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الملخص

المؤسساتفيالماليواألداءالداخلیةالرقابةأنظمةبینعالقةإقامةإلىوسعتالدراسةحققت

بینماالرقابةوأنشطةالداخليوالتدقیقالرقابةبیئةمنظورمنالداخلیةالضوابطإلىوالنظرالحكومیة.

البحثوضحلذلكالمالي.لألداءكمقاییسالتقاریروإعدادوالمساءلةالسیولةعلىالمالياألداءیركز

أنظمةبینمھمةعالقةھناكوأنعوائقوجودمنالرغمعلىتعملالداخلیةالرقابةأنظمةأنإلى

الرقابة الداخلیة واألداء المالي في المؤسسات الحكومیة.

الصناعیةالشركات،المحاسبیةالمعلوماتنظام،الموظفینأداء،الداخلیةالرقابة:المفتاحیةالكلمات

الصغیرة والمتوسطة ، األردن.

Abstract

The study investigated and sought to establish a relationship between internal

control systems and financial performance in government institutions. Looking

at internal controls from the perspective of the control environment, internal

audit and control activities, while financial performance focused on liquidity,

accountability and reporting as measures of financial performance. Therefore,

the research indicated that internal control systems work despite the presence
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of obstacles, and that there is an important relationship between internal control

systems and financial performance in government institutions.

Keywords: internal control, employee performance, accounting information

system, small and medium industrial companies, Jordan.

المقدمة

والتھدیداتالفرصواالستجابةوالنمووالبقاءوالربحیةبكفاءةالعملعلىالقدرةھوالمالياألداء

أنظمةبقدرالداخلیة.الرقابةألنظمةوكورترايتعریفإدأعتمدالدراسةألغراضالبیئیة

الرقابةأنظمةستقتصر،الدراسةھذهأجلمن،ومتعددواسعنطاقعلىالداخلیةالرقابة

یتمكذلكسیكونالمالياألداءبینماالرقابةوأنشطةالداخليوالتدقیقالرقابةالبیئة؛علىالداخلیة

استثمرتالتقاریروإعدادوالمساءلةللسیولةالثالثةالنظروجھاتمنأساسيبشكلإلیھاالنظر

الرقابةأنبحجةالماضيالعقدمدىعلىالداخلیةالرقابةنظمجودةتحسینفيبكثافةالمنظمات

جودةعناإلبالغالمنظماتمنالعدیدمنیطلبعمل.جیدةنتائجإلىتؤديالجیدةالداخلیة

التأكیدات.ولشھاداتھممحدددعمتطویرعلىوإجبارھم،المالیةالتقاریرإعدادالداخلیةالرقابة

أنظمةعلىالحفاظالضوابط:فعالداخليتصمیمفياإلدارةتساعدالتالیةالخمسةاألھداف

وتحسین،األصولحمایة،المناسبالوقتفيالموثوقةالمعلوماتإعدادوضمان،موثوقة

لكفاءةفعالةالمالیةالتقاریرموثوقیةواالحتیالاألخطاءواكتشافومنع،الموارداستخدام

صحیحبشكلبھاومصرحمناسبةالدفاترومسكالمعامالتذلكلضمانالداخلیةالرقابة

أنجًداالمھممن،ذلكعلىعالوةالمحدد.الوقتوفيكاملة،صحیحبشكلومسجلةوصالحة

نوعیة،عامبشكل،ذلكومعالمحاسبیةالمعلوماتعناإلفصاحعادلبشكلالمنظماتتلخص

الرقابةأنظمةتطبیقوسیؤديالمؤسسةبأنعامتصورھناكالداخلیة.الرقابةبآلیةیتأثرالتقاریر

الرقابةأنظمةبأنعاماعتقادأیًضاإنھأداء.الماليالوضعتحسینإلىدائًماالمناسبةالداخلیة

تقاریرظھورإلىیؤديوكذلكالتقاریرإعدادعملیةتحسینصحیحبشكلالموضوعةالداخلیة
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التيتلكھياألداءمقاییسمناسبھذالـوفقًاالكیان.إلدارةالمساءلةوظیفةیعززمماموثوقة

الداخلیةالرقابةتضمناالستراتیجیة.أھدافھمتحقیقنحوأعمالھاتوجیھمنالمنظماتتمكن

التيبھاالمعمولواللوائحللقوانینواالمتثالاإلبالغالمالیةوموثوقیةالعملیاتوكفاءةفعالیة

،االحتیالعملیاتمنععلىالشركةیساعدالسلیمالداخلیةالرقابةنظامفإن،الشركة.لھاتخضع

یضمنألنھالسیطرةالداخلیةاستخدامعلىاألعمالوحداتزیادةشجعتالفاقد.وتقلیلاألخطاء

السجالتودقةاكتمالسیاسات.الداخليااللتزامذلكفيبمالألعمالوفعالمنظمإجراء

حالةفيإالتحقیقھایمكنال،المعلوماتالمناسبالوقتفيالمالیةالبیاناتوإعدادالمحاسبیة

تصمیمعلىجزئیًاأرباحھازیادةعلىالمؤسسةقدرةتعتمدمناسب.داخليرقابةنظاموجود

یوجدالأنھحینفيالمالیةوالتقاریرالمحاسبةعلىوضعتھاالتيوالضماناتالعملیاتوفعالیة

مادیةأخطاءعلىتحتويأبًداتكونلنالمالیةالتقاریرأنتماًمایؤكدأنیمكنعمليرقابةنظام

بشكلاإلبالغیقللأنیمكنالمالیةالشؤونعلىالداخلیةللرقابةفعالنظاموھو،تحریفاتأو

التعلیممؤسساتالمالیةالقوائمالشركةفيالدقةوعدمالتحریفاتھذهمثلمخاطرمنكبیر

دبلومعلىللحصول،أومعینمجالفيمعارفھملتعزیزالناسإلیھیذھبالذيالمكانھيالعالي

فيالفنیة.والمدارسوالجامعاتالكلیاتتشملھذهودكتوراه.ماجستیرودرجةعلمیةودرجة

باستخدامالبحثللقیامالبرلمانعنصادرقانونبموجبالعامةالمؤسساتإنشاءیتم،كینیا

یشكلمناألساسيالغرضالتخصصات.مختلففيالمؤھلینالموظفینمنمتنوعةمجموعة

خاللھمنوالتدابیرالبحثأھدافتحدیدأساسھعلىیتمالذياألساسواإلرشادوالتوعیةالبحث

Hayes(الداخلیةالرقابةأنظمةاألھدافھذهتحقیقتحدیدیتمالتي et al., 2005.(

مشكلة البحث

القیامأوأداءعلىالقدرةفيالمؤسسةثقةتخلقالفعالةالداخلیةالضوابطفإنللمشكلةعرض

التقاریرإعدادعملیاتوتعزیزمراقبةخاللھامنوالخسائراألخطاءویمنعمعینةبمھمة

التنظیمیة والمالیة وكذلك ضمان االمتثال للقوانین واللوائح ذات الصلة.
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أھمیة الدراسة

الماليواألداءالرقابةنظامداخلیةعالقةھناككانتإذاماتحدیدإلىالبحثیةالدراسةھذهتھدف

داخلالثغراتتحدیدفيمفیدةستكونالدراسةھذهنتائجفإن،وھكذاالحكومیة.للمؤسسات

أنظمة الرقابة الداخلیة.

تعریف الرقابة الداخلیة

تنفیذأجلمناإلدارةأنشأتھاالتيالمالیةوغیرالمالیةللضوابطكاملنظامأنھاعلىتعرف

السجالت.ودقةاكتمالوتأمیناألصولوحمایة،فعالةوبطریقةمنظمبشكلالمؤسسةأعمال

رقابةنظامأليفعالبشكلوعاملةموجودةأدناهمناقشتھاتمتالتيالمكوناتتكونأنیجب

ملفألنھھذاالمنظمة.إلدارةالرئیسيالجانبھيالتحكمبیئةالتنظیمیةاألھدافلتحقیقداخلي

االقتصادیة).الوحدةفيالداخليالتدقیقبأھمیةیتعلقفیمااإلدارةوسیاساتللموقفانعكاس

فيالتحكمبیئةتساعدالھیكلوتوفیرالداخلیةللرقابةاألخرىاللمكوناتاألساسفھو،ذلكومع

للكیانالداخلیةالضوابطنظامجودةأیًضاالتنظیمیةالعملیةداخلاألنشطةاالحتیالمستوىتقلیل

لمؤسسةمناسبةرقابةبیئةتوفیرفإن،لذلكبھمالخاصةالتحكمبیئةونوعیةوظیفةعلىتعتمد

المخاطروتحلیلتحدیدھوالمخاطرتقییمعملیاتھم.لـفعالیةبالنسبةللغایةضروريأمرعامة

أنھعلىالمخاطرتقییمعرضمماثلة،بصورةاإلدارة.أھدافبـتحقیقالمرتبطةالصلةذات

عادلعرضھاسیتمالتيالمالیةالبیاناتبإعدادالصلةذاتالمخاطرإدارةوتحلیلتحدیدعملیة

بعنایةالخطرمستوىتحدیداإلدارةعلىیجبالمقبولة.العامةالمحاسبةمبادئمعیتوافقبما

علىیتعین،لذلكمحددة.الداخلمستویاتفيالخطرھذاعلىالحفاظمحاولةویجب،قبولھلیتم

اإلجراءاتاتخاذأجلمنبھایمرونالتيمتكرربشكلالمخاطرمستوىتقییمالعامةالمؤسسات

Whittington(الالزمة and Pany, 2001.(

أنشطة الرقابة

كیففقطلیستحدیدعلىالجوانبھذهفياإلجرائیةالتوجیھیةوالمبادئالسیاساتتوثیقیساعد

العامةالمالءمةفحصللمراجعینكافیةمعلوماتتوفیرأیًضاولكنالرقابةأنشطةتنفیذیتم
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اإلجراءاتجمیعاتخاذھذهالتحكمأنشطةتضمن.المالیةاإلدارةممارساتعلىالرقابةلتصمیم

أنشطةعلىمثالالتنظیمیة.األھدافتحقیقیتمبحیثالمخاطرمعالجةإلىتھدفمعالالزمة

المصرفیةالتسویات،النقدیةلإلیصاالتالیومياإلیداع،الواجباتبینالفصلیشمل؛التحكم

الھویةتحدیدعملیةإلىواالتصاالتالمعلوماتتشیرالمخزون.منللتحققوالحدالوصول

أھدافلتحقیقبالترتیبزمنيإطاروفيمناسبةبطریقةالصلةذاتالمعلوماتوتوصیلوالتقاط

داخلالمعلوماتمعأوسعبمعنىاالتصاالتتحدثأنیجبفعالة،ذلكومعالمالیةالتقاریر

أقسام مختلفة من المنظمة معظم المؤلفات الحدیثة عن نظام الرقابة الداخلیة.

،النظاممكوناتالداخلیةالرقابةضوابطمنكواحدةواالتصالبالمعلوماتالمعنیةاألطرأعطت

أنیجب،ثمومنالمستویاتجمیععلىالمنظمةداخلھاالعملعالقةعلىالتأثیرفيألھمیتھا

بتنفیذللموظفینالسماحأجلمنبأكملھاالمنظمةأنحاءجمیعفيالتواصلالمعلوماتھذهتكون

إلىبحاجةالداخلیةالرقابةأنظمةأنعادةالمقبولمنالھدف.بتحقیقیتعلقفیماالمسؤولیات

أنعلىتأكیًدایوفریراقبالوقت.بمرورالنظامأداءوفعالیةجودةتقییمأجلمنالكافیةالمراقبة

مراقبةأنأیًضاالفور.یالحظعلىتحدیدھایتماألخرىوالمراجعاتالتدقیقعملیاتنتائج

كانإذاماتحددالمراقبةفإن،ثمومنالداخلیةالضوابطلـنظامالفعالاألداءتضمنالعملیات

قبلمنفعالبشكلاإلدارةوتنفذھاصممتھاالتيواإلجراءاتالسیاساتتنفیذالیتمأمذلك

,Xu(الموظفین 2015.(

األداء المالي

عملیاتلجمیعالمتراكمةالنھائیةالنتائجالتنظیمياألداءیشملالمحمديوعبدجیریتبحسب

للتعلیمالعامةالمؤسساتفياألداءمقاییستكونأنیمكنالمالیةاألمورالمنظمة.عملوأنشطة

,Hitt(مالیةغیرأومالیةالعالي et al, المالياألداءلتحسینفاعلیةاألكثرالطریقة).1996

المالیةالرقابةأنظمةعلىتحسیناتإدخالخاللمنواالحتیالالمخالفاتمستوىتقلیلھي

نحوأعمالھالتوجیھالمنظماتتمكنالتيتلكھيالمناسبةاألداءمقاییسأنیحللشركة.الداخلیة

الموضوعیةأوبالذاتیةإمایقاساألداءأنسولومانیؤكدوبریناناالستراتیجیةأھدافھاتحقیق
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بیاناتالنوعیةالبیاناتجمعفيصعوباتالذاتیةبالمقاییسالخاصةالحججتتضمنالمعاییر؛

طرقفياالختالفاتعنالناشئةالبیاناتھذهمثلموثوقیةومعالصغیرةالشركاتمناألداء

مماأكثرخدمةأوسلعةمقابلالمال"مقابل"القیمةتدفعالالشركات.تستخدمھاالتيالمحاسبة

والكفاءةالتكلفة)(تقلیلباالقتصاداالھتمامیعنيالعاماإلنفاقوكذلكتوفرھاأوجودتھاتبرره

بأقلالمناسبةالخدمةتقدیمفيوفعالیةبكفاءةمواردھماستخداممنالتأكدإلىالمساھمون(الناتج

اعتبارهببساطةیمكنمستدامةربحیةالمرجوة.للنتائجكامل(تحقیقوفعالیةتعظیم)تكلفة.

المصاریفیتجاوزتجارينشاطمنالمكتسبةاإلیراداتمقدارعندتتحققمستمرةمالیةمنفعة

الدخلصافيلتحسینفاعلیةاألكثرالطریقةنشاط.علىللحفاظالالزمةوالضرائبوالتكالیف

المالیةالرقابةأنظمةعلىتحسیناتإدخالخاللمنواالحتیالالمخالفاتمستوىتقلیلھي

ذلكمنوالتأكدمنتظمبشكلالشركةجوانبجمیعمراجعةاإلدارةعلىیجبللشركةالداخلیة

علىتجاريقراركلیحتويالربحیة،وزیادةالشركةتعزیزشأنھامنداخلیةضوابطوضع

ھذهفيالقویة.الداخلیةالضوابطخاللمنالمخاطریتحققھذهتخفیفأوتجنب؛مخاطر

,Mawanda(األداءلـقیاساألصولعلىالعائداستخدامسیتم،الدراسة 2008.(

الرقابة الداخلیة واألداء المالي

تعزیزإلىاألولالمقامفيالداخلیةالتدقیقعملیاتذلكفيبماالداخلیةالرقابةأنظمةتھدف

مقدميبینالمساءلةزیادةخاللمنمباشرغیرأومباشربشكلسواء،المالياألداءموثوقیة

المنظمة.مستوىعلىبكثیرأوسعغرضلھالداخلیةالرقابةفإنلذلكمنظمةفيالمعلومات

إلیھالموكلةالمسؤولیاتتنفیذفياإلدارياألداءجودةتقییممستقلةوحدةالداخلیةالضوابطتوفر

مكانھفيمنظمالرقابةتدابیرللربحیة.رئیسیًاعدًوااالحتیالیعدأفضل،إیراداتتحقیق

الربحیة.أجلمنجوملفإنشاءإلىیؤديممااالحتیال،وقوععلىوالقضاءواكتشاف،لتجنب،

والموارداألصولحمایةخاللمنلمنظمةوالنموالربحیةالفعالالداخلیةالرقابةنظامیدعم

أوتقلیلأومنععلىالقويالداخلیةالرقابةنظامیساعدالخسارة.حاالتتجنبوبالتاليالعامة

الفعالالداخلیةالرقابةنظاممربحةعملیةعلىتؤثرتحدثقدالتيالمخاطرعلىالقضاءأونقل

6



الداخلیةالرقابةأنظمةتساعدوالخدمات.السلعوعملیاتاإلنتاجخطفيالكفاءةوعدمالھدریمنع

فيالشراءطلبالعواملتبریرعلىتساعدالتيالجودةشراءإجراءاتوتنفیذصیاغةفيالفعالة

ینتجالذياألعمىالطلبمنالربحیةیعززسوفھذااألسعاروبأقلوالكمیةالمناسبالوقت

رقابةنظاملدیھایكونأنمنظمةفيوقسمقسمشخصلكلجًدامھمإنھوالھدر.الخسارةعنھ

أاستمراردعموبالتاليالحلقاتوثقوبالمنظمةدخلتسربمنعفيالمشاركةوھوفعالداخلیة

Donald(للشركةاألخرىالعامةوالغایاتواألھدافوالنموالربحیة & Delno, 2009.(

نظریة الوكالة

"وكیًال،بصفتھمادیفیسحددھاوقداالجتماعوعلمالنفسعلمإلىاإلشرافنظریةجذورتعود

تعظیمیتم،بذلكالقیامخاللمنألنھ،الشركةأداءخاللمنالمساھمینثروةویزیدیحمي

علىتؤكدالاإلشرافنظریةفإن،الوكالةنظریةعكس".علىللمضیفالمرافقوظائف

منكجزءأھدافھمدمج،كمشرفینالعلیااإلدارةدورعنباألحرىولكنالفردیةمنظور

النجاحتحقیقعندوالتحفیزبالرضاالمشرفونیشعرذلكالوكالةمنظوریقترحالمنظمة.

یقمعاقتصاديككائناألشخاصأوالموظفإلىالوكالةنظریةتنظربینمابأنھیجادلالتنظیمي

تمّكنالتيالھیاكلأھمیةھذهاإلشرافنظریةتدركأخرىناحیةمن،الخاصةالفردتطلعات

أوالموظفینموقفعلىیشددالثقة.علىالمبنیةاالستقاللیةمنقدرأقصىویقدمالوكیل

،الواقعفيالمساھمین.عائداتتعظیمیتمبحیثاستقاللیةأكثربشكلللعملالتنفیذیینالمدیرین

إلیھمیُنظرأنأجلمنالمھنیةحیاتھمأیًضایدیرونوالمدیرینالتنفیذیینالمدیرینأنیؤكدون

إلىالتمویلبإعادةالمدیرونیقومأنیدعيبینما،لمنظمتھمفعالینمضیفینأنھمعلى

المستقبليالتمویلسوقإلىالدخولإعادةمنیتمكنواحتىطیبةسمعةلتأسیسالمستثمرین

)Jussi & Petri, 2004.(

والمخاطرالمعلوماتتناسقعدم(تقلیلالوكالةمشاكلمنللحدالمتكبدةالتكلفةأیًضاذكر

یوجدحیثالشركةإدارةفيالمشاركةمباشرةأصحابھایكونعندماأقلالمصاحبة)األخالقیة

سبقماعلىویترتبوالمخاطر.النموبفرصاالھتمامالمالكینالمدیرینبینطبیعيتوافق
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إلىالحاجةعلىتؤكدوالتماًماالنقیضعلىفھي،الوكالةنظریةعكسعلىتلكالوكالةنظریة

تتحسنالعائداتأنكذلكداخليتدقیقوظیفةإنشاءتشملوالتيالوكالةأوالمراقبةتكلفةتحمل

أنیجباإلدارةأنیعنيممامنفصلةمنبدالًمجتمعةنظریاتكلیھماعلىالحصولخاللمن

العلیاالمؤسساتمدیريأنبحقیقةالدراسةتدعمستیواردنظریةالدراسةھذهفيالتوازن.تحقق

ھؤالءفيوالموظفینوالمستھلكینوالدائنینوالموردینللمساھمینوكالءبمثابةالتعلم

Jensen(المؤسسات & Meckling, 1976.(

نظریة المحاسبة اإلیجابیة

تمیلالتيبحثمعیاري.بحثأوإیجابيبحثإماأنھاعلىتصنیفھایتم،المحاسبيالبحثفي

النظریاتتسمىابحاث.إیجابیةأنھاعلىتصنیفھایتممعینةلظواھرتفسیراتوإیجادالتنبؤإلى

علىعادةًالنظریاتمناألنواعھذهتعتمد.اإلیجابیةالنظریاتالبحثھذابمثلالمرتبطة

علىالمالحظات.منمزیدخاللمنوتحسینھااختبارھایتمتجریبیایمكنوالتي،المالحظات

النظریاتمنالنوعھذاالمالحظات.إلىتستندالالنظریاتاألخرىاإلیجابیةالنظریاتعكس

أوصفتوفیرإلىالمعیاریةالبحثنظریاتتھدفالباحث.معتقداتعلىبناءومتأسسمعیاري

یستخدمالبحثھذاألن،إیجابیةنظریةمنالبحثھذاینطلقمعینةممارسةممارسةلكیفیة

نفسھااإلیجابیةالمحاسبةنظریةتطویرتمالشركاتاستدامةممارساتللتفسیرتجریبیةبیانات

إنھاالمحاسبیة.الممارساتبشرحتھتماإلیجابیةالمحاسبیةالنظریةأنعلىتنصالذيبواسطة

طریقةمعینًاشیئًاتستخدملنالشركاتوأيسوفالتيبالشركاتوالتنبؤلشرحتصمیمھتم

النظریةتستند".استخدامھاالشركةعلىیجبالتيالطریقةعنشیئًاتذكرالولكنھامحاسبیة

سوفاألفرادوأنالذاتیةبالمصلحةمدفوعةالفردیةاإلجراءاتجمیعأنافتراضعلى

"منثرواتھمزیادةإلىاإلجراءاتفیھستؤديالذيالحدإلىانتھازیةبطریقةدائًمایتصرفون

مكانھافيآلیاتوضعإلىستسعىالمنظماتأناإلیجابیةالمحاسبیةالنظریةتتنبأالمنظورھذا

الشركةمدیريمصلحةلمواءمةضروريھذافائدة.تحركھاالتياإلجراءاتمنللحدالصحیح

المتعلقةالمشاكلمعالتعاملتكالیف(المبادئ).الشركةأصحابخارجذلكمع(الوكالء)
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Deegan(المراقبة""تكلفةباسمإلیھایشارالمناسبةاآللیاتوتثبیتالعالقةبالوكالة and

Unerman, 2006.(

نظریة اإلسناد

األحداثالناسیفسركیفتستكشفاالجتماعيالنفسعلمفينظریةھياإلسنادنظریة

اإلسنادنظریةباستخدامدراساتوالسلوكیاتاألحداثإلىاألسبابتنسبوكیفوالسلوكیات

أنھیؤكدوالسلوكیات.األحداثلشرحبیئةاالجتماعيالمجالفيالمعلوماتاستخدامتدرس

معین،ظرففيمختلفبشكلیتصرفواأنمشابھینألشخاصیمكنكانالمقیمونیعتقدعندما

المقیمینعندأخرى،ناحیةمنالشخص.إلىنتیجةعنالمسؤولیةإلسنادیمیلون(المقیمون)ھم

إلىالمقیمونویمیلمشابھ،بشكلسیتصرفونكانواالمشابھیناألشخاصأنالمقیِّمونیعتقد

بینماالتصرفاتأوالداخلیةالصفاتإلىتشیراألولىالحالةالوضعنتیجةعنالمسؤولیةاإلسناد

,Shah(الظرفیةأوالصفاتالخارجیةالصفاتإلىالثانیةالحالةتشیر األدبیاتتُظھر).2000

إلىسلوكھموعزوالمیولالنزعةإلىاآلخرینسلوكعزوإلىیمیلونالناسأنالسابقة

من،وبالتالينفي.المرصودالسلوكیكونعندماھذا،األحیانمنكثیرفيالظرفیةالظروف

تصرفكنزعةاإلیراداتتولیدالداخلیةالرقابةاكتشاففيالفشلالمقیمونیستنتجأنالمتوقع

عرضةأكثرھمالمراجعینأنوجدمھملون.المدققونذلكتستنتجوالتيالمدققجانبمن

انخفاضإلىتؤديأنشأنھامنالتيالشائعةاالختالساتاكتشاففيفشلواعندماللمقاضاة

المدققآخرین.مدققینقبلمناالحتیالاكتشافالممكنمنكانأنھالمقیِّمونویعتقد،اإلیرادات

أكثرالمدققونیكونذلكتوقعتالتيدراسةخاللمناالحتیالاكتشافعنالمساءلةتوسیعتم

حدوثحددواأنبعداالحتیالالكشففيالمدققونیفشلعندماالمقیّمینقبلمنللمساءلةعرضة

التدقیقفشلعندالمدققینمسؤولیةفيزیادةیُظھردراسةنتیجةاحتیال.خطرأنھعلىاالحتیال

للتحقیقإجراءاتوأجرىاالحتیالمخاطرأحدباعتبارهاالحتیالارتكبالمدققونحددأنبعد،

نظریةفإن،وبالتالي.Reffettتوقعاتتدعمالنتائجمخاطرة.تحدیدهتمالذياالحتیالفي

أنالمتوقعمنلذلكمراقبة.الداخلیةالشركاتفعالیةعناإلبالغإلىالمدققینتدعواإلسناد
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الداخلیةالضوابطوتنفیذتصمیموتقییموضعفيالداخلیةللضوابطأفضلفھًماالمدققونیكتسب

تقلیصوربماالمدققینالعتمادضروریاھذایعتبرالداخلیة.الضوابطفعالیةالتشغیلواختبار

استخدامللمقیمینیمكنالمطلوبة.اإلیراداتلتولیداألخرىالموضوعیةالتدقیقإجراءات

بالرقابةالمتعلقاالحتیالاكتشاففيالمدققونفشلإذااإلھماللتحدیدكأساسالمراجعةعملیات

حدوثعندأنھتقترحأنھاحیثمنبالدراسةصلةذاتالنظریةھذهیحدث.قدالذيالداخلیة

،العامة"الحراسة"مسؤولینكونھم،والمدققینللمساءلةالمحددةاألطرافعقدیجب،االحتیال

تقدیمھتمالذيالمستوىدونتدقیقخدماتتحدیدالمقیّمینإذاللمساءلةیخضعواأنالمرجحمن

)Reffett, 2007.(

نظام الرقابة الداخلیة واألداء المالي في المؤسسات العامة

العدیدتواجھكینیا.فيالعاليالتدریبمؤسساتفيالمالياألداءعلىالداخلیةالرقابةنظامتقییم

إغالقإلىقصوىحاالتفيأدىالذيالمالياألداءالفقركینیافيالعامةالمؤسساتمن

فيالتحقیقإلىالدراسةسعت،لذلكلتشغیلھا.الالزمةالمواردامتالكمنالرغمعلىبعضھا،

تجاھلھ.تماآلنحتىلھاكانالتيالداخلیةالضوابطمنظورمنالمالياألداءضعفاستمرار

مؤسساتفيالماليواألداءالداخلیةالرقابةبینالعالقةإقامةھوالدراسةمنالعامالھدفكان

أشارتالتنمیة.ودراساتللبحوثاألفریقيالمعھدعلىیقتصرالدراسةكینیا.فيالعاليالتعلیم

فيالمالیة.واإلدارةالرقابةداخلیةعالقةبالفعلھناكأنیرونالمستجیبینمعظمأنالنتائج

أنالمرجحمنالداخلیةللرقابةحكیمةاستراتیجیاترسختالتيالمؤسساتفإن،ذلكضوء

ذاتاألمورمنوغیرھاالمالیةاحتیاجاتھمتلبیةوبالتالي،أفضلبشكلالمالیةشؤونھمیدیروا

,Ndifonتقریبًا(بسالسةااللتزاماتالصلة المؤسساتمعظمأنإلىالدراسةوخلصت.)2014

الموظفین.فيكبیرنقصمنیعانيكانالذيالتدقیققسمداخليتدریبلھاكانالتدریبیة

للمؤسسةالمالياألداءالداخلیةالمراجعةإدارةلـتحددالوظیفيالمالكأنإلىالباحثوخلص

التعلیممؤسساتفياألداءوالمالیةالداخلیةالرقابةأنشطةبینالعالقةلتأسیسسعىالمعنیة

.Akamkpa،التعلیمالحكومیةریفركروسكلیةھيالدراسةمنطقةنیجیریا.فيالعالي
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یتعلقفیماإدارة.المسؤولینكبارقبلمنفیھاالبدءیتمالكلیةأنشطةجمیعأنالدراسةوكشفت

والحساباتالمالیةقسمفيللدورواضحفصلھناكأنالدراسةوجدت،الرقابیةباألنشطة

كماالمرؤوسون.بھیقومالذيالعملعلىبانتظامیشرفالكلیةفياألعلىوالمسؤولبالمؤسسة

تظھرالخارجیین.المراجعینقبلمنسنویًاتدقیقھایتمللمؤسسةالمالیةالبیاناتأندراسةوجدت

واألداءالداخلیةالرقابةأنشطةبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدالأنھكذلكالدراسةنتائج

جمیعفيمناسبةوأرصدةبضوابطالتحقیقیوصيتعلیم.ریفركروسوالیةلكلیةالمالي

السرقاتمنللحدوفعالةفعالةأمنیةشبكةھناكتكونأنیجبالمعامالت.المالیةالشؤون

Whittington(والممتلكاتللحیاةتھدید،المتكررة & Pany, 2001(.

تنظیم تدریب منتظم للموظفین على آلیة المراقبة

المالیةالتقاریرمجاالتفياألھدافتحقیقالمعالجةفيالداخلیةالضوابطشمولیةعنیتحدثان

أیًضاتشملالداخلیةالرقابةأنإلىكذلكوأشارواواللوائح.القوانینلھاواالمتثالوالعملیات

والتحلیالتاإلدارةمستویاتمختلفعلىوتوزیعھامنھاوالتحققالحالیةالتقاریرإعدادبرنامج

األنشطةمنمتنوعةمجموعةعلىالسیطرةعلىالحفاظمنالتنفیذیینالمدیرینتمكنالتي

استخداملیشمل؛الداخلیةالرقابةأجھزةیذكرونكبیرة.مؤسسةفيتنفیذھایتمالتيوالوظائف

الوقتودراساتالتدریبوالموظفینالتفتیشومختبراتاإلنتاجومعاییرالمیزانیةتقنیات

الكیان.وإدارةملكیةبینالطالقیتطلبالشركاتقانون،حسبأخرى.أموربینمنوالحركة

الموكلةالمواردباستخداممطالبونالمدیرینالمدیرین.أیديفيمواردھمأصحابیعھدماعادة

إدارتھمنتائجفيالمالكینإلىتقاریرھمالمدیرونیقدمماعادةالكیان.أھدافتعزیزفيلھمإلیھم

تكشفالتيھيالمالیةالبیاناتھذهصیاغات.ماليیسمىوسیطخاللمنإلیھمالموكلةللموارد

مالیةتقاریرلتقدیمآلیةتوفرالمؤسساتمواردتخطیطأنظمةیوحناللكیان.المالياألداءعن

إبالغیتمالتيالمالیةالمعلوماتوموثوقیةدقةلضمانمصممةمدمجةضوابطمعودقیقةسریعة

Azmi(بھاالمساھمین & Sri, 2020.(

تحلیل تأثیر الرقابة الداخلیة
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ھوالدراسةمنالھدفالمحددكینیا.فيالسكرقصبزراعةلشركاتالمالياألداءبشأنأنظمة

كانالسكر.قصبزراعةلشركاتالمالياألداءعلىالداخلیةالرقابةنظاممكوناتتأثیرتحدید

والرقابةالمعلوماتونظامالمخاطرتقییموعملیةالرقابةببیئةتتمیزالداخلیةالرقابةنظام

تظھرالفائض.أوالربحیةوالھدفوتحقیقوحدةلكلبالتكلفةالمالياألداءتمیزبینمااألنشطة

قصبزراعةلشركاتالمالياألداءزیادةیساعدالداخلیةالرقابةنظامأنأیًضااالنحدارنتائج

وجدداخلي؛التالیةالتوصیاتتقدیمتم،الدراسةواستنتاجاتنتائجأساسعلىالمائة.فيالسكر

لشركاتحاجةھناكثمومنالسكرقصبأداءعلىإحصائیًاإیجابيتأثیرلھالتحكمنظامأن

,Al-Waeli(لتحسینھاالسكرقصبزراعة 2020.(

نظام الرقابة الداخلیة

تخضعكذلككانتأنھاإال،مغزىذاتنتائجعنأسفرتالدراسةأنحقیقةمنالرغمعلى

منالمالياألداءعلىالداخلیةالرقابةبیئةتأثیرالبحث.منلمزیدسبًالتوفرالتيالقیودلبعض

,Saleemi(المالیةلألوراقنیروبيسوقفيالمدرجةالشركات منالھدفكان).2008

نیروبيسوقفيونقلتللشركاتالمالياألداءعلىالداخلیةالرقابةبیئةتأثیرتحدیدھوالدراسة

الداخلیةالرقابةبیئةبینالعالقةإیجابیةداللةذاتھناكأنإلىالنتائجأشارتالمالیة.لألوراق

ستؤديالسلیمإنفاذلدیھاالتيالمؤسسةتلكعلىتنص،نتائجمعتؤكدوالتيالماليواألداء

الرقابةبیئةتعزیزبضرورةتوصي،لذلكالمالي.األداءتحسینإلىدائًماالداخلیةالرقابةأنظمة

المالیة.لألوراقنیروبيبورصةفيالمدرجةللشركاتالمالياألداءالتحسینلزیادةالداخلیة

كشفتكینیا.فيالتصنیعشركاتلشركةالمالياألداءعلىالداخلیةالضوابطتأثیرفيبالتحقیق

الضوابطوظائفمنواحدةباعتبارھاالرقابةبیئةلدیھاالتصنیعشركاتمعظمأنالنتائج

Theofanis(للشركاتالمالياألداءعلىكبیربشكلتؤثرالتيللمؤسسةالداخلیة et al,

والمالیةالمحاسبیةاإلدارةنظمتنفیذعلىتدریبھمتمالموظفینأنأیضاالنتائجوكشفت).2011

أنالتحلیلیظھراالنحدارمناإلحصائیةالنتیجةوحمایتھا.التنظیمیةاألصولتحدیدواألمن

الدراسةتوصيكینیا.فيالتصنیعشركاتأداءوالمالیةالداخلیةالرقابةبینإیجابیةعالقةھناك
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منمتینةأسسوعلىباستمرارالخارجيالمدققتحدیثیتمأنیجبوالداخلیةمنكالبأن

فيومھاراتھممعارفھمتعزیزأجلمن)IFRS(التقاریرإعدادومبادئمعاییرالدوليالتمویل

Amudo(المعاصرةبالقضایادائماطالععلىوإبقائھاالمحاسبیةالممارساتتطبیق &

Inanga, 2009.(

أھمیة التنظیم الجید

رومانیا.فياالئتمانیةالمؤسساتوبالتالي،المصرفيبالقطاعیتعلقفیماالداخلیةالرقابةنظام

بین،الدوریةاالجتماعاتعلىیعتمد،المستمرالتعاونأناالستطالعإجاباتتحلیلكشف

األمنیةالضوابطتنفیذوكفایةوجودفيقسمالفعالالداخليالتدقیقتمیز،البنكھیاكلجمیع

كشفتالمصرفي.القطاعالسعودیةالعربیةالمملكةفيالمحوسبةالمحاسبیةالمعلوماتألنظمة

مكانھا.فيكافیةأمنیةضوابطلدیھاالسعودیةالبنوكمنالعظمىالغالبیةأنالدراسةنتائج

المعلوماتألنظمةأفضلتأمینًابذلكالقیاممنوالممارسینالبنوكمدیريأیًضاالنتائجوتمكن

المحاسبیة المحوسبة الخاصة بھم ودعم األمن لتكنولوجیا المعلومات لنجاح.

العالقةحولمختلطةنتائجمراجعتھمتمتالذینالمتعلمونأظھروالبحثاألدبفجواتملخص

الداخليالصعیدعلىاألبحاثمعظمأجریتللمنظمات.الماليواألداءالنظمالداخلیةالرقابةبین

خاصبشكلتعرضمحددةشركات/مؤسساتعلىوتركزحالةدراساتھيالضوابط

إظھارفيفشلالدراساتمعظممنذالداخلیة.الرقابةأنظمةفيالماديالضعفأوالخصائص

الثغراتتلكلسدالبحثھذایعالجلذلك،والرصدالرقابةوبیئةالرقابةأنشطةمساھمة

)Febriana, 2017.(

الخاتمة

،الدراسةنتائجعلىبناًءالداخلیة.مدققینقبلمنسنویًاتدقیقھایتمللكلیةالمالیةالبیاناتأن

واضحفصلمنالدراسةبنتائجمدعومفعالداخليرقابةنظاملدیھاالمؤسسةأناستنتج

الالضوابطتنفیذفيتحدیاتھناك،ذلكومعاإلدارة.والتزام،والتدریب،واإلشرافلألدوار،
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بشكلأثرمماالریفیةالمراكزلتشملجیدبشكلتوسیعھایتملمالتدقیقوظیفةأنإلىبالنظرسیما

واضح على كفاءتھا.

التوصیات

إلىاألنظمةتحتاجالداخلیةالرقابةعلىجیدبشكلالمالیةالمؤسساتتعملبأنأوصيوقد

المالیةالبیاناتإعدادعنالمسؤولونالموظفونلیتسمحاجةھناكبجد.وتنفیذوصقلتحسین

السلطةمعللضباطیحقخاطئ.إبالغأيعنأیًضاومسؤولوصادقبالشفافیةالتقاریروإعداد

استخدامھیتمموردكلعنمسؤولةتكونأنأیًضایجب،علیھاوالموافقةالمصروفاتلتحمل

نفقاتھمتحسینإلىأیضابحاجةالعاليالتعلیممؤسساتالستثماراتھا.قیمةعلىالمنظمةوتحصل

قانونیةإجراءاتاتخاذإلىبحاجةھوھناكلدیھم.السیولةوتحسینلھمالدخللتولیدالرأسمالیة

ألولئك الذین أساءوا استخدام أموال المنظمة والمبالغ المستردة مصنوع.
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