأة نتيجة : األصول

 .  ألحداث سابقة ومف المتوقع أف ينجـ عنو منافع اقتصادية مستقبمية لممنشأة
 : وتنقسـ الى

القابمة لمتحويؿ الى نقدية واالستخداـ خالؿ فترة مالية : االصوؿ المتداولة -
 .المخزوف(، ستثمارات قصيرة األجؿاال، المدينوف، واحدة وتتضمف )النقدية

المنشأة بغرض استخداميا في العمؿ  وىي أصوؿ تمتمكيا: االصوؿ الثابتة -
، االثاث، المباني، واالنتاج وليس بقصد إعادة بيعيا وتتضمف )االراضي

 .  (األجيزة، السيارات، اآلالت
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يتمثؿ في ما دفعتو المنشأة أو التزمت بدفعو لمحصوؿ : االصوؿ الغير ممموسة -
، التأليؼحقوؽ ، شيرة المحؿ)عمى منفعة ليس ليا كياف مادي ممموس مثؿ 

 .  (العالمة التجارية، براءة االختراع
 )تعيد حالي عمى المنشأة ، ىي عبارة االلتزامات تجاه الغير: الخصوم )االلتزامات

ناشئ عف أحداث سابقة ومف المتوقع أف يتطمب سداده تدفقات خارجة مف الموارد 
ـ الى وتنقسـ الخصو  .التي تممكيا المنشأة والتي تنطوي عمى منافع اقتصادية

 : قسميف ىما
االلتزامات التي يمـز سدادىا خالؿ فترة مالية : (قصيرة األجؿ)خصوـ متداولة  -

قروض قصيرة ، أوراؽ الدفع، الدائنوف)واحدة تمثؿ غالبًا سنة مالية وتتضمف 
 .(ايرادات محصمة مقدماً ، مصاريؼ مستحقة، األجؿ

، فترة مالية واحدةالتي يجب سدادىا بعد مدة تزيد عف : خصوـ طويمة األجؿ -
فيي االلتزامات التي ال يتطمب سدادىا استخداـ األصوؿ المتداولة ومف أىـ 

 .  (قروض طويمة األجؿ، السندات)العناصر التي تتضمنيا 
 ىي عبارة عف استثمارات المالؾ في المنشأة أي ىي حؽ أصحاب : حق الممكية

وتتكوف مف رأس الماؿ  ،المنشأة المتبقي في األصوؿ بعد طرح كافة االلتزامات
 .  وأي أرباح متراكمة لدى المنشأة ويعبر عنيا بصافي األصوؿ

 : وتتكون معادلة الميزانية كالتالي
()األصول = الخصوم + حقوق الممكية  

عبارة عف تقرير أو قائمة تظير نتيجة أعماؿ المنشأة خالؿ فترة زمنية : قائمة الدخل .2
تيدؼ الى توفير معمومات مفيدة تساعد المستخدميف في التعرؼ القدرة الربحية  ،معينة

وتتميز بسيولة قراءتيا واستيعابيا مف القارئ العادي ألنيا تعد  والكسبية لموحدة المحاسبية
كما أف قياس ، في صورة تقرير مف جانب واحد يخمو مف الرموز والمصطمحات المحاسبية

التجارية ال يختمؼ عما ىو في المنشآت الخدمية مف حيث صافي الدخؿ في المنشآت 
حماد، عطية، مقابمة االيرادات بالمصروفات )، المفيوـ النيما يستنداف الى مبدأ المقابمة

 (.36، ص ـ1999
 (53-48، صـ2008)ابراىيـ، حجازي، : وتتكوف قائمة الدخؿ مف
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 مقابؿ تقديـ الخدمات أو عبارة عف األصوؿ التي تحصؿ عمييا المنشأة : االيرادات
 .  السمع التي تمثؿ النشاط الرئيسي لممنشأة

 رواتب )األصوؿ المستخدمة مقابؿ تقديـ السمع والخدمات مثؿ : المصروفات
 المصروفات اإلدارية(.، االستيالؾ، مصروؼ الكيرباء، االيجار، الموظفيف

 الربح(  عندما تزيد تحقؽ المنشأة صافي الدخؿ : صافي الدخؿ أو صافي الخسارة(
 .  االيرادات عف المصروفات

وتوضح ، توضح مصادر واستخدامات النقدية خالؿ الفترة المالية: قائمة التدفقات النقدية .3
، ص ـ1999)حماد، عطية، : رصيد النقدية بداية الفترة ونيايتيا وتصنؼ المعمومات الى

40.) 
 التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية  . 
 التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية  . 
 التدفقات النقدية مف األنشطة التمويمية  . 

تشتمؿ جداوؿ اضافية أو معمومات : قائمة االيضاحات والقوائم االخرى والمواد التفسيرية .4
ومف االمثمة ، مبنية أو مشتقة مف تمؾ القوائـ السابقة وتقارير ال تتضمنيا التقارير السابقة

)المعمومات المالية لمقطاعات الصناعية أو الجغرافية أو ايضاحات حوؿ أثار تغير 
وأيضا تقارير المديريف وتصريحات مجمس اإلدارة والتحميؿ والنقاش التي تطرحو  (األسعار
أو معمومات إضافية مالءمة لحاجات المستخدميف حوؿ بنود الميزانية وقائمة ، اإلدارة
عدـ التأكد التي تؤثر عمى المنشأة وأي موارد والتزامات غير وكذلؾ المخاطر و ، الدخؿ

 .  (54، صـ2008، حجازي، معترؼ بيا في الميزانية مثؿ احتياطات المعادف)ابراىيـ
 أىداف التقارير المالية  1.1.1

 : (94ص ، ـ2011، شاىيف)تيدؼ القوائـ المالية كما حددىا 
الخارجيف لمتقارير المالية التي تفيدىـ في اتخاذ توفير المعمومات الالزمة لممستخدميف  .1

 .  قرارتيـ
 .  توفير المعمومات التي تفيد بإمكانية التنبؤ بالمستقبؿ بالتدفقات النقدية المستقبمية .2
، مصدر األمواؿ، والمرونة، درجة السيولة)توفير المعمومات التي تفيد المنشأة في تحديد  .3

 .(ءة اإلدارةتقييـ كفا، االلتزامات تجاه الغير
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 : (319، صـ2009، وذكر )العميد
تقديـ معمومات عف المركز المالي واالداء والتغيرات في المركز المالي وتكوف مفيدة لقطاع  .1

 .  متخذي القرارات
حيث يتـ تحديد قدرة الوحدة عمي ، قياس أداء الوحدة المحاسبية عف طريؽ قائمة الدخؿ .2

 .  تحقيؽ أرباح نتيجة استخداـ مواردىا
 : ( بعض االىداؼ العامة171، صـ1990، وذكر )الشيرازي

 .  توفير المعمومات التي تفيد في ترشيد القرارات االستثمارية واالئتمانية .1
 .  توفير المعمومات التي تفيد في تقدير التدفقات المستقبمية .2
 .  توفير المعمومات التي تفيد في تقييـ أداء المنشأة وتحديد أرباحيا .3
عمومات تتعمؽ بمالحظات وتفسيرات اإلدارة والتقرير عف مسئولية اإلدارة وتقييـ توفير م .4

 .  كفاءتيا
لمتقارير المالية ىو توفير معمومات مالءمة ومفيدة ومناسبة  ا يمكننا القوؿ أنو اليدؼ الرئيسوىن

رنات والتقييـ لمستخدمي تمؾ التقارير بشكؿ سميـ ومبسط بحيث ال تفقد مينيتا إلجراء التنبؤات والمقا
وعمى مراجع ، لمتدفقات النقدية لتساعدىـ في اتخاذ قراراتيـ بالشكؿ المالئـ والسميـ وتقييميا

الحسابات مسئولية فحص الدفاتر والسجالت المحاسبية بيدؼ زيادة درجة الثقة في المعمومات التي 
 .  تتضمنيا تمؾ التقارير

االعتبارات اخذىا في الحسباف لتحقيؽ التقارير ( بعض 96-94، صـ2011، شاىيف)وأضاؼ 
 : المالية أىدافيا وىي

 : الظروؼ البيئية .1
فمثال في ، تؤثر االعتبارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في أىداؼ التقارير -

الدوؿ ذات االقتصاد الحر توجد أسواؽ مالية متطورة ونشطة لمتبادؿ تساىـ في تعزيز 
 .  تمؾ األىداؼ

عب االسواؽ دورًا رئيسيًا في توجيو المدخرات نحو االستثمار في الوحدات التي وتم  -
وتوفير المعمومات يزيد مف كفاءة ، تستخدـ الموارد بدرجة أكبر مف الكفاءة والفاعمية

 .  االسواؽ
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، المقرضوف الحاليوف والمرتقبوف، )المستثمريف الحاليوف: فئات مستخدمي التقارير المالية .2
 (لمورديف والعمالء والعامميفاىتمامات ا

ينظر لممستثمريف الحالييف الى التقارير المالية عمى انيا المصدر األساسي لممعمومات  -
التي تساعدىـ في اتخاذ قراراتيـ مف حيث استمرارية حيازتيـ لمحقوؽ التي يمتمكونيا 

 .  في المنشأة
كذلؾ المقرضوف الحاليوف والمرتقبوف ينظروف الى التقارير المالية المصدر االساسي   -

لممعمومات التي تساعدىـ عمى فيـ أوضاع المنشأة مف حيث منح االئتماف والضمانات 
وشروط السداد وتواريخ االستحقاؽ بمعني تقييـ قدرة المنشاة عمى توليد تدفقات نقدية 

 .  تضمف ليـ حقوقيـ
حوؿ مدى ربحية عالقاتيـ الحالية ، اىتمامات المورديف والعمالء والعامميفتنصب  -

وقدرة المنشأة عمى االستمرار في تحقيؽ احتياجات ىذه الفئات ، والمرتقبة مع المنشأة
 .  وتوليد تدفقات نقدية وضماف استمراريتيا

 : محدودية المعمومات التي توفرىا التقارير المالية .3
 .   يمكنيا توفير كؿ المعمومات الالزمة عف التغيرات واالحداثالتقارير المالية ال -
 .  المعمومات تتعمؽ بأحداث تاريخية وقعت فعاًل تستوجب اجراء التحميالت بشأنيا -
 .  ليس بمقدور المحاسبة الفصؿ بيف أداء المنشأة وأداء اإلدارة -
التي ال يمكف قياس  التقارير المالية ذات الغرض العاـ ال توفر معمومات عف المتغيرات -

 .  آثارىا المالية
 خصائص جودة التقارير المالية  1.1.6
لقد سعى المحاسبيف ومجالس الميف المنظمة الى العمؿ عمى تأصيؿ فكرة أف تحمؿ دومًا  

المعمومات المحاسبية قيمًا مضافة مفيدة لمتخذي القرارات ومف أجؿ المحافظة عمى ىذا التوجو 
اسبية الى وضع خصائص محددة يمـز أف تتصؼ بيا المعمومات المحاسبية تسارعت الييئات المح

 .  لكي تحافظ عمى إمدادىا لممستفيد بالمعمومات المفيدة
كمما كانت المعمومات المحاسبية قابمة لمفيـ والمالءمة والموثوقية والمقارنة كمما تمتعت التقارير 

 .  (ـ2009، الشامي)المالية بجودة عالية 
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(  وأكدتيا FASBتمؾ الخصائص التي حددىا مجمس معايير المحاسبة االمريكي )ومف اىـ 
 : (34-28ص، ـ1996، )جمعية المحاسبيف والمراجعيف الكويتييف

 : المعمومات مالءمةخاصية  -1
أي قدرة ، يقصد بيا وجود عالقة وثيقة بيف المعمومات المحاسبية واليدؼ مف انتاجيا        

المعمومات المحاسبية عمى مساعدة المستفيديف الخارجييف الذيف يمتمكوف جزء مف حقوؽ 
، الاليذ)الممكية لمشركة مف اتخاذ القرارات المتعمقة باالحتفاظ بالعالقة الحالية لمشركة أو تغييرىا 

، ذأف تكوف المعمومات المحاسبية ذات صمة بالقرار المتخو  (ـ2013 ، الشوبكي، حمداف
قد تتوفر معمومات ولكنيا غير مؤثرة في القرار ىنا تعتبر ، ويجب أف تكوف مؤثرة في القرار
وتساعد المعمومات المالءمة متخذي القرارات عمى عمؿ ، غير مالءمة لمثؿ ىذه القرارات
وأف تعبر ، بناًء عمي المعمومات المتعمقة بالماضي والحاضر، تنبؤات مستقبمية وتحديد الوضع

 .  ومات بصدؽ عف األحداث والظواىر التي وقعتالمعم
 : ( بأف  المالءمة تتكوف مف ثالث عناصرـ2011، وذكر )الدوري

  أف يكوف ليا تغذية عكسية بمعني أف تمكف متخذي القرار مف تقييـ صحة ودقة
 .  قراراتيـ السابقة

 في اتخاذ  حيث متخذ القرار ال يممؾ وقت ال نيائي، توفر المعمومات بالوقت المناسب
 .  ويجب توفر المعمومات وقت الحاجة بسرعة، قراراتو

 بحيث المستخدميف يستطيعوف عمؿ تنبؤات ، أف يكوف لممعمومات قيمة تنبؤيو
 .  مستقبمية مبنية عمى المعمومات المتاحة

 خاصية الثقة )التمثيؿ الصادؽ(: -2
ويتفؽ جؿ ، مف الثقةيفترض أف تتصؼ المعمومات المحاسبية الُمنتجة بدرجة عالية      

عمماء المحاسبة أنو يقتضي لمرقي بدرجة الثقة بالمعمومة أف تكوف خالية مف األخطاء 
 .  (116، ص ـ2009، وأف ال تكوف منحازة وال تتأثر بسموؾ وطباع منتجيا )الحميد، المتعمدة

التقارير تشير ىذه الخاصية الى درجة اعتماد متخذ القرار عمى المعمومات المتوفرة في 
فيي تشير الى درجة ثقة واطمئناف متخذ القرار بصحة المعمومات الواردة في ، المحاسبية

وتزداد درجة الثقة واالطمئناف بالمعمومات المحاسبية اذا كانت قابمة ، التقارير المحاسبية
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ؼ دققة مف قبؿ طر فمف البدييي أف تكوف المعمومات الم، لمتحقيؽ وخالية مف التحيز واالخطاء
 ، مف المعمومات  غير  المدققة أو المدققة مف طرؼ داخمي خارجي أكثر مصداقية

 .  وتتحقؽ ىذه الخاصية عند خمو المعمومات مف االخطاء المقصودة والغير مقصودة
 : (201ص، ـ1990، وتتكوف ىذه الخاصية مف ثالث مقومات )الشيرازي

 .  الصدؽ في التعبير عف الظواىر .1
 .  . حياد المعمومات3         .  المعمومات امكانية التثبت مف .2
 : خاصية القابمية لمفيـ -3

وواضح  تخدمي التقارير المالية بشكؿ سمسأف يتـ فيـ المعمومات المحاسبية مف قبؿ مس
وأف تتالءـ مع مستوى ، وأف تخمو المعمومات الواردة في التقارير المحاسبية مف التعقيد، ومفيوـ

، وىناؾ أطراؼ عديدة تستخدـ التقارير المالية ، التقارير المالية الفيـ المحاسبي لمستخدمي
ولكف ىذا ال يعني أف يتـ تبسيط المعمومات المحاسبية لدرجة تفقدىا مصداقيتيا ومينية المُعد 

  (.ـ1990)الشيرازي، . ليا
إنو مف المفترض أف يكوف لدى المستخدميف مستوى معقوؿ مف المعرفة باألعماؿ 

كما لدييـ الرغبة في دراسة المعمومات بقدر معقوؿ مف ، القتصادية والمحاسبيةوالنشاطات ا
 .  (10ص ، ـ2008، حجازي، العناية )ابراىيـ

يجب عمى مف يقوموف بإعداد القوائـ المالية أف يكوف عمى عمـ مف قدرات مف يستخدموف 
يكفؿ إبالغ البيانات ىذه القوائـ وحدود تمؾ القدرات وذلؾ حتى يتسنى تحقيؽ االتصاؿ الذي 

 .  (351، صـ2009، التي تشمميا تمؾ القوائـ )الحميد
 : خاصية القابمية لممقارنة -4

وما يتطمبو ذلؾ مف ثبات في تطبيؽ الطرؽ واألساليب ، أف تكوف المعمومات قابمة لممقارنة    
أو المقارنة بيف وعادة تتـ ىذه المقارنات بيف نتائج الفترات لنفس الوحدة المحاسبية ، المحاسبية

 (.112، ص ـ2011، شاىيف)نتائج الوحدات المحاسبية المختمفة 
لكي تكوف المعمومات مفيدة لمتخذ القرار يجب أف تسمح بإجراء المقارنات في نفس القطاع     

حيث يسمح ذلؾ بالوقوؼ عمى الوضع الحقيقي لمشركة مقارنة مع القطاع الذي ، أو الصناعة
بحيث يتـ تحديد أسباب ، الفجوة بيف أداء الشركة والقطاع الذي تعمؿ فيووتحديد ، تعمؿ فيو
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وتحديد أسباب التفوؽ في حالة أداء ، تفوؽ أداء القطاع عمى أداء الشركة في حالة التراجع
   (.ـ2011)الدوري، الشركة أعمى مف أداء القطاع

 دور لجان التدقيق  1.1.7
ليس ليا سمطة اتخاذ ، فرعية مف لجاف مجمس اإلدارةلجنة : تعريف لجان التدقيق 1.1.7.1

وغالبًا ما يوصؼ عمميا ، القرارات وتتكوف مخرجات أعماليا مف تقارير وتوصيات لمجمس اإلدارة
وبالرغـ مف أنيا تقوـ بدور رقابي ولكف دورىا الرئيسي ، باستخداـ كممات ذات طابع ومفيوـ عاـ

 (. Spira, 2003, p182تقاريرىا الى المساىميف ) دوف أف يحؽ ليا أف توجو، يبقي استشاري
حيث تتكوف مف أعضاء ، لجنة منبثقة عف مجمس اإلدارة (38ص، ـ2013، قديح)وأيضا عرفيا 
تعمؿ ، تتوفر لدى بعضيـ خبرة مالية، حجميا ثالثة أو خمسة أو سبعة أعضاء، غير تنفيذييف

ومسئوليتيا تتمثؿ في فحص التقارير المالية كحمقة وصؿ بيف اإلدارة والمدقؽ الداخمي والخارجي 
 .  وكذلؾ التأكد مف مدى فاعمية إجراءات كال مف التدقيؽ الداخمي والخارجي، المرحمية والسنوية

 :دور لجان التدقيق عمى نظام الرقابة الداخمية 1.1.7.1
فيذا يعني أف يعتبر التدقيؽ الداخمي لو دور في تقديـ تقارير تعتمد عمييا لجاف التدقيؽ  

عممية المحافظة عمى رأس امواؿ المنشأة ومعرفة كفاءة استخداـ تمؾ األمواؿ والتي ترتبط باستقرار 
 ( 202ص ، ـ2013، وتطور المنشأة ىي مف واجبات المدقؽ الداخمي )المطارنة

حيث يقع عمى عاتؽ لجاف التدقيؽ فحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية ومناقشتو مع إدارة  
وتساعد في تعييف موظفي قسـ التدقيؽ الداخمي وترقيتيـ ، الشركة والقائميف بوظيفة التدقيؽ الداخمي

، كمتـو)وفحص نشاطات وأداء وظيفة التدقيؽ الداخمي ومراجعتيا وتحديد أتعابيـ ، وفقًا لكفاءتيـ
 .  (ـ2014

 : دور لجان التدقيق عمى جودة التقارير المالية 1.1.7.1
لجاف التدقيؽ بدور حيوي في ضماف جودة التقارير المالية وتحقيؽ الثقة في المعمومات تقوـ        

   (.70، صـ2013)قديح، المحاسبية نتيجة لما تقـو بو مف تطبيؽ لقواعد الحوكمة
وال يوجد اتفاؽ عاـ عمي مضموف ومحددات ، يكتنؼ مفيوـ جودة التقارير المالية غموضاً       

نتيجة لجودة جميع ، انو يمكف القوؿ بأف التقارير المالية التي تتسـ بالجودةاال ، ىذا المصطمح
فال يمكف أف تتحقؽ الجودة وحدىا دوف تكامؿ ، المنظمات المينية، المدققيف، األطراؼ منيا اإلدارة

بؿ يجب أف تتضمف ما يقـو بو المدقؽ الخارجي والداخمي ولجاف التدقيؽ إلضفاء ، األطراؼ
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ففي النياية تعمؿ كؿ مف اإلدارة التنفيذية والمدقؽ الخارجي ولجاف ، ى التقارير الماليةالمصداقية عم
حيث يعد ذلؾ ىو اليدؼ مف الجودة في ، التدقيؽ عمى مقابمة توقعات مستخدمي التقارير المالية

 .  (ـ2005، الديسطي)مجاؿ التقرير المالي 
تكمف أىمية لجاف التدقيؽ بفضؿ موقعيا ومتابعتيا لمقوائـ المالية ومراجعة  يرى الباحث        

السياسات المحاسبية المستخدمة والتأكد انو تـ االفصاح عف السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة 
ي وتعتبر حمقة الوصؿ بيف المدقؽ الداخم، في اعداد التقارير المالية  وتقييميا لنظاـ الرقابة الداخمي

حيث تساعد عمى تقميؿ األخطاء وتخفيضيا والحد مف االعماؿ الغير قانونية ، والخارجي واإلدارة
مما ينعكس ، مما يعطي مصداقية أكبر لمقوائـ المالية فيزيد مف جودتيا ، التي تؤدي الى االحتياؿ

صدؽ الف المراجع الخارجي يعتمد عمي ، بالشكؿ االيجابي في تحسيف جودة التدقيؽ الخارجي
فيزيد ذلؾ مف الثقة بيف المستثمريف والمساىميف ومجمس ، وعدالة القوائـ المالية وابداء رأي نظيؼ

 .  إدارة الشركة
 العالقة بين كفاءة االستثمار و جودة التقارير المالية  1.1.8
لية تكمف العالقة في مدى صدؽ وصحة ومالءمة المعمومات المالية الواردة في التقارير الما       
والذي ، ومدى الثبات واالستقرار في معدالت نمو اإليرادات والتدفقات النقدية لمشركة، لمشركات

، يؤدي الى تخفيض حالة عدـ التأكد وزيادة ثقة مستخدمي القوائـ المالية وخفض تكاليؼ التمويؿ
دفقات النقدية مما يزيد مف قدرة متخذي القرارات في التقدير الصحيح والدقيؽ لإليرادات وأيضا لمت

وىذا يساعد عمى زيادة قدرة اإلدارة في تحديد االختيارات االستثمارية المناسبة واختيار ، المتوقعة
 .  (50ص، ـ2016، النجار)مما يساىـ في زيادة كفاءة االستثمار ، أفضميا
اف طبيعة المعمومات ودرجة مصداقيتيا وتطبيقيا وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية التي       

تتضمنيا تقارير الشركات عف نشاطاتيا ستمعب دورًا ميمًا في تعزيز ثقة المستثمريف وخاصة 
           أصحاب رؤوس األمواؿ الكبيرة ويحسف مف اختيار قراراتيـ لممشروع دوف حدوث شؾ وسيزيد مف 

 .  (41ص، ـ2016، السامرائي)درجة المنافسة لمشركة مما يعتبر كفاءة االستثمار 
وبالتالي زيادة ، تساعد زيادة جودة التقارير المالية عمى خفض مشاكؿ عدـ تماثؿ المعمومات      

مما يدعـ قدرة الشركة عمى زيادة استثماراتيا بتكاليؼ اقتراض أقؿ مف الشركات ، ثقة المستثمريف
، نصر)خرى التي تتميز بجودة تقارير منخفضة وىذا يعمؿ عمى زيادة كفاءة االستثمار األ

 .  (11ص، ـ2015، والصيرفي
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أف المستثمريف يعتمدوف بشكؿ أساسي في قراراتيـ االستثمارية عمى التقارير  ويرى الباحث      
يناسبيـ سواء االستمرار في نفس وبناًء عمييا يتـ أخذ قراراتيـ بالشكؿ الذي ، المالية المنشورة

وىذا بدوره يعتمد عمى مدي عدالة القوائـ ، الشركة أو الذىاب الي فرص استثمارية جديدة
حيث يساىـ نظاـ الرقابة الداخمية والتدقيؽ الداخمي والضبط الداخمي ، ومصداقيتيا لمواقع وجودتيا

وىذه  ، لمالية مف خالؿ الرقابة المحاسبيةداخؿ المنشأة مف المساىمة في مراقبة الحسابات والقوائـ ا
مما يعطي جودة ومصداقية أكبر ، االجراءات تقمؿ مف األخطاء سواء المقصودة أو غير المقصودة

 .  مما يزيد مف ثقة المستثمريف وقرارتيـ االستثمارية، لمقوائـ المالية
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 جودة التقارير الماليةأثر نظام الرقابة الداخمية عمى المبحث الثالث: 
لذلؾ تعتبر ، تنشر عمى شكؿ قوائـ مالية، تعتبر البيانات المحاسبية ىي نتائج أعماؿ المنشأة 

تمؾ المعمومات ىي المصدر الرئيسي لممستثمريف الخارجييف في اتخاذ القرارات االستثمارية 
ف الضعؼ في تمؾ البيانات وا، والمفاضمة في االستثمار بيف الشركات لقوائـ يزيد مف مخاوؼ وا 

 .  المستثمريف وبالتالي يصعب اختيار االستثمار في الشركة
وأف المستثمريف ، يعد نظاـ الرقابة خط الدفاع الرئيسي لموقاية مف إعداد التقارير االحتيالية      

ي وعمى اإلدارة أف تعترؼ بمسئوليتيا ف، بحاجة لمعرفة نتائج اجراء تقييـ لمدى قوة ىذا النظاـ
المحافظة عمى تطبيؽ نظاـ الرقابة الداخمية عمى إعداد التقارير المالية وأنو مف الضروري وجود 

كذلؾ توفير تأكيدات مسئولة بالموافقة ، مقاييس يمكف عمي أساسيا تقييـ فاعمية الرقابة الداخمية
الخارجي يجب أف عمى العمميات المالية المعموؿ بواسطة ادارة المنشأة ومع ىذا فاف تقرير المدقؽ 

يتضمف نقاط الضعؼ اليامة في نظاـ الرقابة الداخمية وعميو الحصوؿ عمى فيـ كاؼ لييكؿ الرقابة 
جراءات الرقابة لتخطيط عممية التدقيؽ  الداخمية الذي يتضمف الرقابة والمدقؽ والنظاـ المحاسبي وا 

 .  (ـ2005، )جربوع
الحد مف  ي الشركات المساىمة دورًا ىامًا فيتمعب إجراءات الرقابة الداخمية المطبقة ف     

ويتفاوت قوة نظاـ الرقابة الداخمية مف شركة ألخرى ويعتمد ذلؾ ، مقصودة األخطاء المقصودة وغير
وتكمف أىمية الرقابة كما ذكرنا سابقًا ليس ، عمي كبر حجـ نشاطيا وكفاءة الموظفيف ومؤىالتيـ

ب دورًا رئيسيًا في تعزيز مصداقية وجودة التقارير بؿ تمع، فقط اكتشاؼ األخطاء واالختالسات
لذلؾ وجود نظاـ رقابي قوي وفعاؿ يقمؿ ، وجودة التقارير المالية تؤثر في قرارات المستثمريف، المالية

الف المعمومات المحاسبية الواردة في ، مف اختبارات المدققيف وتقميؿ الخوؼ لدي المستثمريف
الخ( لذلؾ  ..    المستثمريف، الضرائب، الحكومة)التقارير المالية تستخدـ مف قبؿ جيات عديدة 

    .  لضماف صحة القرارات المبنية عمى تمؾ المعمومات، يستدعي أف يتوفر فييا الجودة
، االنشطة الرقابية، البيئة الرقابية)وناتيا لذلؾ جاءت الدراسة لقياس أثر نظاـ الرقابة الداخمية بمك

عمي جودة التقارير المالية  (والمراقبة والضبط الداخمي، المعمومات واالتصاؿ، تقييـ المخاطر
 .  (والقابمية لممقارنة، القابمية لمفيـ، التمثيؿ الصادؽ، )مالءمة المعمومات
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  ثالثالالفصل 
 منيجية الدراسة

 مقدمة 1.1
جراءاتيا محورًا رئيسيًا حيث يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي  تعتبر منيجية الدراسة وا 
لمدراسة، وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى 

متعمقة بموضوع الدراسة تحقيقًا ألىداؼ الدراسة، النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة ال
جراءاتيا حيث سيتناوؿ ىذا الفص ؿ توضيح لذا ييدؼ ىذا الفصؿ إلى بياف منيجية الدراسة وا 

، ووصؼ مجتمع الدراسة وحجمو، وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة ألسموب الدراسة المستخدـ
لإلجراءات  اً وثباتيا، ويتضمف الفصؿ وصف وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا ومدى صدقيا

التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيا. وأخيرًا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد 
 الباحث في تحميؿ الدراسة.عمييا 
 الدراسة منيجية 1.1

الوصفي استخدـ المنيج تـ عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد  بناءً 
التحميمي، والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر 

 . عنيا تعبيرًا كيفيًا وكمياً 
 طرق جمع البيانات 1.1

 عمى نوعيف مف البيانات: اعتمدت الدراسة
حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظري لمدراسة لمبحث  مصادر البيانات الثانوية: .1

إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات 
العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

 شبكة اإلنترنت.ى مالدراسة، وبعض المواقع ذات الصمة ع
نظرا العتقاد الباحث بعدـ قدرة المصادر الثانوية عمى تغطية  مصادر البيانات األولية: .2

االستبياف إلى استخداـ المصادر األولية مف استخداـ  البحث بشكؿ كامؿ فسوؼ يتـ المجوء
 .كأداة رئيسية لمدراسة في جمع البيانات ودراسة الحالة



  

56 

 

 مجتمع الدراسة 1.1
الشػركات المسػاىمة المدرجػة فػي بورصػة فمسػطيف، والبػالغ عػددىـ  فػي ع الدراسةتمثؿ مجتم

 ( شركة مساىمة.48)
 عينة الدراسة 1.1

لكؿ  ، وتـ ارساؿ استبانتيفةالكتروني تصميـ استبانةو  استخداـ أسموب المسح الشامؿ، تـ
القابمة وتـ استرداد  (96كتروني، ولقد بمغ عدد االستبانات المرسمة لمشركات)شركة بالبريد االل

 ( استبانة مف المجموع.  70لمتحميؿ )

 أداة الدراسة  1.6
" دراسة  أثر نظام الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير الماليةتـ إعداد استبانة حوؿ " 

 تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف.
 :التالي النحو عمى ىيو  رئيسية، أقساـ عشرة مف الدراسة انةاستب تكوفوت

العمر، سنوات الخبرة، المؤىؿ العممي، ) لممستجيب العامة المعمومات عف عبارة: األوؿ القسـ
 .التخصص العممي، الشيادات المينية، المسمى الوظيفي، الدورات التدريبية في الرقابة الداخمية(

 ( فقرات.7ويتكوف مف ) )البيئة الرقابية(لمدراسة  وىو عبارة عف المحور األوؿ: الثاني القسـ
 ( فقرات.6ويتكوف مف ) )األنشطة الرقابية( لمدراسة وىو عبارة عف المحور الثاني: لثالثا القسـ
 ( فقرات.6ويتكوف مف ) )تقييـ المخاطر(لمدراسة  وىو عبارة عف المحور الثالث: رابعال القسـ
 ( فقرات.5ويتكوف مف ) )المعمومات واالتصاؿ(وىو عبارة عف المحور الرابع لمدراسة  :الخامس القسـ
 ( فقرات.6ويتكوف مف ) )المراقبة( لمدراسة وىو عبارة عف المحور الخامس: السادس القسـ
 ( فقرات.6ويتكوف مف ) )مالءمة المعمومات( وىو عبارة عف المحور السادس لمدراسة: السابع القسـ
 ( فقرات.6ويتكوف مف ) (التمثيؿ الصادؽ) وىو عبارة عف المحور السابع لمدراسة: الثامف القسـ
 ( فقرات.5ويتكوف مف ) (القابمية لمفيـ) وىو عبارة عف المحور الثامف لمدراسة: التاسع القسـ
 فقرات.( 4ويتكوف مف ) (القابمية لممقارنة) وىو عبارة عف المحور التاسع لمدراسة: العاشر القسـ

لقيػاس اسػتجابات المبحػوثيف لفقػرات االسػتبياف حسػب جػدوؿ  خماسػي ليكرت وقد تـ استخداـ مقياس
(3.1:) 
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 مقياسال(: درجات 3.1جدول )

 غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة
غير موافق 

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 
  صدق االستبانة 1.7

 ـ،2101 ما وضع لقياسو" )الجرجاوي، انةاالستبصدؽ االستبانة يعني " أف يقيس   
لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف  تبانة(، كما يقصد بالصدؽ "شموؿ االس015ص

كؿ مف يستخدميا" ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة ل
 بطريقتيف: االستبانة(. وقد تـ التأكد مف صدؽ 079ـ، ص2110 )عبيدات وآخروف،

 المحكمين "الصدق الظاىري":االستبانة من خالل صدق  -0
 لمحاسبةمتخصصيف في ا (8) عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف االستبانةتـ عرض 

جراء ما يمـز مف حذؼ آلراء المحكميف و  وتـ االستجابة(، 0وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) ا 
كما ىو موضح  في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائيةوتعديؿ 

 .(2بالمحمؽ رقـ)

 صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوال: االتساق الداخمي 

 "البيئة الرقابية المحور "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 3.2جدوؿ )يوضح 
 1015، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية حوروالدرجة الكمية لمم

 ≥α صادقا لما وضع لقياسو. حوروبذلؾ يعتبر الم 
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 ممحور" والدرجة الكمية لالبيئة الرقابية " األول محورال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات :(3.2جدول )

 الفقرة م

 معامل بيرسون

 لالرتباط

االحتمالية  القيمة
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.766 يوجد نظاـ رقابي فعاؿ يساىـ في حماية األصوؿ مف السرقة واالختالس 

2.  
 0.000* 0.742 تقـو اإلدارة بتقييـ السياسات واإلجراءات الموضوعة مف قبميا 

3.  
 0.000* 0.705 يوجد داخؿ الشركة دليؿ إجراءات يوضح الدور الرقابي لكؿ موظؼ

4.  

توزيع صالحيات ومسئوليات وفصؿ لمواجبات لمموظفيف ووجود تسمسؿ يوجد 
ُإداري واضح

0.573 *0.000 

5.  

تقـو لجاف التدقيؽ بفحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمي ومناقشتو مع مجمس 
 اإلدارة والمدقؽ الداخمي 

0.766 *0.000 

6.  

ييتـ المراجع الخارجي في تقييـ نظاـ الرقابة الداخمي وتحديد نقاط القوة 
 والضعؼ 

0.768 *0.000 

7.  
 0.000* 0.655 يوجد نظاـ رقابي الكتروني لجميع أنشطة المنشأة  

 .α  ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

ــة  "حػػورم( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 3.3جػػدوؿ )يوضػػح  " االنشــطة الرقابي
 1015، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى معنويػػة حػػوروالدرجػػة الكميػػة لمم

≥α  صادقا لما وضع لقياسو. محوروبذلؾ يعتبر ال 

 حورالكمية لمم" والدرجة  االنشطة الرقابية  " الثاني حورمالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.3جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
يساهنًُظامُالرقاتحُالذاخليحُداخلُالشركحُُفيُهٌعُاألخطاءُقثلُوقىعهاُ

 أوُحذوثها
0.599 *0.000 
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 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

2.  
 0.000* 0.667 يتـ استشارة لجنة التدقيؽ عند إعداد القوائـ المالية وتقـو بفحصيا

 0.000* 0.772 اإلدارجُالتقاريرُالرقاتيحُتعولُهقارًاخُلفتراخُساتقحُللشركحتستخذمُ  .3

 0.000* 0.781 تشولُالتقاريرُالرقاتيحُتىصياخُوهقترحاخُلتطىيرُالعول  .4

 0.000* 0.762 تسعىُاإلدارجُلتطىيرُالٌظنُالرقاتيحُوتذريةُالكادرُتشكلُهؤهل  .5

 0.000* 0.496 األًشطحُالرقاتيحيقىمُالوذققُالذاخليُتفحصُوتقيينُفعاليحُ  .6

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *

ــيم المخــاطر   "المحػػور( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات 3.4جػػدوؿ )يوضػػح  " تقي
≤  1015، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسػتوى معنويػة محوروالدرجة الكمية لم

α صادقا لما وضع لقياسو. محوروبذلؾ يعتبر ال 

 ممحور" والدرجة الكمية ل تقييم المخاطر  "  الثالث محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.4جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.661 يتـ تحديد العوامؿ التي تزيد مف المخاطر وتقدير أىميتيا 

2.  
 0.000* 0.663 تقـو اإلدارة باتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة المخاطر 

3.  
 0.000* 0.706 يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر 

4.  
 0.000* 0.739 تساىـ لجنة التدقيؽ في تقييـ المخاطر 

5.  
 0.000* 0.512 ييتـ المدقؽ الخارجي بمخاطر التالعب في القوائـ المالية 

6.  

تشمؿ أنظمة الرقابة وجود خطة طوارئ لضماف سير العمؿ تضمف عدـ 
 التوقؼ

0.740 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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" المعمومات واالتصال  محور "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 3.5جدوؿ )يوضح 
  α≤ 1015والدرجة الكمية لممحور، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلؾ يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.

 محورالكمية لم" والدرجة المعمومات واالتصال  " الرابع محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.5جدول )

 م

 الفقرة

 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.009* 0.731 النظاـ المالي المستخدـ محكـ ودقيؽ 

2.  

يتوفر لدى الموظفيف الفيـ الكافي لمسياسات واإلجراءات المتعمقة بنظاـ 
 الرقابة الداخمية مف قبؿ الموظفيف 

0.754 *0.000 

3.  
 0.000* 0.835 يساىـ النظاـ الرقابي في تعزيز الثقة في التقارير المالية 

4.  

يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بكامؿ الصالحيات في الوصوؿ الى 
 السجالت والوثائؽ 

0.839 *0.000 

5.  

تتوفر قنوات اتصاؿ فعالة تضمف فيـ كافة الموظفيف لمسياسات 
 الداخميةواإلجراءات المتعمقة بنظاـ الرقابة 

0.794 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

المراقبة والضبط  " محور( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات 306جدوؿ )يوضح 
، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية حور" والدرجة الكمية لممالداخمي 

1015 ≥α   صادقا لما وضع لقياسو. المحوروبذلؾ يعتبر 
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 محور" والدرجة الكمية لمالمراقبة والضبط الداخمي  " الخامس محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(6.3جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.648 تقـو الشركة بمتابعة أوجو القصور في النظاـ الرقابي 

2.  
 0.000* 0.790 تقـو الشركة بمعالجة القصور في نظاـ الرقابة وتطوير العمؿ 

3.  
 0.000* 0.751 يتـ تطوير نظاـ الرقابة الداخمية بما يتالءـ مع الظروؼ الجديدة 

4.  
 0.000* 0.759 يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بالخبرة والتأىيؿ العممي 

5.  
 0.000* 0.765 يتمتع المدقؽ الداخمي بالحياد 

6.  

يقمؿ الدوراف الوظيفي احتماالت حدوث تزوير وغش في التقارير 
 المالية

0.539 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" مالءمة المعمومات  ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محور "3.7)جدوؿ يوضح 
  α≤ 1015والدرجة الكمية لممحور، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلؾ يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممحورمالءمة المعمومات "  السادس محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.7جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.643 يتوفر معمومات مالية كافية وقت الحاجة ليا 

2.  
 0.000* 0.666 تساىـ المعمومات المالية ببناء التوقعات والتنبؤات المستقبمية 

3.  

تعبر المعمومات الواردة في القوائـ المالية بصدؽ عف األحداث الخاصة 
 بالشركة كما حدثت 

0.713 *0.000 
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 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

4.  

تتوفر المعمومات بالوقت المناسب عند الحاجة ليا وطمبيا مف قبؿ 
 المستفيديف 

0.810 *0.000 

5.  

يوجد نظاـ محاسبي سميـ واجراءات وقائية سميمة تساىـ في حؿ 
 المشكالت التي تواجو العمؿ 

0.826 *0.000 

6.  
 0.000* 0.644 تعتبر المعمومات المالية التي يتـ توفرىا ذات أىمية نسبية لمتخذ القرار

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" التمثيل الصادق  االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محور "( معامؿ 3.8جدوؿ )يوضح 
  α≤ 1015، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية محوروالدرجة الكمية لم

 وبذلؾ يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممحورالتمثيل الصادق "  السابع محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.8جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.668 تتميز القوائـ المالية بالدقة والخمو مف االنحرافات واألخطاء الجوىرية

2.  
 0.000* 0.780 تعبر المعمومات المالية عف المركز المالي العادؿ لمشركة 

3.  
 0.000* 0.798 تتمتع المعمومات المحاسبية بدرجة عالية مف المصداقية والشفافية 

4.  
 0.000* 0.825 يتمتع مف يقـو بإعداد التقارير المالية بالكفاءة 

5.  
 0.000* 0.841 تتوفر العناية المينية عند إعداد التقارير المالية 

6.  
 0.000* 0.736 تتمثؿ المعمومات المالية بصدؽ تمثيميا لمظواىر المراد التقرير عنيا 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *
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" القابمية لمفيم  " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات محور309جدوؿ )يوضح 
  α≤ 1015، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية محوروالدرجة الكمية لم

 وبذلؾ يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.

 " والدرجة الكمية لممحورالقابمية لمفيم "  الثامن محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(6.3جدول )

 الفقرة م

 معامل بيرسون

 لالرتباط

االحتمالية القيمة 
(Sig). 

0.  

يتـ عرض المعمومات في القوائـ المالية بشكؿ مفيـو خالؿ استخداـ 
 المصطمحات المتداولة 

0.681 *0.000 

2.  
 0.000* 0.800 ُبعد المعمومات المالية عف التعقيد والمصطمحات المعقدة 

3.  
 0.000* 0.795 تتالءـ المعمومات مع مستوى الفيـ المحاسبي لمستخدمي التقارير

4.  
 0.000* 0.759 يتـ فيـ المعمومات المالية مف قبؿ مستخدمييا بشكؿ ُمبسط 

5.  
 0.000* 0.710 يتـ عرض المعمومات بعيدًا عف التكرار الذي يؤدي الى سوء الفيـ 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

" القابمية لممقارنة  فقرات محور "( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف 3.10جدوؿ )يوضح 
  α≤ 1015والدرجة الكمية لممحور، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 وبذلؾ يعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.

 محوروالدرجة الكمية لم" القابمية لممقارنة  " التاسع محورالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.10جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

0.  
 0.000* 0.546 ثبات في تطبيؽ الطرؽ واألساليب المحاسبية المستخدمة  

2.  

يمكف مقارنة المعمومات المحاسبية مع أداء شركات أخرى تعمؿ في نفس 
 القطاع

0.700 *0.000 
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 الفقرة م
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

3.  

التأكد مف تطبيؽ وثبات السياسات والمبادئ تقـو لجنة التدقيؽ مف 
 المحاسبية

0.805 *0.000 

4.  

تساىـ المعمومات المالية في تقييـ صحة القرارات السابقة وتقييـ األحداث 
 السابقة

0.710 *0.000 

 α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة   *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد يعتبر 

الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  ورحامف م حوراألداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ م
 ، وقد تـ ذلؾ عمى النحو التالي:االستبانة

عند دالة إحصائيًا  ستبانةاال حاور( أف جميع معامالت االرتباط في جميع م3.11يبيف جدوؿ )
 صادقو لما وضع لقياسو. االستبانة حاورعتبر جميع متوبذلؾ   α≤ 1015مستوى معنوية 

 لالستبانةوالدرجة الكمية  حاور االستبانةمن م حورمعامل االرتباط بين درجة كل م :(3.11جدول )

 المحور \حورالم
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.820 الرقابية البيئة

 0.000* 0.903 االنشطة الرقابية

 0.000* 0.879 تقييـ المخاطر

 0.000* 0.820 المعمومات واالتصاؿ

 0.000* 0.900 المراقبة والضبط الداخمي

 0.000* 0.847 مالءمة المعمومات
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 المحور \حورالم
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 (.Sig)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.805 التمثيؿ الصادؽ

 0.000* 0.687 القابمية لمفيـ

 0.000* 0.714 القابمية لممقارنة

  االستبانةثبات  1.8
 Cronbach's Alpha معامؿ ألفا كرونباخثبات االستبانة مف خالؿ  اختبارتـ        

Coefficient( 3.12، وكانت النتائج كما ىي مبينة في جدوؿ.) 

 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  :(3.12جدول )
 الصدق الذاتي* معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات محورال

 0.915 0.837 7 الرقابية البيئة

 0.879 0.773 6  االنشطة الرقابية 

 0.871 0.758 6 تقييـ المخاطر

 0.921 0.849 5 المعمومات واالتصاؿ

 0.895 0.801 6 المراقبة والضبط الداخمي

 0.902 0.813 6 مالءمة المعمومات

 0.931 0.867 6 التمثيؿ الصادؽ

 0.896 0.803 5 القابمية لمفيـ

 0.890 0.792 4 القابمية لممقارنة

 0.981 0.963 51 معا حاورجميع الم

 *الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ     
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( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ 3002جدوؿ )واضح مف النتائج الموضحة في 
(. وكذلؾ قيمة 0.963) االستبانة(، بينما بمغت لجميع فقرات 0.867،0.758)حيث تتراوح بيف  حورم

 االستبانة(،  بينما بمغت لجميع فقرات 0.931،0.871)بقيمة  حورالصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ م
 . وداؿ إحصائياً ( وىذا يعنى أف الثبات مرتفع 0.981)

( قابمػة لمتوزيػع. ويكػوف الباحػث 2في صورتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ ) االستبانةوبذلؾ تكوف 
وصػػالحيتيا  االسػتبانةالدراسػة ممػػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػػة بصػحة  اسػتبانةقػد تأكػد مػف صػػدؽ وثبػات 

 لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل 1.9

 Statistical Packageمػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي  االسػتبانةتـ تفريغ وتحميؿ 

for the Social Sciences  (SPSS). 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .4

ساب االتساؽ . وقد استخدمو الباحث لحيقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف
 الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة .

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .5
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد استخدمو الباحث لمتأكد مف  3وصمت إلى درجة الحياد وىي 

 داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة .
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  رابعالفصل ال
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة 1.1
، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل

والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ  االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
العمر، سنوات الخبرة، المؤىؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى البيانات الشخصية التي اشتممت عمى )

العممي، التخصص العممي، الشيادات المينية، المسمى الوظيفي، الدورات التدريبية في الرقابة 
الدراسة، إذ تـ استخداـ  استبانةات المجمعة مف تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيان (، لذاالداخمية

لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ  (SPSS)برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية  1.1
  الفئة العمريةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 

 الفئة العمرية(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.1)جدول 
 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية

 33.8 24 30أقؿ مف 

 32.4 23 سنة        35ألقؿ مف  30مف 

 25.4 18 سنة 45ألقؿ  35مف 

 8.5 6 سنة 45أكبر مف 

 100.0 71 المجموع

% 32.4، 30أقؿ مف أعمارىـ % مف عينة الدراسة 33.8( أف ما نسبتو 4.1يتضح مف جدوؿ )
،  سنة 45ألقؿ  35مف مف أعمارىـ % تتراوح 25.4، سنة 35ألقؿ مف  30مف أعمارىـ تتراوح 
، وىذا يعطي مؤشر باعتماد الشركات المساىمة العامة سنة 45أكبر مف أعمارىـ  %8.5بينما 

 بنسبة أكبر.المدرجة في بورصة فمسطيف عمى فئة الشباب في التوظيؼ 
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  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب 

 سنوات الخبرة(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 26.8 19 سنوات فأقؿ 5

 39.4 28 سنوات 10أقؿ مف  – 6

 23.9 17 سنة 15أقؿ مف  -10

 9.9 7 سنة فأكثر 15

 100.0 71 المجموع

، سػػنوات فأقػػؿ 5سػػنوات خبػػرتيـ % مػػف عينػػة الدراسػػة 26.8( أف مػػا نسػػبتو 4.2مػػف جػػدوؿ )يتضػػح 
% مػف عينػة 23.9، سػنوات 10أقؿ مف  – 6سنوات خبرتيـ تتراوح بيف % مف عينة الدراسة 39.4

سػنوات % مػف عينػة الدراسػة 9.9، بينمػا سػنة 15أقػؿ مػف  -10سنوات خبػرتيـ تتػراوح بػيف الدراسة 
 35سنة فأكثر، وىذا يؤكد بأف الشركات المساىمة تعتمد عمى فئة الشباب وىـ مػا دوف  15خبرتيـ 

، وحػديثي سػنة وىػذا مؤشػر جيػد 05-6% مف موظفي الشركات لدييـ خبػرات مػف 6303بنسبة  عاـ
 التخرج، لذلؾ نمحظ خبراتيـ متوسطة.

  المؤىل العمميتوزيع عينة الدراسة حسب 

 المؤىل العممي(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 63.4 45 بكالوريوس

 35.2 25 ماجستير

 1.4 1 دكتوراه

 100.0 71 المجموع
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، بكػػػػالوريوس% مػػػػف عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػؤىميـ العممػػػػي 63.4( أف مػػػػا نسػػػػبتو 4.3يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
% مػػف 3606، حيػػث يتضػػح أف دكتػػوراه % مػػؤىميـ العممػػي1.4، ماجسػػتير% مػػؤىميـ العممػػي 35.2

مػػوظفي الشػػركات مػػف حممػػة الشػػيادات العميػػا وىػػي نسػػبة تزيػػد عػػف ثمػػث المػػوظفيف وىػػذا أمػػر جيػػد 
 يصب في مصمحة الشركة.

  التخصص العمميتوزيع عينة الدراسة حسب 

 التخصص العممي(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد التخصص العممي

 83.1 59 محاسبة

 9.9 7 عمـو مالية ومصرفية       

 7 5 إدارة أعماؿ

 100.0 71 المجموع

، تخصصػػػيـ العممػػػي محاسػػػبة% مػػػف عينػػػة الدراسػػػة 83.1( أف مػػػا نسػػػبتو 4.4يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
تخصصػػيـ العممػػي إدارة، وتعتبػػر ىػػذه نسػػبة % 7،عمػػـو ماليػػة ومصػػرفية تخصصػػيـ العممػػي% 9.9

 طبيعية الف الفئة المستيدفة ىـ المحاسبيف بالدرجة االولى.
  الشيادة المينيةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 الشيادة المينية(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد الشيادة المينية

CIA 4 5.6 

ACPA 5 7 

CPA 7 9.9 

 25.4 18 أخرى

 50.7 36 ال يوجد
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CAMS 1 1.4 

 100.0 71 المجموع

% مػف CIA، 7حصموا عمػى شػيادة % مف عينة الدراسة 5.6( أف ما نسبتو 4.5يتضح مف جدوؿ )
 CPAحصػػموا عمػػى شػػيادة % مػػف عينػػة الدراسػػة ACPA ،9.9حصػػموا عمػػى شػػيادة عينػػة الدراسػػة 

 األمريكيػػػة وىػػػذا أمػػػر رائػػػع الف ىػػػذه مػػػف أفضػػػؿ الشػػػيادات وىػػػذا مؤشػػػر عمػػػى جػػػودة الشػػػػركات، و
لػػيس لػػدييـ أي % مػػف عينػػة الدراسػػة 50.6حصػػموا عمػػى شػػيادة اخػػرى، % مػػف عينػػة الدراسػػة 25.4

 .CAMSحصموا عمى شيادة % مف عينة الدراسة 1.4 ،شيادات مينية
  المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب 

 المسمى الوظيفي(: توزيع عينة الدراسة حسب 4.6جدول )
المئوية %النسبة  العدد المسمى الوظيفي  

 53.5 38 محاسب

 31 22 مدير مالي

 9.9 7 مدقؽ داخمي

 5.6 4 عضو لجنة تدقيؽ

 100.0 71 المجموع

% 31، مسماىـ الوظيفي محاسػب% مف عينة الدراسة 53.5( أف ما نسبتو 4.6يتضح مف جدوؿ )
مسػػماىـ الػػوظيفي % 5.6، مسػػماىـ الػػوظيفي مػػدقؽ داخمػػي% 9.9، مسػػماىـ الػػوظيفي مػػدير مػػالي

 ؽ.عضو لجنة تدقي
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  عدد الدورات التدريبية في الرقابة الداخميةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 عدد الدورات التدريبية في الرقابة الداخمية (: توزيع عينة الدراسة حسب4.7جدول )
عدد الدورات التدريبية في 

 النسبة المئوية % العدد الرقابة الداخمية

 42.3 30 ال يوجد

 26.8 19 دورة واحدة

 8.5 6 دورتاف

 22.5 16 دورات فأكثر 3

 100.0 71 المجموع

% مػف عينػة الدراسػة لػـ يحصػموا عمػى دورات تدريبيػة 42.3( أف مػا نسػبتو 4.7يتضػح مػف جػدوؿ )
محػور فػي  واحػدة تدريبيػة دورة% مػف عينػة الدراسػة حصػموا عمػى 26.8، الرقابػة الداخميػةفي محور 

، الرقابة الداخميةفي محور  فتدريبيتا دورتاف% مف عينة الدراسة حصموا عمى 8.5، الداخميةالرقابة 
، يمكػف التعميػؽ بعػدـ اىتمػاـ الرقابػة الداخميػةفي محور  دورات فأكثر 3% حصموا عمى 22.5بينما 

القػة الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف بالػدورات التدريبيػة وبالتحديػد مػف ليػا ع
 في الرقابة الداخمية.

 تحميل فقرات االستبانة  1.1
لعينػػػة واحػػػػدة لمعرفػػػػة مػػػا إذا كانػػػػت متوسػػػػط درجػػػػة  Tلتحميػػػؿ فقػػػػرات االسػػػػتبانة تػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار

أكبػػر مػػف  Sig > 0.05 (Sigأـ ال، فػػإذا كانػػت  3وىػػي  االسػػتجابة قػػد وصػػمت إلػػى درجػػة الحيػػاد
يكوف في ىػذه الحالػة متوسػط آراء األفػراد  حػوؿ الظػاىرة موضػع الدراسػة ال يختمػؼ جوىريػًا ( 0.05
 يكػوف فػي ىػذه الحالػة( 0.05أقػؿ مػف  Sig) Sig < 0.05، أمػا إذا كانػت  3وىى  درجة الحيادعف 

، وفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف تحديػػد مػػا إذا كػػاف رجػػة الحيػػادعػػف دآراء األفػػراد  يختمػػؼ جوىريػػًا متوسػػط 
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ قيمػػة االختبػػار  .الحيػػادط اإلجابػػة يزيػػد أو يػػنقص بصػػورة جوىريػػة عػػف درجػػة متوسػػ

والعكس  فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة الحياد
 صحيح.
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  البيئة الرقابية المحور األولتحميل فقرات "" 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.4.8النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 " البيئة الرقابية المحور األول"لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.8جدول )

 الفقرة م
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0.  

يوجد نظاـ رقابي فعاؿ يساىـ في 
 1 0.00 7.88 0.95 77.75 3.89 حماية األصوؿ مف السرقة واالختالس 

2.  

تقـو اإلدارة بتقييـ السياسات 
 واإلجراءات الموضوعة مف قبميا 

3.52 70.42 0.94 4.68 0.00 4 

3.  

داخؿ الشركة دليؿ إجراءات يوجد 
 يوضح الدور الرقابي لكؿ موظؼ

3.46 69.30 1.04 3.77 0.00 5 

4.  

يوجد توزيع صالحيات ومسئوليات 
وفصؿ لمواجبات لمموظفيف ووجود 

 تسمسؿ إداري واضح

3.82 76.34 0.90 7.65 0.00 2 

5.  

تقـو لجاف التدقيؽ بفحص وتقييـ نظاـ 
الرقابة الداخمي ومناقشتو مع مجمس 

 اإلدارة والمدقؽ الداخمي 
3.41 68.17 1.06 3.24 0.00 6 

6.  

ييتـ المراجع الخارجي في تقييـ نظاـ 
الرقابة الداخمي وتحديد نقاط القوة 

 والضعؼ 
3.55 70.99 1.09 4.24 0.00 3 

7.  

يوجد نظاـ رقابي الكتروني لجميع 
 أنشطة المنشأة  

3.28 65.63 1.06 2.24 0.03 7 
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  0.00 6.60 0.72 71.23 3.56 معاً  محورجميع فقرات ال 

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.8مف جدوؿ )
" يوجد نظاـ رقابي فعاؿ يساىـ في حماية األصوؿ مف السرقة  األولىالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

%، قيمة 77.75( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  3.89يساوي " واالختالس
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  7.88االختبار 

 . أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
" يوجد نظاـ رقابي الكتروني لجميع أنشطة المنشأة" يساوي السابعةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

، وأف القيمة االحتمالية 2.24%، قيمة االختبار 65.63أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.28
.(Sig تساوي )وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.03 
، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.56يساوي  لممحور ككؿ المتوسط الحسابي بصفة عامة فإف -

لذلؾ يعتبر  0.00( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).6.60%، قيمة االختبار  71.23يساوي 
، مما يدؿ عمى أف متوسط α ≤ 1015" البيئة الرقابية " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  محور
والتشتت منخفض في استجابات افراد  يختمؼ جوىريًا عف درجة الحيادمحور االستجابة ليذا الدرجة 
  المحور.وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا العينة 

يالحظ في ىذا المحور أف مستوى البيئة الرقابية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  -
مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ بسبب تطبيؽ اإلدارة  المبحوثيفوجية نظر  بورصة فمسطيف مف

لمسياسات واالجراءات التي مف ىدفيا تطوير العمؿ وتنظيمو وانشاء بيئة رقابية فعالة تحفز 
 عمى العمؿ والتعاوف بيف الموظفيف. 

شركات االدوية أف البيئة الرقابية في ( 2106دراسة )السامرائي، مع بعض  تفقت ىذه النتائجوا -
واتفقت مع دراسة  ،االردنية مف وجية نظر العينة كانت مرتفعة واىتماـ اإلدارة بالرقابة الداخمية

 لمحاسبية في بعض اإلدارات العامة. بعدـ حوسبة المياـ واالجراءات ا( 2102)دىماف، 

بضرورة  الى خمصت التي (Bayyoud & Sayyad, 2015) دراسة مع النتائج ىذه واختمفت -
اصالح النظاـ الرقابي الداخمي بحيث يصبح بشكؿ فعاؿ أكثر في تصحيح األخطاء 

 .واالنحرافات 
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  االنشطة الرقابية " " المحور الثانيتحميل فقرات 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.9النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 "االنشطة الرقابية  المحور الثاني "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.9جدول )  
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0.  
يساهنًُظامُالرقاتحُالذاخليحُداخلُالشركحُُ

 فيُهٌعُاألخطاءُقثلُوقىعهاُأوُحذوثهاُ
3.75 74.93 0.89 7.07 0.00 1 

2.  

يتـ استشارة لجنة التدقيؽ عند إعداد القوائـ 
 المالية وتقـو بفحصيا 

3.48 69.58 0.89 4.52 0.00 4 

3.  
تستخذمُاإلدارجُالتقاريرُالرقاتيحُتعولُ

 هقارًاخُلفتراخُساتقحُللشركحُ
3.34 66.76 1.00 2.85 0.01 6 

4.  
تشولُالتقاريرُالرقاتيحُتىصياخُوهقترحاخُ

 لتطىيرُالعول
3.37 67.32 1.07 2.88 0.01 5 

5.  
تسعىُاإلدارجُلتطىيرُالٌظنُالرقاتيحُوتذريةُ

 الكادرُتشكلُهؤهل
3.49 69.86 0.95 4.35 0.00 3 

6.  
يقىمُالوذققُالذاخليُتفحصُوتقيينُفعاليحُ

 األًشطحُالرقاتيحُ
3.68 73.52 0.84 6.77 0.00 2 

  0.00 6.73 0.65 70.33 3.52 معاً محور جميع فقرات ال 

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.9مف جدوؿ )
( أي أف المتوسط الحسابي 3)الدرجة الكمية مف  3.75" يساوي ألولىالحسابي لمفقرة ا المتوسط -

وىذا يعني  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  7.07%، قيمة االختبار 74.93النسبي 
 أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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ـ اإلدارة التقارير الرقابية بعمؿ مقارنات لفترات سابقة تستخد"  الثالثةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
، وأف 2.85%، قيمة االختبار 66.76أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.34" يساوي لمشركة 

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  0.01( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).
 الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.52يساوي  لممحور ككؿ الحسابي المتوسط بصفة عامة فإف -
لذلؾ  0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).6.73%، قيمة االختبار  70.33يساوي 
، مما يدؿ عمى أف α ≤ 0.05" االنشطة الرقابية " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  محوريعتبر 

والتشتت منخفض في  يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد محورمتوسط درجة االستجابة ليذا ال
 المحور.وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا  استجابات افراد العينة

يالحظ في ىذا المحور أف مستوى االنشطة الرقابية في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  -
لفعالية النظـ الرقابية مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ يف المبحوثبورصة فمسطيف مف وجية نظر 

وحمايتيا لألصوؿ ومساعدة اإلدارة في الحفاظ عمى االصوؿ والممتمكات واعتبار النظـ الرقابية 
 الحصف المنيع لمسرقات واالختالسات. 

وجود رقابة عمى المخزوف  الى خمصت التي (2106ع دراسة )الوادية، م تفقت ىذه النتائجوا -
السمعي ويتـ تطبيؽ دورة مستنديو متكاممة لممخزوف السمعي ويتـ المحافظة عمى الماؿ العاـ مف 

 . خالؿ تطبيؽ إجراءات رقابية عمى المخزوف السمعي

  تقييم المخاطر لممحور الثالث " تحميل فقرات" 
تجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االس Tتـ استخداـ اختبار 

 (.4.10النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 "تقييم المخاطر المحور الثالث "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.10جدول )
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0.  

يتـ تحديد العوامؿ التي تزيد مف المخاطر 
 وتقدير أىميتيا 

3.69 73.80 0.82 7.08 0.00 2 
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2.  

تقـو اإلدارة باتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة 
 المخاطر 

3.63 72.68 0.78 6.86 0.00 3 

3.  

يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ 
 المخاطر 

3.56 71.27 0.87 5.43 0.00 4 

4.  
 5 0.00 3.87 0.98 69.01 3.45 تساىـ لجنة التدقيؽ في تقييـ المخاطر 

5.  

ييتـ المدقؽ الخارجي بمخاطر التالعب في 
 القوائـ المالية 

3.86 77.18 0.80 9.07 0.00 1 

6.  

تشمؿ أنظمة الرقابة وجود خطة طوارئ 
 لضماف سير العمؿ تضمف عدـ التوقؼ

3.41 68.17 0.98 3.51 0.00 6 

  0.00 8.59 0.59 72.02 3.60 جميع فقرات المحور معاً  

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.10مف جدوؿ )
" ييػػػتـ المػػػدقؽ الخػػػارجي بمخػػػاطر التالعػػػب فػػػي القػػػوائـ الماليػػػة "  الخامسػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة  -

%، قيمػػػة االختبػػػار 77.18( أي أف المتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 3)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف  3.86يسػػػاوي 
وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ). 9.07

 عمى ىذه الفقرة. 
وارئ لضماف سػير العمػؿ تضػمف تشمؿ أنظمة الرقابة وجود خطة ط" السادسةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

، وأف 3.51%، قيمػػة االختبػػار 68.17أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي  3.41" يسػػاوي  عػػدـ التوقػػؼ
وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه  ،0.00( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).

 الفقرة. 
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، وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي 3.60يسػاوي  لممحػور ككػؿ المتوسػط الحسػابي بصفة عامػة فػإف -
لػػذلؾ يعتبػػر  0.000( تسػػاوي Sig، وأف القيمػػة االحتماليػػة ).8.59%، قيمػػة االختبػػار  72.02يسػػاوي 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط α ≤ 1015" داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة تقيػػيـ المخػػاطر "  محػػور

والتشتت منخفض في استجابات افراد  جة الحياددرجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريًا عف در 
 .وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور العينة

في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  تقييـ المخاطريالحظ في ىذا المحور أف مستوى  -
لمتابعة اإلدارة مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ بسبب المبحوثيف بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

لممخاطر وتقييميا وأخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة إلدارة المخاطر قبؿ وقوعيا، وتمتع المدققيف 
 الداخمييف بالخبرة والكفاءة التي تمكنيـ مف تقدير الخطر وتحميمو بالسرعة الممكنة.

بضرورة سف تشريعات خاصة بمينة ( 2104عبد العزيز، دراسة )مع واتفقت ىذه النتائج  -
( 2103وأكاديميًا، واتفقت مع دراسة )قديح، التدقيؽ مف قبؿ الدولة، وتأىيؿ المراجع مينيًا 

 ىناؾ عالقة عكسية بيف حجـ لجنة التدقيؽ وجودة التقارير المالية.

  المعمومات واالتصال " المحور الرابعتحميل فقرات 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.11النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 "المعمومات واالتصال  المحور الرابع "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.11جدول )
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0.  
 2 0.00 6.70 0.80 72.68 3.63 النظاـ المالي المستخدـ محكـ ودقيؽ 

2.  

يتوفر لدى الموظفيف الفيـ الكافي لمسياسات 
واإلجراءات المتعمقة بنظاـ الرقابة الداخمية 

 مف قبؿ الموظفيف 
3.59 71.83 0.98 5.09 0.00 3 

3.  

يساىـ النظاـ الرقابي في تعزيز الثقة في 
 التقارير المالية 

3.72 74.37 0.93 6.52 0.00 1 
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4.  

يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بكامؿ 
الصالحيات في الوصوؿ الى السجالت 

 والوثائؽ 
3.44 68.73 1.10 3.33 0.00 5 

5.  

تتوفر قنوات اتصاؿ فعالة تضمف فيـ كافة 
لمسياسات واإلجراءات المتعمقة الموظفيف 

 بنظاـ الرقابة الداخمية
3.55 70.99 0.89 5.19 0.00 4 

  0.00 6.62 0.75 71.72 3.59 جميع فقرات المحور معاً  

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.11مف جدوؿ )
" يساىـ النظاـ الرقابي في تعزيز الثقة في التقارير المالية "  الثالثةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

%، قيمة االختبار 74.37( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  3.72يساوي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ).  6.52

 ة. العينة عمى ىذه الفقر 
" يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بكامؿ الصالحيات في الوصوؿ  الرابعةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

%، قيمة االختبار 68.73أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.44الى السجالت والوثائؽ " يساوي 
بؿ أفراد وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف ق 0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).3.33

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.59يساوي  لممحور ككؿ المتوسط الحسابي بصفة عامة فإف -

لذلؾ يعتبر  0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).6.62%، قيمة االختبار 71.72يساوي 
، مما يدؿ عمى أف α ≤ 1015" المعمومات واالتصاؿ " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  محور
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والتشتت منخفض في  متوسط درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد
 ر. فراد العينة عمى فقرات ىذا المحو وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أ استجابات افراد العينة

في الشركات المساىمة العامة المدرجة  المعمومات واالتصاؿي ىذا المحور أف مستوى يالحظ ف -
لقوة النظاـ المالي مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ المبحوثيف في بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

المستخدـ وقوة البرامج المحاسبية المستخدمة، وتواصؿ اإلدارة مع الموظفيف بشكؿ مستمر لمتابعة 
 والمشاكؿ التي قد تواجو الموظفيف والعمؿ عمى حميا. أمور العمؿ

  المراقبة والضبط الداخمي " المحور الخامستحميل فقرات " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.12النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3
 

 "المراقبة والضبط الداخميالمحور الخامس " لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.12جدول )
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0.  

تقـو الشركة بمتابعة أوجو القصور في النظاـ 
 الرقابي 

3.54 70.70 0.84 5.35 0.00 2 

2.  

تقـو الشركة بمعالجة القصور في نظاـ 
 الرقابة وتطوير العمؿ 

3.45 69.01 0.87 4.34 0.00 4 

3.  

يتـ تطوير نظاـ الرقابة الداخمية بما يتالءـ 
 مع الظروؼ الجديدة 

3.41 68.17 0.98 3.51 0.00 5 

4.  

يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بالخبرة 
 والتأىيؿ العممي 

3.49 69.86 0.91 4.57 0.00 3 

5.  
 6 0.10 1.65 1.15 64.51 3.23 يتمتع المدقؽ الداخمي بالحياد 
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6.  

يقمؿ الدوراف الوظيفي احتماالت حدوث 
 تزوير وغش في التقارير المالية

4.06 81.13 0.89 9.97 0.00 1 

  0.00 6.64 0.67 70.56 3.53 معاً  لمحورجميع فقرات ا 

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.12مف جدوؿ )
" يقمػػػؿ الػػػدوراف الػػػوظيفي احتمػػػاالت حػػػدوث تزويػػػر وغػػػش فػػػي السادسػػػةالمتوسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة  -

%، 81.13( أي أف المتوسط الحسػابي النسػبي 3)الدرجة الكمية مف  4.06التقارير المالية " يساوي 
وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة مػػف  0.00( تسػػاوي Sigوأف القيمػػة االحتماليػػة ). 9.97قيمػػة االختبػػار 

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
أي أف المتوسػط  3.23" يتمتع المدقؽ الداخمي بالحيػاد" يسػاوي  الخامسةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

 0.10( تسػػاوي Sig، وأف القيمػػة االحتماليػػة ).1.65%، قيمػػة االختبػػار  64.51الحسػػابي النسػػبي 
ولكػف لػيس  وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه الفقػرة، 0.05وىي أكبر مف 

  ليا داللة احصائية. 
، وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي 3.53يسػاوي  لممحػور ككػؿ المتوسػط الحسػابي بصفة عامػة فػإف -

لػذلؾ يعتبػر  0.000( تسػاوي Sig، وأف القيمػة االحتماليػة ).6.64%، قيمػة االختبػار  70.5يسػاوي 
، ممػا يػدؿ عمػى أف α ≤ 1015" المراقبة والضبط الداخمي " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللػة  محور

والتشػػػتت مػػػنخفض فػػػي  درجػػػة الحيػػػادمتوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المحػػػور يختمػػػؼ جوىريػػػًا عػػػف 
 محور.وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا ال استجابات افراد العينة

في الشركات المساىمة العامة  المراقبة والضبط الداخمييالحظ في ىذا المحور أف مستوى  -
باعتماد ، ويمكف تفسير ذلؾ مرتفعة المبحوثيفالمدرجة في بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

الشركات عمى سياسة التدوير الوظيفي الذي ييدؼ لمحد مف السرقات والتالعب، واستقاللية 
 المدقؽ الداخمي يسيؿ عممية متابعة سير الرقابة الداخمية داخؿ الشركات.

ية يساعد نظاـ الرقابة الداخم لىا خمصت التي (2105مع دراسة ) بالؿ،  واتفقت ىذه النتائج -
المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا لضماف التزاـ الموظفيف بسياسات اإلدارة العميا، وتعمؿ استقاللية 

 .المدقؽ الداخمي عمى تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية
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  مالءمة المعمومات ""  المحور السادستحميل فقرات 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.13النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 " مالءمة المعموماتالمحور السادس "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.13جدول )
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0.  

يتوفر معمومات مالية كافية وقت 
 الحاجة ليا 

3.79 75.77 0.84 7.88 0.00 2 

2.  

تساىـ المعمومات المالية ببناء 
 التوقعات والتنبؤات المستقبمية 

3.94 78.87 0.75 10.55 0.00 1 

3.  

تعبر المعمومات الواردة في القوائـ 
المالية بصدؽ عف األحداث الخاصة 

 بالشركة كما حدثت 
3.72 74.37 0.83 7.28 0.00 5 

4.  

تتوفر المعمومات بالوقت المناسب عند 
 الحاجة ليا وطمبيا مف قبؿ المستفيديف 

3.77 75.49 0.83 7.85 0.00 3 

5.  

يوجد نظاـ محاسبي سميـ واجراءات 
وقائية سميمة تساىـ في حؿ المشكالت 

 التي تواجو العمؿ 
3.58 71.55 0.98 4.96 0.00 6 

6.  

تعتبر المعمومات المالية التي يتـ 
 توفرىا ذات أىمية نسبية لمتخذ القرار

3.76 75.21 0.82 7.83 0.00 4 

  0.00 10.54 0.61 75.21 3.76 جميع فقرات المحور معاً  

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:4.13مف جدوؿ )
" تسػػاىـ المعمومػػات الماليػػة ببنػػاء التوقعػػات والتنبػػؤات المسػػتقبمية" الثانيػػة المتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة  -

%، قيمػػة االختبػػار 78.87( أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي 3)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.94يسػػاوي 
وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ موافقػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد  0.000( تسػػاوي Sigوأف القيمػػة االحتماليػػة ).  10.55

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
" يوجد نظاـ محاسػبي سػميـ واجػراءات وقائيػة سػميمة تسػاىـ فػي  الخامسةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

%، قيمة 71.55أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.58مشكالت التي تواجو العمؿ " يساوي حؿ ال
وىػػػذا يعنػػػي أف  ،0.05وىػػي أقػػػؿ مػػػف  0.00( تسػػػاوي Sig، وأف القيمػػػة االحتماليػػػة ).4.96االختبػػار

  .ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
، وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي 3.76يسػاوي  لممحػور ككػؿ المتوسػط الحسػابي بصفة عامػة فػإف -

لػػػػذلؾ  0.000( تسػػػػاوي Sig، وأف القيمػػػػة االحتماليػػػػة ).10.54%، قيمػػػػة االختبػػػػار 75.21يسػػػػاوي 
، ممػا يػدؿ عمػى أف α ≤ 1015" مالءمة المعمومات " داؿ إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة محوريعتبر 

والتشػػػتت مػػػنخفض فػػػي  درجػػػة الحيػػػادمتوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة ليػػػذا المحػػػور يختمػػػؼ جوىريػػػًا عػػػف 
 .وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور استجابات افراد العينة

في الشركات المساىمة العامة المدرجة  مالءمة المعموماتيالحظ في ىذا المحور أف مستوى  -
لمالءمة المعمومات مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ المبحوثيف في بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

المالية لعمؿ المقارنات لبناء التوقعات المستقبمية التي تفيد باتخاذ القرارات، وتوفر المعمومات 
 المالية وقت الحاجة ليا وطمبيا بسرعة وسيولة.

مى ( والتي توصمت بأف أثر نظاـ الرقابة ع2103)العجمي،  دراسة مع النتائج ىذه واختمفت -
 جودة التقارير المالية المحاسبية متوسط. 

  التمثيل الصادق ""  المحور السابعتحميل فقرات 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.14النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3
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 " التمثيل الصادق المحور السابع "لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.14جدول )  
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0.  

تتميز القوائـ المالية بالدقة والخمو مف 
 واألخطاء الجوىريةاالنحرافات 

3.89 77.75 0.75 10.00 0.00 1 

2.  

تعبر المعمومات المالية عف المركز المالي 
 العادؿ لمشركة 

3.79 75.77 0.89 7.44 0.00 3 

3.  

تتمتع المعمومات المحاسبية بدرجة عالية مف 
 المصداقية والشفافية 

3.69 73.80 0.79 7.40 0.00 4 

4.  
 6 0.00 5.25 0.95 71.83 3.59 يتمتع مف يقـو بإعداد التقارير المالية بالكفاءة 

5.  

تتوفر العناية المينية عند إعداد التقارير 
 المالية 

3.65 72.96 0.85 6.45 0.00 5 

6.  

تتمثؿ المعمومات المالية بصدؽ تمثيميا 
 لمظواىر المراد التقرير عنيا 

3.80 76.06 0.79 8.61 0.00 2 

  0.00 9.53 0.65 74.69 3.73 معاً محور جميع فقرات ال 

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.14مف جدوؿ )
" تتميز القوائـ المالية بالدقة والخمو مف االنحرافات واألخطاء  ولىالمتوسط الحسابي لمفقرة األ -

%، قيمة 77.75( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  3.89الجوىرية " يساوي 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ). 10.00االختبار 

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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 3.59" يتمتع مف يقوـ بإعداد التقارير المالية بالكفاءة " يساوي  الرابعةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
( Sig، وأف القيمة االحتمالية ).5.25%، قيمة االختبار  71.83أي أف المتوسط الحسابي النسبي 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.000تساوي 
، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.73يساوي  لممحور ككؿ المتوسط الحسابي بصفة عامة فإف -

لذلؾ يعتبر  0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).9.53%، قيمة االختبار  74.69يساوي 
، مما يدؿ عمى أف متوسط α ≤ 1015محور " التمثيؿ الصادؽ" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

والتشتت منخفض في استجابات افراد  ريًا عف درجة الحياددرجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوى
 .وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور العينة

يالحظ في ىذا المحور أف مستوى التمثيؿ الصادؽ في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  -
لخمو القوائـ المالية مف مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ المبحوثيف بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

األخطاء الجوىرية وتمثيميا لمظواىر المراد التقرير عنيا وتعبر عف المركز المالي الحقيقي 
 لمشركة.

( باف التقارير المالية لمشركات المدرجة في 2106دراسة ) النجار، مع  واتفقت ىذه النتائج -
  بورصة فمسطيف تتمتع بجودة عالية.

 القابمية لمفيم "المحور الثامن تحميل فقرات " 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 

 (.4.15النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 "القابمية لمفيم  "المحور الثامن لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.15جدول )

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
 

ري
عيا

الم
ف 

حرا
اإلن

 

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

يب
ترت

ال
 

0.  

يتـ عرض المعمومات في القوائـ المالية 
بشكؿ مفيوـ خالؿ استخداـ المصطمحات 

 المتداولة 
3.93 78.59 0.83 9.40 0.00 1 

2.  

ُبعد المعمومات المالية عف التعقيد 
 والمصطمحات المعقدة 

3.65 72.96 0.79 6.87 0.00 3 
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3.  

تتالءـ المعمومات مع مستوى الفيـ المحاسبي 
 لمستخدمي التقارير

3.68 73.52 0.89 6.40 0.00 2 

4.  

يتـ فيـ المعمومات المالية مف قبؿ 
 مستخدمييا بشكؿ ُمبسط 

3.56 71.27 0.82 5.77 0.00 5 

5.  

يتـ عرض المعمومات بعيدًا عف التكرار الذي 
 يؤدي الى سوء الفيـ 

3.63 72.68 0.90 5.95 0.00 4 

  0.00 9.16 0.63 73.80 3.69 جميع فقرات المحور معاً  

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.15مف جدوؿ )
" يػػتـ عػػرض المعمومػػات فػػي القػػوائـ الماليػػة بشػػكؿ مفيػػوـ خػػالؿ  األولػػىالمتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة  -

( أي أف المتوسػػط الحسػػابي 3)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.93اسػػتخداـ المصػػطمحات المتداولػػة " يسػػاوي 
 وىػذا يعنػي 0.000( تسػاوي Sigوأف القيمػة االحتماليػة ).  9.40%، قيمػة االختبػار 78.59النسبي 

 أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
"  " يػػتـ فيػػـ المعمومػػات الماليػػة مػػف قبػػؿ مسػػتخدمييا بشػػكؿ ُمبسػػطالرابعػػةالمتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة  -

، وأف القيمػػػػػة 5.77%، قيمػػػػػة االختبػػػػػار 71.27أي أف المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي  3.56يسػػػػػاوي 
 يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. وىذا  0.00( تساوي Sigاالحتمالية ).

، وأف المتوسػط الحسػابي النسػبي 3.69يسػاوي  لممحػور ككػؿ المتوسػط الحسػابي بصفة عامػة فػإف -
لػذلؾ يعتبػر  0.000( تسػاوي Sig، وأف القيمػة االحتماليػة ).9.16%، قيمة االختبار 73.80يساوي 
، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متوسػػط α ≤ 1015القابميػػة لمفيػػـ " داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى داللػػة  " محػػور

والتشتت منخفض في استجابات افراد  درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد
 .وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور العينة
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ور أف مستوى القابمية لمفيـ في الشركات المساىمة العامة المدرجة في يالحظ في ىذا المح -
استخداـ مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ بسبب المبحوثيف بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

مستوى االدراكي مف المصطمحات المالية المتداولة عند إعداد القوائـ المالية، لكي تتالءـ مع ال
 محات الغامضة والمضممة.قبؿ مستخدمييا، والبعد عف المصط

  القابمية لممقارنة " المحور التاسعتحميل فقرات " 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.4.16النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 3

 "القابمية لممقارنة  المحور التاسع"لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(4.16جدول )

 الفقرة م
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0.  

ثبات في تطبيؽ الطرؽ واألساليب المحاسبية 
 المستخدمة  

3.70 74.08 0.95 6.27 0.00 2 

2.  

مقارنة المعمومات المحاسبية مع أداء يمكف 
 شركات أخرى تعمؿ في نفس القطاع

3.58 71.55 0.98 4.96 0.00 4 

3.  

تقـو لجنة التدقيؽ مف التأكد مف تطبيؽ 
 وثبات السياسات والمبادئ المحاسبية

3.58 71.55 0.94 5.20 0.00 3 

4.  

تساىـ المعمومات المالية في تقييـ صحة 
 األحداث السابقة القرارات السابقة وتقييـ

3.73 74.65 0.84 7.31 0.00 1 

  0.00 8.54 0.64 72.96 3.65 جميع فقرات المحور معاً  

 .α  ≤ 0...* المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 

 ( يمكف استخالص ما يمي:4.16مف جدوؿ )
تساىـ المعمومات المالية في تقييـ صحة القرارات السابقة وتقييـ  الرابعةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -

 74.65( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكمية مف  3.73األحداث السابقة " يساوي 
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وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  0.000( تساوي Sigوأف القيمة االحتمالية ). 7.31%، قيمة االختبار 
 مى ىذه الفقرة. مف قبؿ أفراد العينة ع

" يمكف مقارنة المعمومات المحاسبية مع أداء شركات أخرى تعمؿ  الثانيةالمتوسط الحسابي لمفقرة  -
%، قيمة االختبار 71.55أف المتوسط الحسابي النسبي  3.58 في نفس القطاع " يساوي 

قة مف قبؿ أفراد وىذا يعني أف ىناؾ مواف 0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).4.964.73
 العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي 3.65يساوي لممحور ككؿ المتوسط الحسابي  بصفة عامة فإف -
لذلؾ يعتبر  0.000( تساوي Sig، وأف القيمة االحتمالية ).8.54%، قيمة االختبار 72.96يساوي 
، مما يدؿ عمى أف متوسط α ≤ 1015داللة  إحصائيًا عند مستوى القابمية لممقارنة " داؿ" محور

والتشتت منخفض في استجابات افراد  درجة االستجابة ليذا المحور يختمؼ جوىريًا عف درجة الحياد
 .وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور العينة

في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  القابمية لممقارنةيالحظ في ىذا المحور أف مستوى  -
لمساىمة تمؾ مرتفعة، ويمكف تفسير ذلؾ بسبب المبحوثيف بورصة فمسطيف مف وجية نظر 

 المعمومات في بناء التوقعات المستقبمية واالعتماد عمييا في اتخاذ القرارات.

 اختبار فرضيات الدراسة 1.1
الختبػار الفرضػيات السػابقة عنػد مسػتوى    Person تػـ اسػتخداـ اختبػار معامػؿ االرتبػاط بيرسػوف

 .لمعرفة ما إذا كانت العالقات متحققة أـ ال 0.05داللة 
 األولى : الرئيسية  الفرضية اختبار

  لمفرضية الرئيسية االولى يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.17الجدول )
 االحتماليةالقيمة  قيمة معامل االرتباط الفرضية

توجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف أدوات الرقابػػػػة الداخميػػػػة )البيئػػػػة 
الرقابيػػػة ، االنشػػػطة الرقابيػػػة ، تقيػػػيـ المخػػػاطر ، المعمومػػػات واالتصػػػاؿ ، 
المراقبػػة والضػػبط الػػداخمي ( وجػػودة التقػػارير الماليػػة )مالءمػػة المعمومػػات( 

 فمسطيف.لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة 

.762** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
والقيمػة  0.762( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتبػاط 4.17مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

بػػػيف أدوات وجػػػود عالقػػػة إيجابيػػػة ذات داللػػػة معنويػػػة إحصػػػائية ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى  0.00االحتماليػػػة  
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، المراقبػة يـ المخاطر ، المعمومات واالتصاؿالرقابة الداخمية )البيئة الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقي
والضبط الػداخمي ( وجػودة التقػارير الماليػة )مالءمػة المعمومػات( لشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة 

 ، وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.طيففي بورصة فمس
 : الفرعية األولى الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية االولي التابعة لمرئيسية االولي يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.18الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

البيئػػػػة الرقابيػػػػة و مالءمػػػػة بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 (0.05عند مستوى داللة )المعمومات 

. 577** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.577( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.18مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

ممػػا يػػدلؿ عمػػى وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية بػػيف  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.يئة الرقابية و مالءمة المعمومات، الب
 : الفرعية الثانية الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثانية التابعة لمرئيسية االولي يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.19الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباطالفرضية

مالءمػػة  واالنشػػطة الرقابيػػة بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 0.00 **668.   (0.05عند مستوى داللة )المعمومات 

 . 0.01العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة **      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.668( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.19مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
عميو تـ قبوؿ الفرضية.وبناًء ، مالءمة المعمومات واالنشطة الرقابية 

 : الفرعية الثالثة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثالثة التابعة لمرئيسية االولي يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.20الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

مالءمػػػػة وتقيػػػػيـ المخػػػػاطر بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
  (0.05عند مستوى داللة )المعمومات 

.745** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
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والقيمػة  0.745( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتبػاط 4.20مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )
تقيػػػيـ بػػػيف وجػػػود عالقػػػة إيجابيػػػة ذات داللػػػة معنويػػػة إحصػػػائية ممػػػا يػػػدلؿ عمػػػى  0.00االحتماليػػػة  
وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية., مالءمة المعموماتوالمخاطر 

 : الفرعية الرابعة الفرضية اختبار

 لمفرضية الفرعية الرابعة التابعة لمرئيسية االولي يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.21الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 و المعمومػػػػات واالتصػػػػاؿبػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
. (0.05عند مستوى داللة )مالءمة المعمومات 

.646** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
والقيمػة  0.646( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتبػاط 4.21مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

المعمومػات بػيف وجود عالقة إيجابية ذات داللػة معنويػة إحصػائية مما يدلؿ عمى  0.00االحتمالية  
 عميو تـ قبوؿ الفرضية.وبناًء , مالءمة المعمومات و واالتصاؿ

 : الفرعية الخامسة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الخامسة التابعة لمرئيسية االولي يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.22الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 و والضػػبط الػػداخميالمراقبػػة بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
. (0.05عند مستوى داللة )مالءمة المعمومات 

.784** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
والقيمػة  0.784( فقد تبيف أف قيمة معامؿ االرتبػاط 4.22مف خالؿ النتائج الموضحة  في جدوؿ )

المراقبػػة بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00االحتماليػػة  
وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، مالءمة المعمومات و والضبط الداخمي

 : الرئيسية الثانية الفرضية اختبار

  لمفرضية الرئيسية الثانية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.23الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بػيف أدوات الرقابػة الداخميػة )البيئػة الرقابيػة 
، االنشػػػػطة الرقابيػػػػة ، تقيػػػػيـ المخػػػػاطر ، المعمومػػػػات واالتصػػػػاؿ ، المراقبػػػػة 

)التمثيػػػؿ الصػػػادؽ لممعمومػػػات( والضػػػبط الػػػداخمي ( وجػػػودة التقػػػارير الماليػػػة 
لشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطيف.

.700** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
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 0.700( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.23مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )
بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  

أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقييـ المخػاطر ، المعمومػات واالتصػاؿ ، 
لمسػاىمة مػات( لشػركات االمراقبة والضبط الداخمي ( وجودة التقارير الماليػة )التمثيػؿ الصػادؽ لممعمو 

 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.المدرجة في بورصة فمسطيف، 
 : الفرعية األولى الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية االولي التابعة لمرئيسية الثانية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.24الجدول )
 االحتماليةالقيمة  قيمة معامل االرتباط الفرضية

البيئػػػػة الرقابيػػػػة و التمثيػػػػؿ بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )الصادؽ لممعمومات 

.650** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.650( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.29)مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ 

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، البيئة الرقابية و التمثيؿ الصادؽ لممعمومات

 : الفرعية الثانية الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثانية التابعة لمرئيسية الثانية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.25الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

التمثيػػؿ  واالنشػػطة الرقابيػػة بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )الصادؽ لممعمومات 

.664** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.664( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.25مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، التمثيؿ الصادؽ لممعمومات واالنشطة الرقابية 
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 : الفرعية الثالثة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثالثة التابعة لمرئيسية الثانية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.26الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

التمثيػػػػؿ وتقيػػػػيـ المخػػػػاطر بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 .(0.05عند مستوى داللة )الصادؽ لممعمومات 

.632** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.632( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.26مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، التمثيؿ الصادؽ لممعموماتوتقييـ المخاطر 

 : الفرعية الرابعة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الرابعة التابعة لمرئيسية الثانية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.27الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 والمعمومػػػػات واالتصػػػػاؿ بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )التمثيؿ الصادؽ لممعمومات 

.520** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.520( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.27مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، التمثيؿ الصادؽ لممعمومات والمعمومات واالتصاؿ 

 : الفرعية الخامسة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الخامسة التابعة لمرئيسية الثانية االحتماليةيوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة  :(4.28الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

المراقبػػة والضػػبط الػػداخمي و بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )التمثيؿ الصادؽ لممعمومات 

.638** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.638( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.28مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.، الداخمي و التمثيؿ الصادؽ لممعموماتالمراقبة والضبط 
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 : الرئيسة الثالثة الفرضية اختبار

  لمفرضية الرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.29الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

إحصػائية بػيف أدوات الرقابػة الداخميػة )البيئػة توجد عالقة ذات داللػة 
الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقييـ المخاطر ، المعمومػات واالتصػاؿ 
، المراقبة والضبط الػداخمي ( وجػودة التقػارير الماليػة )القابميػة لمفيػـ( 

 لشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطيف.

.577** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.577( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.29مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
الداخمية )البيئة الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقييـ المخػاطر ، المعمومػات واالتصػاؿ ، أدوات الرقابة 

المراقبػػة والضػػبط الػػداخمي ( وجػػودة التقػػارير الماليػػة )القابميػػة لمفيػػـ( لشػػركات المسػػاىمة المدرجػػة فػػي 
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.طيف، بورصة فمس

 : الفرعية األولى الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية االولي التابعة لمرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.30الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

القابميػة لمفيػـ  و البيئػة الرقابيػةبػيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )

.416** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.416( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.30مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لمفيـ،  و البيئة الرقابية

 : الفرعية الثانية الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثانية التابعة لمرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.31الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

القابميػػة  واالنشػػطة الرقابيػػة بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت 
 . (0.05عند مستوى داللة )لمفيـ 

.538** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
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 0.538( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.31خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )مػػػف 
بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لمفيـ،  واالنشطة الرقابية 

 : الفرعية الثالثة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثالثة التابعة لمرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.32الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

تقيػيـ المخػاطر والقابميػة لمفيػـ بػيف  إحصػائيةوجد عالقة ذات داللػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )

.506** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.506( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.32مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.تقييـ المخاطر والقابمية لمفيـ، 

 : الفرعية الرابعة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الرابعة التابعة لمرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.33الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 و المعمومػػػػات واالتصػػػػاؿبػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )القابمية لمفيـ 

.562** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.562( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.33خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )مػػػف 

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لمفيـ،  و المعمومات واالتصاؿ

 : الفرعية الخامسة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الخامسة التابعة لمرئيسية الثالثة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.34الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 والمراقبػػة والضػػبط الػػداخمي بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 . (0.05مستوى داللة )عند القابمية لمفيـ 

.574** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
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 0.574( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.34مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )
بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  

 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لمفيـ،  والمراقبة والضبط الداخمي 
 : الرئيسية الرابعة الفرضية اختبار

  لمفرضية الرئيسية الرابعة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.35الجدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباطقيمة  الفرضية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أدوات الرقابة الداخمية )البيئة 
الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقييـ المخاطر ، المعمومات واالتصاؿ 
، المراقبة والضبط الداخمي ( وجودة التقارير المالية )القابمية 

 المدرجة في بورصة فمسطيف.لممقارنة( لشركات المساىمة 

.575** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.575( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.35مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف ممػػا يػػدلؿ عمػػى وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية ، االنشطة الرقابية ، تقييـ المخػاطر ، المعمومػات واالتصػاؿ ، 

فػي  المراقبة والضبط الداخمي ( وجودة التقارير المالية )القابمية لممقارنة( لشركات المسػاىمة المدرجػة
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.بورصة فمسطيف، 

 : الفرعية األولى الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية االولي التابعة لمرئيسية الرابعة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.36الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

القابميػػػػة  والبيئػػػػة الرقابيػػػػة بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )لممقارنة 

.401** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.401( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.36مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
بوجػػود  ولػػوحظ بوجػػود ضػػعؼ فػػي االرتبػػاط وممكػػف تفسػػير ذلػػؾ القابميػػة لممقارنػػة، والبيئػػة الرقابيػػة 

 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية. صعوبة المقارنة مع القطاعات االخرى،
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 : الفرعية الثانية الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الثانية التابعة لمرئيسية الرابعة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.37الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

القابميػػة  واالنشػػطة الرقابيػػة بػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 (0.05عند مستوى داللة )لممقارنة 

.563** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.563( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.37مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لممقارنة،  واالنشطة الرقابية 

 : الفرعية الثالثة الفرضية اختبار

 الرابعةلمفرضية الفرعية الثالثة التابعة لمرئيسية يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية  :(4.38الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

القابميػػػػة وتقيػػػػيـ المخػػػػاطر بػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 (0.05عند مستوى داللة )لممقارنة 

.508** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.508( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.38خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ ) مػػػف

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لممقارنة، وتقييـ المخاطر 

 : الفرعية الرابعة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الرابعة التابعة لمرئيسية الرابعة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.39الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 و المعمومػػػػات واالتصػػػػاؿبػػػػيف  إحصػػػػائيةوجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )القابمية لممقارنة 

.515** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 



  

97 

 

 0.515( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.39مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )
بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لممقارنة،  و المعمومات واالتصاؿ

 
 : الفرعية الخامسة الفرضية اختبار

  لمفرضية الفرعية الخامسة التابعة لمرئيسية الرابعة يوضح معامل االرتباط بيرسون والقيمة االحتمالية :(4.40الجدول )
 القيمة االحتمالية قيمة معامل االرتباط الفرضية

 و المراقبػػة والضػػبط الػػداخميبػػيف  إحصػػائيةوجػػد عالقػػة ذات داللػػة ت
 . (0.05عند مستوى داللة )القابمية لممقارنة 

. 602** 0.00 

 . 0.01** العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة      . 0.05عند مستوى داللة * العالقة دالة إحصائياً 
 0.602( فقػػػد تبػػػيف أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط  4.40مػػػف خػػػالؿ النتػػػائج الموضػػػحة  فػػػي جػػػدوؿ )

بػػيف وجػػود عالقػػة إيجابيػػة ذات داللػػة معنويػػة إحصػػائية ممػػا يػػدلؿ عمػػى  0.00والقيمػػة االحتماليػػة  
 وبناًء عميو تـ قبوؿ الفرضية.القابمية لممقارنة،  و المراقبة والضبط الداخمي
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  لخامسالفصل ا
 النتائج والتوصيات

 تمييد 1.1
في ضوء التحميؿ الذي تـ في الفصؿ الرابع لنتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة 

الذي عرضًا لمجمؿ النتائج والتوصيات فإنو سيتـ تناوؿ في ىذا الفصؿ  واختبار الفرضيات،
عف أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير المالية في الشركات  توصمت الييا الدراسة

 النحو التالي : تـ عرض النتائج والتوصيات عمىحيث ، المدرجة في بورصة فمسطيف

  النتائج 1.1
 الذي توصمت الييا الدراسة كالتالي:كانت أىـ النتائج 

بيف أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية ، وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية  .1
االنشطة الرقابية ، تقييـ المخاطر ، المعمومات واالتصاؿ ، المراقبة والضبط الداخمي ( وجودة 

 .لمساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيفالتقارير المالية )مالءمة المعمومات( لشركات ا
بيف أدوات الرقابة الداخمية )البيئة الرقابية ، وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية  .2

االنشطة الرقابية ، تقييـ المخاطر ، المعمومات واالتصاؿ ، المراقبة والضبط الداخمي ( وجودة 
 لممعمومات( لشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطيف.التقارير المالية )التمثيؿ الصادؽ 

عند مستوى داللة مالءمة المعمومات وتقييـ المخاطر بيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .3
 .في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف (0.05)

عند ة المعمومات مالءم و المراقبة والضبط الداخميبيف  إحصائيةوجد عالقة ذات داللة ت .4
 في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف. (0.05مستوى داللة )

ماية نظاـ رقابي فعاؿ يساىـ في ح المدرجة تتمتع بوجوداتضح أف الشركات المساىمة العامة  .5
 .األصوؿ مف السرقة واالختالس

 .إداري لمموظفيف تسمسؿووجود لواجبات كذلؾ فصؿ امسئوليات و الصالحيات و التوزيع  يتـ .6
 .في منع االخطاء قبؿ وقوعيا اـ الرقابة الداخمية داخؿ شركات المساىمة العامةيساىـ نظ .7
لدى الشركات المساىمة العامة في  المدقؽ الخارجي بمخاطر التالعب بالقوائـ الماليةييتـ  .8

 .بورصة فمسطيف
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 . في الشركات المساىمة العامة في تعزيز الثقة في التقارير المالية يساىـ النظاـ الرقابي .9
 احتماالت الغش والتزوير في التقارير المالية . التدوير الوظيفي يقمؿ مف .10
 الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف فيالمعمومات المالية    يتـ استخداـ .11

 بناء التوقعات والتنبؤات المستقبمية .في 
بخموىا مف االنحرافات واالخطاء  لدي الشركات المساىمة العامة تتميز القوائـ المالية .12

 الجوىرية.
المعمومات المالية في القوائـ المالية يتـ عرضيا بشكؿ واضح ومفيوـ بحيث يتالءـ مع  .13

 مستخدمي تمؾ القوائـ.

  توصياتال 1.1
أف يتـ تمخيص أىـ بناًء عمى ما سبؽ مف نتائج توصمت الييا الدراسة، يرى الباحث أنو يمكف 

 لالستفادة منيا. التوصيات التالية

 .في الشركات المساىمة العامة االىتماـ بالنظاـ الرقابي االلكتروني زيادة .1
في  ومقارنتيا مع فترات سابقة لمشركة والعمؿ عمى تقييميااالىتماـ بالتقارير الرقابية  زيادة  .2

 .الشركات المساىمة العامة
رئ ييدؼ لضماف سير العمؿ ومواجية أي طارئ يواجو طواخطة ضرورة وضع برنامج و  .3

 العامة المدرجة في بورصة فمسطيف. المساىمة الشركات
 االمتيازات المشروطة لموظفي الرقابة في الوصوؿ الى بعض السجالت والوثائؽ منح بعض .4

 .في بيدؼ تحقيؽ الرقابة بالشكؿ األمثؿ والمطموب في الشركات المساىمة العامة
المدقؽ الداخمي االستقاللية وفصؿ في الصالحيات بينو وبيف اإلدارة في الشركات منح  .5

 المساىمة العامة.
الموجودة لدى الشركات المساىمة العامة بحيث تتناسب مع التطورات  تطوير النظـ المحاسبية .6

صور والمشكالت التي تواجو العمؿ، وربط تمؾ النظـ لقفي بيئة االعماؿ ومعالجة أوجو ا
 مشكالت ومساعدتيا في حؿ المشكالت.بال

لمشرؼ عمى إعداد القوائـ المالية في الشركات المساىمة العامة، لكي يتالءـ تدريب الكادر ا .7
 مع التطور الحديثة في النظـ المحاسبية المتطور ولكي ال يسئ استخداميا.
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المصطمحات ـ فيميا مف قبؿ مستخدمييا بسيولة، واستخداـ تبسيط المعمومات المالية ليت .8
 المالية الغير معقدة وتتالءـ مع فيـ مستخدمييا في الشركات المساىمة العامة.

 دور لجاف التدقيؽ في الشركات المساىمة العامة في فمسطيف. ضرورة تفعيؿ .9
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 المصادر والمراجع
 العربية المراجع: أوال

مركز  (143قراءة القوائـ المالية كود رقـ )ـ( 2008ابراىيـ، أحمد عمي و حجازي، وفاء يحيى )
 التعميـ المفتوح بجامعة بنيا، القاىرة.  

 النفسية في العمـو اإلحصائي التحميؿ وطرؽ لبحث جمناىـ( 2115)صادؽ وأماؿ دفؤا حطب، أبو

 .القاىرة :المصرية األنجمو مكتبة ،" واالجتماعية والتربوية

أثر تطبيؽ قواعد الحوكمة عمى االفصاح المحاسبي وجودة ـ( 2009أبو حماـ، ماجد اسماعيؿ )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية، غزة.  التقارير المالية

تقييـ فاعمية ديواف الرقابة المالية واإلدارية في ضبط االداء المالي م( 2016أبو عنزة، حساـ أحمد )
)رسالة ماجستير  دراسة تطبيقية –لمؤسسات الحكـ المحمي في المحافظات الجنوبية فمسطيف 

 غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة.  
محمد محمد ، ترجمة الديسطي، المراجعة مدخؿ متكامؿـ( 2002آينز، آلفيف و لوبؾ، جميس )

 عبد القادر، السعودية: دار المريخ لمنشر.  
تقييـ دور المراجع الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة في المؤسسات ـ( 2015بالؿ، برابح )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أمحمد االقتصادية عمى المدققيف الداخمييف بالجزائر
 بوقرة، بومرداس.  

، ترجمة حجاج، احمد و المراجعة بيف النظرية والتطبيؽـ( 1989توماس، وليـ و ىنمى، أمرسوف )
 سعيد، كماؿ، السعودية: دار المريخ لمنشر.  

مجاالت مساىمة المراجع الداخمي والمراجع الخارجي في تحسيف ـ( 2006جربوع، يوسؼ محمد )
ت الشركات والمؤسسات العاممة في قطاع القرارات المالية لمجمس اإلدارة وفقًا لقواعد حوكم

 .13(23)5مجمة الجامعة االسالمية غزة،  غزة،
 .  1، طنظرية المحاسبةـ(، 2001جربوع، يوسؼ محمود )
محددات مراجعة القوائـ المالية تحد كبير لممراجع الخارجي، ـ( 2005جربوع، يوسؼ محمود )

، بحث مقدـ الى المؤتمر ينية في فمسطيفدراسة تحميمية آلراء المراجعيف القانونييف الفمسط
 العممي االوؿ لكمية التجارة بالجامعة االسالمية.  

مطبعة أبناء الجراح، غزة:  ،2ط، القواعد المنيجية لبناء االستبياف( ـ2101) زياد الجرجاوي،
 فمسطيف.

 .34-28، صمعايير المحاسبة الدوليةـ(، 1996جمعية المحاسبيف والمراجعيف الكويتية )
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مالحظات المستفيديف مف القوائـ المالية المراجعة وفقًا لتقارير المراجعة ـ( 2001الحمبي، نبيؿ )
 .  228(2)17، مجمة جامعة دمشؽ، الشاممة وتقارير المراجعة محدودة النطاؽ )حالة تطبيقية(

، جامعة مبادئ المحاسبة الماليةـ( 1999حماد، أحمد ىاني بحيري، عطية، أحمد صالح )
 زقازيؽ، مصر.  ال

، السعودية: نشر مكتبة الممؾ 1، طنظرية المحاسبةـ(، 2009الحميد، عبد الرحمف بف ابراىيـ )
 فيد الوطنية.  

 دار، عماف: 1ط ،النظرية والعممية الناحية - الحسابات تدقيؽ عمـ ،ـ(2000) عبداهلل أميف خالد
 .لمنشر وائؿ

 وائؿ دار: عماف ،2ط ,النظرية الناحية - الحسابات تدقيؽ عمـ ،ـ( 2004) عبداهلل أميف خالد
 .لمنشر

دور المحاسب اإلداري في إطار حوكمة الشركات، مجمة الدراسات ـ(، 2003خميؿ، محمد )
 ، العدد الثاني، كمية التجارة، جامعة بنيا.  والبحوث التجارية
في تحقيؽ جودة  فاعمية نظـ المعمومات المحاسبية المحوسبةـ( 2012دىماف، أسامة كماؿ )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة التقارير المالية عمى وزارة المالية الفمسطينية
 االسالمية، غزة.

اطار مقترح لمحددات مساىمة لجاف المراجعة في ـ( " 2005الديسطي، محمد محمد عبد القادر )
 .  74-41(1ية، مصر، )" المجمة المصرية لمدراسات التجار  تحقيؽ جودة التقارير المالي

تدقيؽ الحسابات في ضوء معايير التدقيؽ الدولية واالنظمة  ـ(2006الذنيبات، عمي عبد القادر )
 ، عماف: المكتبة الوطنية.  1، طوالقوانيف المحمية نظرية وتطبيؽ

تدقيؽ الحسابات في ضوء معايير التدقيؽ الدولية واالنظمة ـ( 2010الذنيبات، عمي عبد القادر )
 ، عماف: المكتبة الوطنية.  3، طوالقوانيف المحمية نظرية وتطبيؽ

مدى التزاـ الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية  ـ(2012ذنيبات، عمي و كفوس، نواؿ )
، مجمة دراسات سمسمة العموـ اإلدارية، بمتطمبات الرقابة الداخمية وأثر ذلؾ عمى أدائيا المالي

39(1)29-46 . 
، عماف: دار الفكر لمنشر 1، طعمـ تدقيؽ الحساباتـ( 1991مييب وىبي، عمرو ) الساعي،

 والتوزيع.  
أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير المالية عمى ـ( 2016السامرائي، محمد حامد )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، شركات صناعة األدوية االردنية المدرجة في بورصة عماف
 جامعة الشرؽ األوسط، االردف.  
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عمى أىداؼ  COSOأثر ىياكؿ أنظمة الرقابة الداخمية وفقًا الطار ـ( 2011السبوع، سميماف سند)
 (.  1)38، دراسات العمـو اإلدارية، حالة الشركات الصناعية األردنية –الرقابة 

االطار النظري المعايير  –د المراجعة والتدقيؽ الشامؿ أصوؿ وقواعـ( 2007سرايا، محمد السيد)
 ، االسكندرية: المكتب الجامعي الحديث لمنشر.  1، طمشاكؿ التطبيؽ العممي –والقواعد 

تقييـ نظـ الرقابة وتقييـ اإلداء في الجامعة االسالمية (، ـ2013سالمة، أشرؼ عبد العزيز محمد)
 (، جامعة السويس، مصر.  رةغير منشو  )رسالة ماجستير في قطاع غزة

أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة التقارير ـ( 2009الشامي، أكـر يحيى )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة المالية لمبنوؾ التجارية العاممة في الجميورية اليمنية

 الشرؽ االوسط، عماف، االردف.  
، غزة: نشر مكتبة آفاؽ لمطباعة والنشر 1، طالنظرية المحاسبية ـ(،2011شاىيف، عمي عبد اهلل )

 والتوزيع، الجامعة االسالمية.  
 ر.، جامعة االزىر، مصمنيج وأساليب تقييـ الرقابة وتقييـ األفراد، ـ(2017)شحاتة، حسيف حسف

تطبيقية في الرقابة الداخمية ودالالتيا في الحد مف الفساد المالي دراسة ـ( 2010الشرع، مجيد )
 .  61 -78(14، المؤتمر العممي العاشر، مجمة المنصور، )جيات رقابية

دور الرقابة الداخمية في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية ـ( 2016الشيخ، صادؽ مأموف أحمد )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الزعيـ االزىري، السوداف.  بقطاع شركات الصناعة

 ، جامعة الكويت.1، طنظرية المحاسبةـ(، 1990ميدي ) الشيرازي، عباس
قياس مستوى تأثير بعض العوامؿ المؤثرة ـ( 2015صفاء الديف، عدي و عبد الخالؽ، فيحاء )

 (.  14)7، مجمة دورية نصؼ سنوية، جامعة البصرة عمى جودة القوائـ المالية
الفصاح االختياري في التقارير العوامؿ المؤثرة عمى مستوي اـ( 2014عبد الجميؿ وأبو نصار )

 .  342-326(2)41، العمـو اإلدارية، المالية السنوية لمشركات المساىمة العامة األردنية
دور استقالؿ المراجع الخارجي في جودة التقارير ـ( 2014عبد العزيز، عبد الحميد عبد اهلل  )

غير منشورة(، جامعة الزعيـ  )رسالة ماجستير , المالية عمى ديواف المراجع القومي بالسوداف
 األزىري، السوداف.  

مفيومو وأدواتو  -البحث العممي( ـ2110عبيدات، ذوقاف وعدس، عبد الرحمف، وعبد الحؽ، كايد )
 دار الفكر لمنشر والتوزيع.: ، عمافوأساليبو

 ، الموصؿ.2، طأصوؿ التدقيؽ والرقابة الداخميةـ( 1991عثماف، عبد الرازؽ محمد )
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تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية  وأثرىا في جودة معمومات التقارير ـ( 2013العجمي، عبد اهلل )
، دراسة ميدانية في البنوؾ التجارية في دولة الكويت، )رسالة ماجستير غير مف المحاسبية

 منشورة( جامعة الشرؽ األوسط، االردف.  
مدي تطبيؽ معايير الدقيؽ "  ـ(2006) العمري، أحمد محمد وعبد الغني، فضؿ عبد الفتاح

" المجمة األردنية في إدارة األعماؿ،  الداخمي المتعارؼ عمييا في البنوؾ التجارية اليمنية
2(3)  . 

دور الرقابة الداخمية في رفع كفاءة االداء المالي في شركات ـ( 2014عياش، عبد الوىاب أحمد )
   155-183(4مجمة جامعة الناصر، ), االتصاالت اليمنية

أثر جودة المراجعة الخارجية عمى عمميات إدارة االرباح، ـ( 2008عيسى، سمير كامؿ محمد )
 (.2)45، جامعة االسكندرية مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية

 دار :عماف ،2ط، النظرية الناحية -المعاصر الحسابات تدقيؽ (ـ2009)المطارنة فالح غساف
 .المسيرة

أثر خصائص لجاف التدقيؽ عمى جودة التقارير المالية عمى ـ( 2013قديح، بساـ سميماف )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسالمية، المصارؼ المدرجة في بورصة فمسطيف

 غزة.  
دور نظاـ الرقابة الداخمية في تشخيص حاالت الفساد ـ( 2015الكروي، أسعد جاسـ خضير )

)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرؽ االوسط لمدراسات  واقع ومعوقات –مالي ال
 العميا، عماف، االردف.  

، حفيظ ىاجر ) المراجعة الداخمية كآلية لتفعيؿ مبادئ حوكمة المؤسسات في ( ـ2014كمتـو
رة، ، )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة أكمي محند أولحاج، البويالمؤسسات االقتصادية

 الجزائر.  
أثر تطبيؽ ـ( 2013الاليذ، عمي عبد الغني و الشوبكي، يونس عمياف و الحمداف، يوسؼ نيساف )

-96(4مجمة التقني، ) قواعد حوكمة الشركات عمى جودة التقارير المالية )دراسة ميدانية(
110  . 

، الرقابة عمى الحسابات –( االتجاىات الحديثة في المراجعة ـ1997لطفي، أميف السيد أحمد )
 القاىرة: دار النيضة العربية. 

 ، الكتاب السابع، القاىرة.  مراجعة نظـ الرقابة الداخميةـ(، 2004لطفي، أميف السيد أحمد )
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مدي فاعمية دو التدقيؽ الداخمي في تقويـ إدارة المخاطر وفؽ إطار ـ( 2016لظف، ىيا مرواف )
COSO  رسالة ماجستير غير , الحكومية  في قطاع غزةدراسة تطبيقية عمى القطاعات(

 منشورة( الجامعة االسالمية، غزة.  
لممحاسبيف،  العربي المجمع ،المتقدمة التدقيؽ مفاىيـ ـ(2001) أ، لممحاسبيف العربي المجمع

 .  عماف
، 1، طدراسة متعمقة  في تدقيؽ الحساباتـ( 2009مسعد، محمد فضؿ و الخطيب، خالد راغب )

 دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع.عماف: 
تقييـ مدى انسجاـ أنظمة الرقابة الداخمية في الشركات المساىمة ـ( 2015صبري ماىر )مشتيي، 

، مجمة جامعة االزىر وأثر ذلؾ عمى أداء الشركة وقيمتيا COSOالعامة الفمسطينية مع اطار 
 .290-259(1)17غزة، سمسمة العمـو اإلنسانية، –

، عماف: زمـز لمنشر 1، طمدخؿ الى تدقيؽ الحسابات المعاصرـ( 2013طارنة، غساف فالح ) الم
 والتوزيع.  

أثر التحوؿ إلى معايير التقارير المالية الدولية عمى ـ(، 2014مميجي، مجدي مميجي عبد الحكيـ )
اسة در –جودة المعمومات المحاسبية وقيمة الشركات المسجمة في بيئة األعماؿ السعودية 

 عمادة البحث العممي بجامعة سمماف بف عبد العزيز., نظرية تطبيقية
 .المسيرة دار: عماف ، 2ط ،ـ(2009)النظرية الناحية

العالقة بيف جودة التقارير المالية وكفاءة االستثمار لمشركات المدرجة في ـ( 2016النجار، عايش )
 )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة االسالمية، غزة. , بورصة فمسطيف

أثر مستوى األخالقي لممحاسبيف المالييف عمى ـ(، 2015نصر، عبد الوىاب و الصيرفي، أسماء )
، مجمة المحاسبة جودة التقارير المالية بالتطبيؽ عمى الشركات المقيدة في البورصة المصرية

 والمراجعة.  
، عماف: دار وائؿ 1، طتدقيؽ الحسابات االطار النظريـ( 2012ني )النظمي ايياب، العزب ىا
 لمنشر والطباعة.  

، عماف: دار وائؿ 1، طتدقيؽ الحسابات االطار النظريـ( 2012نظمي، ايياب و العزب، ىاني )
 لمنشر.  

محاور تطوير العالقة التفاعمية بيف لجنة المراجعة والمراجع ـ( 2009ىاشـ، محمد صالح )
، مجمة البحوث دراسة نظرية ميدانية –جي في ضوء االصدارات المينية المحمية والدولية الخار 

 .85-34(4)27اإلدارية، 
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ـ( دور الرقابة الداخمية عمى المخزوف السمعي في المحافظة عمى رأس 2016الوادية، محمد رفيؽ )
عة الجامعة )رسالة ماجستير غير منشورة( جام, الماؿ العاـ بوازرة الصحة الفمسطينية

 االسالمية، غزة.  
 ، عماف: دار الراية لمنشر والتوزيع.دليؿ التدقيؽ الداخميـ( 2013الواردات، خمؼ عبد اهلل )
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  ( قائمة بأسماء المحكمين2ممحق )

 المؤسسة االسـ الرقـ
 جامعة االزىر بغزة أ. د جبر الداعور .1
 مدير عاـ المالية بوزارة التربية والتعميـ بغزة د. أكـر حماد .2
 كمية العمـو والتكنولوجيا بخاف يونس د. حسني عابديف .3
 كمية العمـو والتكنولوجيا بخاف يونس د. عبد الرحمف رشواف .4
 الجامعة االسالمية بغزة  د. ىشاـ ماضي  .5
 الجامعة االسالمية بغزة  د. محمد العشي  .6
 الجامعة االسالمية بغزة  د. رمضاف العمري .7
 الجامعة االسالمية بغزة  د. ناىض الخالدي  .8
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 ( االستبيان1ممحق )

 

 غزة – االسالمية الجامعة
                                                    العميا الدراسات عمادة  

  التجارة كمية      
    والتمويل المحاسبة قسم 
 

 السيد الفاضل / السيدة الفاضمة ,,,
 تحية طيبة وبعد ,,,

ر في درجة الماجستي عمى لمحصوؿ الدراسية المتطمبات إحدى وىي االستبانة ىذه أيديكـ بيف نضع
أثر نظام الرقابة الداخمية عمى جودة التقارير المحاسبة في الجامعة اإلسالمية وىي بعنواف "

 ." دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف المالية
 

 ؿوالمدققيف حو  آراء الموظفيف عمى التعرؼ بيدؼ لمبحث الميمة الجوانب أحد االستبياف ىذا مثؿ
 المرفؽ االستبياف ىذا تصميـ تـ فقد لذلؾ أثر نظاـ الرقابة الداخمية عمي جودة التقارير المالية 

 .الدراسة ليذه الالزمة المعمومات لجمع
 ىذه تعامؿ وسوؼ الشخصية، لقناعاتكـ والممثمة بكؿ موضوعية إجاباتكـ بتقديـ التكـر يرجى

 .فقط العممي البحث ألغراض إال تستعمؿ ولف التامة اإلجابات بالسرية
الدراسة  أىداؼ وتحقيؽ النتائج دقة في ميماً  تأثيراً  إلجاباتكـ أف ومؤكديف تعاونكـ لكـ شاكريف

 .ومفيدة صحيحة نتائج إلى التوصؿ في ومساعدة الباحث

 ،،، والتقدير االحترام ف ائق بقبول وتفضلوا
ُُُ

                                                                                  
 الباحث                 

 محمد حيدر شعت



  

003 

 

 البيانات الشخصية: 

        سنة 35ألقؿ مف  30مف                                       سنة 30أقؿ مف                            العمر .1

 سنة  45أكبر مف                                   سنة 45ألقؿ  35مف                                            

        سنوات 10فأقؿ مف  6مف                                          سنوات فأقؿ5                    سنوات الخبرة .2

 سنة  15اكثر مف                               سنة 15فأقؿ مف  11مف                                            

 بكالوريوس                                                   دبمـو                    المؤىل العممي .3

 دكتوراه                                                 جستيرما                                          

        عمـو مالية ومصرفية                                       محاسبة                        تخصص العمميال .4

 تخصص أخر                                            إدارة اعماؿ                                            

       CIA                                                 ACPA                 الشيادات المينية .5

                                           CPA                         أخرى                    ال يوجد 

        مدير مالي                                            محاسب                    الوظيفيمسمى ال .6

 عضو لجنة تدقيؽ                                         مدقؽ داخمي                                           

         دورة واحدة                                            ال يوجد                      دورات التدريبيةال .7

 ثالث دورات فأكثر                                             دورتاف                    في الرقابة الداخمية        
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 فيواُيليُهجوىعحُهيُالعثاراخُوأهامُكلُعثارجُخوسُدرجاخُلإلجاتح
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ُ(ُفيُالوكاىُالوٌاسةXيرجىُوضعُإشارجُُ) 

 البيئة الرقابية

0 
يوجد نظاـ رقابي فعاؿ يساىـ في حماية األصوؿ مف السرقة 

 واالختالس 
          

           تقـو اإلدارة بتقييـ السياسات واإلجراءات الموضوعة مف قبميا  2

           الشركة دليؿ إجراءات يوضح الدور الرقابي لكؿ موظؼيوجد داخؿ  3

4ُ
يوجد توزيع صالحيات ومسئوليات وفصؿ لمواجبات لمموظفيف ووجود 

ُتسمسؿ إداري واضح

     

5 
تقـو لجاف التدقيؽ بفحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمي ومناقشتو مع 

 مجمس اإلدارة والمدقؽ الداخمي 
          

6 
ييتـ المراجع الخارجي في تقييـ نظاـ الرقابة الداخمي وتحديد نقاط 

 القوة والضعؼ 
          

      يوجد نظاـ رقابي الكتروني لجميع أنشطة المنشأة   7

 االنشطة الرقابية 
0 

يساهنًُظامُالرقاتحُالذاخليحُداخلُالشركحُُفيُهٌعُاألخطاءُقثلُ

 وقىعهاُأوُحذوثهاُ
ُ ُ ُ ُ ُ 

ُُُُُ يتـ استشارة لجنة التدقيؽ عند إعداد القوائـ المالية وتقـو بفحصيا 2ُ

 ُ ُ ُ ُ ُ يىجذُتعضُالسياساخُُالتيُتتذخلُفيُاألهىرُالشخصيحُللوىظفييُ 3

 ُ ُ ُ ُ ُ تستخذمُاإلدارجُالتقاريرُالرقاتيحُتعولُهقارًاخُلفتراخُساتقحُللشركحُ 4

 ُ ُ ُ ُ ُ وهقترحاخُلتطىيرُالعولتشولُالتقاريرُالرقاتيحُتىصياخُ 5

 ُ ُ ُ ُ ُ تسعىُاإلدارجُلتطىيرُالٌظنُالرقاتيحُوتذريةُالكادرُتشكلُهؤهل 6

 ُ ُ ُ ُ ُ يقىمُالوذققُالذاخليُتفحصُوتقيينُفعاليحُاألًشطحُالرقاتيحُ 7

 تقييم المخاطر  
           يتـ تحديد العوامؿ التي تزيد مف المخاطر وتقدير أىميتيا  0

           تقـو اإلدارة باتخاذ االجراءات الالزمة إلدارة المخاطر  2

           يساىـ التدقيؽ الداخمي في تحديد وتقييـ المخاطر  3

           تساىـ لجنة التدقيؽ في تقييـ المخاطر  4

           ييتـ المدقؽ الخارجي بمخاطر التالعب في القوائـ المالية  5

6ُ
أنظمة الرقابة وجود خطة طوارئ لضماف سير العمؿ تضمف تشمؿ 

 عدـ التوقؼ
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 المعمومات واالتصال 
           تقـو اإلدارة بمتابعة التقارير المالية والتواصؿ مع المساىميف  0

           النظاـ المالي المستخدـ محكـ ودقيؽ  2

3 
يتوفر لدى الموظفيف الفيـ الكافي لمسياسات واإلجراءات المتعمقة 

 بنظاـ الرقابة الداخمية مف قبؿ الموظفيف 
          

           يساىـ النظاـ الرقابي في تعزيز الثقة في التقارير المالية  4

5 
يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بكامؿ الصالحيات في الوصوؿ الى 

 السجالت والوثائؽ 
          

6ُ
تتوفر قنوات اتصاؿ فعالة تضمف فيـ كافة الموظفيف لمسياسات 

 واإلجراءات المتعمقة بنظاـ الرقابة الداخمية
     

 المراقبة والضبط الداخمي 
           تقـو الشركة بمتابعة أوجو القصور في النظاـ الرقابي  0

           تقـو الشركة بمعالجة القصور في نظاـ الرقابة وتطوير العمؿ  2

           يتـ تطوير نظاـ الرقابة الداخمية بما يتالءـ مع الظروؼ الجديدة  3

           يتمتع العامموف في قسـ الرقابة بالخبرة والتأىيؿ العممي  4

           يتمتع المدقؽ الداخمي بالحياد  5

6 
يقمؿ الدوراف الوظيفي احتماالت حدوث تزوير وغش في التقارير 

 المالية
          

 مالءمة المعمومات 

           يتوفر معمومات مالية كافية وقت الحاجة ليا  0

           تساىـ المعمومات المالية ببناء التوقعات والتنبؤات المستقبمية  2

3 
تعبر المعمومات الواردة في القوائـ المالية بصدؽ عف األحداث 

 الخاصة بالشركة كما حدثت 
          

4 
تتوفر المعمومات بالوقت المناسب عند الحاجة ليا وطمبيا مف قبؿ 

 المستفيديف 
          

5 
يوجد نظاـ محاسبي سميـ واجراءات وقائية سميمة تساىـ في حؿ 

 المشكالت التي تواجو العمؿ 
          

6 
تعتبر المعمومات المالية التي يتـ توفرىا ذات أىمية نسبية لمتخذ 

 القرار
          

 التمثيل الصادق 

           واألخطاء الجوىريةتتميز القوائـ المالية بالدقة والخمو مف االنحرافات  0
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           تعبر المعمومات المالية عف المركز المالي العادؿ لمشركة  2

           تتمتع المعمومات المحاسبية بدرجة عالية مف المصداقية والشفافية  3

           يتمتع مف يقـو بإعداد التقارير المالية بالكفاءة  4

           تتوفر العناية المينية عند إعداد التقارير المالية  5

           تتمثؿ المعمومات المالية بصدؽ تمثيميا لمظواىر المراد التقرير عنيا  6

 القابمية لمفيم 

0 
يتـ عرض المعمومات في القوائـ المالية بشكؿ مفيـو خالؿ استخداـ 

 المصطمحات المتداولة 
          

           ُبعد المعمومات المالية عف التعقيد والمصطمحات المعقدة  2

           تتالءـ المعمومات مع مستوى الفيـ المحاسبي لمستخدمي التقارير 3

           يتـ فيـ المعمومات المالية مف قبؿ مستخدمييا بشكؿ ُمبسط  4

           يتـ عرض المعمومات بعيدًا عف التكرار الذي يؤدي الى سوء الفيـ  5

 القابمية لممقارنة 
           ثبات في تطبيؽ الطرؽ واألساليب المحاسبية المستخدمة   0

2 
يمكف مقارنة المعمومات المحاسبية مع أداء شركات أخرى تعمؿ في 

 نفس القطاع
          

3 
التدقيؽ مف التأكد مف تطبيؽ وثبات السياسات والمبادئ تقـو لجنة 
 المحاسبية

          

4 
تساىـ المعمومات المالية في تقييـ صحة القرارات السابقة وتقييـ 

 األحداث السابقة
     

5 
يوجد صعوبة في الحصوؿ عمي المعمومات المالية لشركات أخرى مف 

 نفس القطاع لعمؿ المقارنات 
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 ( أسماء شركات عينة الدراسة6ممحق )

 القطاع رمز التداول اسم الشركة  #
 APIC العربية الفمسطينية لالستثمار "أبيؾ" 1

مار
ستث

ا
 

 AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار 2

 ARAB المستثمروف العرب 3

 JREI القدس لالستثمارات العقارية  4

 PADICO فمسطيف لمتنمية واالستثمار 5

 PID الفمسطينية لالستثمار واالنماء  6

 PIIC فمسطيف لالستثمار الصناعي 7

 PRICO فمسطيف لالستثمار العقاري  8

 UCI واالستثمار لإلعماراالتحاد  9

 ABRAJ أبراج الوطنية  10

ات
خدم

 

 AHC المؤسسة العربية لمفنادؽ  11

 ARE المؤسسة العقارية العربية 12

 BRAVO العربية الفمسطينية لمراكز التسوؽ 13
 GCOM جموبؿ كـو لالتصاالت  14

 NSC مركز نابمس الجراحي التخصصي 15

دارة وتشغيؿ العقارات 16  PALAQAR باؿ عقار لتطوير وا 

 PALTEL االتصاالت الفمسطينية  17

 PEC الفمسطينية لمكيرباء 18

 PSR مصايؼ راـ اهلل  19

 WASSEL الفمسطينية لمتوزيع والخدمات الموجستية 20

 WATANIYA موبايؿ الوطنية الفمسطينية لالتصاالت 21

 AIB البنؾ اإلسالمي العربي 22

لية
 ما

ات
خدم

ك و
بنو

 

 BOP بنؾ فمسطيف  23

 ISBK البنؾ االسالمي الفمسطيني 24

 PIBC بنؾ االستثمار الفمسطيني 25

 PSE المالية لألوراؽسوؽ فمسطيف  26
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 القطاع رمز التداول اسم الشركة  #
 QUDS بنؾ القدس 27

 TNB البنؾ الوطني 28

 APC العربية لصناعة الدىانات 29
عة 

صنا
 

 AZIZA دواجف فمسطيف 30

 BJP بيت جاال لصناعة االدوية  31

 BPC لألدويةبيرزيت  32

 ELECTRODE مصنع الشروؽ لاللكترود 33

 GMC مطاحف القمح الذىبي 34

 JCC القدسسجاير  35

 JPH القدس لممستحضرات الطبية  36

 LADAEN فمسطيف لصناعة المدائف 37

 NAPCO وفيالت "تابكو"ر الوطنية لصناعة االلمنيـو والب 38
 NCI الوطنية لصناعة الكرتوف 39

 PHARMACARE دار الشفاء لصناعة األدوية  40

 VOIC مصانع الزيوت النباتية  41

 AIG المجموعة األىمية لمتأميف  42

مين
تأ

 

 GUI العالمية المتحدة لمتأميف 43

 MIC المشرؽ لمتأميف 44

 NIC التأميف لموطنية  45

 PICO فمسطيف لمتأميف 46

 TIC التكافؿ الفمسطينية لمتأميف  47

 TRUST ترست العالمية لمتأميف  48

 


