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الممخص:
تنبع أىمية البحث مف أنو يمقي الضكء عمى الرقابة اإلدارية كمدل تأثير تقيميا بالشكؿ السميـ عمى برنامج كأىداؼ عممية
التدقيؽ .كالتعرؼ عمى ممفيكـ الرقابة االدارية كاىميتيا كانكاعيا .كالتعرؼ عمى مسؤكلية مراقب الحسابات كانكاعيا
.كالتعرؼ عمى أىمية نظاـ الرقابة االدارية في عمؿ مراقب الحسابات كمدل تأثيرىا في كضع برنامج التدقيؽ.كالتعرؼ عمى
أنكاع المسؤكليات الممقات عمى عاتؽ مراقب الحسابات بصكرة عامة.
ك تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اف تمثؿ كؿ مف الرقابة االدارية كالرقابة المحاسبيو ككحده كاحدة مف اجؿ
تحقيؽ اىداؼ المنشأة كليا دكر ميـ في تحقيؽ االىداؼ المرسكمو لممنشأه بكفاءه كفعاليو ,كىناؾ مجمكعو مف الكاجبات
االساسية عمى مراقب الحسابات مراعاتيا بيدؼ الكصكؿ لمنتائج كاالىداؼ المرسكمو كاعطاء تأكيد معقكؿ عف مدل صدؽ
كعدالو القكائـ المالية  ,كاف مراقب الحسابات مسؤؿ مسؤكلية كاممة عف فحص كتقيـ نظاـ الرقابة االدارية بكافة تفاصيميا
كانكاعو أف الرقابة االدارية تحتكم عمى مجمكعة مف االساليب كاالجراءات البلزمو لتحقيؽ الكفاءة في استخداـ المكارد
المتاحة كالحفاظ عمى ممتمكات المنشأة  ,كمدقؽ الحسابات يجب عمية بذؿ العناية المينية البلزمو في الحصكاؿ عمى
المعمكمات التي تمكنة مف ابداء رأيو الفني في البيانات المالية.
مف الضركرم ايجاد صيغ لمتعاكف المشترؾ بيف االدارة كقسـ الرقابو االدارية كمراقب الحسابات بيدؼ الكصكؿ الى النتائج
المطمكبة كتحقيؽ الغاية المتكخاة مف عممية التدقيؽ كضماف حسف سير اعماؿ المنشأة كتحقيؽ االىداؼ المرسكمو .كالعمؿ
عمى تكزيع الصبلحيات كالمسؤليات عمى العامميف كافة في الكحدات ك الشعب االدارية كالمحاسبيو

الذم مف شأنو يحقؽ

الضبط الداخمي كمف ثـ ايجاد رقابو ذاتيو بيف المكظفيف .كيجب اف يككف ىناؾ تكامؿ بيف الرقابو الداخمية كنشاط الرقابة
االدارية في رقابة ام مؤسسو حككميو كلكي يتحقؽ ىذا التكامؿ امكانية السيطرة عمى المعامبلت الماليو كافة كسد الثغرات
التي قد تؤدم الفساد المالي كاالدارم .ككضع ىيكؿ تنظيمي سميـ ككاضح لتحديد خطكط السمطة كالصبلحية كالمسؤكلية
كيحدد العبلقات الكظيفية بيف مختمؼ الكحدات  .كتحديد تكصيؼ دقيؽ ككاضح لجميع الكظائؼ لمكحدة اإلدارية بما يضمف
تحديد كاجبات كمسؤكليات كؿ كظيفية كبما يسيؿ عممية فصؿ الكظائؼ المتعارضة.
إف كجػكد نظػاـ جيد لمرقابػة االدارية ,ىػك ميـ بالنسبة لممؤسسو ,كمػف مسػؤكليتيا أيضػا السػير عمػى مػدل سبلمة تطبيقو.
الكممات المفتاحية ,:مراقب الحسابات ,مسؤكلية مراقب الحسابات  ,الرقابة االدارية ,التدقيؽ الداخمي.
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Abstract:

The importance of research stems from the fact that it sheds light on administrative control
and the impact of evaluating it properly on the program and objectives of the audit process.
And to identify the concept of administrative control and importance and types. Learn about
the responsibility of the auditor and types. Identify the importance of the system of

administrative control in the work of the auditor and its impact on the development of the
audit program. And identify the types of responsibilities entrusted to the auditor in general.
The responses of the respondents from the sample indicate that the administrative control
and accounting control are represented as one unit in order to achieve the objectives of the
establishment and have an important role in achieving the goals prescribed for the

establishment efficiently and effectively. There are a set of basic duties on the auditor to
observe them in order to reach the results and objectives prescribed and give confirmation
And the auditor is fully responsible for the examination and evaluation of the administrative
control system in all its details and types that administrative control contains a set of

methods and procedures necessary to achieve efficiency in the use of Of the available
resources and the preservation of the property of the establishment. The auditor shall
perform the necessary professional care in obtaining the information that enables him to
express his opinion in the financial statements.

It is necessary to find formulas for joint cooperation between the administration and the
administrative control department and the auditor in order to reach the required results and
achieve the objective of the audit process and ensure the proper functioning of the
establishment and achieve the goals set. Achieves internal control and thus creates selfcontrol among employees. There must be complementarity between internal control and

administrative control activity in the control of any government institution. In order to achieve
this integration, it is possible to control all financial transactions and fill gaps that may lead to
financial and administrative corruption. And establish a sound and clear organizational
structure to identify lines of authority, authority and responsibility and define functional

relationships between different units. And to define a precise and clear description of all
functions of the administrative unit to ensure the definition of the duties and responsibilities
of each job and to facilitate the process of separating the conflicting jobs.
A good system of administrative control is important for the institution, and it is also its
responsibility to ensure that its application is safe.

Keywords:, Auditor, Auditor's Responsibility, Administrative Control, Internal Audit.
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المقدمة
أف تشعب البناء التنظيمي لمكحدات االقتصادية كتعقده أدل إلى ضركرة تحديد المياـ كالمسؤكليات لكؿ كحدة تنظيمية (فرع-

قسـ -إدارة) كمف ثـ حاجة االدارة العامة إلى بيانات التخاذ الق اررات المختمفة كحماية األصكؿ لدل تمؾ الكحدات عمى
اختبلؼ القطاعات التي تنتمي ليا تمؾ الكحدات كأىدافيا كمف ثـ فأف الرقابة اإلدارية تشكؿ حجر الزاكية في تمكيف اإلدارة
مف إحكاـ سيطرتيا عمى مجريات األمكر كأداء مختمؼ الكظائؼ بكفاءة عالية كانسيابية كفقا لما ىك مخطط مف اإلدارة

العميا الف الرقابة اإلدارية تعمؿ عمى كضع الخطط مكضع التنفيذ كمطابقتيا مع الفعمي ككذلؾ تحديد االنحرافات كالعمؿ
عمى معالجتيا .

المبحث االول
منيجية البحث والدراسات السابقو
اوأل -:منيجية البحث-:
 -1مشكمة البحث-:
تتمثؿ مشكمة البحث بالتساؤؿ االتي :
مامدل مسؤكلية مدققي ديكاف الرقابة المالية عف تقكيـ نظاـ الرقابة االدارية؟.
 -2اىداف البحث-:
يرمى البحث إلى االتي-:
 -1التعرؼ عمى أىمية نظاـ الرقابة االدارية في عمؿ مراقب الحسابات كمدل تأثيرىا في كضع برنامج التدقيؽ.
 -2التعرؼ عمى مسؤكلية فحص نظاـ الرقابة اإلدارية بالنسبة لمراقب الحسابات كما اآلثار المترتبة عدـ فحصيا عند
القياـ بعمؿ .

 -3أىمية البحث -:

تنبع أىمية البحث مف أنو يمقي الضكء عمى أىمية الرقابة اإلدارية كمدل تأثير تقيميا بالشكؿ السميـ برنامج كأىداؼ عممية
التدقيؽ .
 -4فرضية البحث-:
يستند البحث إلى الفرضية التالية-:
أف مراقب الحسابات مسؤكؿ مسؤكلية كاممة عف فحص كتقييـ نظاـ الرقابة اإلدارية تفاصيميا كأنكاعيا كافة اذ أف ليا تأثير كبير
في تعزيز رأيو في البيانات المالية لممنشأة محؿ الفحص كتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف عممية التدقيؽ .
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 -5حدود البحث :
الحدكد المكانية -:تمثمت الحدكد المكانية لمبحث في الييئات التابعة لديكاف الرقابة المالية كاإلدارية ,في مدينة النجؼ
االشرؼ.
الحدكد الزمانية2117:
 -6مجتمع وعينة الدراسة-:
يتمثؿ مجتمع البحث بالييئات التابعة لديكاف الرقابة المالية كاالدارية كتـ اختيار عينو منيا
ثانيا -الدراسات السابقة- :
( - 1الججاكم ,كاخركف)2117ييد ؼ البحث الى لفت انتباه المدققيف الداخمييف في القطاع العاـ العراقي لغرض
تطكير ممارساتيـ المينية عف طريؽ االلتزاـ بمعميير التدقيؽ الداخمية الدكلية(  ( IIAلما تكفره مف ارشادات كتكجييات
لنشاط المدقؽ الداخمي لمحد مف الممارسات الخاطئو كغير القانكنية المتمثمة بالغش كاالحتياؿ كااستنتج الباحث الى اف

ارتباط اقساـ التدقؽ الداخمي باالدارة يشكؿ احد نقاط الضعؼ اذ يتاثر عمميا بذلؾ ,ككف االدارة ىي التي تكافؤ
كتعاقب المدقؽ الداخمي.
( -2ميمكد " )2114,دكر المراجعة في تقييـ أداء نظاـ الرقابة الداخمية لممؤسسة االقتصادية" ,ىدفت الدراسة الى
محاكلة إظيار كابراز دكر المراجعة الخارجية في المؤسسة االقتصادية باعتبارىا أداة فعالة كمدل اسياميا في خمؽ
التكازف داخؿ المؤسسة .
( -3أبك سرعة" ,)2111التكامؿ بيف المراجعة الداخمية كالمراجعة الخارجية" ,تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الدكر
اإليجابي الذم يؤديو التكامؿ ما بيف المراجعة الداخمية كالمراجعة الخارجية ,عمى مستكل ممارسي الكظيفتيف (المراجع
الداخمي كالمراجع الخارجي) في مساعدتيما عمى إنجاز أعماليما عمى أحسف كجو ,كمف ثـ تقديـ نتائج أعماؿ

مراجعتييما بجكدة عالية ,بما يخدـ فئات عديدة  ,لتمكينيـ مف اتخاذ الق اررات المناسبة كفي الكقت المناسب.
( -4تكنسي ) 2111تدقيؽ الحسابات ك تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية -:إف أىمية البحث تكمف في إف تقييـ نظاـ الرقابة
الداخمية يعد مف أىـ خطكات التدقيؽ ,كذلؾ مف أجؿ اكتشاؼ مكاطف الضعؼ فيو كمف ثمة تركيز عممية التدقيؽ عمى
ىذه المكاطف  ,يعبر ىذا النظاـ عف خطة تنظيمية.ككافة الطرؽ كاألساليب التي تتبعيا المؤسسة مف أجؿ حماية

أصكليا كتحقيؽ دقة إمكانية االعتماد.عمى البيانات المحاسبية كتنمية الكفاءة التشغيمية كتشجيع االلتزاـ بالسياسات

اإلدارية.
( -5الكحمكت)2114مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف بدراسة كتقكيـ نظاـ الرقابة الداخمية في البنكؾ العاممة في
فمسطيف :ييدؼ البحث إلى دراسة مدل مسؤكلية مدقؽ الحسابات الخارجي عف فحص كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية فػي
البنكؾ التجارية كتحديد مدل التزاـ مدققي الحسابات الخارجييف تجاه فحص كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية فػي البنكؾ التجارية
العاممة في فمسطيف .فضبل عف استخبلص أىـ المؤشرات المتعمقة بمينة تدقيؽ الحسابات مف عف طريؽ نتػائج الد ارسػة
النظرية.
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( -6حاتـ كريـ كاظـ كاخركف )2112دكر المدقؽ في دراسة كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية كأثره في تحديد حجـ عينة
التدقيؽ (دراسة تحميمية في مديرية تربية محافظة النجؼ االشرؼ).كاشار البحث بانو يجب عمى المدقؽ اببلغ ادارة الكحدة
االقتصادية بكؿ نكاحي الضعؼ كالقصكر المكجكده في نظاـ الرقابة الداخمية عف طريؽ تقرير يقدمو لبلدارة .ككذلؾ يركز

بصفو اساسية عمى العناصراليامو لمرقابة الداخمية كىي حماية االصكؿ كضماف صحة البيانات المالية ككذلؾ التي ليا
عبلقو بصحة القكائـ المالية كبالنتيجة مايجب فحصو.
ثامنا -:خصائص مجتمع البحث
-1سنوات الخدمو في الديوان -:
جدكؿ ()1

سنوات الخدمو

( )5-1سنو

عددالمستجيبين في

9

( )13-5سنو
4

( )15-13سنو

اكثر من  15سنو

المجموع

6

6

25

الديوان

تكضيح سنكات الخدمو في الديكاف
-2التحصيل الدراسي في الديوان-:
جدكؿ ()2
تكضيح التحصيؿ الدراسي لعينة الدراسة
سنوات الخدمو

اعدادية

دبموم

بكالوريوس

ماجستير

اخرى

المجموع

عددالمستجيبين في

3

5

15

1

4

25

الديوان

 -3متوسط العمر لمموظفين في الديوان
جدكؿ ()3
تكضيح اعمار المكظفيف في الديكاف
سنوات الخدمو

اقل من  25سنو

عددالمستجيبين في

3

الديوان

 33-25سنو

 35-33سنو

اكثر من  35سنو

المجموع

3

15

25

4

134

المجلد ()14

) المجلة العراقية للعلوم االدارية)

العدد ()58

المبحث االول
الرقابة االدارية
اوال-الرقابة اإلدارية -:
أف أىـ األساليب التي اعتمدت في العصر الحالي السيما بعد ظيكر الشركات الكبرل (الشركات المساىمة) منذ مطمع القرف
العشريف ككذلؾ لحاجة الجيات الداخمية كالخارجية إلى بيانات دكرية دقيقة كتحسيف كتطكير إجراءات التدقيؽ  .كؿ تمؾ العكامؿ
أدت إلى االعتماد بشكؿ كبير عمى أسمكب الرقابة اإلدارية .
ثانيا-:مفيوم الرقابة اإلدارية -:
تعرؼ الرقابة اإلدارية بأنيا خطة تنظيمية كمجمكعة كسائؿ التنسيؽ كاإلجراءات البلزمة لمتحقؽ مف كفاءة استعماؿ مكارد
كممتمكات المشركع استعماال أمثؿ كىي تعتمد عمى الكشكفات اإلحصائية كالمكازنات التقديرية كالتكاليؼ المعيارية كغيرىا مف
الكسائؿ البلزمة لتحقيؽ أىدافيا (عبد اهلل )168 :2111 ,لقد عرؼ الفرنسي ىنرم فايكؿ  Henry Fayolالذم عاصر
فريدريؾ تايمكر في الكاليات المتحدة ,الرقابة اإلدارية بأنيا"التأكد مما أذا كاف كؿ شي يحدث كفقا لمخطة المكضكعة
كالتعميمات الصادرة كالمبادئ المحددة ,كأف غرضيا ىك اإلشارة إلى نقاط الضعؼ كاألخطاء بقصد معالجتيا كمنع تكرار
حدكثيا ,كىي تطبيؽ عمى كؿ شي"*( عباس )22:2111,كما عرفت الرقابة اإلدارية :بأنيا كؿ اإلجراءات كاألساليب

كالسياسات كالطرائؽ المتعمقة بالكفاءة التشغيمية ألداء العمميات كااللتزاـ بالقكانيف كالسياسات كالمكائح التي كضعتيا اإلدارة
لتحقيؽ أىدافيا المرسكمة (.الصحف كآخركف )19 :2116,ككما تعرؼ بأنيا السياسات كالخطط كالكسائؿ كاإلجراءات التي

تيتـ أساسا بتعزيز الكفاية في األعماؿ كتنمية ركح التعاكف كااللتزاـ بتطبيؽ التعميمات كالسياسات اإلدارية ترتبط عادة
بالسجبلت كالدفاتر المحاسبية بطريقة غير مباشرة كتتحقؽ بمجمكعة الكسائؿ اآلتية ( -:الرماحي)171 :2119 ,
-1التحميؿ اإلحصائي كدراسة الزمف كالحركة.
-2برامج تدريب العامميف كتقارير األداء.
-3المكازنات التقديرية كرقابة الجكدة .

-4الرسكـ البيانية كمعرفة التكاليؼ النمطية .
نستنتج مف التعاريؼ المذككرة انفا أف الرقابة اإلدارية مجمكعة مف األساليب كاإلجراءات البلزمة لتحقيؽ الكفاءة في استخداـ
المكارد المتاحة كالحفاظ عمى الممتمكات كتعتمد في ذلؾ عمى الكشكفات اإلحصائية كالمكازنات التقديرية فضبل عف تنمية ركح
التعاكف بيف العامميف كااللتزاـ بالسياسات اإلدارية .
ثالثا -أىمية الرقابة اإلدارية -:
-1

أف العمؿ يقكـ بتأديتو عنصر بشرم  ,كىك بالنتيجة عرضو لمخطأ كاالنحراؼ مما يستكجب مراقبتو لتفادم الخطأ

كتصحيح االنحرافات .
 -2كجكد فاصؿ زمني بيف عممية التخطيط بما ينطكم عميو مف تحديد لؤلىداؼ ككضع لمستكيات األداء...الخ ,كعمميات
التنفيذ اذ قد يحدث العديد مف التغيرات في بيئة العمؿ الداخمية أك الخارجية أك االثنيف معا ,األمر الذم ينتج عنو اختبلؼ بيف
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أداء المستيدؼ كاألداء الفعمي ,مما يتطمب تحديد أساليب ىذه االختبلفات ككيفية عبلجيا أك تصحيحيا ,كىك الدكر الذم تقكـ
بو الرقابة.
 -3أف أتساع حجـ المؤسسة كتنكع أعماليا كتعدد العامميف فييا ,يستكجب مراقبة أنشطتيا لمتأكد مف أنيا تسير عمى كفؽ
الخطط المكضكعة ,كمعرفة مشاكؿ التنفيذ كالتصدم ليا,
 -4يمكف أف يستدؿ عمى أىمية الرقابة في حالة تصكر غيابيا كما يمكف أف يترتب عميو مف ( :عبد العميـ:2111 ,
)196_195
ا -إسراؼ في استخداـ المكارد المادية .
ب -ضياع الكقت أك عدـ الكفاءة في استغبللو .
ج -البطء في استخداـ األعماؿ.
د -تدنى اإلنتاجية .

ق -ظيكر العديد مف المشكبلت كتفاقميا .
ك -عدـ الكصكؿ إلى األىداؼ ,كمف ثـ صعكبة الحكـ عمى فاعمية المنظمة .
رابعا-أنواع الرقابة اإلدارية -:

ىناؾ العديد مف أنكاع الرقابة اإلدارية كيمكننا التعرؼ عمييا كفؽ المعيار في تصنيفيا ,مثبل كفؽ معيار الزمف ,الكمية,

النكعية ,التكمفة كالشمكلية ,كسكؼ نستعرض بعض ىذه األنكاع باستخداـ المعايير السالفة الذكر كىي عمى أية حاؿ معايير

شائعة كمعركفة :

 -1الرقابة مف حيث تكقيت حدكثيا  (:عباس)28-24 :2111,
عمى أساس ىذه المعيار الزمني يمكف تصنيؼ الرقابة إلى ثبلثة أنكاع :
أ-

الرقابة الكقائية  :ىي الرقابة التي تقكـ بالتنبؤ بكقكع الخطأ كاكتشافو قبؿ حدكثو 1

ب -الرقابة المتزامنة  :ىي الرقابة التي تككف أثناء سير العمؿ كمقارنة ما ينفذ مع ما خطط لو1
ت -الرقابة البلحقة  :ىي الرقابة التي تجرم بعد تنفيذ الخطة مف أجؿ تطابؽ االداء الفعمي مع المعايير1
 -2الرقابة مف حيث مستكياتيا اإلدارية (:عباس)28 :2111,
تصنؼ الرقابة كفؽ ىذا المعيار ضمف ثبلثة أنكاع كىي :
أ -الرقابة عمى مستكل الفرد  -:كىك تقييـ أداء األفراد العامميف كمعرفة مستكياتيـ كسمككيـ مع المعايير المكضكعة1
ب -الرقابة عمى مستكل الكحدة اإلدارية -:التقييـ الفعمي لكؿ إدارة عمى كفؽ ما كضع مف معايير1

ث -الرقابة عمى مستكل المنشأة ككؿ  -:ىك مدل قدرة المنشأة في تحقيؽ أىدافيا المرجكة منيا .
 -3الرقابة مف حيث مصدرىا  :يمكف تصنيؼ الرقابة كفؽ ىذا المعيار إلى-:
أ -الرقابة الداخمية  :ىي الرقابة التي تتـ مف داخؿ المنشأة .
ب  -الرقابة الخارجية  :ىي الرقابة التي تتـ مف خارج المنشاة.
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 -4الرقابة مف حيث نكعية االنحرافات  :تصنؼ الرقابة كفؽ ىذا المعيار إلى نكعيف ىما:
أ -الرقابة اإليجابية  :تحديد االنحرافات اإليجابية مف أجؿ تدعيميا.
ب -الرقابة السمبية  :ىك تحديد االنحرافات السمبية مف أجؿ عبلجيا كمنع تكرارىا .
 -5الرقابة مف حيث تنظيميا :تصنؼ الرقابة كفقا ليذا المعيار إلى ثبلثة أنكاع :
أ -الرقابة المفاجئة  :تتـ بصكرة غير معمف عنيا لمراقبة كظبط العمؿ.
ب -الرقابة الدكرية  :كتعمؿ حسب جدكؿ زمني منتظـ(يكمي اسبكعي).
ج -الرقابة المستمرة  :التقييـ المستمر لبلداء.
خامسا -أىداف الرقابة اإلدارية -:

أف لمرقابة اإلدارية مجمكعة مف األىداؼ كىي :

 -1التحقؽ مف تنفيذ الخطط المكضكعة كالسياسات اإلدارية لدل اإلدارة العميا كتقيميا كابداء الرأم فييا كتحميؿ االنحرافات
كايجاد معالجات لتجنبيا مستقببل كسد الثغرات التي تؤدم إلى ضياع أمكاؿ المنشأة ( .سرايا)86 :2117,
 - 2تخفيض احتماؿ حدكث مخالفات ألم تعميمات أك المكائح أك نظـ خاصة بالمنشأة( .أحمد.)28 :2112 ,
 -3تنمية الكفاءة إلنتاجية ( .الصحف كآخركف)155 :2116 ,
 -4تحقيؽ االلتزاـ بالقكانيف كالمكائح كالسياسات كالتعميمات المكضكعة مف قبؿ اإلدارة أك األجيزة الحككمية أك الرقابية التي
تخضع ليا المنشأة  (.ديرم)16:2111,

المبحث الثاني

مسؤولية مراقب الحسابات
اوال -مسؤولية مراقب الحسابات-:
تعرؼ المسؤكلية انيا اقتراؼ امر يكجب مؤاخذة فاعمة.كاف مسؤكليو مراقب الحسابات تتمخص باف يقكـ بتدقيؽ حسابات الشركة
كفحص البيانات المالية كابداء رأيو الفني المحايد كخبير في مدل داللو ىذة القكائـ عمى عدالة القكائـ المركز المالي لممنشأة
كعمى نتيجة اعماليا,فالمدقؽ يفترض باف يككف خبيرفي شؤكف التدقيؽ كالمحاسبة كلذلؾ فاف راية في القكائـ المالية ىك رائي
ميني كبالنتيجة يجب اف تككف مراجعتة لمبيانات المالية مبنية عمى اساس عممي كعممي سميـ( .الحسيني.)11 :2111 , ,

كنسنتنج مما سبؽ اف المدقؽ يجب عميو بذؿ العناية المينية البلزمة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تمكنو مف ابداء رايو الفني

في البيانات المالية.

ثانيا-انواع المسؤولية-:
بالرغـ مف تعيف مراقب الحسابات بمعرفة الزبكف لتدقيؽ سجبلتة يبقى مسؤكال اماـ مجمكعة اخرل مف مستخدمي تقاريره يطمؽ
عمييا "الطرؼ الثالث" كعمية تقسـ ىذة المسؤكليات الى(.زاىرة) 141, 2119 .
-1مسؤؤليات المدقؽ الجنائية :تحدث عندما يككف الفعؿ مكجو نحك المجتمع مثاؿ.
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أ -المخالفات الضريبيو .تنحصر ىذه المسؤكلية بإرتكاب المراجع مخالفات كاالحتياؿ عمى أنظمة الدكلة كالغش كيترتب عمييا
دفع تعكيض أك السجف أك االثنيف معان كاف يساعد الشركة عمى التيرب مف الضرائب عف طريؽ تخفيض األرباح في حاؿ
األرباح الصناعية كالتجارية مما يضيع حقكؽ الدكلة أك نشر كقائع كاذبة لحمؿ الجميكر عمى االكتتاب باألسيـ.

ب -المخالفات المعتمدة كالغش :كىنا تنطكم الجريمة عمى كؿ مف الفعؿ النية االجرامية كيعد التعمد العنصر الرئيس الثبات
المخالفة كيمزـ القانكف المدقؽ باالفصاح اذا تكفرت االدلة الكافية عف استخداـ المديريف الشركة ككسيمة لتحقيؽ مصالحيـ عمى

حساب حممة االسيـ.
 -2المسؤكلية القانكنية :
أ -استجابة المينة لتزايد المساءلة القانكنية-:اف استجابة المينة جعمت العقكبات القضائية المفركضة عمى المحاسبيف
كالمراجعيف كالدعاية التي احاطت بيا الى اعادة فحص كتطكير معاييرىا الفنية كتاكيد االلتزاـ بيا.
ب  -استجابة ميمة المد لبلتجاه المتزايد نحك المقاضاة:
يككد في ىذا المجاؿ كثرة الدعاكم القضائية ضد المدقؽ الى حد كبير الى زيادة حاالت االفبلس في الشركات خبلؿ مدة
الكساد االقتصادم السائدة كالتي تنتج عف سكء ادارة اك غش اك تبلعب المديريف كالعامميف في الشركات المفمسة ككاف كاجب
المدقؽ اف يراعي المكضكعي ة االزمة في اداء ميمتة اك الشؾ في عمميات الزبكف خبلؿ فحصة لمقكائـ المالية.
-3المسؤكليو المدنية:
لقد نص قانكف الشركات ()22لسنة 1997عمى اف مدققي الحسابات مسؤكلكف عف االخطاء التي يرتكبكنيا في عمميـ كأركاف
المسؤكليو المدنية ثبلثة ىي (خالد : )173: 1999,
أ-كقكع المدقؽ في خطأ كأخبللو بالكاجبات المحدده في القانكف أك العقد.
ب-ضرر يصيب المدعي .
ج-رابطة سببيو بيف الخطأ كالضرر.
اما عبء اثبات ذلؾ فيقع عمى المدعي عمبلن بأحكاـ العدلية "البينة عمى مف إدعى كاليميف عمى مف أنكر" كيستطيع مدقؽ

الحسابات رفع المسؤكليو المدنيو في كؿ الحاالت أذا استطاع أف يثبت أنو مارس حذره الميني كقاـ بجميع االلتزامات المترتبة

بمكجب القانكف ( )32لعاـ  1985كقانكف ( )22لعاـ  1997كسائر الكاجبات اآلخرل.
ثالثا:العوامل التي تؤدي الى تعرض مراقب الحسابات لممسؤولية-:
-1العكامؿ التي تتعمؽ بالسمكؾ المينى لمراقب الحسابات عمى اعتبار أف مراقب الحسابات شخص يمارس عمبل مينيا يتعمؽ
بالنكاحى المالية الخاصة بالمشركع الذل يكمؼ بمراجعتو ,فمف المعايير المتعمقة بو شخصيا .
أ -أف تككف لو أىمية قانكنة بممارسة العمؿ كأف يككف حسف السير كالسمكؾ.
ب -كذلؾ يجب أف يتصؼ باألمانة كالشرؼ كالصدؽ كعمى درجة عالية مف الذكاء كحسف االدراؾ كالتفيـ .
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ت -كأف يتكلى تنفيذ الميمة المكمؼ بيا بذىف منفتح ,فبل يعتقد مثبل عند بدئو العمؿ أف ميمتو ىى تصيد األخطاء
كاالنحرافات.كمف المعركؼ أف لمينة المراجعة معايير لآلداب كالسمكؾ يتعارؼ ممارسكىا كالمستفيدكف منيا عمى ضركرة
االلتزاـ بيا ,مف أجؿ رفع مستكل أدائيا ,ىذه المعايير ىى-:
-1الموضوعية فى االداء -:البد كأف يككف عمؿ مراقب الحسابات دائما مستندا إلى أدلة يمكف االقتناع بيا كذلؾ عف طريؽ

عممية المراجعة مف بدايتيا كحتى نيايتيا بتقديـ تقريره.

 -2المحافظة عمى السرية  -:إف سرية المعمكمات المتعمقة بنشاط العميؿ كالتى تـ الحصكؿ عمييا بحكـ عممو كمراقب

لمحسابات مف أساسيات السمكؾ المينى التى يجب أف يمتزـ بيا المراقب ,كالمقصكد بسرية المعمكمات ,أال يستفيد منيا مراقب

شخصيا أك يستفيد منيا الغير ,كلكف مف الجائز لمراقب الحسابات أف يفصح عف بعض المعمكمات
الحسابات أك أحد معاكنيو
ن
فى األحكاؿ االتية:-
أ -أف يرخص لو باالفصاح.

ب -اذا كاف كاجب االفصاح بنص القانكف ,كما فى حالة ضركرة تقديـ القرائف كاألدلة اثناء نظر احدل القضايا.
ج -اذا كاف لمراقب الحسابات حؽ مينى باالفصاح عف المعمكمات كما فى حالة الدفاع عف نفسو اذا اتيـ باالىماؿ أك
التقصير أك بعدـ االلتزاـ بمعايير جكدة الفحص كالمراجعة التى يقكـ بيا.
كيبلحظ أف قانكف الشركات  159لسنة  1981قد نص عمى أنو ال يجكز لمراقب الحسابات أف يذيع عمى المساىميف فى مقر
الجمعية العامة أك فى غيره أك إلى غيرىـ ما كقؼ عميو مف أسرار الشركة بسبب قيامو بعممو كاال كجب عزلو كمطالبتو

بالتعكيض.
 -3الدعاية واالعالن والحصول عمى عمالء -:مف المعركؼ أف ميثاؽ آداب كسمككيات مينة المحاسبة كالمراجعة يمنع
االعبلف عف مكاتب المحاسبة كمبدأ عاـ فيما عدا ما يسمح بو عمى كجو التحديد بالنسبة لمدعاية كما يأتي:-
)(1أف يككف اليدؼ منيا ىك اعبلـ الجميكر بامكر تمثؿ الكاقع بصكرة صادقة كغير مضممة أك مخادعة.
)(2أف تتـ بصكرة تتفؽ مع الذكؽ السميـ.
)(3أف تتفؽ مع كرامة المينة.
)(4أف تتجنب تكرار اسـ المكتب اكثر مف البلزـ أك أل تمجيد ليس لو ما يبرره بالمكتب.

عمى أنو يسمح بالدعاية اذا تكافرت الشركط المكضحة المذككر انفا كلكف فى األحكاؿ االتية:-
أ -طمب تعييف مكظفيف بالمكتب.
ب -أف يقكـ مراقب الحسابات نيابة عف العمبلء بالنشر خاصة بالنسبة لمكظائؼ الشاغرة لدييـ.
•يمكف لمراقب الحسابات أف يبمغ األطراؼ المينية عف طريؽ أل كسيمة اعبلمية برغبتو فى االنضماـ كشريؾ أك
بأنو يبحث عف كظيفة ليا طابع محاسبة

•يكمف لمراقب الحسابات أف يصدر لعمبلئو أك لغير عمبلئو إعبلـ كاقعى مصاغ بطريقة مكضكعية عف الخدمات

التى يقدميا المكتب ,كما يمكنيا إصدارىا
•يمكف لمراقب الحسابات أف يسجؿ اسمو فى دليؿ أك مرجع بشرط أف ال يعد ذلؾ كاعبلف تركيجى عف المسجميف
فيو.

•يمكف استخداـ الصحؼ ك المجبلت المناسبو العبلـ الجميكر بتأسيس مكتب جديد أك تغيير الشركاء فى المكتب أك

تغيير عنكانو.
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-4األتعاب والعموالت-:

إف مف حؽ مراقب الحسابات أف يحصؿ عمى أتعاب مقابؿ الخدمات المؤداة لمعمبلء لمقياـ بتنفيذ ميمتو ,كلكف يجب أف

انعكاسا عادال لقيمة العمؿ الذل تـ لحساب العميؿ ,كيتكقؼ ذلؾ عمى ضركرة أخذ العكامؿ التالية فى
تككف ىذه األتعاب
ن
االعتبار:-
•الميارة كالمعرفة البلزمتاف لنكع العمؿ الذل يتـ القياـ بو.

•مستكل التدريب كالخبرة لمفرد الذل يجب أف يقكـ بالميمة.
•الكقت الضركرل الذل ينفقو كؿ فرد مشترؾ فى الميمة.
•درجة المسئكلية التى ينطكل عمييا العمؿ الذل يتـ القياـ بو.
كفى جميع األحكاؿ ,يجب أف ال تككف األتعاب المينية لمكتب المحاسبة معمقة عمى شرط أك مرتبطة بتحقيؽ نتائج معينة.

ىذا كقد نص قانكف الشركات  159لسنة  1981عمى أف تعييف مراقب الحسابات أك تحديد أتعابو ىك مف اختصاص
الجمعية العامة لممساىميف كىى بالتالى التى تقرر قيمتيا فى ضكء اقتراح مجمس االدارة كاستثناءا مف ذلؾ ,أجاز نفس
القانكف أف تفكض الجمعية مجمس االدارة فى تعييف أك تحديد أتعاب مراقب الحسابات كلكف بشرط أف تحدد فى ىذا
التفكيض الحد األقصى لقيمة األتعاب(.منتدل)4-2: 2116.
 -1العوامل التي تتعمق بالمعايير لمدقق الحسابات في عممية التدقيق-:
ىناؾ عدة معايير خاصة لمدقؽ الحسابات في عممية التدقيؽ كىي ( -:المطارنو)33 :2116 ,
 -1معايير عامو

أ -يجب أف يككف المدقؽ شخصا أكاشخاص لدييـ خبره كافيو كتدريب ميني مبلئـ.
ب -يجب أف يتكفر في المدقؽ االستقبلؿ الذىني خبلؿ عممية التدقيؽ.
ت -يجب اأف يبذؿ المدقؽ العناية المينية البلزمو لمقياـ بعممية الفحص ككذلؾ عند اعداد التقرير.

-2معايير العمل الميداني
أ .يجب اف يقسـ التخطيط لمعمؿ الذم سكؼ يقكـ بو المدقؽ كاف يقكـ باالشراؼ عمى مساعدية بطريقة مبلئمو.
ب .يجب اف يقكـ بدراسة كافية لنظاـ الرقابة الداخمية لبلعتماد عمييا عند القياـ باالختبارات .
ج .يجب اف يحصؿ عمى ادلو كقرائف اثبات كافية كمقنعة ,عف طريؽ فحص كالمبلحظة كاالستفسار
كارساؿ المصادقات .
 -3معايير اعداد التقارير
أ .يجب اف يبيف التقرير ما إذا جرل اعداد القكائـ المالية عمى كفؽ لممبادل المحاسبيو المتعارؼ عمييا .
ب .يجب اف يبيف التقرير الثبات في تطبيؽ المبادل المحاسبية كاستم ارريتيا.
ج .يجب اف يبيف التقرير مدل كفاية المعمكمات (االفصاح عف المركز كنتيجة االعماؿ ),أك يعد االفصاح كافيان .
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د .يجب اف يتبيف تقرير المدقؽ رأيو حكؿ القكائـ المالية بشكؿ محايد كمستقؿ  ,كفي حالة عدـ ابداء الرام يجب ذكر
االسباب .
رابعا :مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص نظام الرقابة األدارية وأثار المترتبة في عدم فحصيا-:
يرل اف كؿ مف (الجعفرم  )3 :2116.ك(الخطيب كالرفعي )199: 1998كالمعيد االمريكي لممحاسبيف القانكنييف(:1963

مرقب الحسابات ال يعد مسككالن عف فحص كتقييـ كسائؿ كمقايسس الرقابة االداريو
 )81ك(السباعي كعمرك ) 97 :1999.اف ا

.

النو ييدؼ لتحقيؽ اكبر كفاية انتاجية كضماف لتنفيذ السياسات االدارية عمى كفؽ الخطط المرسكمة كمثؿ ىذا النظاـ اليؤثر
تأثي ار مباش انر في عممية التدقيؽ الذم يضعو المدقؽ لمسير عميو أما اذا كجد المدقؽ لمرقابة االدارية ام تأثير في مدل داللو
السجبلت ك القكائـ المالية مكضكع الفحص كالتدقيؽ فاف عمى المدقؽ اف يدخؿ ىذة المسألو ضمف نطاؽ التدقيؽ.

المبحث الثالث
شرح عينة البحث-:تـ تكزيع  25استبانو عمى مكظفيف الرقابة المالية كاالدارية لغرض التكصؿ الى التقيـ الصحيح
كالمكضكعي لمبحث (مسؤولية مراقب الحسابات عن تقييم نظام الرقابة االدارية) كقد تـ تحميميا عمى اساس النظاـ
االحصائي (. )SPSS

كاف االستبياف يختبر الفرضية االتيو :اف مراقب الحسابات مسؤكؿ عف فحص كتقيـ نظاـ الرقابة االدارية بكافة تفاصيميا

كانكاعيا كمجمكعة عكامؿ منيا( -:الجنس ,العمر  ,الحالو االجتماعية ,المؤىؿ العممي ,الخبره العممية) فبالنسبة ليذة
العكامؿ كانت المعمكمات عف المشتركيف في ىذة االستبانو كاألتي -:
جدول ()1
الجنس
ذكر

16

%64

انثى

9

%36

اقل من  25سنة

3

%12

33-25سنة

4

%16

35-33سنة

3

%12

اكثر من  35سنة

15

%63

دبموم

5

%23

بكالوريوس

15

%63

ماجستير

1

%4

اخرى

4

%16

استاذ جامعي

5

العمر

المؤىل العممي

المينة
%23
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ميني

19

%76

اخرى

1

%4

 5-1سنة

9

%36

 13-5سنة

4

%16

 15-13سنة

6

%24

اكثر من  15سنة

6

%24

العدد ()58

الخبرة العمميو

الجدول من إعداد الباحثين استناداً لنتائج التحميل اإلحصمئي
جدول ( )2
The Scale

موافق بشدة

موافق

3.04

مؤسستكم

النسبة

8%

28%

32%

24%

8%

تعاون مستمر بين الرقابة

التكرار

6

7

4

8

0

االدارية والرقابو المحاسبيو
والضبط الداخمي تحقيق اىداف

يكمل نظام الرقابة االدارية

3.44
النسبة

24%

28%

16%

32%

0

التكرار

3

4

7

11

0

الداخمية

التكرار

2

3

4

9

7
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2.69

0.59

2.36

0.47

موافق

النسبة

12%

16%

28%

44%

0

0.69

محايد

االعمال في اقسام انظمة الرقابة

0.61

غير

5

محايد

وتقيم نظام الرقابو االدارية في

المؤسسة

4

التكرار

2

7

8

6

2

موافق

3

النسبة

0

4%

12%

24%

60%

محايد

2

غير موافق

مراقب الحسابات يقوم بفحص

غير موافق بشدة

لمؤسستكم بكفاءه وفاعمية.

2.12

0.42

غير موافق

1

في تحقيق االىداف المرسومو

Mean

يوجد دور ميم لمرقابو االداريو

التكرار

0

1

3

6

15

األىمية النسبية

العبــــــــــــــــارات

2

مستوى االجابة

1

3

4

5
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تولي المؤسسة لنظام الرقابة
االداريو اىمية خاصة من ناحية
التقييم والتقويم

تفرض معايير التدقيق عمى
مراقب الحسابات فحص وتقيم
نظام الرقابة االدارية

النسبة

36%

28%

28%

4%

0

ان مراقب الحسابات يتمتع

التكرار

4

3

5

10

3

باستقاللية تامة خالل تؤدية
عممو.

يتعرض مراقب الحسابات الى
وتقييم انظمة الرقابة الداخمية

3.88

التكرار

2

5

4

5

9

في المؤسسة.

القانونية عن اىمال فحصو

النسبة

%8

%23

%16

%23

%36

التكرار

11

7

4

3

3

وتقصره في بذل العنايو المينية
الالزمو

النسبة

%44

%28

%16

%12

3

3.10
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0.81

0.62

محايد

المتوسط الحسابي العام

4.04

0.49

موافق

وتقييمو النظمة الرقابة االداريو

2.44

0.78

غير موافق

النسبة

%36

%28

%24

%12

3

ومناقشتو في الجمعية العمومية

يتحمل مراقب الحسابات التبعات

10

3

ضغوطات خارجية خالل فحص

يتم رفع تقرير مراقب الحسابات
9

التكرار

9

7

6

3

2.80

0.56

موافق

8

النسبة

16%

12%

20%

40%

12%

3.88

0.78

محايد

7

التكرار

9

7

7

1

0
موافق

6

النسبة

8%

12%

16%

36%

28%
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يتبيف مف الجدكؿ ( )1الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة اآلتي-:
أ.

يتبيف مف تحميؿ متغير الجنس أف نسبة الذككر ألفراد عينة البحث ىي  %64ككانت نسبة االناث ,%36
كيبلحظ نسبة الذككر ىي ضعؼ نسبة االناث كىذا دليؿ عمى أف العامميف بمينة مراقب الحسابات ىي أكثر
مبلئمة لمذككر كذلؾ تحمميـ المسؤكلية كالضغكطات التي يتعرضكف ليا.

ب .مف تحميمؿ متغير العمر نمحظ أف نسبة أعمار افراد العينة التي أكثر مف  35سنة ىي النسبة األكبر كالتي بمغت
 % 61مف افراد العينة كىذا دليؿ عمى اف العامميف بمينة مراقب حسابات ىـ مف الناس المتزنيف كالذيف لدييـ خبرة
كتجارب في الحياة العممية كالعممية.
ت .يتبيف مف تحميؿ متغير المؤىؿ العممي أف نسبة حممة شيادة الباكالكريكس ىي األكثر كالتي بمغت  %61مف
أفراد العينة ,كأف الصفة الغالبة لمعامميف بمينة مراقب حسابات مف حممة شيادة الباكالكريكس .

ث .يتبيف مف التحميؿ لمتغير المينة أك مكاف العمؿ أف نسبة  %76مف أفراد العينة ىـ مينييف كالعامميف في مجاؿ
مراقب الحسابات ككانت نسبة األكاديمييف كأساتذة الجامعة  ,%21كىذا دليؿ عمى أف العينة تـ انتقائيا بدقة عالية
كأخذ آراء الميتميف بمينة مراقب الحسابات مف أساتذة كمينييف.
ج.

يتبيف عف طريؽ التحميؿ لمتغير الخبرة العممية ىي  %36النسبة األكبر الفراد العينة الذيف لدييـ خبرة أقؿ مف

 5سنكات ككانت نسبة االفراد الذيف لدييـ خبرة مف  5إلى  11سنكات كانت  %16كىي األقؿ كالذيف لدييـ خبرة
مف  11إلى  15سنة كانت نسبتيـ  %24كىي نفسيا الفراد العينة الذيف يممككف خبر أكثر مف  15سنة ,لذا
يتبيف أف ىناؾ تنكع بيف الخبرة الفراد العينة المستجابة كىذا يعطي انطباع جيد عمى أف العينية كانت مف فئات
مختمفة بالخبرة كلتنكع االرائيـ كانعكاسيا عمى اجاباتيـ

كعف طريؽ الجدكؿ ( )2الخاص بتحميؿ اجابات افراد العينة عمى اسئمة االستبانة اتضح اآلتي-:
 .1يتبيف مف الجدكؿ ( )2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ األكؿ ىك ( )2.12كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %42كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (غير موافق)  ,كىذا دليؿ
عمى ضعؼ دكر الرقابة االدارية في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

 .2يتبيف مف الجدكؿ ( )2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ الثاني ىك ( )3.34كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %61كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (محايد)  ,كىذا دليؿ عمى
تفاكت اآلراء بقياـ مراقب الحسابات بفحص كتقييـ نظاـ الرقابة اإلدارية.

.3

يتبيف مف الجدكؿ ( )2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ الثالث ىك ( )3.44كىك أعمى مف المتكسط الحسابي

الفرضي كذك أىمية نسبية  %69كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (موافق)  ,كىذا
دليؿ عمى كجكد تعاكف مستمر بيف جميع الجيات الرقابية لتحقيؽ اىداؼ المؤسسة.

 .4يتبيف مف الجدكؿ ( )2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ الرابع ىك ( )2.69كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %59كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (محايد)  ,كىذا دليؿ عمى
عدـ كجكد التكامؿ التاـ بيف نظاـ الرقابة االدارية كاقساـ الرقابة الداخمية.

 .5يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ الخامس ىك ( )2.36كىك أعمى مف المتكسط الحسابي

الفرضي كذك أىمية نسبية  %47كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (غير موافق) ,
كىذا دليؿ عمى عدـ إيبلء المؤسسة أىمية لمرقابة اإلدارية مف ناحية التقييـ كالتقكيـ .
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 .6يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ السادس ىك ( )3.88كىك أعمى مف المتكسط الحسابي

الفرضي كذك أىمية نسبية  %78كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (موافق)  ,كىذا
دليؿ عمى فرض معايير التدقيؽ عمى مراقب الحسابات فحص كتقييـ نظاـ الرقابة اإلدارية.

 .7يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ السابع ىك ( )2.83كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %56كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (محايد)  ,كىذا دليؿ عمى

تفاكت اآلراء بخصكص استقبللية مراقب الحسابات خبلؿ أداء عممو .

 .8يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ الثامف ىك ( )3.88كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %78كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (موافق)  ,كىذا دليؿ عمى
اتفاؽ افراد العينة إلى أف مراقب الحسابات يتعرض إلى ضغكط خارجية خبلؿ عممية فحص كتقييـ انظمة الرقابة
الداخمية.
 .9يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ التاسع ىك ( )2.44كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %49كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (غير موافق)  ,كىذا دليؿ
عمى عدـ رفع تقارير مراقب الحسابات كمناقشتيا في الجمعية العمكمية.

 .11يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي لمسؤاؿ العاشر ىك ( )4.34كىك أعمى مف المتكسط الحسابي الفرضي
كذك أىمية نسبية  %81كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف درجة (موافق)  ,كىذا دليؿ عمى

ضركرة تحمؿ مراقب الحسابات المسؤكلية نتيجة إىمالو لفحص كتقييـ أنظمة الرقابة الداخمية كعدـ بذؿ عناية مينية

الزمة .

 كعف طريؽ ما تقدـ يتبيف مف الجدكؿ ()2أف المتكسط الحسابي األجمالي ىك ( )3.13كىك أعمى مف

المتكسط الحسابي الفرضي كذك أىمية نسبية  %62كبدرجة قبكؿ عمى كفؽ مقياس ليركت الخماسي ضمف

درجة (محايد)  ,كىذا دليؿ عمى إثبات فرضية البحث كالتي مفادىا أف مراقب الحسابات مسؤكؿ عف فحص
كتقييـ نظاـ الرقابة اإلدارية .

االستنتاجات:
 .1تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينة الى ضعؼ دكر الرقابو االداريو في تحقيؽ االىداؼ المرسكمو لممؤسسة
كاعطاء تأكيد معقكؿ عف مدل صدؽ كعدالو القكائـ المالية.

 .2تشير اجابات المستجيبيف كانت متفاكتو اآلراء بقياـ مراقب الحسابات بفحص كتقيـ نظاـ الرقابة االدارية بكافة
تفاصيميا كانكاعيا اذ ليا تأثير كبير في تعزيز رائية في البيانات المالية لممؤسسة محؿ الفحص كتحقيؽ االىداؼ
المرجكه مف عممية التدقيؽ.

 .3تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اف كؿ مف الرقابة االدارية كالرقابة المحاسبيو كالضبط الداخمي
تعمؿ ككحده كاحدة كىذا يعني كجكد تعاكف مستمر لمجيات الرقابية في تحقيؽ اىداؼ المؤسسة.

 .4تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى كجكد تكامؿ نكعا ما بيف كؿ مف الرقابة االدارية كانظمة الرقابة
الداخمية في المؤسسة.

 .5تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى عدـ إيبلء المؤسسة أىمية لمرقابة االدارية مف ناحية التقييـ كالتقكيـ.

 .6تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اف المؤسسة تفرض معايير التدقيؽ عمى مراقب الحسابات خبلؿ
عممية الفحص كالتقييـ لنظاـ الرقابة الئلدارية.
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 .7تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى تفاكت اآلراء بخصكص استقبللية مراقب الحسابات الخارجي خبلؿ
أداء عممو في المؤسسة.

 .8تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اتفاقيـ بأنو مراقب الحسابات الخارجي يتعرض إلى ضغكطات
خارجية خبلؿ عممية فحص كتقييـ أنظمة الرقابة الداخمية في المؤسسة.

 .9تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اتفاقيـ بعدـ رفع تقارير مراقب الحسابات كمناقشتيا في المؤسسة.

 .13تشير اجابات المستجيبيف مف افراد العينو الى اتفاقيـ بأنو مراقب الحسابات الخارجي يتحمؿ المسؤكلية نتيجة
إىمالو لفحص كتقييـ أنظمة الرقابة الداخمية في المؤسسة كعدـ بذؿ عناية مينية الزمة.
التوصيات:
 .1تعزيز دكر الرقابة اإلدارية كاالىتماـ فييا لدل المؤسسة كذلؾ لتحقيؽ االىداؼ المرسكمو كاعطاء تأكيد معقكؿ
عف مدل صدؽ كعدالو القكائـ المالية.
 .2يجب عمى مراقب الحسابات زيادة فحص كتقيـ نظاـ الرقابة االدارية بكافة تفاصيميا كانكاعيا اذ ليا تأثير كبير في
تعزيز رائية في البيانات المالية لممؤسسة محؿ الفحص كتحقيؽ االىداؼ المرجكه مف عممية التدقيؽ كاالستعانة

لتكنمكجيا المعمكمات كالبرماج الحديثة التي يتطمبيا العمؿ.

 .3زيادة التعاكف كاالتفاؽ بيف الرقابة االدارية كالرقابة المحاسبيو كالضبط الداخمي كالعمؿ ككحده كاحدة مف اجؿ
تحقيؽ اىداؼ المؤسسة .
 .4زيادة التكامؿ بيف كؿ مف الرقابة االدارية كانظمة الرقابة الداخمية في المؤسسة كتبادؿ المعمكمات كالتكاصؿ
المستمر بينيما مف أجؿ زيادة الرقابة عمى سير االعماؿ في المؤسسة.

 .5عمى المؤسسة أف تكلي أىمية لمرقابة االدارية مف ناحية تقييـ األداء كتقكيـ االنحرافات أكؿ بأكؿ كمعالجتيا
كتبلفييا مستقببلن.

 .6ضركرة فرض المؤسسة معايير التدقيؽ المحمية كالدكلية عمى مراقب الحسابات خبلؿ عممية الفحص كالتقييـ لنظاـ
الرقابة الئلدارية مف أجؿ زيادة الثقة بالمعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية .

 .7ضركرة استقبللية م ارقب الحسابات الخارجي خبلؿ أداء عممو في المؤسسة كعدـ تأثيره بالعبلقات الشخصية خبلؿ
تأدية عمموُ.
 .8مراقب الحسابات الخارجي يجب عدـ يتعرضوُ إلى ضغكطات خارجية كداخمية خبلؿ عممية فحص كتقييـ أنظمة
الرقابة الداخمية في المؤسسة.
 .9ضركرة رفع تقارير مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة كمجمس إدارة المؤسسة كمناقشتيا كذلؾ لمتكصؿ لمحقائؽ
عف المركز المالي لممؤسسة.
 .11عمى مراقب الحسابات الخارجي بذؿ عناية مينية الزمة خبلؿ عممو كتحممو المسؤكلية نتيجة إىمالو لفحص كتقييـ
أنظمة الرقابة الداخمية في المؤسسة.
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