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 فيرس المحتويات

 الصفحة وانـــــــــالعن

 أ ةـــــــاآلي
 ب داءـــــــإلىا

 ج رــر وتقديــشك
 د فيرس المحتويات

 ز فيرس الجداول
 ح الــفيرس األشك

 ط ممخص الدراسة
 العام لمدراسة اإلطار الفصل األول:

 2 المقدمة
 3 مشكمة الدراسة
 4 أسئمة الدراسة
 4 أىداف الدراسة
 5 أىمية الدراسة

 5 فرضيات الدراسة
 5 حدود البحث
 6 الدراسة مصطمحات

 7 الدراسات السابقة
 اإلطار النظريالفصل الثاني: 

 التدقيقالمبحث األول: 
 12 تعريف التدقيق
 12 أنواع التدقيق
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 الصفحة وانـــــــــالعن

 15 أىمية التدقيق
 16 أىداف التدقيق
 18 معايير التدقيق

 21 ماىية ومفيوم التدقيق الداخمي
 23 ماىية ومفيوم التدقيق الخارجي

 ةــالرقابالمبحث الثاني: 
 26 مفيوم الرقابة
 27 أىمية الرقابة

 28 أىداف الرقابة الداخمية
 28 أنواع الرقابة
 30 أدوات الرقابة

 30 مقومات نظام الرقابة الفعال
 العامة االستثماراتالرقابة عمى المبحث الثالث: 

 32 العامة االستثماراتمفيوم 
 33 العامة االستثماراتبة عمى دور المراجعة الداخمية الخارجية في الرقا

 الفصل الثالث: الطرق واالجراءات
 35 منيج الدراسة

 35 متغيرات ونموذج الدراسة
 35 مجتمع وعينة الدراسة

 36 مصادر الدراسة
 36 إجراءات الدراسة

 36 اختبار الصدق والثبات
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 الصفحة وانـــــــــالعن

 37 المعالجة االحصائية
 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية

 39 المقدمة
 39 وصف البيانات الشخصية

 41 تحميل متغيرات الدراسة
 49 اختبار الفرضيات

 49 اختبار الفرضية األولى
 50 اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 51 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
 54 نتائج الدراسة

 55 اتـــــــالتوصي
 قائمة المراجع

 قائمة المراجع
 57 ةـع العربيـأوال: المراج

 61 ثانيا: المراجع األجنبية
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 فيرس الجداول
 الصفحة انـــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 36 ( تمخيص نتائج اختبارات الصدق والثبات1-3الجدول )
 39 ( يوضح وصف البيانات الشخصية وفقا لمجنس1-4الجدول )
 39 ضح وصف البيانات الشخصية وفقا لمعمر( يو 2-4الجدول )
 40 ( يوضح وصف البيانات الشخصية وفقا لممؤهل العممي3-4الجدول )
 40 ن وفقا لممسمى الوظيفيي( يوضح تحميل بيانات المستجيب4-4الجدول )
 41 ( يوضح وصف البيانات الشخصية وفقا لسنوات الخبرة5-4الجدول )
 41 وافقة وفق مقياس ليكارت الخماسي لممتوسطات الحسابية( مقياس درجة الم6-4الجدول )
 42 ( تقدير مستويات التوافر لمتغيرات الدراسة وفقا لألوزان النسبية7-4الجدول )
 42 ( تحميل إجابات المبحوثين حول التدقيق الداخمي8-4الجدول )
 44 ( تحميل إجابات المبحوثين حول التدقيق الخارجي9-4الجدول )

 46 ( تحميل إجابات المبحوثين حول الرقابة الداخمية10-4ل )الجدو 
 48 ( تحميل إجابات المبحوثين حول الحد من الفساد المالي11-4الجدول )
 49  العام االستثمارالرقابة عمى ( اختبار معادلة االنحدار بين التدقيق الداخمي و 12-4الجدول )
 50 العام االستثماروالرقابة عمى التدقيق الخارجي ( اختبار معادلة االنحدار بين 13-4الجدول )
 51 العام االستثمارالرقابة عمى و ( اختبار معادلة االنحدار بين الرقابة الداخمية 14-4الجدول )
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 فيرس األشكال
 الصفحة البيان

 35 ( يوضح نموذج البحث1-3الشكل )
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 ممخص الدراسة:

                   المراجعتتتتتتتة الخارجيتتتتتتتة )المراجعتتتتتتتة الداخميتتتتتتتة  األجهتتتتتتتزة العميتتتتتتتا متتتتتتتن ختتتتتتت ل دور تناولتتتتتتتت هتتتتتتتذ  الدراستتتتتتتة
ستتمطة مالبرنتتامج االستتتثماري ل   كبحتتث تطبيقتتي عمتتىالعامتتة االستتتثماراتالرقابتتة عمتتى  والرقابتتة الداخميتتة(

 .في وادي وصحراء حضرموت المحمية
في المؤسسات  العامة االستثماراتالرقابة عمى في حيث هدفت الدراسة إلى معرفة دور التدقيق الداخمي 

 االستتتتثماراتفتتتي الرقابتتتة عمتتتى   ومعرفتتتة دور التتتتدقيق الختتتارجي بتتتوادي وصتتتحراء حضتتترموتالحكوميتتتة 
فتتي الرقابتتة  الرقابتتة الداخميتتةومعرفتتة دور بتتوادي وصتتحراء حضتترموت فتتي المؤسستتات الحكوميتتة  العامتتة
 . بوادي وصحراء حضرموتومية في المؤسسات الحكالعامة  االستثماراتعمى 

ولتحقيق أهتداف الدراستة تتم استتخدام المتنهج الوصتفي التحميمتي باالعتمتاد عمتى استتمارة االستتبيان كت داة 
                            ( موظفتتتتتتًا فتتتتتتي ايدارات الماليتتتتتتة  30لجمتتتتتتا بيانتتتتتتات الدراستتتتتتة لعينتتتتتتة عشتتتتتتوائية بستتتتتتيطة مكونتتتتتتة متتتتتتن )

  وعنتد جمتا االستتبيانات تتم الحصتول عميهتا جميعتًا  تتم استتبعاد استتبيان استتبيان (30)حيث تتم توزيتا 
                                  ( استتتتتتتتتتتتتتبيان يجتتتتتتتتتتتتتراء الدراستتتتتتتتتتتتتة. 29واحتتتتتتتتتتتتتد لعتتتتتتتتتتتتتدم صتتتتتتتتتتتتت حيت  لمتحميتتتتتتتتتتتتتل  وقتتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتتم اعتمتتتتتتتتتتتتتاد )

                     تتتتتتتتم التوصتتتتتتل إلتتتتتتى مجموعتتتتتتة الفرضتتتتتتياتالدراستتتتتتة  واختبتتتتتتتار  عينتتتتتتةيجابتتتتتتتات  البيانتتتتتتات تحميتتتتتتلوبعتتتتتتتد 
كان مستوى تتوافر التتدقيق التداخمي والختارجي جيتد جتدًا  بينمتا مستتوى تتوافر الرقابتة  أبرزىا: النتائجمن 

 االستتثماراتالرقابتة عمتى الداخمية جيد  كما أظهرت النتائج أّن هنتاك دور يقتوم بت  التتدقيق التداخمي فتي 
المراجعتتتة هنالتتتك دور تقتتتوم بتتت   وبالمثتتتل  تبتتتوادي وصتتتحراء حضتتترمو فتتتي المؤسستتتات الحكوميتتتة  العامتتتة

    بتتوادي وصتتحراء حضتترموتفتتي المؤسستتات الحكوميتتة  العامتتة االستتتثماراتالرقابتتة عمتتى  فتتي الخارجيتتة
                      العامتتتتتتة االستتتتتتتثماراتالرقابتتتتتتة عمتتتتتتى فتتتتتتي  الرقابتتتتتتة الداخميتتتتتتة اقتتتتتتوم بهتتتتتتتفتتتتتتي المقابتتتتتتل لتتتتتتيس هنتتتتتتاك دور 

                    حيتتتتتتث ظهتتتتتتر معامتتتتتتل االنحتتتتتتدار يات وادي وصتتتتتتحراء حضتتتتتترموتبمتتتتتتدير فتتتتتتي المؤسستتتتتتات الحكوميتتتتتتة 
 غير دال إحصائيًا.

                     عمتتتتتى يجتتتتتب التركيتتتتتز أبرزىـــــا: التوصـــــياتوبنتتتتتاء عمتتتتتى متتتتتا جتتتتتاء فتتتتتي النتتتتتتائج تتتتتتم اقتتتتتتراح عتتتتتددًا متتتتتن  
                اخضتتتتاعكتتتتذا   و لعامتتتتةا االستتتتتثماراتالرقابتتتتة عمتتتتى المحتتتتاور تتتتت ثيرًا فتتتتي  قتتتتلكونهتتتتا أ المراجعتتتتة الداخميتتتتة
                     د عمتتتتتتتتتىاعتمتتتتتتتتتواال الداخميتتتتتتتتتة المراجعتتتتتتتتتةو لفحتتتتتتتتتص  العامتتتتتتتتتة باستتتتتتتتتتثماراتالمتعمقتتتتتتتتتة  جميتتتتتتتتتا األنشتتتتتتتتتطة

                         العامتتتتتتتتة االستتتتتتتتتثماراتكونهتتتتتتتتا متتتتتتتتن أهتتتتتتتتم الوستتتتتتتتائل التتتتتتتتتي تحتتتتتتتتافظ عمتتتتتتتتى  تقتتتتتتتتارير التتتتتتتتتدقيق التتتتتتتتداخمي
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                 العامتتتة والتتتتي تشخصتتتها الرقابتتتة الداخميتتتتة باالستتتتثماراتلت عتتتب المرتبطتتتة عتتتدم التهتتتاون فتتتي قضتتتايا او 
                    اعتمتتتتاد الشتتتتفافية والمستتتتاءلة كوستتتتائل لمحفتتتتاظ و  الفاستتتتدين أو إحتتتتالتهم إلتتتتى المحتتتتاكمتتتتتى يتتتتتم معاقبتتتتة ح

 .يةالعامة في المؤسسات الحكوم االستثماراتعمى 
                 (التتتتتتتدقيق التتتتتتداخمي  التتتتتتتدقيق الختتتتتتارجي  الرقابتتتتتتة الداخميتتتتتتتة) جهتتتتتتزة العميتتتتتتااال الكممــــــات المفتاحيــــــة:

   .وادي وصحراء حضرموت مديريات العامة  االستثمارات
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Abstract 

This study empirically investigated the role of higher agencies (through 

internal audit, external audit and internal control) on controlling the general 

investments of the investment program of the local directorate in the valley 

and desert of Hadhramout. The study mainly aimed at identifying the role of 

internal audit, external audit and internal control on controlling the general 

investments in the governmental institutions in the valley and desert of 

Hadhramout.  

In order to accomplish the study, analytical descriptive method has been 

employed based on the questionnaire as a tool to collect the required data from 

a random sample of 30 employees in the financial fields. The response rate 

was 100%. However, only one questionnaire was discarded. Thus the number 

of usable questionnaire was 29. The analysis has shown that the level of 

availability of the internal audit was very good, whereas the level of 

availability of the internal control was good. Also, the analysis result has 

displayed that there is a role of internal audit on controlling the general 

investments in the governmental institutions in the valley and desert of 

Hadhramout. Similarly, there is a role of external audit on controlling the 

general investments in the governmental institutions in the valley and desert of 

Hadhramout. In contrast, there is no significant role of the internal control on 

controlling the general investments in the governmental institutions in the 

valley and desert of Hadhramout, where the regression result show 

insignificant role. Therefore, the study recommended that the internal audit 

should be concentrated because it the least factors impacting on controlling 

the general investments. Besides, all related activities should be undergone to 

internal audit relaying on the internal audit reports, because it is considered to 

be one of the important tools which keep the general investments. 

Furthermore, the manipulation related to general investment should not be 

ignored which is discovered by the internal control, so the corruptors can be 

punished or sent to courts.  

 

Keywords: Higher agencies (Internal audit, external audit, internal control), 

general investments, Valley and desert of Hadhramout.  
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 :مقدمةال 1-1
تمزم يقامة المشروعات العامة  استثماريةتنفق  الدولة عمى شراء سما  العام ما باالستثماريقصد 

العتتتتام كافتتتة أوجتتتت  اينفتتتاق التتتتتي  االستتتتثمارويمثتتتتل  فتتتتي المجتمتتتا. الرأستتتماليوتستتتتهدف زيتتتادة التكتتتتوين 
لمعيشتتتتة لممتتتتواطن بمعنى أن لتتتتدوافا وراء تستتتتهدف زيتتتتادة الطاقتتتتة اينتاجيتتتة لمدولتتتتة أو تحستتتتين مستتتتوى ا

وسياستتتتية وتطتتتتوير  واقتصتتتتادية اجتماعيتتتتةالعامتتتتة تتمثتتتتل فتتتتي الحاجتتتتة إلتتتتى تحقيتتتتق أهتتتتداف  االستتتتتثمارات
                      تستتتتتتتطيا القطتتتتتتاع الختتتتتتاص القيتتتتتتام بهتتتتتتا  فتتتتتتي القطاعتتتتتتات والمجتتتتتتاالت لتتتتتتتي ال واالستتتتتتتثمارالختتتتتتدمات 

 دى الوستائل المهمتة التتي تستتخدمها الدولتة لتحريتك العمميتة التنمويتةالعامة تعتبر إح االستثماراتوأيضًا 
 (1) والشكل التي ترغب في . االتجا في 

فعممية  العامة من خ ل أثارها عمى العنصر البشري  االستثماراتت تي أهمية الرقابة عمى هذ  
ظيتتف مثتتل مشتتاريا شتتق ومشتتروعات المنفعتتة تعتبتتر وستتيمة لزيتتادة معتتدالت التو  استتتثماراتاينفتتاق عمتتى 

وهتذا يتنعكس عمتى مستتوى معيشتة األفتراد وعمتى نوعيتة الختدمات  بناء المدارس والمستشفيات  الطرقات 
كمتتا أن عمميتتة دعتتم المؤسستتات العموميتتة التتتي يتتؤدي إلتتى زيتتادة القتتدرة  لهتتم متتن طتترف الدولتتة  المقدمتتة

العائتد  وارتفتاعيتادة الكفتاءة اينتاجيتة التنافسية وعممية الرقابة عميهتا تستاعد فتي خفتض كمفتة المشتاريا وز 
 االجتمتاعي االستتقرارالعامة يحميها من الفساد ويحقتق  االستثماراتفالرقابة عمى   االستثمارمن عممية 

                         المجتمتتتتتا متتتتتن الستتتتتما والختتتتتدمات والضتتتتترورية احتياجتتتتتاتوايقتتتتت ل متتتتتن حتتتتتاالت التتتتتتوتر وذلتتتتتك بتتتتتتوفير 
                          المتتتتتتوارد  استتتتتتتخدامقتتتتتتد تتتتتتتؤدي إلتتتتتتى ستتتتتتوء العامتتتتتتة  االستتتتتتتثماراتات الرقابتتتتتتة عمتتتتتتى أمتتتتتتا عتتتتتتدم إحكتتتتتتام أدو 

 (2) .والسياسية واالقتصادية االجتماعيةوعدم القدرة عمى تحقيق األهداف 
المراجعتتة الخارجيتتة  )المراجعتتة الداخميتتة  تكتستتب أدوات األجهتتزة العميتتا الرقابيتتة والتتتي تتمثتتل فتتي

العامتة  االستتثماراتخط الدفاع األول لحماية  باعتبارهاة الداخمية( أهمية خاصة في القطاع العام والرقاب
                    بمتتتتتا يعتتتتتود بتتتتتالنفا عمتتتتتى مختمتتتتتف قطاعتتتتتات المجتمتتتتتا فتتتتتي الدولتتتتتة. األمثتتتتتل لهتتتتتا  االستتتتتتخداموضتتتتتمان 

                                                
السعودٌة رسالة  ،العالقة بٌن االستثمار العام واالستثمار الخاص فً إطار التنمٌة االقتصادٌة غدٌر بن سعد حمود، ((1

 .42،ص4002 ماجستٌر، جامعة الملك سعود،
 .89، ص8992،الكوٌت ،سلسلة دار المعرفة ،ٌة،دور المشروعات العامة فً التنمٌة االقتصاد علً خلٌفة الكوادري ((2
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العامتتة  االستتتثماراترقابتتة عمتتى تتت تي الحاجتتة لألجهتتزة الرقابيتتة العميتتا فتتي المؤسستتات الحكوميتتة يحكتتام ال
رساء قواعد العمل المؤسسي المنظم وحسن   (1) لمموارد المتاحة والتوجي  األمثل لها. االستثماروا 

هناك العديد من الدراسات السابقة والتي تناولتت ضترورة تفعيتل أدوات المراجعتة الداخميتة لمرقابتة 
( عتتتتن تفعيتتتتل دور المراجعتتتتة 2020) لرحمندم عيستتتتى عبتتتتداآمنهتتتتا دراستتتتة  العامتتتتة  االستتتتتثماراتعمتتتتى 

                              العامتتتتتتتتتتتتة بالوحتتتتتتتتتتتتدات الحكوميتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتودان االستتتتتتتتتتتتتثماراتالداخميتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتي الرقابتتتتتتتتتتتتة عمتتتتتتتتتتتتى 
ممارسي مهنتة المراجعتة عمتى أهميتة دور مهنتة المراجعتة الرقابتة  اتفاقوتوصمت الدراسة إلى نتائج منها 

  ل تقيتتيم كفتتاءة وفاعميتتة بتترامج المراجعتتة التتتي وضتتعتها ايدارة العميتتا العامتتة متتن ختت االستتتثماراتعمتتى 
( حيتتث تنتتاول دور التتتدقيق فتتي الستتيطرة عمتتى الفستتاد 2011) وأيضتتًا هنتتاك دراستتة محمتتد أحمتتد شتتحاتة

العامة في مصر وتوصمت الدراسة إلى وجود فجوة بين ايطار القانوني والتنظيم  باالستثماراتالمرتبطة 
فتتي الواقتتا العممتتي وعتتدم وجتتود متابعتتة لنتتتائج المراجعتتة  االستتتق لن هنتتاك مشتتكمة عتتدم تتتوفر وأ العممتتي 

( عتن متدى قتدرة 2009) دراسة مؤمن محمد وأيضاً   مما يضعف فعالية دور الجهاز في مكافحة الفساد
                 المراجتتتتا التتتتداخمي متتتتن ختتتت ل تطبيتتتتق معتتتتايير األداء المهنتتتتي لممراجعتتتتة الداخميتتتتة الدوليتتتتة عمتتتتى مواجهتتتتة

متن قبتل المتراجعين  التتزامظاهرة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية وتوصمت الدراسة إلتى أن هنتاك 
 العامة. باالستثماراتالداخميين بمعايير األداء المهني قي مواجهة ظاهرة الفساد المرتبطة 

المراجعتتتتة  جعتتتتة الداخميتتتتة )المرا تتنتتتتاول هتتتتذ  الدراستتتتة دور األجهتتتتزة العميتتتتا متتتتن خ لهتتتتا أدواتهتتتتا
البرنتتامج االستتتثماري العامتتة بتتالتطبيق عمتتى  االستتتثماراتالرقابتتة الداخميتتة( فتتي الرقابتتة عمتتى  الخارجيتتة 

 الدولتة استثماراتالتي تركزت فيها أكثر المحافظة  باعتبارها سمطة المحمية بوادي وصحراء حضرموتمل
 .المساحة الجغرافية ثمحافظات الجمهورية من حيال ركبأأيضًا  يوه حاليا

 مشكمة الدراسة:  1-2
إن المستتتؤولية الوطنيتتتة تستتتتمزم متتتن فتتترع الجهتتتاز المركتتتزي لمرقابتتتة والمحاستتتبة بتتتوادي وصتتتحراء 
حضتتترموت أن يقتتتوم بواجبتتت  ومستتتؤوليات  تجتتتا  المجتمتتتا  تمتتتك المستتتؤولية تتطمتتتب المشتتتاركة الفعالتتتة فتتتي 

القطتتاع العتتام  استتتثماراتحضتترموت حيتتث أن  الرقابتتة عمتتى االستتتثمارات الحكوميتتة فتتي وادي وصتتحراء

                                                
 .00ص ،مرجع سابق غدٌر بن سعد حمود، ((1



 
 

  دور األجهزة العليا يف الرقابة على االستثمارات العامة                             أ/حممد البطاطي
 

4

متن ختت ل  االقتصتاديةدعامتتة التنميتة  باعتبتار القتومي داختل التب د  ل قتصتتادتمثتل أهميتة كبيترة بالنستبة 
بالدولتة ضترورة جهزة العميتا األوالرقابة عميها من خ ل   االقتصاديةممارسة األنشطة في كل القطاعات 

 عمى حياة المواطنين.  وانعكاسها االستثمارات القصوى من تمك االستفادةلضمان 
عمتى  المحاستبة بتوادي وصتحراء حضترموتبذلها الجهاز المركزي يعمى الرغم من الجهود التي 

عتدم تنفيتذ  بستببدون المستتوى المطمتوب  األداءتحسين األداء الرقابي فتي المؤسستات الحكوميتة إال أن 
 العامتتة فتتي االستتتثمارات ة وفعاليتتة عمميتتة الرقابتتة عمتتىبهتتا ممتتا أثتتر عمتتى كفتتاء ىمعتتايير األداء الموصتت
وبالتتتتالي هنتتتاك حاجتتتة لمتحقيتتتق متتتا إذا كتتتان األداء الضتتتعيف فتتتي الرقابتتتة عمتتتى  المؤسستتتات الحكوميتتتة 

جهتتزة العميتتا لمرقابتتة والمتمثمتتة فتتي المراجعتتة الداخميتتة األالعامتتة يعتتود إلتتى عتتدم تفعيتتل أدوات  االستتتثمارات
 .اخميةوالخارجية والرقابة الد

 االستتثماراتألجهتزة العميتا فتي الرقابتة عمتى وعمي  تحاول هذ  الدراسة تسميط الضتوء عمتى دور ا
 .ء حضرموتاريات وادي وصحر يبمد المراجعة الخارجية والرقابة الداخمية( )المراجعة الداخمية  العامة

 الدراسة:أسئمة   1-3
 جموعة األسئمة اآلتية:جاء هذا البحث ليتناول هذ  المشكمة التي تستند إلى م

 المراجعتتتتتتة الداخميتتتتتتة فتتتتتتي الرقابتتتتتتة  لألجهتتتتتتزة العميتتتتتتا متتتتتتن ختتتتتت ل هتتتتتتل يمكتتتتتتن أن يكتتتتتتون هنتتتتتتاك دور                     
 ؟بوادي وصحراء حضرموت  العامة االستثماراتعمى 

 فتتتتتي الرقابتتتتتة الخارجيتتتتتةالمراجعتتتتتة  لألجهتتتتتزة العميتتتتتا متتتتتن ختتتتت ل هتتتتتل يمكتتتتتن أن يكتتتتتون هنتتتتتاك دور                     
 ؟بوادي وصحراء حضرموت العامة  االستثماراتعمى 

  لمرقابتتتتتتتة الداخميتتتتتتتة فتتتتتتتي الرقابتتتتتتتةلألجهتتتتتتتزة العميتتتتتتتا متتتتتتتن ختتتتتتت ل هتتتتتتتل يمكتتتتتتتن أن يكتتتتتتتون هنتتتتتتتاك دور                         
 ؟بوادي وصحراء حضرموت العامة  االستثماراتعمى 

 :دراسةأىداف ال 1-4
 .بوادي وصحراء حضرموتالعامة  االستثماراتمى ع الرقابة دور التدقيق الداخمي فيمعرفة . 1
 .بوادي وصحراء حضرموتالعامة  االستثماراتفي الرقابة عمى معرفة دور التدقيق الخارجي . 2
 .بوادي وصحراء حضرموتالعامة  االستثماراتدور الرقابة الداخمية في الرقابة عمى معرفة . 3
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 :دراسةأىمية ال 1-5
 األىمية العممية 1-5-1
 .العامة والمراجعة الداخمية والخارجية والرقابة الداخمية االستثماراتتقديم اطار نظري متكامل عن  -1
 األىمية العممية 1-5-2
                    وذلتتتتتتك بتتتتتالنزول الميتتتتتتداني  العامتتتتتة االستتتتتتتثماراتالرقابتتتتتتة عمتتتتتى معرفتتتتتة دور التتتتتتدقيق والرقابتتتتتتة فتتتتتي  -1

 .حضرموتبوادي وصحراء الحكومية عمى المؤسسات 
تكمن أهمية البحث التطبيقية فيما يقدم  من نتائج وتوصيات يمكن أن تستفيد منها القيادات  -2

 .بوادي وصحراء حضرموتفي المؤسسات الحكومية  ايدارية

 :دراسةفرضيات ال 1-6
 انط قًا من مشكمة البحث وأهداف  يمكن صياغة فرضيات الدراسة  كالتالي:

بتتين دور أجهتزة الرقابتة العميتاء متن خت ل التتتدقيق   قتة ذات داللتة إحصتتائيةتوجتد ع الفرضـية األولـى:
 .عمى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموت الداخمي في المحافظة

بتين دور أجهتزة الرقابتة العميتاء متن خت ل التتدقيق  توجتد ع قتة ذات داللتة إحصتائية الفرضـية الثانيـة :
 .مى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموتع الخارجي في المحافظة

بتتين دور أجهتتزة الرقابتتة العميتتاء متتن ختت ل الرقابتتة  توجتتد ع قتتة ذات داللتتة إحصتتائية الفرضــية الثالثــة:
 .عمى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموت الداخمية في المحافظة

 :حدود البحث 1-7
 .م2020سنة المالية عمى البرنامج االستثماري لعام اللبحث أجرى ا الحدود الزمنية:
 . بوادي وصحراء حضرموتالمؤسسات الحكومية أجرى البحث عمى  الحدود المكانية:

تتتتتت  التتتتدقيق التتتداخميهتتتي)  متتتن ث ثتتتة محتتتاور األجهتتتزة العميتتتا دورتناولتتتت الدراستتتة  الحـــدود الموضـــوعية:
 .العامة االستثماراتالرقابة عمى في  (لرقابة الداخميةا –التدقيق الخارجي
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 :مصطمحات الدراسة 1-8
                     تتمثتتتتتل فتتتتتي الجهتتتتتاز المركتتتتتزي لمرقابتتتتتة والمحاستتتتتبة بالجمهوريتتتتتة اليمنيتتتتتة األجيـــــزة العميـــــا لمرقابـــــة:  -1

 .وادي وصحراء حضرموتفرع 
بات والتتتدفاتر الخاصتتتة فحتتتص أنظمتتتة الرقابتتتة الداخميتتتة والبيانتتتات والمستتتتندات والحستتتا هتتتو: التـــدقيق -2

بالمشتروع تحتت التتدقيق فحصتا انتقاديتا منظمتا  بقصتد الختتروج بترأي فنتي محايتد عتن متدى داللتة القتتوائم 
المالية عن الوضا المالي لذلك المشروع فتي نهايتة فتترة زمنيتة معمومتة   ومتدى تصتويرها لنتتائج أعمالت  

 (1) من ربح أو خسارة عن تمك الفترة.
ـــــــــدقيق  -3 ـــــــــداخميالت                            : نشتتتتتتتتتاط تقييمتتتتتتتتتي مستتتتتتتتتتقل يتتتتتتتتتتم إنشتتتتتتتتتاؤ  داختتتتتتتتتل التنظتتتتتتتتتيم كخدمتتتتتتتتتة لتتتتتتتتت   ال

وهتتتو نتتتوع متتتن ايجتتتراءات الرقابيتتتة التتتتي تتتتتم عتتتن طريتتتق فحتتتص وتقيتتتيم متتتدى كفتتتاءة وفعاليتتتة ايجتتتراءات 
  (2) الرقابية األخرى.

ة التتدخل وقائمتتة المركتتز هتتو عمميتتة فحتتص القتتوائم الماليتتة وهتتي فتتي الغالتتب قائمتت التــدقيق الخــارجي: -4
المتتالي  وعمتتل انتقتتتادات لمتتدفاتر والستتج ت وأنظمتتتة الرقابتتة الداخميتتتة  والتحقتتق متتن أرصتتتدة بنتتود قائمتتتة 
           التتتدخل وقائمتتتة المركتتتز المتتتالي  والحصتتتول عمتتتى األدلتتتة الكافيتتتة والم ئمتتتة يبتتتداء التتترأي الفنتتتي المحايتتتد

 (3) عمى صدق وس مة القوائم المالية.
                                   عمميتتتتتتتتتة منتظمتتتتتتتتتة لمت كيتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتن متتتتتتتتتدى تنفيتتتتتتتتتذ الخطتتتتتتتتتط وتحقيتتتتتتتتتق األهتتتتتتتتتتداف هتتتتتتتتتي  لرقابـــــــــة:ا -5

الخطتتط  لمطريقتتة أو ااستتتخدام طتترق فعالتت  وذات كفتتاءة عاليتتة وب نهتتا جعمتتت األشتتياء تتتتم طبقتت متتن ختت ل
 (4). الموضوعة

تمتزم يقامتة  استتثمارية  الدولتة عمتى شتراء ستما تنفقت العام ما باالستثماريقصد  :العامة االستثمارات -6
 في المجتما. الرأسماليالمشروعات العامة وتستهدف زيادة التكوين 

 
                                                

 .89ص ،4084، عمان للنشر، وائل دار ،8ط البنوك، فً والرقابة التدقٌق ،عبدهللا أمٌن خالد ((1
 تطبٌقٌة تحلٌلٌة راسةد: فاعلٌتها لزٌادة المقترحة واآللٌات الداخلٌة المراجعة وحدات عمل معوقات العفٌفً، عبٌر ((2

، غزة اإلسالمٌة، الجامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة غزة، بقطاع الفلسطٌنٌة الوطنٌة السلطة مؤسسات على

 81ص ،4002
 .20ص ،4082، االسكندرٌة الجامعٌة، الدار الحسابات، لمراجعة والعملٌة العلمٌة األسس ،مصطفى محمد سلٌمان ((3
 البصرة، جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة، األموال غسل عملٌات على الصرافة كاتشر دور ،ٌاسٌن طه علً ((4

 .89ص ،4082 العراق،
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  :وادي وصحراء حضرموت -7
 الوادي:

  وادي عمد  ) وادي العين :الجزيرة العربية ويتكون من عدة أودية فرعية مثل  وهو ثالث أودية شب
 ( وهو اكبر أودية اليمن. وادي عدم  وادي سر  وادي دوعن

                  ربتتتتا غ ين الواقعتتتتةتمتتتتن رممتتتت  الستتتتبعنبتتتتا ي( كتتتتم و 20800) ( كتتتتم ومستتتتاحت 480ويبمتتتتل طتتتتول التتتتوادي )
 ويصب في البحر العربي بالقرب من سيحوت بمحافظة المهرة.

                        عمتتتتتتتد   حريضتتتتتتت   رخيتتتتتتتتتتتتتتتريم  الستتتتتتتوم  ستتتتتتتا   شتتتتتتتبام  القطتتتتتتتن  )ستتتتتتتيؤن وتقتتتتتتتا عميتتتتتتت  المتتتتتتتديريات
 .  صيف( وادي العين وحور 

 الصحراء: 
قا شمال حضرموت وهي عبارة عن كثبتان رمميتة نتادرة الستيول ودائمتة الجفتاف وتمتتد غربتا حتتى رممت  ت

 ) ثمود  رما   القتف  العبتر  :التي تقا عميها المديريات الصحراوية السهول واألراضي السبعتين وتشكل
 .(حجر الصيعر  زمخ ومنوخ

 :الدراسات السابقة 1-9
  (2020) أدم عيسى عبدالرحمن 1-9-1

 حكوميةبالوحدات ال العامة االستثماراتالرقابة عمى بعنوان: تفعيل دور المراجعة الداخمية في 
 العامتتتة االستتتتثماراتالرقابتتتة عمتتتى تهتتتدف هتتتذ  الدراستتتة إلتتتى تفستتتير دور وظيفتتتة المراجعتتتة الداخميتتتة فتتتي 

متتة ْوًفقًتتا يصتتدارات معهتتد المتتراجعين التتداخميين  واقتتتراح حزمتتة متتن المتطمبتتات بالوحتتدات التنظيميتتة العا
 . سودانيةعمى األطراف ذات الصمة لتفعيل هذا الدور في بيئة األعمال ال

وفتتتي ستتتبيل تحقيتتتق أهتتتداف الدراستتتة  تتتتم االعتمتتتاد عمتتتى أستتتموب الدراستتتة الميدانيتتتة  حيتتتث وزعتتتت قتتتوائم 
ية تمثتتتل فئتتتات المستقصتتتي متتتنهم وهتتتم أعضتتتاء ومتتتديري إدارات االستقصتتتاء عمتتتى أربعتتتة عينتتتات عشتتتوائ

المراجعتتتة الداخميتتتة بالوحتتتدات التنظيميتتتة العامتتتة والخاصتتتة بجانتتتب مراقبتتتي الحستتتابات بمكاتتتتب المراجعتتتة 
                 ( قائمتتتتتة 158المركتتتتتزي لممحاستتتتتبات  وتتتتتتم إجتتتتتراء االختبتتتتتارات ايحصتتتتتائية باالعتمتتتتتاد عمتتتتتى ) والجهتتتتتاز

              %( وبهتتتدف اختبتتتار صتتتحة فتتتروض الدراستتتة تتتتم تطبيتتتق عتتتدة تحمتتتي ت إحصتتتائية  88) وبنستتتبة استتتترداد
وقد توصمت الدراستة الميدانيتة إلتى رفتض كتل متن الفترض األول والفترض الثالتث وقبتول الفترض الثتاني  
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 حيث أوضحت نتائج التحميل ايحصائي اتفاق ممارسي مهنة المراجعة عمتى أهميتة دور مهنتة المراجعتة
التي تضعها ايدارة العميا  المراجعةمن خ ل تقييم كفاءة وفاعمية برامج  العامة االستثماراتالرقابة عمى 

 كما اتفقوا عمى متطمبات تفعيل هذا الدور التي اقترحتها الدراسة الحالية.

 (2011) محمد أحمد شحاتة دراسة  1-9-2
 مصر في العامة باالستثماراتة الفساد المرتبطبعنوان: دور التدقيق في السيطرة عمى 

                            مصتتتتتتترفتتتتتتتي  العامتتتتتتتة باالستتتتتتتتثماراتالمرتبطتتتتتتتة هتتتتتتتدفت هتتتتتتتذ  الدراستتتتتتتة إلتتتتتتتى تحميتتتتتتتل مشتتتتتتتكمة الفستتتتتتتاد 
وايجابة عمى سؤال مفاد : إلى أي مدى يمكن أن تسهم مراجعة الحستابات الحكوميتة فتي الستيطرة عمتى 

العميتتا لمتطمبتتات األداء  لتتى أنتت  رغتتم استتتيفاء جهتتاز الرقابتتة  وقتتد توصتتمت الدراستتة إ؟مصتترالفستتاد فتتي 
الفعتتتتال المتمثمتتتتة فتتتتي تتتتتوفر التفويضتتتتات الواضتتتتحة واالستتتتتق ل المكفتتتتول فتتتتي الدستتتتتور والتمويتتتتل الكتتتتافي 
واألعداد الكافية من الموظفين وكذلك المعرفة والخبرة  إال أن هناك فجوة بين ايطار القتانوني والتطبيتق 

رت الدراسة أن هنتاك مشتكمتين رئيستيتين همتا: عتدم تتوفر االستتق ل فتي الواقتا العممتي العممي  وقد أظه
 وعدم وجود متابعة لنتائج المراجعة مما يضعف فعالية دور الجهاز في مكافحة الفساد.

 (2009دراسة مؤمن محمد العفيفي، ) 1-9-3
ميني لممراجعة الداخمية الدولية بعنوان: مدى قدرة المراجع الداخمي من خالل تطبيق معايير األداء ال

 عمى مواجية ظاىرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية
هدفت هذ  الدراسة إلى التعرف عمى مدى قدرة المراجا الداخمي من خ ل تطبيق معايير األداء المهنتي 

                 زة  لممراجعتتتتة الداخميتتتتة فتتتتتي كشتتتتف ظتتتتاهرة الفستتتتتاد المتتتتالي فتتتتتي الشتتتتركات المستتتتاهمة العامتتتتتة بقطتتتتاع غتتتتت
وذلك من خ ل استقصاء وجهات نظر وآراء المراجعين الداخمين في هذ  الشركات وقد توصمت الدراسة 
                    إلتتتى جممتتتة متتتن النتتتتائج أهمهتتتا: أن أهميتتتة المراجعتتتة الداخميتتتة فتتتي الشتتتركات المستتتاهمة العامتتتة منخفضتتتة 

ية تطبق أساليب ووسائل فنية فاعمة لمكشف عن مواطن القصتور بدرجة كبيرة  وأن إدارة المراجعة الداخم
                 والضتتتتعف فتتتتي األداء المتتتتالي  وأن هنتتتتاك التتتتتزام متتتتن قبتتتتل المتتتتراجعين التتتتداخميين بمعتتتتايير األداء المهنتتتتي
                  فتتتتي مواجهتتتتة ظتتتتاهرة الفستتتتاد  وأن ارتفتتتتاع تكتتتتاليف تطبيتتتتق معتتتتايير األداء المهنتتتتي يحتتتتول بدرجتتتتة كبيتتتترة

 دون تطبيقها.
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 (2007دراسة عبير محمد العفيفي ) 1-9-4
 بعنوان: معوقات عمل وحدات المراجعة الداخمية واآلليات المقترحة لزيادة فاعميتيا

تبحتتتث هتتتذ  الدراستتتة فتتتي معوقتتتات عمتتتل وحتتتدات المراجعتتتة الداخميتتتة فتتتي المؤسستتتات الستتتعودية الخاصتتتة 
 :عميتهتتتا  وقتتتد حصتتترت هتتتذ  المعوقتتتات فتتتي ثتتت ث أنتتتواع هتتتيبقطتتتاع غتتتزة  واآلليتتتات المقترحتتتة لزيتتتادة فا

               المعوقتتتات التنظيميتتتة والقانونيتتتة والفنيتتتة  وتتتتم إجتتتراء التحمتتتي ت النظريتتتة لهتتتذ  المعوقتتتات  ومتتتدى ت ثيرهتتتا 
عمى أداء المراجعين بدائرتي الرقابتة ايداريتة والماليتة بوحتدات الرقابتة الداخميتة فتي المؤسستات الستعودية 
            الخاصتتتة الفمستتتطينية  والستتتتكمال الجانتتتب التطبيقتتتي لهتتتذ  الدراستتتة تتتتم استتتتخدام االستتتتبانة كتتت داة رئيستتتية
لجما البيانات المتعمقة بالمعوقات العممية الموجودة في دوائر الرقابة ايدارية والمالية  حيتث تتم توزيعهتا 

وزارات وعدد من المؤسسات السعودية الخاصتة. عمى كافة المراجعين الداخميين بهذ  الدوائر في جميا ال
              وقتتد أظهتترت الدراستتة وجتتود عتتدد متتن المعوقتتات التتتي تحتتد متتن فاعميتتة عمتتل وحتتدات المراجعتتة الداخميتتة 
كتتتان متتتن أهمهتتتا توجهتتتات وستتتموكيات ايدارة العميتتتا  وغيتتتاب القتتتوانين التتتتي تتتتنظم العمتتتل الرقتتتابي لهتتتذ  

متة عتن المستميات ايداريتة المطبقتة  إضتافة إلتى عتدم تتوفر الخبترة والكفتاءة الوحدات  وايشكاليات الناج
               لتتتتدى المتتتتراجعين التتتتداخميين. وقتتتتد قتتتتدمت الدراستتتتة عتتتتدد متتتتن التوصتتتتيات أهمهتتتتا ضتتتترورة دعتتتتم استتتتتق لية 

 وتفعيتتتتل دورهتتتتا  وأن يتتتتتم إصتتتتدار القتتتتوانين التتتتتي تبتتتتين المهتتتتام المنوطتتتتة بهتتتتا وحتتتتدات المراجعتتتتة الداخميتتتتة
وصتت حياتها بمتتا يفتترض وجودهتتا بفاعميتتة عمتتى الستتاحة  ويقمتتل متتن المعوقتتات التتتي قتتد تواجههتتا  ووضتتا 
مستتتتميات مهنيتتتتة لمعتتتتاممين بالمجتتتتتال الرقتتتتابي  وزيتتتتادة وصتتتتقل خبتتتتتراتهم متتتتن ختتتت ل تزويتتتتدهم بالتتتتتدورات 

 المتخصصة في مجاالت عممهم.

 (2004غالب عوض الرفاعي )دراسة أحمد حممي جمعة و  1-9-5
: التدقيق الحكومي ومكافحة الفساد: مدخل مقترح لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية بعنوان

 دراسة حالة األردن -وديوان المحاسبة في الدول العربية 
هدفت هتذ  الدراستة إلتى تطتوير متدخل مقتترح ل رتقتاء بتدور مهنتة التتدقيق فتي مكافحتة الفستاد  ولتحقيتق 

تحميل وتقييم لمت صيل العممي والعممي لمصطمح الفساد وع قت  بمهنة هذا الهدف قام الباحثان بعرض و 
                   المحاستتتتتتتبة  واستتتتتتتتقراء الجهتتتتتتتود الدوليتتتتتتتة لمكافحتتتتتتتة الفستتتتتتتاد وموقتتتتتتتف مهنتتتتتتتة التتتتتتتتدقيق الحكتتتتتتتومي منهتتتتتتتا 
                  واستتتتتنباط متتتتدخل لتطتتتتوير دور التتتتوزارات والوحتتتتدات الحكوميتتتتة وديتتتتوان المحاستتتتبة فتتتتي مكافحتتتتة الفستتتتاد. 
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وقد توصمت الدراسة إلى جممة متن النتتائج أهمهتا: أن التدور النشتط لمهنتة المحاستبة فتي مكافحتة الفستاد 
يمثتتل فتتي الواقتتا قتتوة مهمتتة ولكتتن يجتتب عمتتى الحكومتتات أن تمتتتزم ب ختتذ الخطتتوة األولتتي فتتي تقتتديم هيكتتل 

              التتتتذين يرتكبونهتتتتا تشتتتتريعي وتنظيمتتتتي صتتتتمب يحظتتتتر األعمتتتتال المرتشتتتتية وتتعامتتتتل بصتتتترامة متتتتا جميتتتتا 
هام في مكافحة  وحماية هؤالء الذين يعانون من أخطار الفعل االنتقامي  وأن لدى ايدارة الحكومية دور

الفستتاد  حيتتث تقتتا عمتتى عاتقهتتا المستتؤولية األساستتية لمنتتا واكتشتتاف عمميتتات الفستتاد متتن ختت ل تصتتميم 
المحاستتبين دور أساستتي ضتتمن جهتتود المجتمتتا لتقميتتل وتطتتوير وتنفيتتذ نظتتم الرقابتتة المناستتبة  وأن لتتدى 

                        الفستتتتتتتتاد كمهنيتتتتتتتتتين يعممتتتتتتتتتون لمصتتتتتتتتالح العتتتتتتتتتام أو كمتتتتتتتتتوظفين داختتتتتتتتل الوحتتتتتتتتتدات )التتتتتتتتتدوائر( الحكوميتتتتتتتتتة 
حيتتث أنهتتم يفرضتتون عمتتى الجميتتا نوعتتًا متتن االلتتتزام بالقواعتتد األخ قيتتة والمعتتايير المهنيتتة ستتواء ختت ل 

 القيام باألعمال الخاصة. الممارسة العامة أو
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 المبحث األول: التدقيق 2-1
 تعريف التدقيق 2-1-1

 التعريف األول:
لماليتتتة الختاميتتتة متتتن ختتت ل فحتتتص جميتتتا التتتدفاتر يعتتترف التتتتدقيق عمتتتى أنتتت : دعمميتتتة انتقاديتتتة لمقتتتوائم ا

                        والستتتتتتتج ت المحاستتتتتتتبية  وكتتتتتتتذا التحقتتتتتتتق متتتتتتتن متتتتتتتدى مطابقتتتتتتتة عناصتتتتتتتر القتتتتتتتوائم لمواقتتتتتتتا الفعمتتتتتتتي لهتتتتتتتا  
وهتتي عمميتتتة تمكتتتن المتتتدقق متتتن إبتتتداء رأي فنتتتي محايتتد حتتتول متتتدى داللتتتة القتتتوائم الماليتتتة لممركتتتز المتتتالي 

 1بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عميها د.  امااللتز الحقيقي لها ومدى 
 التعريف الثاني:

يمثل التدقيق عممية منهجية منظمتة لمحصتول عمتى التقيتيم بموضتوعية ألدلتة ايثبتات المتعمقتة بت كيتدات 
خاصة ب حداث اقتصادية لمت كد من درجة التطابق بين تمك الت كيدات والمعايير المقررة وتوصيل النتائج 

 2 خدمين المعنيين.لممست
 التعريف الثالث:

 عرفت لجنة جمعية المحاسبة األمريكية التدقيق عمى أن :
لجمتتتا وتقيتتتيم األدلتتتة والقتتترائن بشتتتكل موضتتتوعي والتتتتي تتعمتتتق  systematicد عمميتتتة نظاميتتتة ومنهجيتتتة 

                   وذلتتتتتتك لتحديتتتتتتد متتتتتتدى التوافتتتتتتق والتطتتتتتتابق بتتتتتتين هتتتتتتذ  النتتتتتتتائج االقتصتتتتتتاديةبنتتتتتتتائج األنشتتتتتتطة واألحتتتتتتداث 
 3والمعايير المقررة  وتبميل األطراف المعنية بنتائج المراجعة د.

 أنواع التدقيق 2-1-2
 4أوال: تبويب التدقيق من حيث حدوده: 

ــــــل: ــــــدقيق الكام                         وهتتتتتتو التتتتتتتدقيق التتتتتتذي يختتتتتتول لممتتتتتتدقق إطتتتتتتارا غيتتتتتتر محتتتتتتدد لمعمتتتتتتل التتتتتتذي يؤديتتتتتت    الت
نمتتتتتا يخضتتتتتا التتتتتتدقيق لممعتتتتتاييروال يعنتتتتتي فحتتتتتص كتتتتتل عم                        ميتتتتتة تمتتتتتت ختتتتت ل فتتتتتترة محاستتتتتبية معينتتتتتة  وا 

                                                
 .1محمد التوهامً الطواهر، المراجعة وتدقٌق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص 1
 2، ص 7002أمٌن السٌد أحمد لطفً، التطورات الحدٌثة فً المراجعة، اإلسكندرٌة، الدار الجامعٌة،  2
  72، ص7007محمد السٌد سراٌا ، أصول وقواعد المراجعة والتدقٌق، اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة،  3

 المستقبل، دار األردن، الحسابات، لتدقٌق والعملٌة العلمٌة األصول الرفاعً، محمود خلٌل و الخطٌب راغب خالد 4

 80-84ص ،8992
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أو المستويات المتعارف عميها  ويتعين عمى المدقق في نهاية األمر أن يقدم رأي فنتي محايتد عتن متدى 
 المنشتآتتمتاد الصتغيرة  أمتا فتي حالتة اع المنشآتعدالة البيانات المالية ككل ولذلك يناسب هذا التدقيق 

              الكبيتترة عمتتى هتتذا النتتوع متتن التتتدقيق فتتلن ذلتتك يتوقتتف عمتتى متانتتة وقتتوة نظتتام الرقابتتة الداخميتتة أو ضتتعف
 هذا النظام الذي يعني توسا المدقق في اختبارات .

                   وهتتتتو التتتتتدقيق التتتتذي يقتصتتتتر فيتتتت  عمتتتتل المتتتتدقق عمتتتتى بعتتتتض العمميتتتتات المعينتتتتتة التــــدقيق الجزئــــي: 
              أي أن التتتتدقيق يتضتتتمن وضتتتا قيتتتود عمتتتى النطتتتاق أو المجتتتال  ويراعتتتى أن الجهتتتة التتتتي تعتتتين المتتتدقق 
هتتي التتتي تحتتدد العمميتتات المطمتتوب تتتدقيقها عمتتى ستتبيل الحصتتر  وعميتت  فتتلن تتتدقيق المنشتتات ستتواء كتتان 

 ها بالم ك.وع قات المنشآتكامل أو جزئي فلن  يتوقف عمى ايلزام القانوني لهذ  
 1ثانيا: تبويب التدقيق من حيث مدى الفحص:  

                 يقتتتوم المتتتدقق بفحتتتص جميتتتا القيتتتود والتتتدفاتر والستتتج ت والمستتتتندات لمت كتتتد متتتن التـــدقيق التفصـــيمي:
أن جميتتا العمميتتات مقيتتدة بانتظتتام وأنهتتا صتتحيحة  كمتتا أنهتتا خاليتتة متتن األخطتتاء أو الغتتش أو الت عتتب  

الكبيترة ألنهتا ستتؤدي إلتى زيتادة أعبتاء  المنشآتب هذا التدقيق المنشآت الصغيرة  وال يناسب ولذلك يناس
 التدقيق فض  عن تعارض  ما عاممي الوقت والتكمفة الذي يحرص المدقق عمى مراعاتها باستمرار. 

ة الداخميتة  وهو التدقيق الذي يعتمد عمى اقتناع المتدقق بصتحة وست مة نظتام الرقابت :االختباريالتدقيق 
ويتتتتتتم هتتتتتذا التتتتتتدقيق بلتبتتتتتاع المتتتتتدقق أحتتتتتد األستتتتتموبين همتتتتتا: األول التقتتتتتدير الشخصتتتتتي والثتتتتتاني العينتتتتتات 
ايحصتتائية  ولعتتل اتبتتاع المتتدقق ألحتتد هتتذ  األستتاليب يعتمتتد عمتتى الخبتترة ومتتدى إلمتتام المتتدقق بالمفتتاهيم 

 لمعمل الميداني.هو األساس السائد  االختياريايحصائية الهامة  ولذلك يعتبر التدقيق 
 2 :ثالثا: تبويب التدقيق من حيث التوقيت

جراء االختبارات خ ل السنة المالية ككل وفقا لبرنامج  تدقيق مستمر: تتم من خ ل  عمميات الفحص وا 
                   زمنتتتتي محتتتتدد مستتتتبقا ستتتتواء كانتتتتت بطريقتتتتة منتظمتتتتة  كتتتت ن تتتتتتم بصتتتتفة أستتتتبوعية أو شتتتتهرية أو بطريقتتتتة

 ة  وهذا النوع من التدقيق يتبع  المدقق بصفة خاصة في حالة:غير منتظم

                                                
 رسالة الجزائر، فً تطبٌقها إمكانٌة ومدى الدولٌة المعاٌٌر ظورمن من المحاسبً التدقٌق مازون، أمٌن محمد 1

 .80 – 84 ص ،4088 الجزائر، جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر
 .10 ص ،8990 الجامعٌة، الدار بٌروت، والتطبٌق، التنظٌر بٌن المراجعة الفٌومً، محمد و الصبان سمٌر محمد 2
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  .كبر حجم المؤسسة وكذا كبر وتعدد عممياتها• 
  .عدم التمكن من تقييم نظام الرقابة الداخمية لمحكم عمى مدى كفاءت • 
 توافر عدد كبير من مساعدي المدقق  ما يمكنهم من التردد عمى المؤسسة بصفة مستمرة.• 

ذا النوع من التدقيق بسرعة اكتشاف الت عب قبل أن يستفحل  وتمكين المدقق أن يقوم بتتدقيق ويمتاز ه
 أكثر تفصي  نظرا لوجود الوقت الكافي عمى مدار السنة.

عتتداد الحستتابات والقتتوائم الماليتتة الختاميتتة   تــدقيق نيــائي: يتميتتز بكونتت  يتتتم بعتتد انتهتتاء الستتنة الماليتتة وا 
عتتتادة فتتي المؤسستتات الصتتغيرة الحجتتم والتتتي ال تتعتتدد فيهتتتا  األستتموبلتتى هتتذا ويمجتت  المتتدقق الختتارجي إ

              العمميتتتتتات بصتتتتتورة كبيتتتتترة  ومتتتتتن المزايتتتتتا التتتتتتي يحققهتتتتتا التتتتتتدقيق النهتتتتتائي تخفتتتتتيض احتمتتتتتاالت الت عتتتتتب 
قفالهتتا واألرقتتاموتعتتديل البيانتتات    التتتي يتتتم تتتدققيها حيتتث أن جميتتا الحستتابات تكتتون قتتد تمتتت تستتويتها وا 
              لتتتن يكتتتون إال  األخطتتتاءإال أنتتت  ال يخمتتتوا متتتن العيتتتوب حيتتتث أن اكتشتتتاف  االمتيتتتازاتوبتتتالرغم متتتن هتتتذ  

 في نهاية السنة المالية.
 1رابعا: من حيث القائم بعممية التدقيق:

 يمكن تقسيم عممية التدقيق من حيث القائم بها إلى نوعين أساسيين:
دقيق تقوم ب  مصمحة متواجدة عمتى مستتوى المؤسستة لهتا الحريتة التامتة هذا النوع من الت تدقيق داخمي:

فتتي الحكتتم وتتمتتتا باالستتتق لية فتتي التصتترف وتختتول لمتتتدقيق التتداخمي مهتتام التقيتتيم والتطتتابق والتحقتتق  
               وعمتتتل التتتتدقيق التتتداخمي هتتتو عمتتتل دائتتتم كونتتت  ينفتتتذ متتتن طتتترف مصتتتمحة دائمتتتة بالمؤسستتتة بهتتتدف الت كتتتد 

إذا كانتتتت ايجتتتراءات المعمتتتول بهتتتا تتضتتتمن الضتتتمانات الكافيتتتة أن المعمومتتتات صتتتادقة وشتتترعية   ممتتتا
 التنظيمات فعالة  الهياكل واضحة ومناسبة.

وهتتو التتتذي يتتتم بواستتطة طتتترف متتن ختتتارج المؤسستتة بغيتتة فحتتتص البيانتتات والستتتج ت  تــدقيق خـــارجي:
جل إبداء رأي فني محايد حتول صتحة وصتدق المحاسبية والوقوف عمى تقييم نظام الرقابة الداخمية من أ

المعمومتتات المحاستتبية الناتجتتة عتتن النظتتام المحاستتبي المولتتد لهتتا وذلتتك يعطائهتتا المصتتداقية حتتتى تنتتال 
المستتاهمون  المستتتثمرين   الخارجيتتة( األطتترافالقبتتول العتتام والرضتتا لتتدى مستتتعممي هتتذ  المعمومتتات متتن 

 البنوك  إدارة الضرائب  وهيئات أخرى(.
                                                

1 HAMINI Allel , L’audit comptable et financier , BERTI edition , Alger , 2002, p 07 
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 1مسا: من حيث اإللزام:خا
 .ينقسم إلى نوعين: تدقيق إلزامي وتدقيق اختياري

ـــي: ـــدقيق إلزام      يحتتتتم القتتتانون القيتتتام بتتت  حيتتتث يمتتتزم المؤسستتتة بضتتترورة تعيتتتين متتتدقق ختتتارجي لتتتتدقيق  ت
حستتاباتها واعتمتتاد القتتوائم الماليتتة الختاميتتة لهتتا  ويترتتتب عتتن عتتدم القيتتام بتت  وقتتوع المختتالف تحتتت طائمتتة 

 وبات المقررة.العق
ــــاري: ــــدقيق اختي                   عمميتتتتة غيتتتتر ممزمتتتتة بالقتتتتانون  وتكتتتتون بطمتتتتب متتتتن إدارة المؤسستتتتة أو م كهتتتتا   هتتتتو ت

وتكون واجبات المدقق هنا محددة وفقا التفاق  المسبق ما طالتب عمميتة التتدقيق حيتث أن وجتود المتدقق 
فاتر وتمتتك التتتي تقتتدم إلتتى الجهتتات الخارجيتتة يعطتتي الثقتتة لممالتتك فتتي دقتتة البيانتتات المستتتخرجة متتن التتد

 وخاصة مصمحة الضرائب.
 :أىمية التدقيق 2-1-3

إن تعدد الجهات الطالبة لخدمات التدقيق لدليل عن متدى أهميتت  لتذا ستنتطرق متن خت ل هتذا المطمتب إلتى 
التذين  األمتوالصتحاب أهمية التدقيق وأهداف  العامة والميدانيتة. ويعتبتر التتدقيق مهمتا بالنستبة لممستتثمرين وأ

 2من التدقيق نذكر:  دينيلمبيانات والقوائم المالية في اتخاذ القرارات  ومن المستف باستعمالهميتمّيزون 
 . مسّيرو المؤسسات:1

المستطرة قتد تتم بموغهتا والتحقتق متن نظتام  األهتدافيتج  مستّيرو المؤسستات بدرجتة كبيترة لمت كتد متن أن 
لمحسابات المقدمة عبارة عتن معمومتات مقنعتة وصتادقة والتتي يمكتن أن تؤختذ المتابعة والمراجعة الدورية 

 القرارات التسييرية. التخاذكقاعدة 
 . المساهمون و م ك المؤسسة:2

 يتج  اهتمام المسيرون إلى نتائج التدقيق و هذا لمت كد من:
 .قدرة تسيير المسؤولين -
 .االلتزام بقرارات جديدة ألموال المستثمرة قبل واألمثلاالستغ ل الجّيد  -
 الحد من انتشارها. األقلالكشف عن أخطاء الغش ومنا حدوثها أو عمى  -

                                                
 .22-24ص سابق، مرجع الصبان، سمٌر محمد 1
 رسالة البناء، قطاع فً تنشط لمؤسسة تطبٌقٌة حالة دراسة مع منهجٌتها تقدٌمها الجبائٌة المراجعة ربٌعة، خالصً 2

 .84ص ،4008 الجزائر، جامعة منشورة، ماجستٌرغٌر
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 . الدائنون والموردون:3
إن ستتت مة المركتتتز المتتتالي تعطتتتي الثقتتتة المطموبتتتة فتتتي المعتتتام ت والتتتتي تتتتتم بتتتين المؤسستتتة  متعامميهتتتا 

لمالية و المركز المالي  كما أن درجتة الستيولة ودائنيها حيث يمكن أن يستعينوا برأي المدقق في القوائم ا
 والربح تعدان ذات أهمية قصوى لهم  وبالتالي هي تعتبر ك ساس لتقرير س مة الحالة المالية.

 . الغير:4
يمعتتتب التتتدقيق دور بالنستتتبة لممستتتتثمرين  فهتتو يتقتتتدم كضتتتمان أساستتي لطمتتتب القتتتروض  المستتتثمرون:/ أ

 أو قرار ايف س أو في حالة استثمارات إضافية.والتحرك في حاالت العسر المالي 
                 تؤستتتتتتس هيئتتتتتتات الدولتتتتتتة سياستتتتتتتها المتعمقتتتتتتة بتتتتتتالتخطيط  المراقبتتتتتتة  الضتتتتتتريبة  الهيئتتتتتتات الحكوميتتتتتتة:/ ب

                   عمتتتتتى قاعتتتتتدة التقريتتتتتر المعتتتتتد متتتتتن طتتتتترف المتتتتتدقق وكتتتتتذا لحمايتتتتتة المؤسستتتتتات وخاصتتتتتة العموميتتتتتة منهتتتتتا
 قابة داخمية سميم.نظام ر  بتوفير

                 إن احتتتتتتترام النصتتتتتتوص التشتتتتتتريعية والقانونيتتتتتتة وكتتتتتتذا المبتتتتتتادئ المحاستتتتتتبية المقبولتتتتتتة إدارة الضتتتتتترائب: ج/
بصفة عامة تسمح بتحقيق خاصية المصداقية والثقة في الحسابات أمام إدارة الجباية وكذا تحديد الوعاء 

عطاء المصداقية لمتصريحات الضري  بية.الضريبي وا 
 :أىداف التدقيق 2-1-4

                       كمتتتا أستتتمفنا التتتذكر فتتتلن التتتتدقيق قتتتد تطتتتور عبتتتر العصتتتور  وهتتتذا التطتتتور انعكتتتس عمتتتى أهدافتتت  فانتقتتتل 
 1: رالتقميدية نذك األهدافمن أهداف تقميدية إلى أهداف حديثة  فمن 

 .يهاعم االعتمادالت كد من صحة البيانات والقوائم المالية ومدى  -
 .ابداء رأي فني استنادا إلى أدلة وبراهين عن عدالة القوائم المالية -
 .في الدفاتر والسج ت المحاسبية واألخطاءاكتشاف حاالت الغش  -
 .األخطاءالت كد من وجود رقابة داخمية جيدة لمتقميل من فرص ارتكاب  -
 .ت ايدارية المناسبةمساعدة ايدارة عمى وضا السياسات الم ئمة  واتخاذ القرارا -
 .مساعدة الدوائر المالية لممؤسسات في تحديد الوعاء الضريبي ومن ثم مبمل الضريبة الواجب دفع  -
 الوطني بمساعدة الجهات الحكومية. االقتصادالمشاركة في تخطيط  -

                                                
 .81ص ،4000 الوراق، مؤسسة عمان، والدولٌة، األمرٌكٌة المعاٌٌر ظل فً التدقٌق أساسٌات دحدوح، القاضً 1
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 1 :مؤخرا أصبح التدقيق ييدف إلى ما يميو 
 .االنحرافاتذ وأسباب مراقبة الخطط والسياسات ومتابعة درجة التنفي -
 .المحققة من قبل المؤسسات األعمالونتائج  األداءتقييم  -
نتاجية -  .تحقيق أقصى كفاية اقتصادية وا 
 .الجوهرية في الدفاتر والسج ت المحاسبية إن وجدت ايخطاءاكتشاف  -
قية أكثتتر حتتتى المصتتادقة عمتتى الوثتتائق الماليتتة والتقتتارير المودعتتة متتن طتترف ايدارة يعطائهتتا مصتتدا -

 تساعد مستخدميها في اتخاذ القرارات.
 وبعد التعرض لألهداف العامة أو التقميدية  لمتدقيق  سوف نتطرق لألهداف التي تعتبر ميدانية بالنسبة

 2لمتدقيق و أعمال المدقق والتي هي كالتالي: 
 عرض القوائم المالية: -1

               ب أن يكتتون معنيتتتا بتتالتحقق متتن أن عناصتتتر لتحقيتتق هتتدف عتترض القتتتوائم )ايفصتتاح( فتتلن المتتتدقق يجتت
أو مكونات القوائم المالية التي قد تم تبويبها وايفصاح عنهتا طبقتا لممبتادئ المحاستبية المتعتارف عميهتا  
                  ومتتتتن هنتتتتا فتتتتلن عمتتتتى المتتتتدقق أن ينفتتتتذ إجتتتتراءات التتتتتدقيق لمتحقتتتتق متتتتن صتتتتحة القتتتتوائم الماليتتتتة  وبتتتتالطبا 

 ايفصاح يشمل ما جاء في صمب القوائم المالية أو ما ألحق بها في شكل م حظات أو مرفقات. فلن
 مشروعية وصحة العمميات المالية )الشمولية(: -2

يتطمب هدف التحقتق متن مشتروعية وصتحة العمميتات متن المتدقق ضترورة التحقتق متن أن كتل العمميتات 
شتكل صتحيح وفعتال التغيترات فتي متوارد والتزامتات الشتركة المالية المسجمة بالدفاتر خ ل الفترة تعكتس ب

 خ ل هذ  الفترة  والتحقق من مشروعية وصحية العمميات.
 الممكية )الحقوق وااللتزامات(: -3

يجتتب عمتتى المتتتدقق فحتتص الوستتتائل المختمفتتة ال زمتتتة لحمايتتة أصتتتول المشتتروع متتتن أي تصتترفات غيتتتر 
                             األصتتتتتتتولدلتتتتتتتي  مقبتتتتتتتوال عمتتتتتتتى ممكيتتتتتتتة بعتتتتتتتض  مرغوبتتتتتتتة  وعمتتتتتتتى التتتتتتترغم متتتتتتتن أن الحيتتتتتتتازة قتتتتتتتد تكتتتتتتتون

                                                
 منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة المؤسسة، تسٌٌر تحسٌن فً ومساهمتها مهمتها الداخلٌة المراجعة لطفً، شعبانً 1

 41 ص ، 4002 الجزائر، جامعة
 ،4008للنشر، الجدٌدة الجامعٌة الدار مصر، ،.  8 ط ٌة،الداخل والمراجعة الرقابة سمٌر، كامل الفتاح، عبد الصحن 2

 .489ص
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المستتتجمة  األصتتتولإال أن المتتتدقق يجتتتب أن يعتمتتتد عمتتتى بعتتتض ايجتتتراءات اآلختتترى التتتتي تؤكتتتد لتتت  أن 
 بالدفاتر تممكها المنش ة فع .

 استقاللية الفترة المالية: -4
قتتتد تتتتم تستتتجيمها بشتتتكل م ئتتتم بتتتين الفتتتترات  يتمثتتتل هتتتذا الهتتتدف فتتتي التحقتتتق متتتن أن اييتتترادات والتكتتتاليف

المحاستتبية  وهتتذا يتطمتتب متتن المتتدقق التحقتتق متتن أن كتتل العمميتتات الماليتتة التتتي حتتدثت قبتتل نهايتتة الفتتترة 
المحاستتبية قتتد ستتجمت كجتتزء متتن نشتتاط هتتذ  الفتتترة  وبالمثتتل يجتتب أن يتحقتتق المتتدقق متتن أن العمميتتات 

 ضمن نشاط هذ  الفترة الحالية موضا التدقيق.المالية التي تخص الفترة التالية لم تدرج 
 التقويم: -5

عمتى أستاس التكمفتة  األصتولغير النقدية هدفا هاما بالنسبة لممدقق  وعادة ما تقوم  األصوليمثل تقويم 
 غير المستنفذة أو التكمفة التاريخية  أو السوق أيهما أقل  وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عميها.

 )الحدوث(:الوجود  -6
فيمتتتا يتعمتتتق  األساستتتيةيمثتتتل التحقتتتق والت كتتتد متتتن الوجتتتود هتتتدفا متتتن أهتتتداف التتتتدقيق  فمستتتؤولية المتتتدقق 

 والحقتتوق موجتتودة فعتت   أمتتا فيمتتا يتعمتتق األصتتولوالحقتتوق تتمثتتل فتتي الت كتتد متتن أن  األصتتولبحستتابات 
 .موجودة مسجمة بالدفاتربحسابات الخصوم فلن مسؤولية المدقق تتمثل في التحقق من أن االلتزامات ال

 :معايير التدقيق 2-1-5
 أوال : معايير التأىيل واألداء: 

 وتتعمق هذ  المعايير بشخصية وكفاءة المراجا والموضحة فيما يمي :
 / التدريب والكفاية :1

قق يعتمتتد مستتتخدمو القتتوائم الماليتتة عمتتى المتتدقق باعتبتتار  خبيتترا مهنيتتا لديتت  الخبتترة والتعمتتيم  وتعمتتيم المتتد
نمتتتتا يجتتتتب أن يمتتتتتد ليشتتتتمل الحصتتتتول                  يجتتتتب أال يقتصتتتتر عمتتتتى العمتتتتوم المحاستتتتبية أو التجاريتتتتة فقتتتتط  وا 
عمتتى قستتط كبيتتر متتن التعمتتيم العتتام والثقافتتة الواستتعة  والمتتدقق النتتاجح يعمتتل بصتتفة دائمتتة عمتتى تحتتديث 

وضتتوعية عمتتى البيانتتات معموماتتت  وخبراتتت  ب حتتدث التطتتورات فتتي محتتيط مهنتتت  حتتتى يستتتطيا الحكتتم بم
بداء رأي  الفني المحايد  .1المقدمة من إدارة المؤسسة وا 

                                                
 .21 ص ، 4004 المفتوح، للتعلٌم القاهرة جامعة مركز مصر، المراجعة، أساسٌات وآخرون، محمود حامد منصور 1
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 / االستقالل:2
يعترف ب نت   يجب أن يتوفر في المدقق أو المدققين خ ل كافة مراحل عممية التتدقيق باالستتق ل  والتذي

ويتة بالنستبة لمهنتة أو الزا األستاسيمثتل حجتر  االستتق لاهة وموضتوعية د  فهتذا نز د القدرة عمى العمل ب
 1التدقيق  أي أن رأي المدقق ال يكون ل  قيمة اجتماعيا أو اقتصاديا إذا كان غير مستق .

 / بذل العناية المينية المعقولة:3
يشتتترط هتتذا المعيتتار عمتتى المتتدقق أن يبتتذل العنايتتة والمهتتارة المهنيتتة المعقولتتة عنتتد أداء عممتت  فتتلذا كتتان 

ل زمة وال يمارس عمم  بدرجتة العنايتة المعقولتة  فلنت  يكتون قتد ختالف آداب المدقق ال يتمتا بالمهارات ا
 2المهنة وأخ قياتها. 

  ثانيا : معايير العمل الميداني:
 التخطيط واإلشراف: -1

فتي نهايتة  يتضمن التخطيط الرؤية والخطة التي يتبعها المدقق عند قيام  ب عمتال التتدقيق  ويجتب عميت 
لعداد برنامج التدقيق مستعينا فتي ذلتك بالمعمومتات التتي حصتل عميهتا خت ل فتترة هذ  الخطوة أن يقوم ب

متتن تقتتدير  التخطتتيط  وحتتتى يكتتون تخطيطتت  ستتميما يجتتب أن يفهتتم طبيعتتة العمتتل وتنظيمتت  حتتتى يتتتمكن
المحتمل لألحداث والعمميات عمى القوائم المالية أما ايشراف فيتضمن توجي  المستاعدين القتائمين  األثر

قتتد تحققتتت فتتي نهايتتة  األهتتدافنفيتتذ وتحقيتتق أهتتداف الفحتتص والتتتدقيق وتحديتتد متتا إذا كانتتت هتتذ  عمتتى ت
 3العمل الميداني أم ال. 

 تقييم نظام الرقابة الداخمية: -2
يعتبر نظام الرقابة الداخمية لدى العميل من أهم المفاهيم التي يرتكتز عميهتا التتدقيق وذلتك لمتا يتوفر  متن 

عميهتا  فمتن خ لت  يتضتح متدى مصتداقية نظتام المعمومتات فتي  االعتمتادة يمكتن بيانات ومعمومات مالي
 بتتلجراءات المؤسستتة حيتتث يستتتوجب دراستتة وتقيتتيم نظتتام الرقابتتة التتداخمي المتبتتا لتتدى العميتتل قبتتل قيامتت 

                                                
 .21نفس المرجع السابق، ص 1
 .24 ص ، 4002 جامعٌة،ال الدار مصر، اإلسكندرٌة المراجعة، فً الحدٌثة التطورات لطفً، السٌد أمٌن 2
 ناشرون، صادر مكتبة لبنان، ، 8 ط ، 4 والتطبٌقٌة،ج النظرٌة الناحٌة من المالٌة البٌانات تدقٌق صبح، ٌوسف داود 3

 .21 ص ،4004
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التدقيق وفحص الحستابات كونت  يستاعد  عمتى تحديتد طبيعتة وتوقيتت ونطتاق اختبتارات التتدقيق ألرصتدة 
 1الية. القوائم الم

 جمع أدلة المراجعة الكافية: -3
تعتبتتر أدلتتة التتتدقيق الكافيتتة طبقتتا لهتتذا المعيتتار هتتي التتتي تمثتتل أساستتا معقتتوال لممتتدقق يبتتداء رأيتت  فيمتتا  

               كمتتتا أنتتت  يتتتدعم كافتتتة الهامتتتة لعمميتتتة التتتتدقيق  األستتتسيتعمتتتق بتتتالقوائم الماليتتتة ويمثتتتل دليتتتل التتتتدقيق أحتتتد 
المنطقتتي والرشتتيد ألحكتتام وتقتتديرات المتتدقق  األستتاسميتتداني أي أن أدلتتة التتتدقيق تتتوفر العمتتل ال معتتايير

 2حول صدق وعدالة المعمومات المالية.
 ثالثا: معايير إعداد التقرير

 :ع مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا. اتفاق القوائم المالية م1
           عمميتتة التتتدقيق إلتتى أن القتتوائم الماليتتة وفقتتا لهتتذا المعيتتار يجتتب عمتتى المتتدقق أن يشتتير فتتي تقريتتر  بنتتتائج

قد أعدت وفقا لممبادئ المحاسبية المتعارف عميها  وال تتطمب هذ  ايشتارة القيتام بلعتداد قائمتة بالمبتادئ 
             والسياستتتات المحاستتتتبية المستتتتتخدمة فتتتي إعتتتتداد القتتتتوائم الماليتتتة إال فتتتتي الحتتتتاالت التتتتي يكتتتتون فيهتتتتا ذكتتتتر 

                                 التتتتتتتتتتواردة بتتتتتتتتتتالقوائم الماليتتتتتتتتتتة   األرقتتتتتتتتتتامادئ والسياستتتتتتتتتتات أمتتتتتتتتتترا الزمتتتتتتتتتتا لتوضتتتتتتتتتتيح بعتتتتتتتتتتض هتتتتتتتتتتذ  المبتتتتتتتتتت
 3مثل طرق تقييم االستثمارات والمخزونات وما شابة ذلك. 

 : . الثبات2
 يهدف معيار الثبات إلى:

المتتاليتتة ال تتتت ثر بشتتكل جتتوهري  الت كيتتد عمتتى أن المقتتدرة عمتتى المقارنتتة بتتين القتتوائم الماليتتة لمفتتترات -
 بالتغيرات في تطبيق المبادئ أو الطرق المحاسبية .

لتتو حتتدث وتتت ثرت هتتذ  المقتتدرة عمتتى المقارنتتة بشتتكل جتتوهري بمثتتل هتتذ  التغيتترات  فتتلن هتتذا ستتيتطمب  -
 تعديل م ئم في تقرير التدقيق.

                                                
 .42ص ، 4004 الجزائر، جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة البنوك، قطاع فً المراجعة بلخٌضر، سمٌر 1
 ، 4004 للنشر، المرٌخ دار مصر، القاهرة ، 8 ط والتطبٌق، النظرٌة بٌن المراجعة نكً،ه أمرسون توماس، ولٌم 2

 . 18 ص
 .42 ص ، 4004 الجزائر، جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة الجزائر، فً الخارجٌة المراجعة ٌخلف، بن آمال 3
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 1وتت ثر قابمية القوائم المالية لممقارنة بما يمي: 
 .المحاسبية* التغيرات 

 .* وجود خط  في القوائم المالية السابقة
 .* التغير في تبويب القوائم المالية

            جوهريتتتتا عتتتتن تمتتتتك التتتتتي تمتتتتت المحاستتتتبة عنهتتتتا فتتتتي القتتتتوائم الماليتتتتة  وجتتتتود عمميتتتتات تختمتتتتف اخت فتتتتا* 
 التي سبق إصدارها.

 . كفاية اإلفصاح اإلعالمي:3
                       ن التفستتتتير المتتتتتوفر فتتتتي البيانتتتتات الماليتتتتة يكتتتتون بشتتتتكل كتتتتافي  يقصتتتتد بكفايتتتتة ايفصتتتتاح ايع متتتتي بتتتت

 األطتترافوأنتت  القتتادر عمتتى عكتتس قتتراءة واضتتحة وصتتحيحة ودقيقتتة لمحتويتتات البيانتتات الماليتتة متتن كافتتة 
ختاذ التي لها مصمحة من هذ  البيانات  فالقوائم المالية تقدم معمومات إلى مستتخدميها لمستاعدتهم فتي ات

 2القرارات  ولذا يتعين أن تكون هذ  المعمومات كاممة  مناسبة لمقرار  وواضحة يسهل فهمها. 
 . إبداء الرأي في القوائم المالية:4

                يتتتنص هتتتذا المعيتتتار عمتتتى أن تقريتتتر المتتتدقق يجتتتب أن يحتتتتوي عمتتتى رأيتتت  حتتتول إجمتتتالي القتتتوائم الماليتتتة  
    تتتي أثتترت عمتتى عتتدم إبتتداء رأيتت   فالمتتدقق يصتتدر عتتادة تقريتترا خاليتتاأو عمتتى رأيتت  عتتن بعتتض العناصتتر ال

متن التحفظتتات بشتت ن عدالتتة القتوائم الماليتتة  أو تقريتترا ستتالبا يتتذكر فيت  أن القتتوائم الماليتتة ال تظهتتر بعدالتتة 
 3المركز المالي لممؤسسة ونتائج أعمالها.

 :ماىية ومفيوم التدقيق الداخمي 2-1-6
وقتتد ازدادت  التتداخمي كمتا هتتو معتروف بهتتدف اكتشتاف األخطتتاء والغتش والت عتتب ظهترت الحاجتتة لمتتدقيق 

الحاجة إليها وتطورت وزادت فعاليتها بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب كبر أحجام الشركات وتوسعها 
 .4الجغرافي وزيادة التعقيد في العمميات والمركزية ايدارة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة

                                                
(  20)  العدد المدقق، مجلة الحسابات، ققمد تقرٌر على المحاسبٌة المبادئ تطبٌق فً الثبات أثر صٌام، زكرٌا ولٌد 1

 .0ص ، 4000 ،
 .80 ص ، 4004 ،( 18)  العدد المدقق، مجلة الدولٌة، المحاسبة ومعاٌٌر اإلفصاح البشٌر، محمد 2
 .80نفس المرجع السابق، ص 3
 االقتصادٌة ٌاتالتحد ضوء فً العملٌة والممارسة النظرٌة بٌن الداخلٌة المراجعة تطور" راشد، مصطفى العبادي، 4

 جامعة-التجارة كلٌة والتجارة، لالقتصاد العلمٌة المجلة" مٌدانٌة دراسة- االقتصادٌة الوحدات تواجه التً واالجتماعٌة

 .420 ص ،8999 ٌناٌر األول، العدد القاهرة، ، شمس عٌن
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ددت التعريفتتتات التتتتي تناولتتتت التتتتدقيق التتتداخمي وتتتتدرجت حستتتب التطتتتور التتتتاريخي التتتذي لحتتتق بهتتتذ  تعتتت
الوظيفة وقد قام الباحث باستعراض بعض التعريفات المختمفة لهذ  الوظيفة ومحاولة تتبا التغييرات التي 

              ميين طتتتتترأت عميهتتتتتا إلتتتتتى أن استتتتتتقرت التعريفتتتتتات عمتتتتتى التعريتتتتتف التتتتتذي أصتتتتتدر  معهتتتتتد المتتتتتدققين التتتتتداخ
 م       1947  حيث قام معهد المدققين الداخميين بتقديم أول تعريف لمتدقيق الداخمي بدايًة عتام م1999عام 

في أول نشرة أصدرها بعنوان حيث عّرفت  المعهتد فتي ذلتك الوقتت ب نت : د النشتاط التقييمتي المحايتد التذي 
 1بية والمالية ك ساس لتقديم الخدمات الوقائية لإلدارةديتم داخل المنش ة بقصد مراجعة العمميات المحاس

 كمتتتا يعتتترف عمتتتى أنتتت : د فحتتتص منتتتتظم متتتن قبتتتل شتتتخص فنتتتي محايتتتد لمتتتدفاتر والستتتج ت والمستتتتندات
فتي  والقرائن ال زمة يبداء رأي فني محايد عن عدالة القوائم المالية وكفتاءة ايدارة األدلةلمحصول عمى 

 .2ديهاداستغ ل الموارد المتاحة ل
                وظيفتتتتتتتة تقييميتتتتتتت  مستتتتتتتتقمة تنشتتتتتتت التتتتتتتتدقيق التتتتتتتداخمي ب نتتتتتتت  د 3(1996الصتتتتتتتبان وآختتتتتتترون  فقتتتتتتتد عتتتتتتتّرف )

            داختتل التنظتتتيم المعتتتين بغتتترض فحتتتص وتقيتتتيم األنشتتتطة التتتي يقتتتوم بهتتتا هتتتذا التنظتتتيمد. ومتتتن الواضتتتح أن
داختل المنشت ة وبالتتالي ال يقتصتر عمتى هذا التعريف يشير إلى شتمول التتدقيق التداخمي لجميتا األنشتطة 

النشاط المالي والمحاسبي كما يشير إلى استق لية التتدقيق التداخمي عتن الوظتائف األخترى فتي المشتروع 
 وأنها وظيفة تقييمية.

التدقيق الداخمي ب ن : دمجموعة من أنظمة أو أوج  نشاط مستقل داخل  4(2000كما عّرف ) عبد اهلل  
دارة لمقيتتام بختتدمتها فتتي تحقيتتق العمميتتات والقيتتود بشتتكل مستتتمر لضتتمان دقتتة البيانتتات المشتتروع تنشتتئ  اي

المحاستبية وايحصتائية والت كتد متن كفايتة قيمتة االحتياطتات المتختذة لحمايتة أصتول وممتمكتات المشتتروع 
وفتتي الت كتتد متتن إتبتتاع متتوظفي المشتتروع لمسياستتات والخطتتط وايجتتراءات ايداريتتة المرستتومة لهتتم  وفتتي 

يتتتتاس صتتتت حية تمتتتتك الخطتتتتط والسياستتتتات وجميتتتتا وستتتتائل الرقابتتتتة األختتتترى فتتتتي أداء أغراضتتتتها واقتتتتتراح ق
 التحسينات الواجب إدخالها عميها  وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية اينتاجية القصوىد.

                                                
 البحوث مجلة ،" المعلومات جٌاتكنولو تطور ظل فً الداخلٌة المراجعة لمعاٌٌر مقترح إطار الاله، عبد الرملً محمد 1

 .414 ص ،8992 دٌسمبر ،4 العدد ،2 المجلد المعاصرة، التجارٌة
 ، 4004 والتوزٌع، للنشر المسٌرة الدار األردن، األولى، الطبعة المعاصر، الحسابات تدقٌق المطارنة، فالح غسان 2

 . 82 ص
 800 ص ،8994 الجامعٌة، الدار بٌروت، ق،والتطبٌ التنظٌر بٌن المراجعة ، وآخرون الصبان سمٌر محمد 3
 .828 ص ،4000 للنشر، وائل دار عمان، ،8ط والعملٌة، النظرٌة الناحٌة الحسابات، تدقٌق علم هللا، عبد أمٌن خالد 4
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يدارة ( التدقيق الداخمي ب ن  د وظيفة داخمية تابعة 2001وقد عّرف )المجما العربي لممحاسبين أ  
المنش ة لتعبر عن نشاط داخمي مستقل يقامة الرقابة ايدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تمشي 
النظام ما ما تتطمب  ايدارة أو لمعمل عمى حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية اينتاجية 

 1القصوىد.
الية تقييمية مقامة ضمن المنش ة لغرض كما عّرف االتحاد الدولي لممحاسبين التدقيق الداخمي ب ن  دفع

خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة م ءمة النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخمي 
 2وفعاليتهماد.

 ماىية ومفيوم التدقيق الخارجي 2-1-7
ادي المنظم يطمق عمى هذا النوع من التدقيق بتدقيق الحسابات المستقمة أو المحايدة وهو الفحص االنتق

ألنظمة الرقابة الداخمية . وفحص المستندات الدالة عمى إثبات العمميات في الدفاتر والسج ت فحصا 
فنيا لمتحقق والت كد من صحة تحركات العمميات المالية خ ل )تاريخان معينان( ولمتثبت من أنها تمت 

 3في إطار إجراءات صحيحة .

لتدقيق الخارجي   إال أن جميعها تتفق في مضمون األهداف رغم تعدد صيل التعاريف التي تناولت ا
 : التي يسعى التدقيق إلى تحقيقها .و فيما يمي استعراض لبعض تمك التعاريف

هو دعممية فحص القوائم المالية وهي في الغالب قائمة الدخل و قائمة المركز المالي  التدقيق الخارجي
ة الرقابة الداخمية   والتحقق من أرصدة بنود قائمة الدخل   وعمل انتقادات لمدفاتر و السج ت وأنظم

وقائمة المركز المالي   والحصول عمى األدلة الكافية والم ئمة يبداء الرأي الفني المحايد عمى صدق 
  4وس مة القوائم المالية د.

                                                
 ص ،4008 األردن، عمان، للمحاسبٌن، العربً المجمع ،"المتقدمة التدقٌق مفاهٌم" أ، للمحاسبٌن العربً المجمع 1

442 
 ترجمة فلسطٌن، فً بها المعمول النسحة ،8999 لسنة الدولٌة التدقٌق معاٌٌر ،IFAC للمحاسبٌن الدولً تحاداال 2

 .480ص م،4008 ،8ط الفلسطٌنٌة، القانونٌٌن الحسابات مدققً جمعٌة
 بن حمٌدعبدال جامعة منشورة، غٌر ماجستٌر رسالة المؤسسة، فعالٌة على الخارجً التدقٌق تأثٌر مختارٌة، شاشور 3

 80الجزائر، ص مستغانم، بادٌس
 االسكندرٌة، ، الجامعٌة الدار ، طبعة دون ، الحسابات لمراجعة العملٌة و العلمٌة األسس ، مصطفى محمد سلٌمان 4

 .20ص ،4082
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نش ة والهدف من  وكتعريف آخر: هو التدقيق الذي تقوم ب  هيئة خارجية غير تابعة يدارة أو ممكية الم
تقرير حيادي حول عدالة القوائم المالية وعرض الوضا المالي عن طريق الميزانية وقائمة الدخل لفترة 

 1مالية معينة. 

وعرف كذلك ب ن  :د مجموعة من المبادئ المعايير والقواعد واألساليب التي يمكن بواسطتها قيام مدقق 
في المستندات  ةالمثبتألنظمة الرقابة الداخمية ولمبيانات  الحسابات المؤهل بلجراء فحص انتقادي منظم

والدفاتر والسج ت والقوائم المالية لممؤسسة وذلك بهدف إبداء رأي فني محايد في القوائم المالية 
الختامية المعدة من قبل المؤسسة في نهاية السنة المالية لبيان مدى تعبير تمك القوائم عن نتيجة أعمال 

 2ربح أو خسارة لمسنة المالية المنتهية وعن المركز المالي لها في نهاية تمك السنةد.المؤسسة من 
وكتعريتتف شتتامل لمتتتدقيق الختتارجي والتتذي يطمتتق عميتت  أحيانتتا التتتدقيق المستتتقل د هتتو الفحتتص االنتقتتادي 

القتتتوائم  المتتنظم ألنظمتتتة الرقابتتة الداخميتتتة و البيانتتات المحاستتتبية المثبتتتة بالتتتدفاتر و الستتج ت و مفتتتردات
المالية يعداد تقرير يحتوي رأيا فنيا محايدا عن صحة القوائم المالية ومدى االعتماد عميها لمداللة عمتى 

 3المركز المالي لممنش ة د.
يعرف أيضْا : ب ن  دعممية فحص أنظمة الرقابة الداخميتة و البيانتات و المستتندات و الحستابات والتدفاتر 

يتا منظمتا قصتد الختروج بترأي فنتي محايتد عتن متدى داللتة القتوائم الماليتة الخاصة بالمشروع فحصتا انتقاد
عن الوضا المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معمومة و متدى تصتويرها لنتتائج أعمالت  متن ربتح 

 4أو خسارة عن تمك الفترة د.

                                                
 ، 4088 والتوزٌع، للنشر وائل دار ، ،عمان8ط ، النظري اإلطار الحسابات تدقٌق ، العزب وهانً نظمً، إٌهاب 1

 .41ص
 المكتبة االردن، ،8،ط الصناعٌة و التجارٌة المشروعات فً الحسابات ،تدقٌق الرمحً علً الكرٌم عبد علً 2

 .8ص ،4008 الوطنٌة،
 .802ص ،4004 للنشر، وائل دار عمان، ،0ط والعلمٌة، النظرٌة الناحٌة التدقٌق إلى مدخل التمٌمً، هادي 3
، عمان األردن، دار وائل للطباعة والنشر، 7من الناحٌة النظرٌة والعملٌة، ط خالد أمٌن عبد هللا، علم تدقٌق الحسابات 4

  . 31، ص 7007
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فقتتتا لمتطمبتتتات التتتتدقيق الختتتارجي ب نتتت  دعمميتتتة الفحتتتص الحيتتتادي المستتتتقل والتتتتي تتتتتم و  porterوعتتتّرف 
األطتتراف الخارجيتتة التتتي تستتتفيد متتن ختتدمات المتتدقق و التتتي تنتمتتي إلتتى إبتتداء التترأي فتتي القتتوائم الماليتتة 

 1لممؤسسة عن طريق مدقق حياديد.
كما تم تعريف التدقيق الخارجي : ب ن  دنظام يهدف إلى إعطاء الرأي الموضوعي في التقارير واألنظمتة 

 2متمكات المؤسسة د وايجراءات المعنية بحماية م
 3يسعى التدقيق الخارجي لتحقيق عدة أهداف و التي سوف نستعرضها فيما يمي : 

     إمتتداد إدارة المؤسستتة أو الشتتركة بالمعمومتتتات عتتن نظتتام الرقابتتة الداخميتتتة و بيتتان أوجتت  القصتتور فيتتت  -
 ذا النظام.وذلك من خ ل التوصيات التي يقدمها المراجا في تقرير  من أجل تحسين أداء ه

إمتتتداد مستتتتخدمي القتتتوائم الماليتتتة متتتن المستتتتثمرين و التتتدائمين و البنتتتوك و التتتدوائر الحكوميتتتة المعنيتتتة  -
  .وغيرهم بالبيانات المالية الموثوقة لتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة

 .تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اينتاجية -
 ة و قرائن و قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية التي تعدهاإبداء رأي فني محايد يستند إلى أدل - 
إدارة المؤسسة لما هو مقيد بالدفاتر والسج ت ومتد  داللتة تمتك القتوائم عمتى نتتائج أعمتال المؤسستة  -

 من ربح أو خسارة خ ل فترة زمنية وحقيقة مركزها المالي في نهاية تمك الفترة.
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Porter, B, principles of external auditing, john, willy and sons, 1997, p19 

 .09ص ،4002 الحدٌث، الجامعً المكتب اإلسكندرٌة، طبعة، دون المراجعة، وقواعد أصول سراٌا، السٌد محمد 2
 - 40 ،ص 4009 والتوزٌع، للنشر صفاء دار األردن، المالٌة، المعامالت مراجعة الرماحً، عباس محمد نواف 3

48. 
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 بةالمبحث الثاني: الرقا 2-2
 مفيوم الرقابة: 2-2-1

تعتبر الرقابة ايدارية الوظيفة األخيرة بين الوظائف ايدارية الرئيستية و هتي تقتا فتي نهايتة مراحتل 
             يداريتتتة النشتتتاط ايداري و بتتتذلك تبتتترز لنتتتا عتتتدة تعتتتاريف عتتتن هتتتذ  العمميتتتة : وتمثتتتل إحتتتدى الوظتتتائف ا

              قارنتتتتت  بالنشتتتتاط ايداري المخطتتتتط ي الفعمتتتتي لمتنظتتتتيم و مهتتتتي: عبتتتتارة عتتتتن عمميتتتتة تقيتتتتيم النشتتتتاط ايدار و 
 1من ثمة تحديد االنحرافات بطريقة وصفية أو كمية بغية اتخاذ ما يمزم لمعالجة االنحرافاتد.و 

ب نهتا: دهتي وظيفتة متن وظتائف ايدارة تعنتس بقيتاس وتصتحيح أداء المرؤوستين   و يعرفها دهنري فايولد
أن األهداف و الخطط الموضوعة قد تم تحقيقها  فهتي وظيفتة تمكتن القائتد متن الت كتد بغرض الت كد من 

 2من أن ما تم مطابق لما خطط ل د.
د وظيفتتتتة الرقابتتتتة ب نهتتتتا عمميتتتتة تهتتتتدف إلتتتتى الت كتتتتد متتتتن أن األهتتتتداف المحتتتتدودة و يعتتتترف دمحمتتتتد عمتتتتيش

نما تنفذ المرسومة والخطط الموضوعة واألوامر والتعميمات الموجهة وخ والسياسات  ف  مما سبق ذكر  وا 
بدقة و عناية   كما تعني الرقابة بالتحقيق من أن النتائج التي حققها القائمون عمى التنفيذ تطتابق تمامتا 

 . 3ما تتوقع  ايدارة و تصبو إلي .
د الرقابتتة ايداريتتة بالوظيفتتة التتتي تعنتتي بالت كيتتد متتن أن كتتل شتتيء فتتي المنظمتتة moorوقتتد عتترف متتور د

فق ما خطط ل  أو هي الوظيفة التي تعنى بتنظيم و توجي  الجهود الخاصتة بالعمتل وفقتا الخطتة يسير و 
  4الموضوعة من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف المرغوبة.

كمتتا أنهتتا عمميتتة منهجيتتة يستتتطيا متتن خ لهتتا المتتديرون ضتتبط مختمتتف األنشتتطة التنظيميتتة لتتوافتتق متتا  
 .5ازنات واألهداف ومعايير األداءفي الخطط والمو  قعات المقررةالتو 
 
 

                                                
 21، ص 7031، مصر ، القاهرة ، مكتبة الوفاء القانونٌة ، 3رشا الغول ، التقٌٌم الذاتً للرقابة ، ط 1
  21نفس المرجع السابق، ص 2
  301ص  7007ٌة فً منظمة األعمال ، طا، بٌروت ، إثراء للنشر و التوزٌع ، علً عباس، الرقابة اإلدار  3
 . 301.  نفس المرجع ، ص 4
 م.7007، دار الجٌل للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 73سٌد الهواري، اإلدارة: األصول واألسس العملٌة للقرن  5
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 أىمية الرقابة: 2-2-2
تعتبر الرقابة وظيفة إدارية تعمل عمى تحقيق األداء كما ينبغي بفاعمية و كفتاءة ذلتك لتفتادي الوقتوع فتي 

 1 الخط  والعمل عمى تصحيح االنحرافات أوال ب ول لذلك تبرز لنا أهميتها من خ ل ما يمي:
 دارية ارتباطا وثيقا   ألن لكل من التخطيط و التنظيم و التوجي  يؤثران ويت ثران ارتباطها بالعممية اي

بالرقابة أي هناك تفاعتل مشتترك بتين هتذ  األنشتطة بمتا يحقتق األهتداف التتي تستعى المنظمتة اليهتا  
تمثتتل المحصتتمة النهائيتة األنشتتطة ومهتتام المنظمتة فمتتن خ لهتتا يمكتن قيتتاس الخطتتط الموضتتوعة  كمتا

 ءة الخطط الموضوعة وأساليب تنفيذها.ومدى كفا
 .ترتبط الرقابة ارتباطا وثيقا بوظيفة التخطيط ألن التخطيط هو مطمب أساسي لمقيام بوظيفة الرقابة 
   إن الخطتت  الصتتغير التتذي ال يكتشتتف فتتي وقتتت  أي فتتي يومتت  يصتتبح خطتت  كبيتترا فتتي اليتتوم التتذي يميتت

األخطتاء فتي وقتهتا ومحاولتة التتحكم والكشتف عتن  وبهذا فلن نظام الرقابة الفعال يمكن المديرين من
 .حمها والتغمب عميها

  إن ايدارة المعاصتتترة تتميتتتز بالتعقيتتتد الشتتتديد فتتتي جميتتتا نواحيهتتتا الفنيتتتة والستتتموكية ولهتتتذا أصتتتبح متتتن
الصتتعب الستتيطرة عمتتى هتتذا التعقيتتد وبالتتتالي فتتلن نظتتام الرقابتتة يستتمح لممتتدرين متتن متابعتتة األنشتتطة 

 عميها. والمهام لممسؤولين
 إن البيئتتتتة المعاصتتتترة لممنظمتتتتات الشتتتتديدة متتتتن التعقيتتتتد وهتتتتذا األمتتتتر يتحتتتتتم عمتتتتى المنظمتتتتات ضتتتترورة 

 التجاوب ما البيئة والرقابة تمثل هذا التجاوب.
  حمايتتتة المصتتتالح العامتتتة هتتتي محتتتور الرقابتتتة  وذلتتتك متتتن ختتت ل توجيتتت  القيتتتادة ايداريتتتة أو الستتتمطة

 صالح العام.المسؤولة إلى التدخل السريا لحماية ال
   يحتمتتتل أن يكشتتتف عتتتن طريتتتق عمميتتتة الرقابتتتة بعتتتض العناصتتتر الوظيفيتتتة التتتتي أستتتهمت فتتتي منتتتا

 االنحراف أو تقميل األخطاء.
 
 
 

                                                
 .21، ص 7002ٌروت، دار الراٌة للنشر و التوزٌع، ، ب 3سلٌم بطرس، أسالٌب اتخذ القرارات اإلدارٌة الفعالة، ط 1
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 أىداف الرقابة الداخمية 2-2-3
ويكمتتن دور الرقابتتة الداخميتتة فيمتتا تحققتت  متتن أهتتداف لممؤسستتات الماليتتة  حتتددها المعهتتد األمريكتتي فتتي 

 1الداخمية نوضحها فيما يمي: خمسة أهداف لمرقابة 
و نظتام المعمومتات يتوفر بيانتات فتي اتختاذ القترارات  مدى االعتماد والثقة فـي سـالمة المعمومـات: -1

 كما تستخدم أيضا في الوفاء ب ي متطمبات خارجية. وتفيد نظام الرقابة الداخمية 
نظتام الرقابتة الداخميتة لمت كتد متن  ايدارة مسؤولة عن إنشاء و تصميم االمتثال لمقواعد واإلجراءات: -2

 أن تنفيذ األنشطة مطابق و متفق ما القواعد والسياسات و ايجراءات التي حددتها.
ــــة األصــــول : -3                 يجتتتتب أن يتتتتوفر نظتتتتام الرقابتتتتة الداخميتتتتة وستتتتائل الحمايتتتتة األساستتتتية لألصتتتتول  حماي

 عن السرقة أو الحريق أو الخط  أو ايهمال. من الفقدان الناتج
ــــاءة و  -4 بوضتتتتا معتتتتايير لقيتتتتاس أداء األنشتتتتطة و متتتتدى فعاليتهتتتتا و  اقتصــــاد اســــتخدام المــــوارد:كف

 اقتصادياتها و كفاءة استخدام الموارد من طرف إدارة المنش ة.
األنشطة التي يتم  فيشير لفظ العمميات إلى :البرامجتحقيق وانجاز األىداف الموضوعة لمعمميات و  -5

                         المبيعتتتتتات  المشتتتتتتريات ...إلتتتتتختنفيتتتتتذها ينتتتتتتاج ستتتتتمعة أو تقتتتتتديم خدمتتتتتة خاصتتتتتة مثتتتتتل :التستتتتتويق و 
 بينما يشير لفظ البرامج إلى األنشطة ذات األهداف الخاصة مثل: منتج جديد أوزيادة رأس المال.

 أنواع الرقابة: 2-2-4
 2تبرز فيما يمي : هناك أنواع عديدة لمرقابة 

 الرقابة حسب المعايير: -1
و تتضمن رقابة عمى أساس ايجراءات بقياس التصرفات التي تصدر عن المنظمتات العامتة ومطابقتهتا 
بمجموعة القوانين والقواعد والضوابط والطترق ايجتراءات  ويركتز هتذا النتوع متن الرقابتة عمتى التصترفات 

 من العاممين فيها. التي تصدر من وحدات ايدارة العامة
 

                                                
أم البواقً،  –الرقابة علً البنوك التجارٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة العربً بن مهٌدي ، خوضر أحمد 1

 .71-71، ص7031، الجزائر 
 ، الجامعٌالالة الالالدار ، سالالكندرٌةاإل ، 8 ط ، العملٌالالة و العلمٌالالة الناحٌالالة مالالن البشالالرٌة المالالوارد إدارة ، البالالاقً عبالالد صالالالح 2

 91ص ، 8999
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 الرقابة حسب موقعيا من األداء وتتمثل في االتي :  -2
 الرقابة السابقة : -أ

وتستتمى بالرقابتتة المانعتتة أو الوقائيتتة و تهتتدف إلتتى ضتتمان حستتم األداء أو الت كتتد متتن االلتتتزام بنصتتوص 
 القوانين والتعميمات في إصدار القرارات أو تنفيذ ايجراءات..

 حقة :الرقابة الال -ب 
قتترارات ن الرقابتتة ال يتتتم تقتتويم تصتترفات و وتستتمى الرقابتتة البعديتتة أو الرقابتتة المستتتندية وفتتي هتتذا النتتوع متت
جراءات وحدات ايدارة العامة إال بعد حدوث التصرفات فع .  وا 

  وتشمل االتي:الرقابة  وفقا لمصادرىا :  -3
 الرقابة الداخمية: -أ

قابتة التتي تمارستها كتل منظمتة بنفستها عمتى أوجت  النشتاطات والعمميتات  يقصد بالرقابتة الداخميتة أنتواع الر 
 التي تؤديها و التي تمتد خ ل مستويات التنظيم المختمفة. 

 الرقابة الخارجية: -ب
تعتبر الرقابة الخارجية عم  مهما لمرقابة الداخمية ذلك ألن  إذا كانت الرقابة الداخميتة عمتى درجتة عاليتة 

كفل حسن األداء  فلن  ليس ثمة داع عندئتذ إلتى رقابتة أخترى خارجيتة لتذلك فتلن الرقابتة من ايتقان بما ي
الخارجية في العادة تكون شاممة أي غير تفصيمية كما أنها تمارس بواسطة أجهزة مستقمة متخصصة ما 

 يكفل االطمئنان إلى أن الجهاز ايداري لممنظمة أو المنش ة ال يخالف القواعد وايجراءات.
 وتشمل:حسب الجية التي تقوم بيا:  -4
 .الرقابة المفاجئة -أ

 .الرقابة الدورية -ب
  .الرقابة المستمرة -ج
 وتشمل االتي:حسب التنظيم الرقابي:  -5
 .الرقابة البيروقراطية -أ

 .الرقابة غير البيروقراطية -ب
 .الرقابة االستراتيجية -ج
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 :: وىيالرقابة من حيث المستوى - 6
  .مى مستوى الفردالرقابة ع -أ

 .الرقابة عمى مستوى الوحدة ايدارية -ب
 الرقابة عمى مستوى المؤسسة ككل. -ج
 أدوات الرقابة: 2-2-5

 1وتتمثل هذ  األدوات فيما يمي: 
وهي التي تصل طرق إنجاز العمميات ذهنيا أو يدويا أو أليا و بتالرغم متن نمطيتة الوستائل  الوسائل: -1

 كل وقت بل يجب تحسينها باستمرار لمحصول عمى وسائل أفضل. إال أنها ليست ثابتة في
تعبتتتر عتتتن تسمستتتل نمطتتتي لمعمميتتتات متتتا تحديتتتد الوستتتائل المستتتتخدمة و الشتتتخص زمتتتن  اإلجـــراءات: -2

 استخدامها الذي يستخدمها .
هتتتي ايجتتتراءات المتشتتتابكة التتتتي تتجمتتتا متتتا بعضتتتها بالطريقتتتة التتتتي تجعتتتل كتتتل العمميتتتات  :األنظمـــة -3

 ألي نشاط رئيسي في المشروع يمكن تحديدها مقدما. المتكررة
هي غالبا ما توجد في السج ت و التقارير و هي ذات أهمية ألنهتا تستاعد فتي عمميتة  اإلحصائيات: -4

 الرقابة بلجراء المقارنات بين النتائج الماضية و النتائج الحالية و اقتراح الطريق إلى المستقبل.
تستخرج متن الستج ت  فالبيانتات المستجمة متا هتي إال تمختيص و استتنتاج هي في الغالب  التقارير: -5

 تبين توصيات ايدارة عمى شكل تقارير و من البيانات و السج ت التي تركز عميها هذ  التقارير.

 مقومات نظام الرقابة الفعال 2-2-6
 2: حتى يحقق نظام الرقابة أهداف  يجب توافر المقومات اآلتية

 :إداري كفءوجود جياز  -أ
تعتبتتر ايدارة المستتؤولة عتتن تحقيتتق أهتتداف المشتتروع و إتمتتام األعمتتال عمتتى خيتتر وجتت  و يتطمتتب ذلتتك 
االستتتتخدام األمثتتتل لمطاقتتتات الماديتتتة و البشتتترية وايشتتتباع األمثتتتل لمحاجتتتات و الرغبتتتات اينستتتانية داختتتل 

                                                
 .01ص ، 4009 ، التوزٌع و للنشر ، الٌازوري دار ، األردن ، عمان ، 8 ط ، اإلدارٌة الرقابة ، الطراونة حسٌن 1
 .91 ص ، 4001 ، الشعب ،مطبعة األردن ،1 ط ، األعمال و لإلدارة األصول و المبادئ ، زٌارة فرٌد 2
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هداف و هذا متا يتطمتب إدارة المنظمة و خارجها و يجب أن تبذل الكثير من الجهود ايدارية لتحقيق األ
 .رشيدة مممة باألسس العممية

 :وجود ىيئة الموظفين -ب 
إن المتتوظفين هتتم ايدارة التتتي تحتتول النظتتام الموضتتوع فتتي شتتكل أهتتداف و خطتتط و إجتتراءات إلتتى كيتتان 
نتتابض بالحركتتة و الحيتتاة  فمهمتتا تتتوافرت المقومتتات الستتابقة بتتدون متتوظفين متتدربين ذو خبتترة و درايتتة و 

 .وى فني يصبح التنفيذ خاويا كل ما يحمل اسم  الرنان فقطمست

 :توافر الوسائل اآللية لتشغيل البيانات -ج 
ال نشتتتك أن أحتتتدث الوستتتائل اآلليتتتة لتستتتجيل البيانتتتات و تصتتتنيفها و استتتتخراج النتتتتائج مزايتتتا مختمفتتتة متتتن 

لعوامتتل المهمتتة فتتي أهمهتتا ستترعة إعطتتاء البيانتتات المطموبتتة فضتت  عتتن واقعهتتا وانضتتمامها  وهتتذا متتن ا
مجتتال الرقابتتة ألن الستترعة والدقتتة واالنتظتتام يمكنتتوا ايدارة متتن اكتشتتاف األخطتتاء واالنحرافتتات ومتتواطن 

 .الضعف بسرعة

 :توفر مجموعة أساليب الرقابة المحاسبية و غير المحاسبية -د
لقيتتام بتتلجراءات يمتتزم تتتوافر مجموعتتة متتن األستتاليب التتتي يستتتعين بهتتا الجهتتاز ايداري و المتتوظفين فتتي ا

 الرقابة و اختيار  هذ  األساليب يتوقف عمى ظروف كل مشروع و طبيعة العمميات والمستوى ايداري.
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 العامة االستثماراتالمبحث الثالث:  2-3
 العامة االستثماراتمفيوم  2-3-1

                         الختتتتتتتاص التتتتتتتذي يقتتتتتتتوم بتتتتتتت  القطتتتتتتتاع الختتتتتتتتاص االستتتتتتتتثماروهمتتتتتتتا  إلتتتتتتتى نوعتتتتتتتان االستتتتتتتتثماراتتنقستتتتتتتم 
تتمثتتل فتتي اينفتتاق  اجتماعيتتة احتياجتتاتالعتتام التتذي تقتتوم بتت  القطتتاع العتتام ويهتتدف إلتتى ستتد  واالستتتثمار

 المواص ت.  التعميم  عمى الخدمات العامة مثل الصحة 
 تمتتتزم يقامتتتة المشتتتروعات العامتتتة استتتتثماريةى شتتتراء ستتتما تنفقتتت  الدولتتتة عمتتت االعتتتام متتت باالستتتتثماريقصتتتد 

 وتستهدف زيادة التكوين الرأسمالي في المجتما.
أوج  اينفاق التي تستهدف زيادة الطاقة اينتاجية لمدولة أو تحسين  عرف أيضًا ب ن  يمثل كافة يكما 

 -تتمثل في: العامة االستثماراتوراء  مستوى المعيشة ألفراد المجتما وبصفة عامة فلن الدوافا
 وسياسية. واقتصادية عيةاجتمااجة إلى تحقيق أهداف حال-
 .تطوير الخدمات-
 في القطاعات والمجاالت التي ال تستطيا  القطاع الخاص القيام بها. االستثمارإلى  االتجا -

 -التي تقوم عمييا المشروعات العامة: االعتبارات
ويتمثتتل فتتي رغبتتة التتدول والحكومتتات فتتي إعتتادة توزيتتا جتتزء متتن المتتداخيل فتتي شتتكل  :اجتمتتاعيعامتتل -
 منخفضة. وب سعاردمات ومنافا عامة خ
ذات الصتتتتتتفة  االقتصتتتتتتاديةرغبتتتتتتة الحكومتتتتتتات أن توجتتتتتت  النشتتتتتتاطات ويتمثتتتتتتل فتتتتتتي  :اقتصتتتتتتاديعامتتتتتتل -

وينطبتتتتق هتتتتذا عمتتتتى مشتتتتروعات إنتتتتتاج الغتتتتاز  وايقميميتتتتةوذات الع قتتتتة بالسياستتتتة الدوليتتتتة  االستتتتتراتيجية
 الطبيعي.

 -لممشروعات العامة: واالجتماعية االقتصاديةاآلثار 
 .االستثمارزيادة فرص ومعدالت -1
 زيادة القدرة التنافسية .-2
 متوازنة. اجتماعيةتحقيق تنمية -3
المجتمتا متن الستما  احتياجاتوايق ل من حاالت التوتر وذلك بتوفير  االجتماعي االستقرارتحقيق -4

 والخدمات الضرورية.
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 :العامة الستثماراتاعمى في الرقابة  المراجعة الداخمية والخارجية دور  2-3-2
تعتبر وظيفة التدقيق الداخمي من الوظتائف الهامتة فتي المؤسستات لمتا لهتا متن أثتر فتي تصتميم وتطتوير 
دارة المختتاطر       نظتتام الرقابتتة الداخميتتة واالستتتخدام األمثتتل لممتتوارد المتاحتتة وكتتذلك المستتاهمة فتتي تقيتتيم وا 

 ة. العام ثماراتاالستعمى إحكام الرقابة عمى مما يعزز فرص الشركات 
                    ال تعتبتتتتتتر الختتتتتتدمات الرقابيتتتتتتة والتدقيقيتتتتتتة ذات قيمتتتتتتة بعيتتتتتتدا عتتتتتتن مفهتتتتتتومي الموضتتتتتتوعية واالستتتتتتتق لية 
إذ يعتبر مفهوم االستق ل بشكٍل عام حجر الزاوية في أي عممية تدقيق أو أي عممية رقابية أو تقييمي   

ضارب المصالح التي تتطمب من المدقق أن يكتون مستتق  حيث يشير مفهوم االستق ل إلى البعد عن ت
                عتتتن األنشتتتطة التتتتي يقتتتوم بمراجعتهتتتا وأن يكتتتون بعيتتتدا عتتتن تتتت ثير الجهتتتة التتتتي يتتتتولى مراجعتتتة عممياتهتتتا
وان يكتون بعيتتدا عتن تتت ثير مصتالح  الشخصتتية فتي الوحتتدة  وهتذا يعنتتي شتعور الممارستتين بت نهم قتتادرين 

  .هم بدون ضغوط أو انصياع لمن تكون القرارات لها ت ثير عميهمعمى اتخاذ قرارات
يجب تقييم نظام الرقابة  العام االستثمارالرقابة عمى لمت كد من نجاح التدقيق الداخمي والخارجي في 

الداخمي والت كد من فاعميت  في مواجهة أي خمل ممكن حدوث  وذلك يتم عن طريق وجود الشك المهني 
 اخمي أثناء عمم  ب  مبالغة في ذلك الشك وأيضًا ب  ترك لمشك المهني . في المراجا الد

 باالستثماراتالمرتبطة برامج البصفة خاصة نجد أن دور المدقق الداخمي يكمن في تقييم كفاءة وفاعمية 
الوحدات التنظيمية أصبح يعد من المهام األساسية ذات الصمة بطبيعة عمم  ويستطيا  العامة داخل 

م قيمة مضافة لموحدة مقارنة بالمدقق الخارجي  كما أن نظام الرقابة الفعال سوف يكشف عن تقدي
االنحرافات اييجابية والسمبية ويتطمب الشفافية والمسائمة وهذا يبرز أهمية التدقيق والرقابة الداخمية 

 لمشركات والمؤسسات الباحثة عن النجاح.
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 منيج الدراسة 3-1
د عمتتتى والمعتمتتت االجتمتتتاعيالقتتتائم عمتتتى أستتموب المستتتح المتتتنهج الوصتتفي التحميمتتتي  عمتتتىاعتمتتد الباحتتتث 

حيتتتتث تتتتتم توزيعهتتتتا بصتتتتورة شخصتتتتية .مصتتتتدر أولتتتتي لجمتتتتا البياناتتتتتت االستتتتتبيانالمتتتتدخل الكمتتتتي ويعتبتتتتر 
 لممبحوثين.

 :متغيرات ونموذج الدراسة 3-2
 .(التدقيق الداخمي  التدقيق الخارجي  الرقابة الداخميةالرقابية العميا) األجهزة المستقل: المتغير

 .االستثمارات العامة المتغير التابع:
 .والشكل التالي يجما بين المتغير المستقل والتابا ضمن نموذج الدراسة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( يوضح نموذج البحث1-3الشكل )
 مجتمع وعينة الدراسة 3-3

بتتتوادي يتشتتتكل مجتمتتتا البحتتتث متتتن المتتتوظفين ايداريتتتين ومتتتوظفي ايدارة الماليتتتة المؤسستتتات الحكوميتتتة 
الشتتامل لمفتتردات مجتمتتا البحتتث فتتي الوقتتت التتراهن  ونظتترا لتعتتذر استتتخدام الحصتتر وصتتحراء حضتترموت

كتتتذلك العتبتتتارات ضتتتيق الوقتتتت  تتتتم اختيتتتار عينتتتة الحتتترب الراهنتتتة فتتتي التتتب د و  نتيجتتتة ألعتتتدادها الكبيتتترة 
 ( مفردة تمثل المجتما في البحث محل الدراسة.30عشوائية بسيطة مكونة من )

 

التدقيقالداخلي

التدقيقالخارجي

 الرقابةالداخلية

 االستثماراتالعامة

 المتغيرالمستقل المتغيرالتابع
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 :مصادر الدراسة 3-4
 مصادر أولية: االستبانة.1.
 ر ثانوية: تتمثل في الدراسات واألبحاث والكتب والدوريات التي تناولت موضوع البحث.مصاد2. 
 إجراءات الدراسة 3-5

بتصميم استمارة استبيان ك داة لجما البيانتات باالعتمتاد عمتى متا جتاء فتي الدراستات الستابقة  قام الباحث
كميتة العمتوم ايداريتة جامعتة  متن األستاتذة فتي وعرضها عمى عتدد لجانب ايطار النظري الذي تم جمع 

                               نهائيتتتتتتتةمتتتتتتتزم  ثتتتتتتتم توزيتتتتتتتا االستتتتتتتتبيان بصتتتتتتتورة ستتتتتتتيئون لتحكتتتتتتتيم االستتتتتتتتبيان  وحتتتتتتتذف وتعتتتتتتتديل متتتتتتتا ي
 قسمين موضحة كالتالي: تكونت االستبيانة منوقد 
       والعمتتتر   الجتتتنس : ( فقتتترات حتتتول5وقتتتد تكتتتون هتتتذا القستتتم متتتن ) :. القستتتم األول البيانتتتات الشخصتتتية1

 سنوات الخبرة.و المسمى الوظيفي  و والمؤهل العممي  
أربعتتة ( فقتترة موزعتتة عمتتى 20. القستتم الثتتاني البيانتتات المتعمقتتة ب ستتئمة االستتتبيان: ويضتتم هتتذا القستتم )2

 تقيس متغيرات الدراسة.محاور 
 :والثباتصدق اختبار ال 3-6

                      كرونبتتتتتاخ وهتتتتتو مؤشتتتتتر لقيتتتتتاس ثبتتتتتات االستتتتتتبيان  تتتتتتم الت كتتتتتد متتتتتن ثبتتتتتات االداء باستتتتتتخدام معامتتتتتل الفتتتتتا 
خ لمتغيتتتترات نباورلفا كلمعامتتتل أ التربيعتتتتيالجتتتذر  عتتتتن عبتتتارةمتتتل الصتتتتدق وهتتتو معااج رتختتتتتتسكمتتتا تتتتم ا

 الدراسة  وكانت نتائج االختيارات كالتالي:
 ( تمخيص نتائج اختبارات الصدق والثبات1-3الجدول )

عدد  المحور م
 الفقرات

)قيمة  معامل الثبات
 معامل الفا كرونباخ(

 معامل الصدق)الجذر التربيعي لقيمة
 معامل الفا كرونباخ(

 0.782 0.611 5 التدقيق الداخمي 1
 0.790 0.624 5 التدقيق الخارجي 2
 0.842 0.709 5 الرقابة الداخمية 3
 0.838 0.702 5 العامة االستثمارات 4
 0.885 0.784 20 كل المحاور 7

 صدق عال ثبات عال النتيجة
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محتاور  بصدق وثبات عتاليين  واتستاق فتوق المتوستط بتينمن الجدول أع   يتضح أن االستبيان يتمتا 
 الدراسة والدرجة الكمية ل ستبيان ككل  ويمكن االعتماد عمي  في تحقيق أغراض الدراسة.

 المعالجة االحصائية 3-7
 اليب ايحصائية في عممية تحميل بحثهم منها: باستخدام مجموعة من األس قام الباحث

 التكرارات والنسب المئوية. -1
 .الحسابية  االنحرافات المعيارية األوساط -2
 .باخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانةاختبار ألفا كرون -3
 استخدام معامل االرتباط )بيرسون( الختبار صدق االتساق الداخمي  وقوة الع قة بين المتغيرات -4
 مل االنحدار البسيط لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة في المتغير التابا.اختبار معا -5
 ىالرقابتتتة عمتتتلمعرفتتتة حجتتتم التغيتتترات فتتتي المتغيتتتر التتتتابا ) R2)  )R squaredمعامتتتل التحديتتتد -6

 بناء عمى ناتج حجم التغيرات في محاور الدراسة.( العامة االستثمارات



 

 

 
 

 الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
 

 البيانات الشخصية وصف 4-1

 تحميل متغيرات الدراسة 4-2

 اختبار الفرضيات 4-3
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 :تمييد
يتناول هذا الفصتل تحميتل و وصتف عينتة الدراستة بعتد ادختال البيانتات عبتر برنتامج التحميتل االحصتائي 

spssوعتتتترض إجابتتتتات المبحتتتتوثين عمتتتتى أستتتتئمة االستتتتتبانة لكتتتتل متغيتتتتر  واختبتتتتار الفرضتتتتيات لقبولهتتتتا                    
 عبر استخدام معامل االرتباط )بيرسون( ومعامل االنحدار البسيط. رفضها أو
 وصف البيانات الشخصية 4-1
 وصف البيانات الشخصية وفقا لمجنس 4-1-1

 وفقا لمجنسيوضح وصف البيانات الشخصية ( 1-4الجدول )
 النوع التكرار النسبة الترتيب حسب التوافر

 ذكور 28 96.6 1
 ناثإ 1 3.4 2
 اإلجمالي 29 100.0 0

% 3.4% مقابتتل 96.6ي حتتظ متتن الجتتدول الستتابق أن جتتنس التتذكور يمثتتل غالبيتتة أفتتراد العينتتة بنستتبة 
 لجنس ايناث.

 وصف البيانات الشخصية وفقا لمعمر 4-1-2
 ( يوضح وصف البيانات الشخصية وفقا لمعمر2-4الجدول )

 الترتيب حسب التوافر النسبة العدد العمر
 4 6.9 2 عام 30من أقل 
 1 41.4 12 عام40-31من 
 2 37.9 11 عام50-41من 
 3 13.8 4 عام ف كبر 51من 

  100 29 االجمالي
% (61.7)سنة بنسبة إجمالية ( 41)العينة تزيد أعمارهم عن  أفراد من الجدول اع   يتضح أن غالبية

                           (عتتتتتتام40-31متتتتتتن )رًا فتتتتتتي العينتتتتتتة األكثتتتتتتر تكتتتتتترار وتتتتتتتوافالفئتتتتتتة العمريتتتتتتة  بينمتتتتتتامتتتتتتن إجمتتتتتتالي العينتتتتتتة  
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أن العينتتة % وهتتذ  مؤشتترات (37.9)( بنستتبة عتتام50-41متتن % ويمتتيهم الفئتتة العمريتتة )(41.4)بنستتبة 
 تمثل مختمف الفئات العمرية بنسب متفاوتة.

 وصف البيانات الشخصية وفقا لممؤهل العممي: 4-1-3
 الشخصية وفقا لممؤهل العممي: ( يوضح وصف البيانات3-4الجدول )

 المؤىل العممي  التكرار النسبة الترتيب حسب التوافر
 ثانوية عامة 1 3.4 3
 بكالوريوس 22 75.9 1
 دراسات عميا 3 10.3 2
 أخرى 3 10.3 2
 اإلجمالي  29 100.0 

% 75.9ة وصتمت بنستبة كبيتر  يوسر بكتالو العينة لتديهم مؤهتل  أفراد من الجدول اع   يتضح أن غالبية 
 لتذلك يمكتن  %10.3بنستبة  الدراستات العميتاتتوفر فتي العينتة حتاممي الشتهادات العميتا ممتن أكممتوا يكما 

متتتا بتت  متتن المعرفتتة ال زمتتة فتتي االجابتتة عمتتى أستتئمة االستتتبيان خاصتتة أن تاالعتمتتاد عمتتى العينتتة لمتتا ت
 الغالبية خريجي جامعات.

 ى الوظيفي:وصف البيانات الشخصية وفقا لممسم 4-1-4
 لممسمى الوظيفين وفقا ي( يوضح تحميل بيانات المستجيب4-4الجدول )

 الترتيب حسب التوافر النسبة العدد المسمى الوظيفي
 - 0 0 موظف إداري
 1 37.9 11 محاسب

 4 3.4 1 مراجا داخمي
 3 27.6 8 مدير حسابات
 - 0 0    المدير المالي
 2 31.0 9 أخرى

  100.0 29 االجمالي
 .من المحاسبين والمراجعين ومديري الحسابات العينة أفراد من الجدول اع   يتضح أن غالبية     
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 وصف البيانات الشخصية وفقا لسنوات الخبرة: 4-1-5
 ( يوضح وصف البيانات الشخصية وفقا لسنوات الخبرة5-4الجدول )

 الترتيب حسب التوافر  النسبة العدد الخبرة
 1 44.8 13 سنوات   1-7من 
 2 10.3 3 سنة 8-14من 
 1 44.8 13 سنة   15-20من 

 - 0 0 سنة فأكثر21
  100.0 29 االجمالي

أعتت   أن غالبيتتة أفتتراد العينتتة لتتديهم متتن الخبتترات متتا تمكتتنهم متتن ايجابتتة عمتتى ي حتتظ متتن الجتتدول     
%  44.8ستتنة بنستتبة  20ستتنة إلتتى  15أستتئمة االستتتبيان  حيتتث يتتتوفر فتتي العينتتة متتن لهتتم متتن الخبتترة 

% بينما ذوي الخبرات القميمة تمثل 10.3سنة بنسبة وصمت 14 – 8وبالمثل يوجد من لديهم من الخبرة 
 سنوات. 7% سنوات خبرتهم أقل من 44.8من العينة 

 تحميل متغيرات الدراسة 4-2
يتة واألوزان النستبة تم تحميل متغيرات الدراسة باالعتماد عمتى المتوستطات الحستابية واالنحرافتات المعيار  

لتحديد درجة الموافقة وتقدير مستتوى التتوافر عبتر األوزان النستبية  ولقتد قتام الباحتث بلعتداد أداة الدراستة 
                         تعنتتتتتتي أوافتتتتتتق بشتتتتتتدة   (5)وصتتتتتتياغة فقراتهتتتتتتا وفتتتتتتق مقيتتتتتتاس ليكتتتتتتارت الخماستتتتتتي حيتتتتتتث كانتتتتتتت الدرجتتتتتتة 

 بالجدول التالي :تعني ال أوافق بشدة كما هو موضح  (1)و
 ( مقياس درجة الموافقة وفق مقياس ليكارت الخماسي لممتوسطات الحسابية6-4الجدول )

 درجة الموافقة المدى المتوسط الدرجة القياس
 منخفضة جدا 1.79إلى   1من 1 ال أوافق بشدة
 منخفضة 2.59إلى   1.80من  2 ال أوافق
 متوسطة 3.39إلى   2.60من  3 محايد
 مرتفعة 4.19إلى   3.40من  4 أوافق

 مرتفعة جدا 5إلى   4.20من  5 أوافق بشدة
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 .والجدول التالي يبين تقدير مستويات التوافر لمتغيرات الدراسة وفقا لألوزان النسبية
 وفقا لألوزان النسبية( تقدير مستويات التوافر لمتغيرات الدراسة 7-4الجدول )

 50أقل من  50 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 - 100 مدى الوزن النسبي
 غير مقبول مقبول جيد جيد جداً  ممتاز التقدير

 التدقيق الداخميتحميل إجابات المبحوثين حول  4-2-1
 التدقيق الداخمي( تحميل إجابات المبحوثين حول 8-4الجدول )

المتوسط  رةـــــالفق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

يساهم التدقيق الداخمي داخل المؤسسة في الكشف  - 1
 والحفاظ عمى ايستثمارات العامةعن الفساد المالي 

 3 مرتفعة جداً  89.6 0.949 4.48

تعتبر تقارير التدقيق الداخمي من أهم الوسائل التي  - 2
ايستثمارات الرقابة عمى تعتمد عميها ايدارة العميا في 

 العامة
 1 مرتفعة جداً  96.6 0.658 4.83

المدقق الداخمي قادر عمي اتخاذ قرارات  بدون  - 3
 ضغوط أو انصياع لمن تكون القرارات لها ت ثير عميهم.

 4 مرتفعة 73.2 1.317 3.66

من مهام المدقق الدخمي فحص مدى االلتزام  - 4
بالسياسات واألوامر الداخمية المالية وايدارية  وااللتزام 

 قوانين والتشريعات في البمد.كذلك بال
 2 مرتفعة جداً  95.2 0.739 4.76

تتوفر الحماية ال زمة لممدققين الداخميين حال  - 5
 في ايستثمارات العامة قيامهم بمهام مكافحة الفساد

 5 مرتفعة 71.8 1.452 3.59

 مرتفعة جداً  85.2 0.581 4.26 المتوسط العام

 spssعمى مخرجات المصدر : إعداد الباحث اعتمادا 
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المعيارية والوزن النسبي يجابتات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 8-4يتبين من الجدول رقم )     
متتديريات وادي وصتتحراء حضتترموت المبحتتوثين متتن متتوظفي ايدارات الماليتتة فتتي المؤسستتات الحكوميتتة ب

 .التدقيق الداخميحول 
تعتبر تقارير التـدقيق الـداخمي مـن أىـم الوسـائل تي تتنص: د ( ال2حل في الترتيب األول العبارة رقم ) 

قد حصمت متوسط حسابي مقدار   "العامة االستثمارات الرقابة عمى التي تعتمد عمييا اإلدارة العميا في 
( يشتتتير إلتتتى تقتتتارب اآلراء وتجانستتتها حتتتول الفقتتترة  وقتتتد بمتتتل التتتوزن 0.658( وانحتتتراف معيتتتاري )4.83)

 .جداً  ودرجة الموافقة لدى العينة مرتفعة ممتاز ل أّن مستوى التوافر تقدير مما يد( 96.6النسبي )
تتــوفر الحمايــة الالزمــة لممــدققين الــداخميين ( التتتي تتتنص: 5وفتتي الترتيتتب األخيتتر جتتاءت العبتتارة رقتتم )

قتتتد حصتتتمت متوستتتط حستتتابي مقتتتدار   " العامـــة االســـتثماراتفـــي  حـــال قيـــاميم بميـــام مكافحـــة الفســـاد
( يشتتتير إلتتتى تقتتتارب اآلراء وتجانستتتها حتتتول الفقتتترة  وقتتتد بمتتتل التتتوزن 1.452راف معيتتتاري )( وانحتتت3.59)

 .رتفعةودرجة الموافقة لدى العينة مجيد  مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير ( 71.8النسبي )
المدقق الداخمي قـادر عمـي اتخـاذ قراراتـو بـدون د  ( التي تتنص:3وي حظ في الجدول ب ن العبارة رقم )

د قتتد حصتتمت عمتتى الترتيتتب قبتتل األخيتتر بتتين ط أو انصــياع لمــن تكــون القــرارات ليــا تــأثير عمــييمضــغو 
( يشتتير إلتتى تقتتارب اآلراء 1.317( وانحتتراف معيتتاري )3.66ترتيتتب الفقتترات وبمتوستتط حستتابي مقتتدار  )

درجتتة و جيتتد  ممتتا يتتدل أّن مستتتوى التتتوافر تقتتدير ( 73.2وتجانستتها حتتول الفقتترة  وقتتد بمتتل التتوزن النستتبي )
 .مرتفعةالموافقة لدى العينة 

وفقتتًا ألراء عينتتة الدراستتة   مرتفعتتة جتتداً  متتتوفر بدرجتتة موافقتتة التتتدقيق التتداخميوبشتتكل عتتام نجتتد أن      
 ( 85.2وزن نستتتبي )( و 0.581( وبتتتانحراف معيتتتاري )4.26حيتتتث حصتتتل عمتتتى متوستتتط حستتتابي عتتتام )

 بشكل عام. جيد جداً  مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير 
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 التدقيق الخارجي تحميل إجابات المبحوثين حول 4-2-2
 التدقيق الخارجي( تحميل إجابات المبحوثين حول 9-4الجدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

يسعى التدقيق الخارجي إلى التحقق من الممكية  - 1
الميزانية هي ممك لممؤسسة  وأن األصول الظاهرة في

 فعميا
 5 مرتفعة 78.6 1.252 3.93

يعمل المدقق الخارجي عمى فحص المستندات  - 2
الدالة عمى إثبات العمميات في الدفاتر والسج ت 

فحصا فنيا لمتحقق والت كد من صحة تحركات 
 العمميات المالية

 3 مرتفعة 83.4 1.311 4.17

لحصول عمى يسعى المدقق الخارجي في ا - 3
األدلة الكافية والم ئمة يبداء الرأي الفني المحايد 

 عمى صدق وس مة القوائم المالية
4.38 1.178 87.6 

مرتفعة 
 جداً 

2 

يعمل المدقق الخارجي عمى بيان أوج  القصور  - 4
في نظام الرقابة الداخمية من خ ل التوصيات التي 

 يقدمها في تقرير 
4.52 0.986 90.4 

مرتفعة 
 جداً 

1 

هنالك تعاون وتكامل بين المدقق الداخمي  - 5
عمى  والرقابة الحفاظوالمدقق الخارجي في 

 العامة االستثمارات
 4 مرتفعة 80.6 1.426 4.03

 مرتفعة جداً  84.1 0.698 4.21 المتوسط العام

 spssالمصدر : إعداد الباحث اعتمادا عمى مخرجات 
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متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي يجابتات ( ال9-4يتبين من الجدول رقم )     
متتديريات وادي وصتتحراء حضتترموت المبحتتوثين متتن متتوظفي ايدارات الماليتتة فتتي المؤسستتات الحكوميتتة ب

 .التدقيق الخارجيحول 
ر يعمل المدقق الخارجي عمى بيـان أوجـو القصـو ( التي تنص: د 4حل في الترتيب األول العبارة رقم ) 

قتد حصتمت متوستط حستابي  "في نظـام الرقابـة الداخميـة مـن خـالل التوصـيات التـي يقـدميا فـي تقريـره
                  ( يشتتتتتتتير إلتتتتتتتى تقتتتتتتتارب اآلراء وتجانستتتتتتتها حتتتتتتتول الفقتتتتتتترة  0.986( وانحتتتتتتتراف معيتتتتتتتاري )4.52مقتتتتتتتدار  )

درجتة الموافقتة لتدى العينتة و  جيتد جتداً  ممتا يتدل أّن مستتوى التتوافر تقتدير ( 90.4وقد بمل الوزن النسبي )
 .جداً  مرتفعة

يســعى التــدقيق الخــارجي إلــى التحقــق مــن ( التتتي تتتنص: 1وفتتي الترتيتتب األخيتتر جتتاءت العبتتارة رقتتم )
قد حصمت متوستط حستابي مقتدار   "الممكية وأن األصول الظاىرة في الميزانية ىي ممك لممؤسسة فعميا

اآلراء وتجانستتتها حتتتول الفقتتترة  وقتتتد بمتتتل التتتوزن  ( يشتتتير إلتتتى تقتتتارب1.252( وانحتتتراف معيتتتاري )3.93)
 .مرتفعةودرجة الموافقة لدى العينة  جيد جداً  مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير ( 78.6النسبي )

يســعى المــدقق الخــارجي فــي الحصــول عمــى د  ( التتتي تتتنص:3وي حتتظ فتتي الجتتدول بتت ن العبتتارة رقتتم )
د قتد حصتمت فنـي المحايـد عمـى صـدق وسـالمة القـوائم الماليـةاألدلة الكافية والمالئمة إلبـداء الـرأي ال

( وانحتتتراف معيتتتاري 4.38عمتتتى الترتيتتتب قبتتتل األخيتتتر بتتتين ترتيتتتب الفقتتترات وبمتوستتتط حستتتابي مقتتتدار  )
ممتتا يتتدل أّن ( 87.6( يشتتير إلتتى تقتتارب اآلراء وتجانستتها حتتول الفقتترة  وقتتد بمتتل التتوزن النستتبي )1.178)

 .جداً  مرتفعةودرجة الموافقة لدى العينة  جيد جداً  مستوى التوافر تقدير 
وفقتتًا ألراء عينتتة الدراستتة   مرتفعتتة جتتداً متتتوفر بدرجتتة موافقتتة  التتتدقيق الختتارجيوبشتتكل عتتام نجتتد أن      

( 84.1( و وزن نستتبي )0.698( وبتتانحراف معيتتاري )4.21حيتتث حصتتل عمتتى متوستتط حستتابي عتتام )
 كل عام.بش جيد جداً  مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير 
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 :الرقابة الداخميةتحميل إجابات المبحوثين حول  4-2-3
 الرقابة الداخمية( تحميل إجابات المبحوثين حول 10-4الجدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

تم تصميم نظام رقابة الداخمية بشكل يعتمد عمى  - 1
تحافظ يار أفضل العناصر البشرية التي الكفاءة باخت

 العامة االستثماراتعمى 
4.45 1.121 89.0 

مرتفعة 
 جداً 

1 

 العامة االستثمارية يتم اخضاع جميا األنشطة - 2
 لفحص الرقابة الداخمية

 4 مرتفعة 75.2 1.455 3.76

 ال يوجد تهاون من ايدارة في قضايا الفساد - 3
التي تشخصها الرقابة  ةالعام باالستثماراتالمرتبطة 

الداخمية حيث يتم معاقبة الفاسدين أو إحالتهم إلى 
 المحاكم

 5 مرتفعة 70.4 1.479 3.52

تشجيا ليتم وضا أنظمة حوافز لمرقابة الداخمية  - 4
مرتبطة لا العتاممين في الرقابة لمتابعة األنشطة

 العامة باالستثمارات
 3 مرتفعة 80.6 1.426 4.03

ء موظفي الرقابة حرية االط ع عمى يتم إعطا - 5
كافة أعمال المؤسسة لكتي يتشعر متوظفي المؤسسة 
بان هناك جهة تراقب أعمالهم وتخضعهم لمرقابة 

 المفاجئة

 2 مرتفعة 82.0 1.319 4.10

 مرتفعة 79.4 0.928 3.97 المتوسط العام

 spssاعتمادا عمى مخرجات  المصدر : إعداد الباحث



 
 

  دور األجهزة العليا يف الرقابة على االستثمارات العامة                             أ/حممد البطاطي
 

47

( المتوستتتتطات الحستتتتابية واالنحرافتتتتات المعياريتتتتة والتتتتوزن النستتتتبي 10-4جتتتتدول رقتتتتم )يتبتتتتين متتتتن ال     
متتتديريات وادي وصتتتحراء يجابتتتتات المبحتتتوثين متتتن متتتوظفي ايدارات الماليتتتة فتتتي المؤسستتتات الحكوميتتتة ب

 .الرقابة الداخميةحول حضرموت 
الداخمية بشكل يعتمد عمى تم تصميم نظام رقابة ( التي تنص: د 1حل في الترتيب األول العبارة رقم ) 

قتتد حصتتمت متوستتط  "العامــة االســتثماراتتحــافظ عمــى الكفــاءة باختيــار أفضــل العناصــر البشــرية التــي 
               ( يشتتتير إلتتتى تقتتتارب اآلراء وتجانستتتها حتتتول الفقتتترة  1.121( وانحتتتراف معيتتتاري )4.45حستتتابي مقتتتدار  )

ودرجتة الموافقتة لتدى العينتة  جيتد جتداً  التتوافر تقتدير  ممتا يتدل أّن مستتوى( 89.0وقد بمل الوزن النسبي )
 .جداً  مرتفعة

 ال يوجـد تيـاون مـن اإلدارة فـي قضـايا الفسـاد( التي تنص: 3وفي الترتيب األخير جاءت العبارة رقم )
التي تشخصيا الرقابة الداخمية حيـث يـتم معاقبـة الفاسـدين أو إحـالتيم  العامة باالستثماراتالمرتبطة 
وجتود ( يشتير إلتى 1.479( وانحتراف معيتاري )3.52قد حصمت متوستط حستابي مقتدار  ) "اكمإلى المح

 بهذا الخصوص.مما يعطي مؤشرًا إلى وجود مشكمة   تباين واخت ف في أراء العينة
 العامـة االسـتثمارية يتم اخضاع جميع األنشطةد  ( التي تنص:2وي حظ في الجدول ب ن العبارة رقم )

د قتد حصتمت عمتى الترتيتب قبتل األخيتر بتين ترتيتب الفقترات وبمتوستط حستابي داخميـة لفحـص الرقابـة ال
يشير إلى وجود تباين واخت ف في أراء العينة  مما يعطتي ( 1.455( وانحراف معياري )3.76مقدار  )

 مؤشرًا إلى وجود مشكمة بهذا الخصوص.
وفقتتًا ألراء عينتتة الدراستتة  حيتتث  رتفعتتةممتتتوفر بدرجتتة موافقتتة  الرقابتتة الداخميتتةوبشتتكل عتتام نجتتد أن      

مما يدل ( 79.4( و وزن نسبي )0.928( وبانحراف معياري )3.97حصل عمى متوسط حسابي عام )
 بشكل عام. جيد أّن مستوى التوافر تقدير 
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 العامة االستثمارات تحميل إجابات المبحوثين حول 4-2-4
 من الفساد الماليالحد ( تحميل إجابات المبحوثين حول 11-4الجدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
يب الموافقة

لترت
ا

 

يمعب المراجا الخارجي دورا بارزا في الحد من  – 1
 العامة باالستثمارالمخاطر المرتبطة 

 5 مرتفعة 72.4 1.545 3.62

العامة  االستثماراتافظ عمى توجد جهات رقابية تح - 2
 لسرقة والضياعمن ا

 3 مرتفعة 81.4 1.462 4.07

 4 مرتفعة 80.0 1.363 4.00 العامة االستثماراتيتم اعتماد الشفافية في التعامل ما  - 3
برامج اليقوم المدقق الداخمي بتقييم كفاءة وفاعمية  - 4

 العامة باالستثماراتالتخطيطية المرتبطة 
4.66 0.897 93.2 

مرتفعة 
 جداً 

1 

ظام رقابة فعال يكشف عن االنحرافات يوجد ن - 5
  العامة االستثماراتالمرتبطة بتنفيذ اييجابية والسمبية 

4.21 1.373 84.2 
مرتفعة 
 جداً 

2 

 مرتفعة 82.2 0.910 4.11 المتوسط العام

 spssاعتمادا عمى مخرجات  المصدر : إعداد الباحث
النحرافتتتتات المعياريتتتتة والتتتتوزن النستتتتبي ( المتوستتتتطات الحستتتتابية وا11-4يتبتتتتين متتتتن الجتتتتدول رقتتتتم )    

متتتديريات وادي وصتتتحراء يجابتتتتات المبحتتتوثين متتتن متتتوظفي ايدارات الماليتتتة فتتتي المؤسستتتات الحكوميتتتة ب
 .الحد من الفساد الماليحول حضرموت 

يقــوم المــدقق الــداخمي بتقيــيم كفــاءة وفاعميــة ( التتتي تتتنص: د 4حتتل فتتي الترتيتتب األول العبتتارة رقتتم ) 
( وانحتراف 4.66قد حصمت متوسط حسابي مقدار  ) "العامة باالستثماراتخطيطية المرتبطة التبرامج ال

                ( 93.2( يشتتتير إلتتتى تقتتتارب اآلراء وتجانستتتها حتتتول الفقتتترة  وقتتتد بمتتتل التتتوزن النستتتبي )0.897معيتتتاري )
 .جداً  ودرجة الموافقة لدى العينة مرتفعة ممتاز مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير 

يمعب المراجع الخارجي دورا بارزا في الحد من ( التي تنص: 1وفي الترتيب األخير جاءت العبارة رقم )
                        ( 3.62قتتتتتتتتد حصتتتتتتتتمت متوستتتتتتتتط حستتتتتتتتابي مقتتتتتتتتدار  )العامــــــــة  باالســــــــتثماراتالمخــــــــاطر المرتبطــــــــة 
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ة  ممتتا يعطتتي مؤشتترًا إلتتى يشتتير إلتتى وجتتود تبتتاين واختتت ف فتتي أراء العينتت ( 1.545وانحتتراف معيتتاري )
 وجود مشكمة بهذا الخصوص.

 االســتثماراتتوجــد جيــات رقابيــة تحــافظ عمــى د ( التتتي تتتنص:2وي حتتظ فتتي الجتتدول بتت ن العبتتارة رقتتم )
د قد حصمت عمى الترتيب قبل األخير بين ترتيب الفقرات وبمتوستط حستابي العامة من السرقة والضياع

                      ( يشتتتتتتتير إلتتتتتتتى تقتتتتتتتارب اآلراء وتجانستتتتتتتها حتتتتتتتول الفقتتتتتتترة  1.462( وانحتتتتتتتراف معيتتتتتتتاري )4.07مقتتتتتتتدار  )
ودرجتة الموافقتة لتدى العينتة  جيتد جتداً  ممتا يتدل أّن مستتوى التتوافر تقتدير ( 81.4وقد بمل الوزن النسبي )

 .مرتفعة
ينتة الدراستة  وفقتًا ألراء ع مرتفعتةمتتوفر بدرجتة موافقتة الحد متن الفستاد المتالي وبشكل عام نجد أن      

( 82.2( و وزن نستتبي )0.910( وبتتانحراف معيتتاري )4.11حيتتث حصتتل عمتتى متوستتط حستتابي عتتام )
 بشكل عام. جيد جداً  مما يدل أّن مستوى التوافر تقدير 

 :اختبار الفرضيات 4-3
 :اختبار الفرضية األولى 4-3-1

لرقابتتة العميتتاء متتن ختت ل بتتين دور أجهتتزة ا توجتتد ع قتتة ذات داللتتة إحصتتائية فرضــية األولــى:التــنص 
 .عمى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموت التدقيق الداخمي في المحافظة

 العامة االستثماراتالرقابة عمى و التدقيق الداخمي بين معادلة االنحدار ( اختبار 12-4الجدول )
R 
 االرتباط معامل

R2 
 التحديد معامل

 معادلة االنحدار
  Sig المحسوبة t قيمة المعياري الخط  Bمة قي المتغير

.389 .152 
 216. 1.266 1.194 1.511 العامة االستثمارات

 037. 2.197 278. 610. التدقيق الداخمي
 ( 2.048الجدولية ) tبمغت قيمة 
 (28( ودرجة الحرية )0.05عند مستوى داللة )

 الفرضية  قبلن النتيجة

 spss دا عمى مخرجاتاعتما المصدر : اعداد الباحث
( الذي يبين اختبار معام ت االنحتدار واالرتبتاط 12- 4من خ ل البيانات الواردة في نتائج الجدول ) 

( يدل عمى وجود ع قة ارتباط بدرجة 389.األولى  نجد أن هنالك ارتباط بين المتغيرين بمل ) لمفرضية
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% متتن التغيتترات فتتي 15  أي أن متتا قيمتتت  (152.فقتتد بمتتل ) R2  أمتتا معامتتل التحديتتد متوستتطة نستتبياً 
  وفي السياق ذات  أظهترت النتتائج التدقيق الداخميناتج عن التغير في  العامة االستثماراتالحفاظ عمى 
                       (610.)بمقتتتتتتتتدار  العامتتتتتتتتة االستتتتتتتتتثماراتيتتتتتتتتؤثر تتتتتتتتت ثيرا إيجابيتتتتتتتتا عمتتتتتتتتى  التتتتتتتتتدقيق التتتتتتتتداخميالتحميتتتتتتتتل أن 

 االنحدار:وبذلك ستكون معادلة 
y=  .610 x + 1.511 

              العامتتتة االستتتتثماراتعمتتتى  رقابتتتةالبمقتتتدار وحتتتدة واحتتتدة  فتتتلن  التتتتدقيق التتتداخميوهتتتذا يتبتتتين أنتتت  كممتتتا زاد 
              ( ممتتتا يتتتدل عمتتتى وجتتتود أثتتتر إيجتتتابي يمعبتتت  المتغيتتتر المستتتتقل فتتتي المتغيتتتر التتتتابا 1.511يزيتتتد بمقتتتدار )

المحستوبة أكبتر متن  t(  وقيمة 0.05أقل من مستوى ) Sig (0.000)وى الداللة ويؤكد ذلك أيضا مست
 الجدولية. (t)قيمة 

بــين دور  توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية األولتتى والتتتي تتتنص:نقبتتل الفرضتتية وبنتتاء عمتتى متتا ستتبق 
حكوميـة عمـى االسـتثمارات العامـة ال أجيـزة الرقابـة العميـاء مـن خـالل التـدقيق الـداخمي فـي المحافظـة

 .بوادي وصحراء حضرموت

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية 4-3-2
بتتين دور أجهتتزة الرقابتتة العميتتاء متتن ختت ل  توجتتد ع قتتة ذات داللتتة إحصتتائية ية الثانيــة:الفرضــتــنص 

 .عمى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموت التدقيق الخارجي في المحافظة
 العامة االستثماراتالرقابة عمى و  الخارجي التدقيقبين معادلة االنحدار ( اختبار 13-4الجدول )

R 
 االرتباط معامل

R2 
 التحديد معامل

 معادلة االنحدار
  Sig المحسوبة tقيمة  الخط  المعياري Bقيمة   المتغير

.746 .557 
 026. 2.358 511. 1.206 العامة االستثمارات

 000. 5.826 125. 731. الخارجي لتدقيقا
 ( 2.048الجدولية ) tبمغت قيمة 
 (28( ودرجة الحرية )0.05عند مستوى داللة )

 نقبل الفرضية  النتيجة

 spss اعتمادا عمى مخرجات المصدر : اعداد الباحث
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( الذي يبين اختبار معام ت االنحتدار واالرتبتاط 13- 4من خ ل البيانات الواردة في نتائج الجدول ) 
يدل عمى وجود ع قة ارتبتاط بدرجتة ( 746.)  نجد أن هنالك ارتباط بين المتغيرين بمل نيةالثا لمفرضية

% متن التغيترات فتي 56أي أن متا قيمتت  ( 557.) فقتد بمتل R2  أما معامل التحديد قوية بين المتغيرين
ظهتترت   وفتتي الستتياق ذاتتت  أالتتتدقيق الختتارجينتتاتج عتتن التغيتتر فتتي  العامتتة االستتتثماراتالمحافظتتة عمتتى 

 ( 731.)  العامتة االستتثماراتالرقابتة عمتى يؤثر ت ثيرا إيجابيتا عمتى  التدقيق الخارجيالنتائج التحميل أن 
 وبذلك ستكون معادلة االنحدار:

y= .731 x +  1.206 
يزيتد  العامتة االستتثماراتعمتى  رقابتةالبمقدار وحدة واحدة  فلن  التدقيق الخارجيوهذا يتبين أن  كمما زاد 

( مما يدل عمى وجود أثر إيجابي يمعب  المتغير المستقل في المتغيتر التتابا ويؤكتد ذلتك 1.206ر )بمقدا
 tمتتن قيمتتتة  المحستتتوبة أكبتتر t(  وقيمتتة 0.05أقتتتل متتن مستتتوى ) Sig (0.000)أيضتتا مستتتوى الداللتتة 

 الجدولية.
بين دور أجيزة  ئيةتوجد عالقة ذات داللة إحصا والتي تنص:الثانية نقبل الفرضية وبناء عمى ما سبق 

عمـى االسـتثمارات العامـة الحكوميـة بـوادي  الرقابة العمياء من خـالل التـدقيق الخـارجي فـي المحافظـة
 .وصحراء حضرموت

 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 4-3-3
بتتين دور أجهتتزة الرقابتتة العميتتاء متتن ختت ل  توجتتد ع قتتة ذات داللتتة إحصتتائية تــنص الفرضــية الثالثــة:

 .عمى االستثمارات العامة الحكومية بوادي وصحراء حضرموت الداخمية في المحافظة الرقابة
 العامة واالستثماراتالرقابة الداخمية ( اختبار معادلة االنحدار بين 14-4الجدول )

R 
 الرتباطا معامل

R2 
 التحديد معامل

 معادلة االنحدار
  Sig المحسوبة tقيمة  الخط  المعياري Bقيمة   المتغير

.206 .042 
 000. 5.009 1.046 5.240 العامة االستثمارات

 284. 1.094 245. 269.- الرقابة الداخمية
 ( 2.048الجدولية ) tبمغت قيمة 
 نرفض الفرضية  النتيجة (28( ودرجة الحرية )0.05عند مستوى داللة )

 ونقبل الفرضية البديمة 
 spssاعتمادا عمى مخرجات المصدر : اعداد الباحث
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( الذي يبين اختبار معام ت االنحتدار واالرتبتاط 14- 4من خ ل البيانات الواردة في نتائج الجدول ) 
(  يتتدل عمتتى وجتتود ع قتتة ارتبتتاط 206.  نجتتد أن هنالتتك ارتبتتاط بتتين المتغيتترين بمتتل  )لثتتةلمفرضتتية الثا

% متتن التغيتترات فتتي 4(   أي أن متتا قيمتتت  042.فقتتد بمتتل  ) R2بدرجتتة ضتتعيفة  أمتتا معامتتل التحديتتد 
               وهتتتذ  نستتتتبة ضتتتتعيفة جتتتتدًا  الرقابتتتتة الداخميتتتتةالعامتتتة نتتتتاتج عتتتتن التغيتتتتر فتتتي  االستتتتتثماراتالحفتتتاظ عمتتتتى 

يتتتتؤثر تتتتت ثيرا ستتتتمبيًا فتتتتي الرقابتتتتة عمتتتتى  الرقابتتتتة الداخميتتتتةوفتتتتي الستتتتياق ذاتتتتت  أظهتتتترت النتتتتتائج التحميتتتتل أن 
مما يدل عمى عدم وجود أثر إيجابي يمعبت  المتغيتر  العامة عند مستوى غير دال إحصائيًا  االستثمارات

الجدوليتة  وبنتاء عمتى متا ستبق   tالمحستوبة أصتغر متن قيمتة  tالمستتقل فتي المتغيتر التتابا ويؤكتد قيمتة 
بـين  عالقة ذات داللة إحصـائية ليس ىناك ونقبل الفرضية البديمة والتي تتنص:لثة نرفض الفرضية الثا

عمى االستثمارات العامة الحكوميـة  ن خالل الرقابة الداخمية في المحافظةدور أجيزة الرقابة العمياء م
 .بوادي وصحراء حضرموت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة 5-1

 التوصيات 5-2
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 :نتائج الدراسة 5-1
جتة موافقتة مرتفعتة جتدًا  حيتث حصتل يتبين من خ ل الدراسة الميدانية أن التدقيق التداخمي متتوفر بدر  -1 

 ( يدل عمى أن مستوى التوافر كان جيد جدًا.85.2(  وبوزن نسبي )4.26عمى متوسط حسابي )
يتبتتين متتن ختت ل الدراستتة الميدانيتتة أن محتتور التتتدقيق الختتارجي متتتوفر بدرجتتة موافقتتة مرتفعتتة جتتدًا   -2

( يتتدل عمتتى أن مستتتوى 84.1(  وبتتوزن نستتبي مقتتدار  )4.21حيتتث حصتتل عمتتى متوستتط حستتابي )
 التوافر كان جيد جدًا لممحور.

يتبتتين متتن ختت ل الدراستتة الميدانيتتة أن الرقابتتة الداخميتتة متتتوفر بدرجتتة موافقتتة مرتفعتتة  حيتتث حصتتل  -3
( يدل عمتى أن مستتوى التتوافر كتان جيتد 79.4(  وبوزن نسبي مقدار  )3.97عمى متوسط حسابي )

 لممحور.
لميدانيتتة أن الحتتد متتن الفستتاد المتتالي متتتوفر بدرجتتة موافقتتة مرتفعتتة  حيتتث يتبتتين متتن ختت ل الدراستتة ا -4

( يتتدل عمتتى أن مستتتوى التتتوافر 82.2(  وبتتوزن نستتبي مقتتدار  )4.11حصتتل عمتتى متوستتط حستتابي )
 كان جيد جدًا لممحور.

فتتتي المؤسستتتات  العامتتتة االستتتتثماراتعمتتتى  رقابتتتةالالتتتتدقيق التتتداخمي فتتتي  ايقتتتوم بهتتت ع قتتتة هنتتتاك   -5
مدى من خ ل فحص المدقق الداخمي في  تتمثل هذ  الع قة  بوادي وصحراء حضرموتمية الحكو 

فحتص كتذلك   و العامتة باالستتثماراتالمرتبطتة  االلتزام بالسياسات واألوامر الداخميتة الماليتة وايداريتة
 .العامة باالستثماراتالمرتبطة االلتزام بالقوانين والتشريعات مدى 

فتتتي المؤسستتتات  العامتتتة االستتتتثماراتعمتتتى  رقابتتتةالالتتتتدقيق الختتتارجي فتتتي  ابهتتتيقتتتوم  ع قتتتة هنتتتاك  -6
 إحصائيًا. ظهر معامل االنحدار داالً أ  حيث بوادي وصحراء حضرموتالحكومية 

فتتي المؤسستتات العامتتة  االستتتثماراتعمتتى  الرقابتتةالرقابتتة الداخميتتة فتتي  اتقتتوم بهتت ع قتتةهنتتاك لتتيس   -7
 .غير دال إحصائياً  االنحدارحيث ظهر معامل   حضرموت مديريات وادي وصحراءالحكومية ب

بتت ن الرقابتتة الداخميتتة هتتو أكثتتر  R2توصتتمت الدراستتة الميدانيتتة متتن ختت ل اختبتتار معامتتل التحديتتد   -8
%  بينمتتا حتتل فتتي الترتيتتب الثتتاني 56بنستتبة العامتتة االستتتثماراتالمحافظتتة عمتتى المحتتاور تتت ثير فتتي 

  وبينمتا التتدقيق العامتة االستتثماراتالمحافظتة عمتى تغيترات فتي % متن ال15التدقيق التداخمي بنستبة 
 الخارجي كان ت ثير  ضعيف جدًا إضافة كون  غير دال إحصائيًا.
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الرقابيتة  األجهتزةكشفت الدراسة أّن تقارير التدقيق الداخمي تعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد عميها  -9
حيتث حصتمت هتذ  العبتارة عمتى درجتة موافقتة مرتفعتة   العامتة االستتثماراتالمحافظة عمتى في العميا 
 جدًا.

أظهرت نتائج الدراسة أّن المدقق الداخمي قتادر عمتي اتختاذ قراراتت  بتدون ضتغوط أو انصتياع لمتن  -10
 تكون القرارات لها ت ثير عميهم.

ي هنالتتك تعتتاون وتكامتتل بتتين المتتدقق التتداخمي والمتتدقق الختتارجي فتتي مكافحتتة صتتور الفستتاد المتتال -11
 بداخل المؤسسات الحكومية.ستثمارات العامة االالمرتبطة ب

لفحتتص  العامتتة باالستتتثماراتالمتعمقتتة  أظهتترت نتتتائج الدراستتة أّنتت  ال يتتتم اخضتتاع جميتتا األنشتتطة -12
 الرقابة الداخمية.

 يتم اعتماد الشفافية في التعامل ما موضوع الفساد والفاسدين والكشف عنهم ومساءلتهم. -13

 :ياتالتوص 5-2
التدقيق والرقابة الداخمية لدى المؤسسات الحكومية توصي الدراسة بالمحافظة عمى مستويات توافر  -1 

  خاصتة العامتة االستثماراتعمى  لرقابةال  أثرًا في  حققوالتركيز أكثر عمى دور التدقيق الخارجي بما ي
 أن المدقق الخارجي أكثر استق لية من المدقق الداخمي.

 .األضعف من خ ل نتائج التحميل باعتبارهالتركيز عمى  الرقابة الداخمية ا ضرورة -2
أن تعتمتتد عمتتى تقتتارير التتتدقيق التتداخمي كونهتتا متتن أهتتم الوستتائل التتتي  الرقابيتتة العميتتا األجهتتزةعمتتى  -3

 .العامة االستثماراتتحافظ عمى 
 لرقابة الداخمية.لفحص ا العامة  باالستثماراتالمتعمقة  اخضاع جميا األنشطةضرورة  -4
التتتي و  العامتة باالستتثماراتالت عتب المرتبطتة عتدم التهتاون فتي قضتايا  الرقابيتة العميتا األجهتزةعمتى  -5

 تى يتم معاقبة الفاسدين أو إحالتهم إلى المحاكم.حتشخصها الرقابة الداخمية 
في المؤسستات  العامة االستثماراتلمحفاظ عمى توصي الدراسة باعتماد الشفافية والمساءلة كوسائل  -6

 الحكومية.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع والمالحق
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 قائمة المراجع
 أوال : المراجع العربية

ة المعمتتتول بهتتتا فتتتي خ  النستتت1999  معتتتايير التتتتدقيق الدوليتتتة لستتتنة IFACاالتحتتتاد التتتدولي لممحاستتتبين  .1
 .م2001  1فمسطين  ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفمسطينية  ط

(  2592أحمتتتد تركتتتي  المراجعتتتة الداخميتتتة: رأي اقتصتتتادي  مقتتتال منشتتتور فتتتي جريتتتدة النهتتتار  العتتتدد ) .2
 م.2015

العامتتتتة بالوحتتتتدات  االستتتتتثماراتعمتتتتى الرقابــــة   تفعيتتتتل دور المراجعتتتتة الداخميتتتتة آدم عيستتتتى عبتتتتدالرحمن .3
 م.2020  النيمينجامعة  –: دراسة ميدانية  غير منشورة  كمية التجارة الحكومية

آمتتتال بتتتن يخمتتتف  المراجعتتتة الخارجيتتتة فتتتي الجزائتتتر  رستتتالة ماجستتتتير غيتتتر منشتتتورة  جامعتتتة الجزائتتتر   .4
 م.2002

 م.2007أمين السيد أحمد لطفي  التطورات الحديثة في المراجعة  ايسكندرية  الدار الجامعية   .5
ل لمنشتتتتر  عمتتتتان   دار وائتتتت1إيهتتتتاب نظمتتتتي  وهتتتتاني العتتتتزب   تتتتتدقيق الحستتتتابات ايطتتتتار النظتتتتري   ط .6

 م.2011والتوزيا  
  عمتتتتتان   األردن   دار اليتتتتتازوري   لمنشتتتتتر و التوزيتتتتتا    1حستتتتتين الطراونتتتتتة   الرقابتتتتتة ايداريتتتتتة   ط  .7

 م.2009
 م.2008  ايسكندرية: الدار الجامعية  1حمدي عبد العظيم  عولمة الفساد وفساد العولمة  ط .8
  عمتان األردن  دار وائتل 2النظريتة والعمميتة  طخالد أمين عبد اهلل  عمم تتدقيق الحستابات متن الناحيتة  .9

 م.2002لمطباعة والنشر  
  عمتتان  دار وائتتل لمنشتتر  1خالتتد أمتتين عبتتد اهلل  عمتتم تتتدقيق الحستتابات  الناحيتتة النظريتتة والعمميتتة  ط .10

 م.2000
 م.2012  دار وائل لمنشر  عمان  1خالد أمين عبداهلل  التدقيق والرقابة في البنوك  ط .11
  األردنالعمميتة والعمميتتة لتتدقيق الحستتابات   األصتتولالخطيتتب و خميتل محمتتود الرفتاعي  خالتد راغتب  .12

 م.1998دار المستقبل  
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خ صي ربيعة  المراجعة الجبائية تقديمها منهجيتها ما دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة تنشط في قطاع  .13
 م.2001غير منشورة  جامعة الجزائر   البناء  رسالة ماجستير

الرقابة عمي البنوك التجارية  رسالة ماجستير غير منشتورة  جامعتة العربتي بتن مهيتدي خوضر أحمد   .14
 م.2014أم البواقي  الجزائر    –
  لبنان  مكتبتة  1  ط  2داود يوسف صبح  تدقيق البيانات المالية من الناحية النظرية والتطبيقية ج  .15

 م.2002صادر ناشرون  
 م.2013  مصر   القاهرة   مكتبة الوفاء القانونية   1  طرشا الغول   التقييم الذاتي لمرقابة  .16
المستتتخدمة فتتي معالجتهتتا:  ستتعود جايتتد مشتتكور  و آختترين  المخالفتتات الماليتتة والمحاستتبية واألستتاليب .17

 م.2019المؤسسات الحكومية العراقية أنموذج  بحث غير منشور جامعة المثنى  
  بيتتتروت  دار الرايتتتة لمنشتتتر و التوزيتتتا   1عالتتتة  طستتتميم بطتتترس  أستتتاليب اتختتتذ القتتترارات ايداريتتتة الف .18

 م.2009
العمميتة لمراجعتة الحستابات   دون طبعتة   التدار الجامعيتة ان محمد مصطفى   األسس العممية و سميم .19

 م.2014  االسكندرية  
 م.2002غير منشورة  جامعة الجزائر   سمير بمخيضر  المراجعة في قطاع البنوك  رسالة ماجستير .20
  دار الجيتتتل لمطباعتتتة والنشتتتر  القتتتاهرة  21اري  ايدارة: األصتتتول واألستتتس العمميتتتة لمقتتترن ستتتيد الهتتتو  .21

 م.2002مصر  
التدقيق الخارجي عمى فعالية المؤسسة  رسالة ماجستير غيتر منشتورة  جامعتة  ت ثير مختارية  شاشور .22

 م.2017عبدالحميد بن باديس  الجزائر  
ومستتاهمتها فتتي تحستتين تستتيير المؤسستتة  رستتالة ماجستتتير شتتعباني لطفتتي  المراجعتتة الداخميتتة مهمتهتتا  .23

 م.2004غير منشورة  جامعة الجزائر  
.   مصتتتتر  التتتدار الجامعيتتتتة  1الصتتتحن عبتتتد الفتتتتتاح  كامتتتل ستتتتمير  الرقابتتتة والمراجعتتتتة الداخميتتتة  ط  .24

 م.2001الجديدة لمنشر 
  ايستكندرية   التدار  1  ط  ص ح عبد الباقي   إدارة الموارد البشرية متن الناحيتة العمميتة و العمميتة .25

 م.1999الجامعية   
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العبادي  مصطفى راشد  دتطور المراجعة الداخمية بين النظرية والممارسة العممية في ضوء التحتديات  .26
دراستتة ميدانيتتةد المجمتتة العمميتتة ل قتصتتاد -االقتصتتادية واالجتماعيتتة التتتي تواجتت  الوحتتدات االقتصتتادية 

 م.1999عة عين شمس   القاهرة  العدد األول  يناير جام-والتجارة  كمية التجارة
عبد الواحد مشعل  التداعيات االجتماعية لمفساد المالي واالداري عمى الدولة والمجتما: رؤيتة تحميميتة  .27

 م.2010لمحالة في العراق  بحث منشور عمى موقا النزاهة   
لمقترحتتة لزيتتادة فاعميتهتتا: دراستتتة عبيتتر العفيفتتي  معوقتتات عمتتتل وحتتدات المراجعتتة الداخميتتة واآلليتتتات ا .28

تحميمية تطبيقية عمى مؤسسات السمطة الوطنية الفمستطينية بقطتاع غتزة  رستالة ماجستتير غيتر منشتورة  
 م.2007الجامعة ايس مية  غزة  

 م.2002عمي عباس  الرقابة ايدارية في منظمة األعمال   طا  بيروت   إثراء لمنشر و التوزيا    .29
  االردن  1عمي الرمحي  تدقيق الحسابات في المشروعات التجارية و الصتناعية  طعمي عبد الكريم  .30

 م.2001المكتبة الوطنية  
  التتتدار المستتتيرة لمنشتتتر األردن  األولتتتىغستتتان فتتت ح المطارنتتتة  تتتتدقيق الحستتتابات المعاصتتتر  الطبعتتتة  .31

 م.2006والتوزيا  
 م.2005األردن  مطبعة الشعب     5فريد زيارة   المبادئ و األصول لإلدارة و األعمال   ط  .32
عمتتتان  مؤسستتتة التتتوراق   والدوليتتتة  األمريكيتتتةالقاضتتتي دحتتتدوح  أساستتتيات التتتتدقيق فتتتي ظتتتل المعتتتايير  .33

 م.2000
المجما العربي لممحاسبين أ  دمفتاهيم التتدقيق المتقدمتةد  المجمتا العربتي لممحاستبين  عمتان  األردن   .34

 م.2001
 م.2002(   51بة الدولية  مجمة المدقق  العدد ) محمد البشير  ايفصاح ومعايير المحاس .35
محمد الرممي عبد ال    إطار مقتترح لمعتايير المراجعتة الداخميتة فتي ظتل تطتور تكنولوجيتا المعمومتات  .36

 م.1994  ديسمبر 2  العدد 8د  مجمة البحوث التجارية المعاصرة  المجمد 
 م.2002سكندرية  دار المعرفة الجامعية  محمد السيد سرايا   أصول وقواعد المراجعة والتدقيق  اي .37
محمتتتد الستتتيد ستتترايا  أصتتتول وقواعتتتد المراجعتتتة  دون طبعتتتة  ايستتتكندرية  المكتتتتب الجتتتامعي الحتتتديث   .38

 م.2007
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محمتتتد أمتتتين متتتازون  التتتتدقيق المحاستتتبي متتتن منظتتتور المعتتتايير الدوليتتتة ومتتتدى إمكانيتتتة تطبيقهتتتا فتتتي  .39
 م.2011الجزائر  الجزائر  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة 

محمتتد ستتمير الصتتبان و محمتتد الفيتتومي  المراجعتتة بتتين التنظيتتر والتطبيتتق  بيتتروت  التتدار الجامعيتتة   .40
 م.1990

 م.1996محمد سمير الصبان وآخرون   المراجعة بين التنظير والتطبيق  بيروت  الدار الجامعية   .41
 م.2004  30ي  العدد محمد عبد الفضيل  مفهوم الفساد ومعايير   مجمة المستقبل العرب .42
محمد عبد اهلل مجاهد  د استخدام تحميل المسار في قياس أثر متغيرات الهيكل التنظيمي عمى عوامتل  .43

دراستة تطبيقيتتة  مجمتتة  –استتق ل إدارة المراجعتتة الداخميتتة بهتدف تفعيتتل دورهتتا فتي ضتتبط أداء الشتتركات 
 م.2004  2  العدد24الدراسات والبحوث التجارية  السنة 
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