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 المستخلص :ــ

على  على موضوع التدقيق الداخلي و اثرهلعملية التدقيق اهمية كبيرة لذلك تطرق الباحثان في هذا البحث     

التعرف على مفهوم التدقيق ــ انواعـه ــ  م االهـداف اال و هـي ـتقرير مراقب الحسابات و قد جاء البحث باه

مرقب الحسابات ــ صفاته ــ حقوقه التعرف على مفهوم ، كذلك اهميته ـــ خصائص التدقيق اهدافـه ــ 

و هـي وواجباته ــ مسؤوليته ــ تقرير مراقب الحسابات رأي المدقق بالقوائم المالية ، و جاء بأهم االستنتاجات 

محدودية المؤهالت العلمية و  ن التدقيق الداخلي و تقرير مراقب الحساباتوجود عالقـة طردية بي

من خالل هذه العالقة الطردية ان أهم التوصيات و تناول  ، والعملية لمنتسبي التدقيق الداخلي

يكون تقرير مراقب الحسابات ملم بجميع جوانب التدقيق من حسابات و ادخال و اخراج مخزني 

، من خالل لدى موظفي قسم الرقابة و التدقيق الداخلي ضرورة العـمل عـلى تنمية الوعـي و  و عمليات الجرد

 . النشرات التلفـزيونية و االعـالمالدورات و الندوات و 

 

 : الــمقدمــــــــــــة

واقعاً يــهدد الــتدقيق أمراً مخاطر ، لذلك اصبحت ديد من الــتدقيق تواجهها الـعمن عمليات الأن كل عملية      

 الــمدقق ، لذلك يسعى مــراقب الحسابات عند ممارسة اي نشاط ضمن االختصاص الــى تحقيق اهداف محددة

لكي يــتم تــقدير درجة الـمخاطرة والتعرف على  و، ألن األهداف هي الــغايات التي ينبغي تحقيقها ، 

في االعتبار عند تخطيط وتنفيـذ العمل التدقيقي ،  المجاالت التــي ترتفع فيها وأخذ المستويات المقدرة لها

وألهمية الــمخاطر في التدقيق وتأثيرها على كفاءة وفاعليــة يرها في القوائم الــمالية ، وتخفيض حدة تأث

تخطيط وتنفيــذ عمل الــمدقق تأتي أهمية هذا البحث فــي تـقدير هذه الــمخاطر وتأثيرها فــي الــتخطيط 

 و جاءمنهجية الــبحث االول الفصل  و من هنا جاء البحث من اربعة تناول الــسليم لـعملية التدقيقلتنفيذ وا

  جاءاما الفصل الرابع  ،الفصل الثالث الجانب العملي  فيما تناول،  بالجانب النظريالفصل الثاني 

  . التوصيات واالستنتاجات  ب
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 االول الفصل

 منهجية البحث

 مشكلة البحث: اوالً ــ 

 لى تقارير مراقـب الحسابات .ــتأثير عالداخلي  لتدقيقل من خالل السؤال االتي : هـلث مشكلة البحتتلخص 

 دف البحث : ــهثانياً ــ 

 اهمها : ومن خالل تحقيق عـدة اهدافالداخلي البحث هو التعرف على منهج التدقيق  ان هــدف

اعداد التقارير من قبل ة وفق القواعد والمعايير التي تحدد كيفيالداخلي التدقيق م الطرق واجراءات استخدا -ا

 .مراقب الحسابات 

 .الداخلي جودة التدقيق ل تحديد االثار االيجابية والسلبية -2

 أهمية البحث: ثالثاً ــ 

 .من خالل االتي  ان لمراقب الحسابات دور كبير في الحد من مخاطر التدقيق و معالجة االخطاء 

 اهميته ـــ خصائص التدقيق .ــ اهدافـه مفهوم التدقيق ــ انواعـه ــ  ــ التعرف على1

 مرقب الحسابات ــ صفاته ــ حقوقه وواجباته ــ مسؤوليته ــ تقرير مراقب الحسابات فهوم ــ التعرف على م2

 رأي المدقق بالقوائم المالية .      

 فرضية البحث: ابعاً ــ  ر

 -على الفرضيات العدمية )الصفرية( االتية:تعتمد الدراسة 

 و تقرير مراقب الحسابات. الداخلي بين التدقيقال توجد عالقة ارتباط ذو داللة أحصائية  -أ 

 و تقرير مراقب الحسابات. الداخلي بين التدقيقال توجد عالقة تأثر ذو داللة معنوية  -ب 

 :  وسائل جمع البياناتــ  خامساً 

 جمع البيانات الى قسمين :وتنقسم عملية 

 الجانب النظري للبحث: -أ

 . تم االعتماد على المصادر العربية واالجنبية المتمثلة بالكتب والبحوث والرسائل واألطاريح وشبكة االنترنت

 الجانب العملي للبحث: -ب 

  .االستبانة الخاصة بمراقبي الحسابات  تحليل استمارة
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 الفصل الثاني
 النظريالجانب 

 تمهيد:
بسبب تــوسع المـؤسسة وزيادة وظائفها وزياادة تعقادها ، االمار  ان ظهور علـم تدقيق الحسابات أمرا ضرورياً   

البناوك  رواعتباا جاناب التادفقات النقدياة والمالياةالــذي زاد مــن صعوبة مـراقبة مالك المؤسسة لـتسييرها من 

ومؤسسات التأمين والمؤسسات االقتصادية المستخدمة لــمدققي الــحسابات مــن اهم منظمات االعمال الـمؤثرة 

 .دلة خاصة اذا تعلق االمر بمراجعةفــي جميع الــدول ألنها تتميز بالخصائص الــمتبا الـنشاط االقتصادي عـلى

 االطار ألمفاهيمي للتدقيق : ــاوالً ــ     

 تعـريف التدقيق : ــــ 3

 نذكر منها : ــ التدقيق هنالك كم هائل من التعاريف الخاصة ب

فحص يسمح بالتأكيد من ان المعلومات التي تنتجها وتنشرها المؤسسة صاحيحة وواقعياة ،  هــو 

فالتدقيق يتضمن كل عمليات الفحص التي يقوم بها شخص مهني كفؤ خارجي ومساتقل بهادف اباداء راي 

 كما عرف بونال وجارموند )( ،  11 :2112ائم المالية. )رفاعة،فني محايد عن مدى سالمة وعدالة القو

Bonnault et Germond علــى انـه اختباار تقناي صاارم وبنااء باسالوب مان طارف مهناي مؤهال )

ومستقل ، من اجل اعطاء رأي معلل على نــوعية ومصداقية المعلوماات فاي كال الظاروف وعلاى ماـدى 

فتاكما ع ا( ، 11 :2112) منااعي، ـاـمعمول بهاا احترام القواعد والقوانين والمبادئ المـحاسبية ال هعلجنا عرِّ
تقاامراعاشنةاال عالمتعاا راع ير اا عع(عبأنَّااه)ع IFAC(عالت بعاا علحتداا دعالاادملاعليمد  اابر ع عISACمعاا رررع ع

داخاااعالمنةااأصعبمخااةهعخدماا علااهعاعمتةااماعمااا واعالةداااعمالتقاامراعمالمرااباا عب ااداعتددراادعمقاادارعكة راا ع
 .Ropert, and Vinten ,1997:211) ع(أنام عالرا ب عالداخير عمالمد  بر عمف  يرت  

 

 :ــ انواع التدقيقــ ثانياً 

 ــ:اهمها  هناك عدة انواع للتدقيق     

 ــ  : من ناحية نطاق عملية التدقيقــ 2-3

 ــالتدقيق الكامــل :أ ـ 

تادقيق ياؤدي  ، وهاو ة المعلومااتـاـة المستندات وكافة الدفاتر والسجالت وكافــيق الذي يشمل كافـوهو التدق     

 .ارتفاع تكلفة الوكالــة، لذلك ال يتم الرجوع الــى هذا النــوع من المراجعة اال في حاالت خاصةالى 
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 ــالتدقيق الجزئي:ب ـ 

من القيود والمعلومات أي انه تدقيق يأتي على مراجعة وفحص  ذي  يشمل جزءا من المستندات او جزءاـال      

 النتيجة التي توصل اليها المراجاع علاى العمال المحاسابي الكامال.جزء من العمل المحاسبي )عينة( ويتم تعميم 

 (. 11 -12 :2112 و آخرون  )الصباغ

 من حيث درجـة االلتـزام تنقسم المراجـعة الـى:ــ 2-2

 : ــ التدقيق االلزاميأ ـ 

الـاـدولة ،لماا لهاا قاانون صاادر مان  هي تـدقيـق الحسابات القانونيـة التي يـنص على ضرورة القيـام بها بـموجب

ماان سااـلطة سيااـادية ، وتااـلتزم الوحاادات االقتااـصادية الـتااـي ينطبااق عليهااا نصااوص القااانون بضاارورة عاارض 

حسـاباتـها ونتائج اعمالها ومركزها المالي سنويا للتــدقيق بمعرفة مدقق الحسابــات مرخص لـه بمزاولـة مهنـة 

ابط عمليــات ) تدقيـق الحسابات الكامل( ، ويـلتـزم ببذل تدقيق الحسابـات . حيـث يخضع المدقق لشروط وضو

العنايــة المهنـية الالزمة واعداد تـقريـر واعطاء رأيـه الفني المحاياـد يوضاح فياه مادى داللاة وصادق وعـدالاـة 

 (. 11:  2112 ،و الخطيب  )مسعد مـركز المالي عن الفترة الماليـةنتائج االعمال وال

     : ــالتدقيق االختياري ب ـ 

هااي تدقيااـق الحسااابات التااـي تااتم دون الاازام قانونااـي علااى ضاارورة القيااـام بهااا . وصاافه االختيااـار فااـي تـدقيااـق 

الحسابات تكون فقط للمنشآت الفرديـة ، وشركات االشخاص وفي حالة تـقرر القيام بتـدقيق الحسابات فاـي هاذه 

ختـيار اصحابـها بهدف تـقديـمها للضرائب او الحصول علاى قاروض ، المؤسسات يــكون ذلك حسب رغبـة وا

وتـكون تدقيق الحسابات في هذا النــوع اما كاملــة او جزئية حسب ظروف المنشأة، والغرض من عملية تدقيق 

 الحسابات وحســب االتفاق الموضح في العقد المبرم بين المدقق والمنشاة.

 ــ وم بعمل التدقيق :من حيث الجهة التي تقــ 2-1    

 ــ لتدقيق الخارجي:أ ــ ا    

ويقوم بها شخص خبيـر ومستـقل عن ادارة المنشأة ، يعرف بالمدقق الخارجي كماا قاد يطلاق علياه المحاساب     

القانوني او المدقق الحسابات ، ويـقدم خدماتــه بصفه مستقله لحسابـه الشخصي على اسس تـعاقدياـة ، وتتركاز 
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كانياـة القياـام بمراجعاة االلتاـزام ومراجعاة اعمال المراجعة الخارجية في مراجعة القاوائم المالياـة الاى جاناب ام

 العمليـات.

 ــلتدقيق الداخلي : ب ــ ا

وهدفها التحقق من مدى اتـاـباع االجاراءات الرقابيـاـة الداخليـاـة عناد تنفيـاـد المعاامالت المالياة المختلفاة داخال    

 دي يتمتـاـع بياه المراجاع الخاارجيالنشأة، ويقوم بالمراجعاة افاراد موظفاون بالمنشاأة ال يتمتعاون باالساتقالل الا

  .(12: 2111،و بركات )شريم 

 من حيث زمن التدقيق ينقسم الى:ــ 2-4  

 ــالتدقيق النهائي :أ ــ   

هي التــي يؤديها المدقق  عقب انتهاء المنشاأة مان قفال حسااباتها وعمال ميـاـزان المراجعاة واعاداد الحساابات    

العمومية ، وفي المراجعة النهائية ال يبادأ المراجاع عملاه اال بعاد ان تنتهاي ادارة الختاميــة، وتصوير الميزانية 

 من عملها. حسابات المنشأة نهائياً 

  مزايا التدقيق النهائي : و من

 . ان بـدء التدقيق بعد توازن الميزانيـة هي نقطة ابتداء تدل غالبا على صـحة القيـود المحاسبيــة 

  الدفاتااـر تمكاان الماادقق ماان ان ينجااز عملااة وهااو فااي مأمااـن ماان عاادم قيااـام الموظفـيااـن ان التاادقيق بااـعد قفاال

 بالتالعب ، االمر الدي ال يتــوفر فيـما لو كانت الدفاتر مفتوحة الستـقبال عمليـات جديدة.

 ــ عيوب التدقيق النهائي   :اما 

فاي المنشاآت الكبـياـرة مماا قاد ياؤدي الاى تحتـاج المراجعة النهائيـة الى وقت طويل إلتمامهاا وبصـاـفة خاصاة   

ضيــق المواعيد المقررة لتــقديم الحسابات الختامية والميزانياة العمومياة لمصالحة الضارائب او الاى الجمعيـاـة 

 (. 21:  2112، )الفاتح ن على المراجع اكمال عمله فيــهاالعموميــة للمساهمين لدلك لضيــق الفترة التي يتعي

 ــ المستمر:التدقيق ب ــ 

حيااث يقااوم الماادقق بعمليااات التاادقيق والفحااص واجااراء االختبااارات  خااالل الساانة الـااـمالية واعااداد الحسااابات   

) رفاعاه،  والقوائم المالية الختامية ، ويلجأ المدقق الخاارجي الاى هاذا االسالوب فاي المؤسساات صاغيرة الحجام

 (.12: مصدر سابق 
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 مزايا التدقيق المستمر:و من 

  .طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجـــعة 

  اكتشاف االخطاء والتالعب اول بأول أي عـــدم وجاود فجاوة زمنيـــاـة كبيارة باين تااري  حادوث االخطااء

 واكتشافها.

 دقق انتهاء المدقق من عـــملية التــدقيق بعد فترة قصايرة مان تااري  انتهااء الــاـسنة الـاـمالية . تواجاد الــاـم

 ومساعديه في المؤسسة باستمرار او فــــي فترات منتظمة خالل السنة المالية . 

 ياع العمال علاـى العااملين بالمكتابتنظيم العمل في مكتب التدقيق دون ضغط او ارهااق موسامي أي توز  (

 (.21:  2111نورالدين ، 

 عيوب التدقيق المستمر:و 

  محل التدقيق ارتباك العمل في المنشأة. 

  تتحول عملية التدقيق المستمر الى عمل روتيني بحت يؤدي بطريقة آلية.قد 

 .صالت تعارف تسبب حرجا عند كتابة التقرير 

 اهداف التدقيق:ثالثاً ــ 

انطالقا من التطور التاريخي للتدقيق يظهر لنا جليا تطور أهداف هذا األخير من حقبة زمنية إلى أخرى وذلك    

المؤسسة من جهة ونتيجة لألطاراف المساتعملة للمعلوماات مان جهاة أخارى ، حياث نتيجة للتطور الذي عرفته 

 هناك نوعين من االهداف ،اهداف تقليدية واخرى حديثة جديدة او متطورة منها :

 : ليدية وتتفرع الـىــاالهداف التقــ  3ــ 1

 ــ  اهداف رئيـسيـة :ــ  3ــ  3ــ 1

 من هذه االهــداف االتــي : ــ

 ل على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية كما هو مقيد في الدفاتر والسجالت .الحصوأ ــ 

 معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.ب ــ 

سواد  ) الدفاتـر ومـدى االعتـماد عليها التحقق من صحة ودقـة وصـدق البيـانات الحسابـيـة المثبـتـة فيج ــ 

، 2112  :21). 
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، و معروف في إطار عمليات التأكد تعـــتبر مراجعة القــوائم الــــمالية مهمة مــن مهام الــتأكد كـــما هد ــ 

وتطبااق معااايير الااـمراجعة اإلطااار فااي سااياق  ،  ويصااف عناصاار وأهااداف عمليااة التأكااد فيعاارف اإلطااار

جراءات الضارورية واالرشاادات مراجعة القوائم المالية وتحتوي هذه المعايير علـى المبادئ االساسية واإل

 (.12 :2112، واخرون  عبد المنعم )  ى يتم تطبيقها في عملية المراجعةذات الصلة حت

 ــاهداف فرعيـة :ــ  2ــ  3ــ  1

 من هذه االهــداف االتــي : ــ

اكتشاف الغش والخطأ وبصفه خاصه تلك المخالــفات الـاـتي تاـقع مان جاناب العاملـيـاـن بالمنشاأة .) ناور  -ا

 (.11 مصدر سابق :الدين، 

طمأنااااة مسااااتخدمي القااااوائم الماليااااـة وتـمكيااااـنهم ماااان اتخاااااد القااااـرارات المناسبااااـة الستـثماراتااااـهم  -ب 

 (.22: 2112)لطفي،

 ــ: االهداف الحديثةــ  2ــ  1

 من هذه االهــداف االتــي : ــ

اشتااـمال االهااداف علااى تاادقيق كافااة االحااداث والوقااائع الماليااـة وغيااـر الماليااـة ، أي للنظااام المحاسبااـي بشااقية  -ا

 )المـالي واالداري ( باعتبـار ان الوحدات االقتـصاديـة تعمل داخل الهيكل االقتصادي للدولــة .

 د،ـ)مسعامن عدالــة القـوائم الــماليـة واختـيار الموضوعي منها، للتأكد والتـحقق  تقييم ادلـة وقرائن االثبات -ب 

2112 :21) 

 مراقبة الخطط ومتــابعة تـنفيذها ومــدى تـحقيق االهداف ، وتحديد االنحرافات واسبابها وطرق معالجتها. - ج

 :2112،  صديقيتحقيق اقصى كفاية انتاجية ممكنة عــن طريق مــنع االسراف في جميع نواحي النشاط.) د ـ 

22.) 

 ــاهمية التدقيق:رابعاً ــ 

مهما في االوساط المالية واالوسااط الحكومياة وفاي االقتصااد ودلاك مان خاالل مدخالتاه اال  التدقيق يلعب دوراً   

وهو المعلومات بمختلف انواعها حسب طبيعة ومجال التدقيق ومنهم من يعتبر ان اهمية التدقيق تكمن وسيلة ال 

عتمادها فاي اتخااد قراراتهاا غاية ،وتهدف هده الوسيلة الى خدمة عدة طوائف تساتخدم القاوائم المالياة المدققاة وت

 ـمكن تــصنيفها الى خمسة اصناف :الطوائف ي ذهورسم سياستها ،ه

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البياناات التاي تصادرها  مان   األغاراض منهاا مراقباة أجهزة الحكومة : ــ 3

ة القيااام بتلااك النشاااط االقتصااادي أو رساام السياسااات االقتصااادية للدولااة أو فاارض ضاارائب وال يمكاان للدولاا

األعمال دون بيانات موثوق فيها ومعتمدة من جهات محايدة ، بفحص هذه البيانات فحصا دقيقا وإباداء الارأي 

 الفني المحايد والعادل فيها .



9 
 

: أصبح للتدقيق دور مهم في المجتمع في ظل المسؤولية المجتمعية أو االجتماعية باإلضاافة إلاى  المجتمعــ 2

)  نميااة المسااتدامة وحمايااة المسااتهلكالمسااؤولية البيئيااة حيااث أن للماادقق دور مهاام فااي إرساااء مبااادئ الت

 (.28 :2232,  الساعدي

الــاـفئة علـاـى الـاـقوائم الـاـمالية والحساابات الختامياة الـاـتي  هاذهتعتماد : المستثمرون والمحللوون المواليونــ 1

 الــمتعلقة بكيفية استثمار االموال وتحديد مجاالت االستثمار المالئمة. تمت مراجعتها التخاذ قراراتها

وتعتمااد هااذه الـااـفئة علــااـى تقرياار مراجااع الحسااابات لالطمئنااان الـااـى ماادى دقااة اصووحاب حقوووق الملكيووة :ـووـ 4

)  وسااالمة الحسااابات الخــااـتامية والميزانيااة وعدالـااـة إفصاااحها عاان نتيجااة انشااطة المؤسسااة ومركزهااا المااالي

 (.11 :مصدر سابق الصباغ ، 

تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قاروض مان البناوك ومؤسساات البنوك والمؤسسات المالية : ــ 5

القروض فإنها تقوم بفحص وتحليال المركاز الماالي ونتيجاة اإلقراض وقبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك 

األعمال لتلك المؤسسات ،وذلك لضمان قدرة هذه المؤسسات على سداد تلك القروض مع فوائدها فاي المواعياد 

 .( 12: 2112المحددة )الجعفري،

 ــخصائص التدقيق:خامساً ــ 

الخطااوات واالجااراءات المنطقيااة والهيكليااة عمليااة منهجيااة منظمااة: تتضاامن الـااـمراجعة مجموعااة مـااـن  .1

 والمنظمة يحكمها إطار نظري يتمثل في االهداف والمعايير.

تأكيادات تتعلاق بالتصارف واالحاداث االقتصاادية :التأكيادات هاي ايضااحات وإقارارات عملهاا عان طرياق  .2

ــااـقوائم الــااـمالية ، المؤسسااة وتتضاامن الــااـموضوع محاال الــــااـمراجعة ، مثاال المعلومااات المتــااـضمنة فااي ال

 والتقارير التشغيلية الداخلية واالقرارات الضريبية.

جـــمع أدلــة أثبات وتقييمها بشكل موضوعي: فحص القواعد واالسس الخاصة بالتأكيدات وتـــقييم النتاائج  .1

 كيدات.بشكل غير متحيــز ودون اهواء سواء لـــصالح او ضــد االفراد او الكيان الذي يقوم بتلك التأ

توصاايل النتااائج : يـااـتم تبليااغ الــااـنتائج عـااـن طريااق تـااـقرير يشااير الـااـى درجااة التطااابق بااين التأكياادات  .2

 والـمعايير الـمقررة .

المسااتخدمين المعنيااين: هــااـم االفااراد الـااـذين يعتماادون علــااـى نـااـتائج الــااـمراجع، وهـااـم حـااـملة االسااهم  .1

 (.22 :2112) لطفي،  مية والجمهوركوواإلدارة والـــدائنين والهيئات الح
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 الثالث فصلال

 الحسابات تقــريــر مــراقــب 

 تمهيد:

ان الهدف من مهنة مراقب الحسابات هو تعزيز الثقة في مهنة التـدقيق وابراز جوانب المسؤولية المـهنية         

الملقاة على عاتقهم ، لذلك فمراجع الحسابات يجب عليه االلتزام باإلجراءات الالزمة لمنـع التحريفات 

لها وذلك عـــن طريق ابداء رأيه والتالعب في القوائم المالية ، واعطاء صورة ذات مصـداقية وموثوقيـة 

 الـــفني الــمحايد بعــدالة الــقوائم الــمالية ومصـــداقـــيــتها وايصالها الــــى الـــمستفيدين منها.

 مفهوم مراقب الحسابات:اوالً ــ    

بل يــتم تـعيينه من قهو الشخص المؤهـل علــمياً ومهنيــاً، والــمجاز رسمياً بــمزاولـة المــهنة والذي    

وعرف مراقب الحــسابات من قبــل الــمجمع ،  (121:2111) األلوسي ،المالكيـن لمـراجعة حساباتهم 

العــربي للمـحاسبين القــانونيين على انــه الشـخص الطبيـعي او المــعنوي الذي يــمارس مهنــة التــدقيق 

اءة والمــلكة الذهنــية العاليــة والــذي يــجمع األدلــة القــابلة ويــتمتـع باألهليــة واالستقالل وجودة الكف

للقيــاس ، من اجل اعداد تــقرير حول درجة التــطابق بيــن المـعلومات القابــلة للقيــاس وبين المعايير 

يــقوم وكما عرف بأنــه الشخص الذي ،  (21:2112) السامرائي،  لمشرعة التـي ال تخرج عن اطارهـاا

بإعطاء الثــقة والــمصداقيـة فــي المعلومات المــحاسبية من خالل ابــداء رأيه الفنـي المحايــد عن مــدى 

صدق وعــدالة القــوائم المــالية ، التــي تعدها الوحدات االقتصادية فهو يــعد عامال أساسياً فــي التــحكم 

 ERMالمسمى  COSOالرقابــة الداخليــة الــذي قدمتـه  ان نموذجو،  (212:2111المؤسسي ) المشهداني،

،عن دور فاعل لكل من المدقق الــداخلي ومراقب الحسابات ، يتطلب منهما تــقديم توصيات بانتظام لتعــزيز  

إدارة الــمخاطر في المنشأة ، وتــركيزهم علــى المــخاطر الرئيسية  واالستجابة  ذات الــصلة بها وتصميم 

 قبـة األنشطة ، ووضع استراتيجية  العــمل لألجل الطويـل بناًء علــى الـمبادئ التالية:مرا

 تــحديد المخاطــر : يــعد جزء من عــملية التخطيط المسبق.ــ 1

المخاطر:   تـجري في مرحلة تـــخطيط التـدقيق الرئيسي، فيتم تقييم المخاطر من جانب تحديد تـــقييــــم ــ 2

 الـــمخاطـــر.األولويات والتعرف عــلى المناطق عاليـة 

عملية التــدقيق الفعلــي ، طريقـة مفصـلة ، والتخفيف مــن حـدة المـخاطر يأتي  ـــعــدالمخاطر: تتــخفــيف ــ 1

 (. Pickett,2006: 76)   ضوابط جديدة يــجري تــطبيقهاعلى شكل 

 صفات مراقب الحسابات:ثانياً ــ 

المنظمات والمؤسسات ذات العالقة بمهنـة التـــدقيق ، على صفات مراقب الحسابات التــي البد ان  ــــدتاك  

 يتمتع بها وهي كالتي :

 يتدقق اعمــالـه وان ال يــفصح عن اي معلومات خالل عمله.محافظاً على اسرار العمــيل الذي ــون ان يكــ 1

 ميـره ، وأن ال يقــدم مصلحتـه  الشخصية على المصلحة العامـة .راً وغير تابع ألي جــهة إال لضكون حيــ 2
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 ان يتــصف بالصبر حيث طبيعة عــمله روتـينية مما قــد يؤدي الى الملل.ــ 1

 اختصاصه وأن يقدم النصيحة، عندما تــطلب مــنه ، اذا كان مرتبطا بعمـله.ان يكون عمــله في مجال ــ 2

 ان يكون عــــمليــا ومــواكباً لما هو جــــديـــد بالقوانيـــن  والـــتشريـــعات.ــ 1

 ان يتصف بالباقة بالتــعامل وأن يـــكون قادراً على التعبير بكــل وضوح.ــ 2

 (111:2111واخرون،  ) محمود ياً ومستقال في رأيـــهعان يكون أميناً وواقــــ 2

 :ــ حقوق مراجع الحسابات وواجباتهثالثاً ــ 

 حقوق مراقب الحسابات: -3

 حددت القوانين المنظمة لمهنة المحاسبة القانونية مجموعة من الحقوق التي يقوم بـها عند القيام بعملية التدقيق :

وقت خالل أيام واوقات العمل الرسمية ألداء مهمته) سواء كــان ذلك حق الحضور الى المؤسسة في اي أــ 

بــغرض الــفحص او مشاركته فــي إجراء الــجرد( ودون سابق إخطار للمؤسسة ، وله حق االطالع علــى 

 (.22 ــ22 :2111، ) سالمة سجالت المؤسسة التي فيها االحداثكــافة دفاتر و

وااليضاحات : ويقصد به الحصول على المزيد من االيضاح حول عملية او عمليات حق طلب البيانات ب ــ 

معينة ، وهنا يلــتزم المديرون في جميع مستوياتهم بتـقديم كل ما يطلبه مراجع الحسابات، وفي حالة عدم 

ن جب علية اتـلبية طــلبه يـتعين علــيه ان يرفع ذلك الــى مجلس ادارة الشركة ، واذا لم يستجيب لطلبه و

 (.121-121 :2112،  ) عبد هللا يظهر ذلن في تقريره

حق دعوة الجمعية العمومية : ان حق دعوة الجمعية العمومية للمساهمين لإلنعقاد حق مكفول لمراقب ج ــ 

 الحسابات إذا استدعى االمر ذلك.

ذلك معرفة مراجع  وغرض ،  من مجلس اإلدارة الى المساهمين رحق الحصول على صورة من األخطادــ 

 الحسابات لميعاد االجتماعات ومكانها وجدول اعمالها، ليستطيع إعداد البيانات الالزمة لذلك.

حق حبس المستندات واألوراق : وذلك بهدف ضمان حــق مراجع الحسابات اذا حدث خالف بين مراجع هـ ــ 

 الحسابات وأحد عمالئه.

زله: لمراجع الحسابات حق الرد على اقتراح عزله كتابة ، وله حق مناقشة مراجع الحسابات القتراح عوــ 

)متولي،  اتخاذ قرارها بعزله او استمراره حــق الرد على االقتراح وأسبابه أمام الجمعــية العمومية قبل

2112: 22.) 

 واجبات مراقب الحسابات:ـ 2

م وكذلك في المواد 1222( لسنة 22)( من قانون الــشركات رقم 122لقد حددت واجبات المراجع في المادة) 

 م.1222( لسنة 22( من القانون رقم ) 11)  و( 22رقم )
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 : في النــقاط التـاليةمراقب الحسابات واجبات ويمكن عرض 

على الـمحاسب الـقانوني عند القيام بمباشرة اعمال تــدقيـق الحسابات ان يبذل الــعناية الـمهنية الكافية في أــ 

 مهامـه ، ويبدي رأيـه في القـوائم الــمالية كوحدة، واحدة .تأديــة 

 ان يـراعي االلتزام بالقوانين الـنافـذة ، وان يتأكد مــن تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عمالئه.ب ــ 

 ان يــعمل باستمرار علــى تطوير وتنمية مهاراته ، بما يتالءم مع التطورات الحديثة ، وان يتابع البحوثج ــ 

 والدراسات التي لها عالقة بالمهنة .

ان يقوم بالتخطيط المالئم لتنفيذ الــعمل وتقسيمه علــى المساعدين ، ويجب ان يوقع بنفسه على اوراق د ــ 

 العمل.

على المحاسب ان يمسك السجالت والمستندات المحاسبية التابعة إلعمال مكتبة ، والتي تعطي صورة هـ ــ 

 (.21-22 :2111بركات، شريم)اله اطه ونتيجة اعماملـة عن نشواضحة وك

 ــب الحسابات :ــمسؤولية مراق ــ رابعاً 

ان مسؤولية المدقق بأن يقوم بتدقيق حسابات المنشأة وفحص البيانات المالية وابداء رايه الفني المحايد على    

عدالة المركز المالي للمنشاة وعلى نتيجة اعمالها ، وال شك ان اخالل المدقق بواجباته ومسؤولياته مهنية او 

 ــ:منها عليه عدة انواع من المسؤولية ال يترتب عدم وفاءه بها على الوجه الذي يتوقعه مجتمع المال واالعم

 ــ الــمسؤولية المــدنية : ــ  3

تـــقوم على اساس الضــرر الـذي يصيــب المــدعي بسبب الخطأ واالهمــال من مــراقب الحسابات    

 .(12:2111) متولي، ماليــة  وجــزاء هدا الضرر تــعويض المتــضرر عــما اصابه من خساره

 : ــ  تقسم المــسؤولية المدنــية الىو

 ــ:المسؤولية التقصيريةأ ــ 

هي المسؤوليــة الــتي تــقع على عاتــق مراقب الحسابات بسبب اعتــماد مستخدمو القوائم المالية علــــى  

تقرير مراقــب الحسابات الدي يحدد فـيه مدى صدق وعدالــة نتـيجة االعمال وقائمــة المركز المالي ، فأدا 

وائم سوف يحاسب المراقب على ـه القذـالمراقب قصــر فــي اداء مهمته والــحق الضرر بمستخدمي ه

 (. 122:2112د، ـاهمــاله وتقصيره .) مسع

 : ــمسؤولية المدقق تجاه عمالئه ب ــ 

وتنشأ مسؤولية مدنية تقع على المدقق بسبب تقصيره امام عمالئه الذين يرتبط معهم بعقد ويكون مشتمالً          

علــى حقوق وواجبات الطرفين ، وقد يكون اتــفاق شفوي غير مكتوب ، وفي هذه الحالــة يـصعب اثبات 

لمدقق اال مسؤولية على ا تقعاي شئ للطرفين ويعتمد االمر على توفير االدلة ، وفي جميع االحوال ال 

 بتوفر االركان التالية:
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  صــدور خطأ من قبــل الــمراقب: حيــث ال يتــم مساءلة مراقب الــحسابات مدنياً اال ادا اثبت المدعي

صدور خطـأ مــن قــبل الــمراقب ، وادا اهمل الــمراقب في الرقابــة على حسابات الــوحدة االقتصادية 

 (.22-22:  2112الــمراقب يــجب اثباتــه من قبل الــدائن والمدعي.) الرمحي، لـــدلك فأن خطأ

  الضــرر الــدي يصيب المدعي: الضرر الركــن الثاني مــن اركان المسؤولية المـدنية ، وهدا الركــن ليس

، فأدى انتفى  كافياً ان يــصدر من الــمراقب خطأ لكي يــتم مــحاسبتـه ، البد ان يصيب الضرر الــمدعي

الــمراقب من هدا الـــركن فال مسؤوليـة عـــليه ، لهدا ان الــمراقب ال يمكن مساءلته اال عن تــعويض 

الضرر الدي سببه ، وال يــحاسب عن خطأ زميله وفي حالــة عدم تحديـد الــخطأ فال مناصه من األخــذ 

 (.22 :سابق  مصدربمبدأ المسؤوليـة التــضامنيــة بينهم.) متولي، 

 : ــ المسؤولية تجاه الغيــر ) الطرف الثالث( -ج 

تــقع هذه الـمسؤولية علــى المدقق نتـيجة الـضرر الــذي اصاب الغيــر ) الطرف الثالث( بسبب   

اعتمادهم علــى تقرير المدقق بالرغم من عدم وجود عالقة تـعاقدية بينهم ، وبين المدقق ، ويتحمل المدقق 

الــمسؤولية اذا كان هناك اهمال جسيم اثــناء التدقيق ادى الى وقوع ضــرر علــى الغــير وكان هذه 

الـمدقق هو الـمسؤول عنه ، لذلك المدقق يتحمل الـمسؤولية تجاه الــطرف الثالث اذا تحققت الشروط 

 التالية:

  نات الــمالية لـغاية معينة.ان يكون معلوماً للمدقق سابقاً ان الطرف الثالث سيعتمد علــى البيا 

  . حصول اهمال وتقصيــر شديد من الــمدقق ادى الــى االخالل بواجبه 

  . ان ينتج ضرر يصيب الطرف الثالث 

   ،(212 :2112ان يكون هناك امكانية لتقدير الضرر .) جربوع 

 

 : ــ المسؤولـة التــأديبيةــ 2 

الحسابات بقواعــد السلوك الــمهني ، وهي ال تــقع على مراقب تكون هذه الــمسؤولية عندما يتـخل مراقب 

 الــحسابات اال اذا وجدت الــجريمة ، وهذه الــجريمة ال وجود لها اال اذا تــوفر ركنــان اساسيان :

  ــ الــركن المــادي : 

لــم يصدر مــن الــمراقب اي ويتمثل بالفعل االيجابي أو الــسلبي والــذي تــم اصداره مــن الــمراقب ، واذا 

 خطأ او القصور بالواجب الــوظيفي فال تــوجد جريــمة تأديبية وال يمكن مساءلــة المراقب تأديــبياً.

  ــ  الـــركن المعنوي : 

غيــر كافي صدور الخطأ مــن قبـل الــمراقب حتى يحاكم تأديبياً، البد ان يصـدر الــفعل الخاطئ عـــن      

) ن بشكل متــعمد او غــير متــعمدآثـمة ، وال يعني الخطأ التأديبي يكون غالباً متــعمداُ فقد يكو إرادة

  (.21 :مصدر سابق الرمحي، 
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 المسؤولية الجنائية:  -1

تنشأ هذه المسؤولية عند ارتكاب المحاسب ألفعال تخالف نصوص التشريعات والقوانين ، وتــلحق الضرر       

بالمجتمع ككل، فأن المراجع يمكن ان يساءل جنائياً ومدنياً، اذا ارتكب المراجع احدى الجرائم بالعميل او 

المنصوص عليها ، وقد حرصت دول العالم علــى تحديد مجاالت المساءلة الجنائية للمراجع من خالل اصدار 

و بركات  المستفيدة.) شريم التشريعات القانونية وذلك بهدف صيانة كرامة المهنة، والحفاظ على ثقة االطراف

 ،2111 ،22.) 

 تقرير مراقب الحسابات :خامساً ــ 

يشمل تــقرير الــمراجع حــول عـرض الــمعلومات الـمالية الــمقدمة مـن قبل االدارة عـلى شكل قوائم مــالية 

مـعيار الــمراجعة الـدولي تأكيدات حول مــدى عدالة القوائم المالية ، وايصال النتائج الــى الـمستخدمين، وفق 

( الخاص بأعداد المعلومات المالية من جهة الــمحاسب ، فيجب على المراجع اصــدار تقرير حول 211) 

اعداد الــمعلومات الـمالية ، وإبداء رأيه حول مدى عدالـة القوائم المالية في تقريره النهائي ، وحسب مـا جاء 

( أنـــه يـجب علـى الــمراجع تقييم االستنتاجات التي أخذت من أدلــة 211) في المعيار الــمراجعة الـدولي رقم

االثبات فــي الـمراجعة الـتي تـحصل عليها كأساس لتكوين رأي حــول القوائم الــمالية ، وعـلى الـمراجع ان 

المحاسب خالية من يـحدد اذا ما كان هناك تــأكيد معقول ، احتـمال تكون القوائم المالية الـمعدة من طرف 

االخطاء الــجوهرية ، وما اذا تــم الــحصول علــى أدلة مراجعة كافية لــتقليل مخاطر األخطاء الــجوهرية ، 

في المعلومات المالية الــى مستوى منخفض وبشكل مـقبول وبالتالي يــقوم الـمراجع بأبداء رأي صــحيح 

 (.122 :2112جميع النواحي الجوهرية ) دحدوح ، القاضي، وعادل عـن عرض القوائم المالية بـعدالة عن 

 رأي المدقق في القوائم الــمالية:سادساً ــ 

( تــقرير الــمدقق الــمستقل حول مجموعة من الــقوائم الــمالية 211كما جاء فــي معيار التدقيق الــدولي رقم) 

( علــى الــمدقق تقييم االستنتاجات التي اخــذت من ادلة التدقيق كأساس لــتكوين الرأي 11فـي فقرته رقم ) 

 . االتــي حـول حــول الـقوائم الــمالية ، وان يحصل علـى نتيجة 

هذه الظروف  السياسات المحاسبية التي تم اختيارها وتطبيقها متفقة مع اعداد التــقارير الــمالية ، ومناسبة فــي -

. 

 للمقارنة الــمعلومات الــمعروضة في القوائم الــمالية ، والسياسات الــمحاسبية مناسبة وموثوقة وقابلـة -

 ومفهومة. 

 ة الــتي اجرتها اإلدارة معقولة فـــي هذه الــظروف.الــتقديرات الـمحاسبي -

ويجب ان يــكون رأي المدقق حسب هذا الــمعيار ان يكون واضحاً ومكتـوباً ، والرأي الغــير متحفظ للــمدقق 

 يــدل علـى اقتناع الــمدقق ان الــقوائم المالية تــعطي رايا صحيحاً وعادالً وان القوائم الـــمالية معروضة

 بـــعدالـة  ومعروضة بــعدالـة من كافة النواحي الـــجوهرية .

 (. IFAC,2010( انــواع الرأي التي يمكن ان تصدر عن المدقق ) 211كما حدد معيار التدقيق الدولي رقم ) 
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’ : عندما يستنتج الــمدقق وبعد ان يــحصل علـى ادلة الدقيق الكافية ان االخطاء جــوهرية  رأي متحفظ -1

كنها ليست واسعة النــطاق ، بالنــسبة للقوائم المالية ، وعندما يــكون الــمدقق غير قادر على الــحصول ول

علــى ادلــة تدقيق كافية ومناسبة إلبداء الرأي ، ولكن المدقق يتــوصل علـى ان االخطاء الغير مكتشفة علــى 

 عة الــنطاق .القوائم المــالية يــمكن ان تكون جوهرية ولكن ليست واس

: علـى الـمدقق ان يــعبر عـن رأي سلبي بعد حصوله علـى ادلــة تدقيق كافية ، وان االخطاء  رأي سلبي -2

 سواء اخذت علـى حده او ككل جــوهرية وواسعة النطاق في القوائم الــمالية.

لــى جمـع أدلــة كافية يمتنع الــمدقق عن ابداء الرأي عندما يكون غير قادر ع االمتناع عن ابداء الرأي: -1

  والتي يبني عليها رأيه وان االثار الجوهرية في الــقوائم الــمالية ان وجدت، يمكن ان تــكون جوهرية.

 

 الفصل الثالث : الجانب العملي
 

 اوالً ــ مجتمع الــدراسة وعــينتها : ــ
 يتكـون مجتمع الدراسة من : ديوان الرقــابة المالية ، وقـد حــددت عينة الدراسة من مراقـبي الحسابات .     
الجــدول التالــي يتم تمثيل طبقات المجتمع االحــصائي قــيد الــدراسة و االستبيانات التي تم اســتردادها و    

 القــابلة للـتحليل .
 االستبانات التي تم توزيعها و المستردة منها ( يبين عدد 1جدول رقم ) 

 عدد االستمارات  مجتمع الدراسة

 الـمــوزعة

 عدد االستمارات
 المستـردة 

 نسبة االســترداد    

 %21 11 21 مراقبي الحسابات

 
 % وهي نسبة مقبولة لتحليل بيانات العــينة .21ومن النسبة اعاله 

 
 العلمي ألفراد العينة( يبين المؤهل  2جدول رقم ) 

 التكرار المؤهل العلمي

 11 دكتوراه

 21 ماجستير

 12 دبلوم

 1 أخرى

 
تم تحـليل البيانات التـي جمعت مـن خالل استمارة االستبيان التـي تم اعدادها مـن قبل الباحث باستخدام    

 ( شخص العـاملين في مجال التدقيق.    11و التي تم توزيعها عــلى عــينة مكونة من )  SPSSبرنامج 
المكون من خمس درجات ليتم من خالله تحديد اهمية كل بند من بنود  Likert Scaleوتم اعتماد مقياس   

 استمارة االستبيان ،وكما مبين في الجدول التالي .
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 العلمي ألفراد العينة( يبين المؤهل  1جدول رقم ) 
 

 االجابة االهمية

 أتفــق تماماً  1

 أتفق 2

 محايد 1

 ال أتفق 2

 ال أتفق تماماً  1

         
 

 2 إلى 1 )من أوالً  الـفـترة  طـول مـن خالل حساب المرجح( )المتوسط الحسابي كما تـم حساب المتـوسط
 تمثل  1 رابعة(، مسافـة 1 إلى 2 ومـن ثالثة، مسافة 2 إلى 1 ومن ثانية، مسافـة 1 إلى 2 ومن مسافـة أولى،

التالـي  الجدول التوزيع حسب ويصبح 1821 ويساوي الفترة طول ينتج 1 على 2 قسمة االختيارات. وعند عدد
: 
 

 ( يبين المؤهل العلمي ألفراد العينة 2جدول رقم ) 

 المستوى المرجح المتوسط

 إطالقاً  أتفق ال 1822 إلى 1 من

 أتفق ال 2812 إلى 1821 من

 محايد 1812 إلى 2821 من

 أتفق 2812 إلى 1821 من

 بشدة أتفق 1 إلى 2821 من

 
 ثانياً ــ عـرض نتائج االستبانة : ــ

ممن خالل االتي :  التدقيق و اثره على مراقب الحسابات تم صياغـة مجموعة من االسئلة وتـم تصنيف     
 االجابة من أتفـق بشدة الى ال أتفـق بشدة .

 
 ثالثاً ــ اختبار الثبات : ــ

بيان مع بعـضها تـم استخدام معـامل ) كرونباخ الفـا ( للتحقـق من مـدى الترابط بين اسئلة استمارة االست     

لغـرض تحديد امكانية االعـتماد عـلى نتائج التحليل االحصائـي ، اي كلما اقـترب المعامل من الواحـد يعـني 

 والتي تعتبر ادنى قيمة . 1821ثبات الترابط وادنى قيمة له 

 
Case Processing Summary 

% N الحالة 

11181 
1 

11181 

11 
1 
11 

 مقبول
 مستثنى
 المجموع

 
Reliability Statistics 

 كرونباخ الفا عدد البيانات

1 18222 
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وتلك القـيمة تكون قـريبة من  18222من خالل الجـدول السابق بان القـيمة المستخرجة لمعامل كرونباخ      

 الواحد الصحيح اي ان هـنالك تأكيد عـلى تماسك االستبانة .

 رابعـاً ــ التكرارات و النسب المئوية : ــ
 ( التكرارات و النسب المئوية 1جدول رقم ) 

 

 مقياس   ال الفـقـرات ت
 أتفق    

 تماماً      
 ال أتفق      محايد       أتفق

 ال أتفق     
 تماماً     

 الوسط  
 الحسابي    

         النحراف ا     ا
 لمعياريا   ا

     3   

           

 اهم واجبات مراقب الحسابات            

  ايجاد االخطاء

 32 24 3 4 1 التكرار    

40222 20622 
 %16      %42      %2      %2     %6      النسبة    

     2 

 

افضل انواع داخلييعتبر التدقيق ال  

 التدقيق

 22     25 3      2          2       التكرار     

40322 20522 
 %42     %52      %2     %4       %4       النسبة    

      1 

  

قلمدقـتعتبر العالقة بين ا  

و مراقب الحسابات عالقة متوترة   

 22      22     2 4 4 التكرار     

     10962         20624 
 %42      %42      %4       %2      %2      النسبة     

       4 
 

يعتبر قليل االخطاء داخليالتدقيق ال  

 25 22 2 2 3 التكرار     
      40122       20562 

 %52 %42 %4 %4 %2 النسبة    

       5 

       

 لمراقب الحسابات له الدور الكبيرهل      

 الداخلي في الحد من مخاطر التدقيق      

 

 2 26 2 8 8 التكرار      

      10322          20622 
 %4 %52 %36 %34 %34 النسبة     

         6 

 

يفات مراقب الحسابات قوص                 

 الشخصية و يتمتع باالستقاللية

 و النزاهة 

 22      39        2       4         5       التكرار      

      10922     20632 
 %42      %12       %4     %2      %32      النسبة      

      8 

 

 امتالك مراقب الحسابات المعرفة 

 عداد التقارير الماليةلخبرة التي تؤهله الو ا

 

 22 32 1 2 8 التكرار      

     10622       20642     
 %42     %24      %6       %36      %34      النسبة     

       2 

 

 من واجبات مراقب الحسابات مقارنة

البيانات المالية الحالية مع المعلومات    

 في السنوات السابقة

 25 2 3 2 22 التكرار     

      10222       20622 
 %52 %4      %2      %4      %42      النسبة     

       9 

 

 هل لدى مراقب الحسابات القدرة على       

 عدم افشاء اسرار المؤسسات الحكومية      

 34     2       23       32        1      التكرار      

      10222         20682 
 %22       %4     %42       %22      %6        النسبة      

        32 

 

 عمل مراقب الحسابات ال يساعـد في     

 تخفيض مخاطر التدقيق

 

 12 2 5 5 2        التكرار      

        40322       20522 
 %62     %36     %32      %32      %4       النسبة     

   20622             10822      المجموع
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 خامساً ــ عـرض النتائج وتحليلها : ــ
( يوضح قيم التكرارات والنسب المئوية والوسط الحسابي 1( والجدول )11ــ 1وتقاس باألسئلة من )   

 واالنحراف المعياري لهذه األسئلة ويتضح من هـذا الجدول النتائج االتية : 
  .اهم واجبات مراقب الحسابات ايجاد االخطاء ــ1الفـقـرة 

%( ، و نسبة ال 22% ( بين االتفاق و االتفاق التام ، وبلغت نسبة ال اتفاق )12اتفقت عينة البحث بنسبة )   
 (.18211(، أما االنحراف المعياري فقد كان ) 28111% ( ، و بلغ الوسط الحسابي للفقرة  )12اتفـق تماماً ) 

 . افضل انواع التدقيق داخليعتبر التدقيق اليــ 2الفـقـرة  
%( بين االتفاق واالتفاق التام عـلى هـذه الفـقـرة ، و بلغـت نسبة ال اتفاق 2اتفقت عينة البحث بنسبة )    
(، و االنحراف المعياري كان 28121% ( ، أما الوسط الحسابي بلغ  )21%( ، و نسبة ال اتفـق تماماً ) 11)
 (18122.) 
 

 . مراقب الحسابات عالقة متوترةق و لمدقـتعتبر العــالقة بين اــ 1الفـقـرة 
%( ، و نسبة ال 21%( ، وبلغت نسبة ال اتفاق )12حصل عينة البحث بين االتفـاق التام واالتفـاق بنسبة )      

 (.18212(، أما االنحراف المعياري فقد كان ) 18221% ( ، و بلغ الوسط الحسابي للفقرة  )21اتفـق تماماً ) 
 . يعتبر قليل االخطاء داخليالتدقيق الــ 2الفقرة 
%(، ونسبة ال 21%( بين االتفاق و االتفاق التام ، وبلغت نسبة ال اتفاق )2اتفقت عينة البحث بنسبة )       

 (.18122(، أما االنحراف المعياري فقد كان ) 28121% ( ، و بلغ الوسط الحسابي للفقرة  )11اتفـق تماماً ) 
 . ت له الدور الكبير في الحد من مخاطر التدقيقهل لمراقب الحساباــ 1الفقرة 
%(، ونسبة ال 12%( ، وبلغت نسبة ال اتفاق )22حصل عينة البحث بين االتفـاق التام واالتفـاق بنسبة )    

 (.18222(، أما االنحراف المعياري فقد كان ) 18121% (، و بلغ الوسط الحسابي للفقرة  )2اتفـق تماماً ) 
 ت مراقب الحسابات قوي الشخصية و يتمتع باالستقاللية و النزاهة .صفا  ــ2الفقرة 
%( حول ان الضرائب المفـروضة عـلى دخـول 12بلغت نسبة االتفاق التام واالتفاق من عينة البحث )       

%(، ونسبة ال اتفـق تماماً 12مكلفـي ضريبة الـدخل عـالية وال تناسب مدخالتهم ، وبلغت نسبة ال اتفاق )
 (.18211(، أما االنحراف المعياري فقد كان )18211%(، وبلغ الوسط الحسابي للفقرة )21)

 .عداد التقارير الماليةلخبرة التي تؤهله الامتالك مراقب الحسابات المعرفة و اــ 2الفقرة 
%(، ونسبة ال 22% ( بين االتفاق و االتفاق التام، وبلغت نسبة ال اتفاق )11اتفقت عينة البحث بنسبة )         

 (.18221(، أما االنحراف المعياري فقد كان )18211% (، وبلغ الوسط الحسابي للفقرة )21اتفـق تماماً ) 
 . لية الحالية مع المعلومات في السنوات السابقةمن واجبات مراقب الحسابات مقارنة البيانات الماــ 2الفقرة 
%( حول هل للمؤسسات الحـكومية دور فـي نشر 22بلغت نسبة االتفاق التام واالتفاق من عينة البحث )         

% ( ، و بلغ الوسط الحسابي 11%( ، و نسبة ال اتفـق تماماً ) 2الـوعـي الضريبي ، وبلغت نسبة ال اتفاق )
 (.18221(، أما االنحراف المعياري فقد كان ) 18211للفقرة )
 . هل لدى مراقب الحسابات القدرة على عدم افشاء اسرار المؤسسات الحكوميةــ 2الفقرة 

%(، ونسبة ال اتفـق 2%(، وبلغت نسبة ال اتفاق )22حصل عينة البحث بين االتفـاق التام واالتفـاق بنسبة ) 
 (.18222(، أما االنحراف المعياري فقد كان )18221%(، وبلغ الوسط الحسابي للفقرة )22تماماً )
 . عمل مراقب الحسابات ال يساعـد في تخفيض مخاطر التدقيقــ 11الفقرة 

%(، ونسبة ال 12% ( بين االتفاق و االتفاق التام ، وبلغت نسبة ال اتفاق )12اتفقت عينة البحث بنسبة )    
(، أما االنحراف المعياري كان  بنسبة    ) 28121% (، وبلغ الوسط الحسابي للفقرة  )21اتفـق تماماً ) 

18122.) 
والخاص بعرض التكرارات والنسب المئوية يتبين ( 1ومن خالل مالحظة النتائج المستخلصة في الجدول رقم )

( وبانحراف معياري قدرة)  28121لنا بان الفقرة رابعاً من استمارة االستبيان تمتلك على وسط حسابي )
( وهذا 18222( وبانحراف معـياري قدرة )18121اما الفقرة خامساً كانت هي اقل وسط حسابي ) )18122

 إلجابات عـن وسطها الحسابي .يدل على عـدم وجود تشتت كبير ل
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 سادساً ــ فرضيات البحث : ـــ

 و تقرير مراقب الحسابات.بين التدقيق الداخلي وية ال توجد عالقة تأثر ذو داللة معنأ ــ فرضية العـدم : 

 و تقرير مراقب الحسابات.بين التدقيق الداخلي توجد عالقة تأثر ذو داللة معنوية الفرضية البديلة :    

 و تقرير مراقب الحسابات.بين التدقيق الداخلي ال توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية فرضية العـدم :  -ب

 و تقرير مراقب الحسابات.بين التدقيق الداخلي توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية الفرضية البديلة : 

 Tفرضية البحث فكانت قيمة  " الختبارOne Sample T-testلتأكيد التحليل تم اجراء اختبار "   

 1811% ومستوى داللة 21عند مستوى ثقة  1822وهي اعلى من القيمة الجدولية   281211المحسوبة 

 و تقرير مراقب الحسابات.بين التدقيق الداخلي ال توجد عالقة تأثر : وعلية نرفض فرضية العـدم القائلة 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المبحث األول                                          

 االستنتاجات                                         

 نالحظ هناك عالقـة طردية بين التدقيق الداخلي و تقرير مراقب الحسابات . ــ 1

 . معامالتلكلية والحسابية لاقتصر اسلوب التدقيق الداخلي على الجوانب الشــ 2

نظرا لزيادة حجم ونوو  العمليوات اصوبم امكانيوة تودقيقلا بالطريقوة التقليديوة ليور  اعول  ــ 3

 وكفوء .

 .محدودية المؤهالت العلمية والعملية لمنتسبي التدقيق الداخلي  ي عينة البحث ــ 4

عدم وجود الوعي الكا ي لدى المووظفين  وي قسوم الرقابوة والتودقيق الوداخلي لتقبول ت ييور  ــ5

 أسلوب التدقيق التقليدي الى اسلوب التدقيق الحديث . 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 الفصل الرابع                                            

 لثانيالمبحث ا

 توصياتال                                            

ان يكون تقرير مراقب الحسابات ملم بجميع جوانب من خالل هذه العالقة الطردية  ــ3

 التدقيق من حسابات و ادخال و اخراج مخزني و عمليات الجرد .... ال  .

  دوائررقابة والتدقيق الداخلي في الإعداد دليل للتدقيق الداخلي واعتماده من قبل قسم ال ــ2

 وفي وحدات الرقابة والتدقيق لدى فروعها .

اهتمام اإلدارة العليا بتقارير فحص نظام الرقابة الداخلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ــ 1

 ألنظمة الرقابة الداخلية المؤشر جوانب الضعف في هذه التقارير.

سلوب التدقيق بمحاسبين قانونيين ومدققين داخليين مختصين بأ دوائرتعزيز مالك الــ 4

، وتدريب المدققين الداخليين الموجودين على أسلوب التدقيق الداخلي وفق المعايير داخلي ال

 ( االمريكي . IIAالتي وضعها معهد المدققين الداخليين ) 

، من خالل الندوات و لدى موظفي قسم الرقابة و التدقيق الداخلي ية الوعـي ضرورة العـمل عـلى تنمــ 1

 .النشرات التلفـزيونية و االعـالم الدورات و

إعداد دليل التوصيف الوظيفي العتماده في تعيين واشغال الوظائف حسب المؤهالت  ــ6

 العلمية والعملية وخصوصاً المدققين الداخليين باالستعانة بذوي الخبرة في اعداد هذا الدليل.

اعداد برامج فحص وفق اسلوب تحديد المخاطر لكافة االقسام والفروع واعتمادها  ــ8

 .دوائر الحكومية الداخلي في الرسميا من قبل قسم الرقابة والتدقيق 

 

 

 المصادر 

 اوالً ــ القوانين و معايير التدقيق :

 . م1222( لسنة 22من قانون الــشركات رقم )ــ 3  

 م.1222لسنة ( 22القانون رقم ) ــ 2  

 . ( الخاص بأعداد المعلومات المالية من جهة الــمحاسب211مـعيار الــمراجعة الـدولي ) ــ 1

 ( أنـــه يـجب علـى الــمراجع تقييم االستنتاجات التي أخذت من أدلــة 211) معيار الــمراجعة الـدولي رقمــ 4

 .االثبات

 . الرأي التي يمكن ان تصدر عن المدقق ( انــواع211معيار التدقيق الدولي رقم )  ــ5
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 ثانياً ــ المصادر العربية :

، جامعة (  اصول تدقيق الحسابات وتطبيقاته على دوائر العمليات في المنشأة) ،تامر مزيد رفاعه ــ 1

 .م2112فيالدلفيا، عمان ، دار المناهج  ،

دار الجنان للنشر والتوزيع ، المملكة ، ( التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية ) ، احمد فايد نور الدين ــ 2

 .م2111، 1ط، االردنية الهاشمية 

 م .2112، ، القاهرة ، دار النهضة العربية  ( المراجعة وخدمات التأكد)  ، امين السيد احمد لطفيــ 1

، مؤسسة الفراق ، عمان ، االردن، (  النظرية والتدقيقمراجعة الحسابات بين  ) ، جربوعيوسف محمد  ــ 2

 .1م211

 .م 2112،  ، الوراق ، عمان ، االردن( دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الصادرة )  ، خلف عبد هللاــ 1

جامعة   (المراجعة) ،  ، كامل السيد احمد العشماوي، عادل عبد الرحمن احمد الصباغ احمد عبد المولىــ 2

 .م2112القاهرة، 

 .2111، طرابلس ، ليبيا ،( الطريق الى علم المراجعة والتدقيق ) ،  االلوسي حازم هاشم ــ2

(  النظري –الحسابات علم تدقيق )احمد يوسف كلبونه ، وعمر محمد زريفات ، و رأفت سالمة محمود ، ــ 2

 م .2111، دار السيرة للنشر ، عمان ، االردن ، 1ط, 

 م .2111 ،، عمان ، االردن  (التدقيق المستند للمخاطر )زاهر الرمحي ، ــ 2

 .م 2112، 1، ط، اليمن  صنعاء ( المراجعة وتدقيق الحسابات، ) عصام الدين محمد متولي ــ 11

االمين للنشر والتوزيع ، ( , اصول مراجعة الحسابات ) لطف حمود بركات ، وعبيد سعد شريم ، ـ 11

 .م 2111، 1ط اليمن ،  صنعاء،

، دار الكتاب الجامعي للنشر  ء الثانيالجز( , المراجعة وتدقيق الحسابات ) ،متولي  عصام الدين محمدــ 12

 .م 2111 ، والتوزيع ، صنعاء ، اليمن

 , دار كنوز المعرفة3ط (, دراسة في تدقيق الحسابات) ، الخطيب مسعد ، خالد راغب  محمد فضل ــ11

 .م 2111 االردن ،  ،، عمان العلمية للنشر والتوزيع 

في  دراسة) زكي لبيب خالد عبد المنعم ، امال محمد كمال ، عطية فراج ، ، سمية امين علي،  ــ 12

 م.2112مصر ،  ، ، جامعة القاهرة1،ط ( المراجعة

 فؤاد، بور سعيد ،  الجامعة بيور، مكتبة ( االصول العلمية والعملية في المراجعة )نبيل فهمي سالمة ــ 11

 .م2111مصر ، 

النظري  مراجعة الحسابات المتقدمة : االطار) حسن احمد دحدوح ، حسين يوسف القاضي ، ــ 12

 .م 2112االردن ،  عمان ، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،( واالجراءات العملية
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 ثالثاً ــ الرسائل و االطاريح الجامعية :

 ( ، تقارير المراجعة الخارجية في ضل تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر )حكيمة مناعي ــ 1

 .م2112رسالة ماجستير ، تخصص محاسبة جامعة باتنة ،

، كلية العلوم  اطروحة دكتوراه ( ،  اطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر ) مسعود صديقي ــ 2

 . م2112 ،، جامعة الجزائر االقتصادية وعلوم التسيير 

 , القانونية شهادة المحاسبة ,( تقويم تقارير مراقبي الحسابات في العراق ) ، السامرائي عمار عصام ــ 1

 م .2112ية والمالية ، جامعة بغداد، المعهد العالي للدراسات المحاسب

 : رابعاً ــ المجالت

تدقيق التحكم المؤسسي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها /اطار ) ، المشهداني  عمر اقبال توفيقــ 1 

 .م 2111جامعة جرش ، االردن ، ،مجلة اداء المؤسسات الجزائرية ، العدد الثاني  (مقترح 

 

 : المصادر االجنبيةخامساً ــ 
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