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استهدفت الدراسة حتديد مدى عالقة كفاءة تقرير مراجع احلسابات حول الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية عىل 

 شملت والبحث دراسة بحثية .لقراراتاقرارات أصحاب املصلحة باملرشوع من حيث ترشيد ونوعية هذه 
اعتمدت ، حيث مراجعي احلسابات بمكاتب املراجعة وباجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة باجلمهورية اليمنية 

 نتائج الدراسة أظهرت عدم تأثر كفاءة التقرير .تم تصميمها ألغراض الدراسة احلاليةعىل قائمة استقصاء 
التقرير ، كام أكدت عىل وجود تأثري لكفاءة التقرير عىل ترشيد قرارات وقرارات أصحاب املصلحة بمدخل 

أصحاب املصلحة باملرشوع ويظهر هذا التأثري بشكل واضح فيام يتعلق بالقرارات االستثامرية واالئتامنية وقرارات 
 .األجهزة احلكومية

 . عىل التقارير املالية ، قرارات أصحاب املصلحةكفاءة تقرير املراجع ، التقرير حول الرقابة الداخلية :الكلامت الدالة
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Abstract 
The aim of this study was to determine relationship between the efficiency of the auditor’s 
report of internal control over financial reporting and the decisions of stakeholders in terms of 
rationalization and quality of decisions. The researchers employed a survey of auditors and 
administered it to a random sample of auditors reported in the Central Organization for Control 
and Auditing and auditors in professional offices in the Republic of Yemen. Findings show that 
the reporting approach does not have an impact on the efficiency of the report or on 
stakeholders’ decisions. The results also confirm that the report efficiency has an impact on the 
rationalization of stakeholders' decisions. Such impact can be observed clearly in investment 
and credit decisions as well as decisions made by government offices. 

Keywords: Efficiency of Auditor’s Report, Report of Internal Control over Financial Reporting 
and Stakeholders' Decisions. 
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تلعب املراجعـة وخـدمات التأكيـد األخـرى 
التي يقدمها املراجعـون القـانونيون دوار هامـا يف 
إضفاء الثقة عىل املعلومات التي حتتوهيـا التقـارير 
والقوائم املالية الدورية ، وبالتايل زيـادة مـصداقية 
وقبـــول هـــذه املعلومـــات لـــدى مـــستخدميها 

ــد اختــاذ امل ــا عن ــذين يعتمــدون عليه تعــددين  ال
. قراراهتا املختلفة واملتباينة

ــسارعة  ــة املت ــارات املالي  وقــد كــشفت االهني
مطلع األلفية الثالثـة يف كـربى رشكـات البلـدان 

 مثـل -املتقدمة وعـىل رأسـها الواليـات املتحـدة 
 World ورشكة وورلد كوم Enronرشكة إنرون 

comليـات املراجعـة يف  وغريمها ، عـن فـشل عم
اكتشاف ما انطوت عليه العديد من التقارير املالية 

 من Fraudulent Financial Reportingاملضللة 
معلومات مالية غري صحيحة ، وهو األمـر الـذي 
أدى إىل إعادة النظـر يف مـصداقية وثقـة التقـارير 

 Stackاملالية لدى أصحاب املـصلحة املختلفـني 

holdersلدول إىل التدخل بشكل   ، ودفع بعض ا
مبارش يف عملية إصدار املعايري املهنيـة، يف حماولـة 
منها إلعادة الثقة يف املعلومات املالية واملحاسـبية، 
من خـالل تقـديم إرشـادات إضـافية تـساهم يف 
ترشيد القرارات املختلفة مـن منظـور املعلومـات 

. املحاسبية

ــرز  ــة مــن أب ــة الداخلي وتعــد ضــوابط الرقاب
دات التي قدمتها املعايري املهنية لـيس فقـط اإلرشا

ألهنا متثل أحد األسس التي يعتمد عليهـا مراجـع 
احلسابات عند ختطيط عملية املراجعة وتنفيـذها ، 
ولكــن ألن وجودهــا يــوفر ألصــحاب املــصلحة 
احلامية وإمكانية االعـتامد عـىل املعلومـات املاليـة 

بحت التي تغطيها تقارير املراجعة ، وبالتـايل  أصـ
خدمة مراجع احلسابات بشأن التقرير عن ضوابط 
ًالرقابة الداخلية مطلبا مهام لزيادة كفـاءة وفعاليـة  ً
عمليــات املراجعــة مــن منظــورين يــرتبط األول 
باإلرشادات املهنية واالهتاممات العلمية األخـرية 
ــسابات  ــع احل ــة مراج ــىل حاج ــدت ع ــي أك الت

ابط اخلارجي إىل التقرير عن كفايـة وفعاليـة ضـو
الرقابة الداخلية، ويتعلق الثاين بحاجـة أصـحاب 
املــصلحة إىل معلومــات خاصــة بتــوافر ضــوابط 
الرقابــة الداخليــة تــضفي مزيــدا مــن الثقــة عــىل 
التقــارير املاليــة التــي خــضعت لفحــص مراجــع 

.احلسابات 
لــذلك تــسعى هــذه الدراســة إىل دراســة أثــر 
 تقرير مراقب احلسابات حول الرقابة الداخليـة يف
ترشـيد قـرارات أصــحاب املـصلحة مـن خــالل 

.دراسة ميدانية عىل بيئة املراجعة املهنية اليمنية
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يتوقف الدور التقليدي ملراجع احلسابات فـيام 
يتعلق بالرقابة الداخلية  عنـد تقيـيم هـذه الرقابـة 

فري أسـاس لتـصميم وختطـيط عمليـة بغرض تـو
املراجعة وحتديد طبيعة ونطاق وتوقيت إجراءات 
ــة  ــرية يف مهن ــورات األخ ــة، إال أن التط املراجع
املراجعة وبيئة األعامل جعلت هذا الدور غري كايف 
حلامية مصالح األطراف ذات الصلة ومـستخدمو 
معلومات التقرير املايل ، ودفعت نحو قيام مراجع 

بمهمة أخرى تتجاوز الدور التقليـدي احلسابات 
وتتمثل يف مراجعة مدى فعالية الرقابـة الداخليـة 
عىل التقرير املايل، وذلك هبدف إعداد تقرير بـرأي 
فنـي حمايـد بـشأن مــدى فعاليـة ضـوابط الرقابــة 

 ).٢٠٠٧شحاتة ، ( الداخلية عىل التقرير املايل 
 قيـام غـري التقليديـةوترتب عىل هـذه املهمـة 

  من املنظامت املهنية بتشكيل اللجان وإصـدارالعديد
النرشات والقوانني والتقارير التي توضح وتقـنن 
عالقة مراجع احلسابات بنظام الرقابة الداخليـة ،  
ويف مقدمتها ما قام به الكونجرس األمريكي مـن 

عـام )Sarbanes-Oxley (SOXإصدار لقـانون  
م والذي استهدف محايـة مـصالح الفئـات ٢٠٠٢

تفيدة من التقرير املايل و استعادة ثقة اجلمهـور املس
يف مهنــة املحاســبة واملراجعــة، حيــث تــضمن يف 

تقيـيم اإلدارة لـضوابط "املعنون بـ) ٤٠٤(القسم 
 التأكيد عىل رضورة قيام كل من "الرقابة الداخلية

اإلدارة ومراجــع احلــسابات بــالتقرير عــن مــدى 
 يـر املـايلضوابط الرقابة الداخلية عىل التقر فعالية

(U.S. House of Representatives,2002). 
ــانون  ــسابق مــن ق ــق القــسم ال ــؤدي تطبي وي

Sarbanes – Oxley إىل خلـق حتـديات خاصـة 
باملراجعني مرتبطة بكيفية املحافظة عىل مـصداقية 
 خدمات املراجعة عندما تكون نظم الرقابة الداخليـة

 ، Jaggi et al(لعمـالء هـذه اخلـدمات ضـعيفة 
 من جهة، ومن جهة معاكسة تظهر التـأثريات) 2015

اإلجيابية اهلامة هلـذا القـانون عـىل مهنـة املراجعـة 
بالتفاعل اإلجيايب ملراجع احلـسابات مـع القـوائم 
املالية من خالل تعزيز استقالل املراجع اخلارجي، 
وتقليــل التعــارض يف املــصالح، وتــدعيم عمليــة 

صاحات التوثيق وإدارة السجالت، وتعزيـز اإلفـ
املالية، وفرض املزيد مـن املـسئوليات عـىل عـاتق 
املراجع اخلـارجي لتقيـيم فعاليـة وسـائل الرقابـة 

الغـش ٍالداخلية، وفرض مزيد من العقوبات عىل 
تكـون املايل ، باإلضافة إىل تشكيل جهـة مـستقلة 

ُ أطلق عليهـا مسئولة عن إصدار املعايري املهنية والتي
 الـرشكات العامـة جملس اإلرشاف املحاسبي عىل

Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB ( والذي من ضـمن مـسؤولياته

ــدة  تــسجيل مراجعــي حــسابات الــرشكات املقي
بالبورصة واإلرشاف عليهم بغرض محاية مصالح 
ـــستثمرين باإلضـــافة إىل وضـــع القواعـــد  امل
واإلصدارات التي تتعلق بالعديـد مـن النـواحي 

 املتطلبـات – الرقابة عىل اجلـودة – املراجعة(مثل 
ــة  ــتقالل –األخالقي ــخ ... -االس ــراء )ال ، وإج

تفتيش عىل رشكـات املراجعـة املكلفـة بمراجعـة 
الرشكات املقيدة بالبورصة وتوقيع جزاءات عـىل 
الرشكات املخالفة، والعمل عـىل حتقيـق االلتـزام 
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هبذا القانون وبالقواعـد الـصادرة عنـه وبقـوانني
راق املاليـة وبخاصـة مـا يتعلـق منهـا تداول األو

بإعداد وإصـدار تقـارير املراجعـة ،باإلضـافة إىل 
إصدار معايري املراجعة اخلاصة بالرشكات العامـة 

)PCAOB، ٢٠٠٤.(
ــسابقة  ــسؤوليات ال ــة امل ــن أمهي ــالرغم م وب

الـصادر يف عـام   SA)٢(للمجلس إال أن املعيـار 
 مراجعــة الرقابــة الداخليــة عــىل( بعنــوان ٢٠٠٤

إعداد التقرير املايل بالتزامن مـع مراجعـة القـوائم 
، يظــل لــه التــأثري األبــرز يف تــدعيم دور ) املاليــة

ــث ــول خمرجاهتــا ، حي املراجعــة ومــصداقية وقب
طالب املعيار مراجع احلسابات برضورة التصديق 
عىل إفصاحات اإلدارة عن الرقابة الداخليـة عـىل 

املهنـي بـشكل إعداد القوائم املالية و إبـداء رأيـه 
مبارش عـن مـدى فعاليـة الرقابـة الداخليـة بغيـة 

ــة ــوائم املالي ــىل الق ــة ع   ،PCAOB(إضــفاء الثق
ــارص ). 2004 ــد العن ــستهدف حتدي ويف خطــوة ت

الواجب تضمينها يف تقرير مراجع احلسابات عـن 
الرقابة الداخلية ، والشكل الـذي مـن املمكـن أن 

عـديل يكون عليه تقرير املراجع ، قـام املجلـس بت
ــار  ــار ) ٢(SA املعي ــام ) ٥( SAباملعي  ٢٠٠٧لع
مراجعة الرقابة الداخلية عىل التقرير املايل (بعنوان 

 PCAOB) (املتكاملة مع مراجعة القـوائم املاليـة
، كام قامت جلنـة املـنظامت املـرشفة عـىل ) ٢٠٠٧,

 Committee of Sponsoringمفوضية تريدواي 
Organizations of the Treadway 

Commission (COSO ( ـــد اشـــرتاطات بتأيي
SOX  - ـــا ـــي تتبناه ـــت - PCOAB الت  وجعل

وظيفة التقرير حول الرقابة الداخلية عىل القـوائم 

املالية أحد أهم وظـائف الرقابـة الداخليـة والتـي 
 .) COSO،2013(تقع عىل عـاتق اإلدارة واملراجـع 

ــدم ــدوره ق ــة ب ــايري املراجع ــس مع  ASB  (جمل

Auditing Standards Board  ( مـؤخرا تعـديال
واخلاص بمراجعـة الرقابـة ) ١٣٠(SASللمعيار 

الداخلية املدجمة مع مراجعة القوائم املالية ، والتي 
ــار  ) ٥(SAجــاءت متوافقــة يف جمملهــا مــع املعي

، ) PCAOB (Afterman ، 2015الــصادر عــن 
 نفسه التـي يـرى جملـس -) ٥(SA –وهو املعيار 

كات العامـة رضورة اإلرشاف املحاسبي عىل الرش
مراجعته إلضفاء مزيد من اجلـودة عـىل عمليـات 
مراجعة الرقابة الداخلية بسبب نسبة عدم كفايتـه 

من عمليـات املراجعـة التـي متـت % ١٥ًعمليا يف 
)PCAOB،  2013 (

وتظهــر االنعكاســات اإلجيابيــة للفحــص 
ــة وفقــا  ــة الداخلي ــام الرقاب ــن نظ ــر ع والتقري

بق ذكرهـا لـيس فقـط يف لالشرتاطات املهنية السا
ثقة املستخدمني بتقرير املراجع اخلارجي ولكن يف 
حتسني الكفاءة التـشغيلية والتقـديرات املـستقبلية 

 Cheng et al(بخـصوص األداء بـشكل عــام 

,2014 ; Kim et al ، وهـــي ) ٢٠١١ ،
االنعكاسات التي وإن كانت هلا أمهيتها يف الـدول 

عنـد احلـديث عـن املتقدمة فإهنا تكون أكثر أمهية 
مهنة املراجعة وتقريرها يف الـدول الناميـة والتـي 
تقع اجلمهورية اليمنية يف إطارها ، خاصة يف ظـل 
عدم وجود سوق لألوراق املالية واعتامد مراجعي 

ــستندياحلــسابات عــىل الفحــص   يف تكــوين امل
آرائهم، إضافة إىل غياب املعايري املحلية التي تلـزم 
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جي بإبداء رأيه حول مدى مراجع احلسابات اخلار
فعالية ضوابط الرقابة الداخلية، وبالتايل فإن هـذه 
جذور مشكلة الدراسة تربز مـن جـانبني اجلانـب 
العميل اخلاص يـضعف واقـع عمليـات مراجعـة 
الرقابة الداخلية حول التقرير املـايل يف بيئـة املهنـة 
باليمن والناتج عـن عـدم تـوافر معـايري حمليـة أو 

ــي ت ــة لتبن ــذا رؤي ــة يف ه ــايري الدولي ــق املع طبي
ــوفر التطــورات  ــب علمــي ي اخلــصوص ، وجان
اخلاصة بقضية التقرير حول الرقابة الداخلية عـىل
التقارير املاليـة ، وعليـه يمكـن القـول بـأن هـذه 

 - مــن خــالل املــسح امليــداين -الدراســة حتــاول 
استكشاف أثر معايري كفاءة التقرير حـول الرقابـة 

رير املـايل ومـداخل ومتطلبـات الداخلية عىل التق
هذا التقرير وفقا لالشرتاطات املهنية الدولية عـىل 
قــرارات األطــراف ذات الــصلة باملنــشأة ، وهــي 

:املشكلة التي يمكن ترمجتها يف التساؤالت التالية 
هل توجد فروق ذات أثر السـتخدام مـدخل  ●

التقرير املنفصل عـن مـدخل التقريـر املـدمج 
حول الرقابة الداخليـة عـىل عىل كفاءة التقرير 
التقارير املالية؟

ــة  ● ــر حــول الرقاب ــدخل التقري هــل يمكــن مل
الداخلية عىل التقارير املالية أن يكـون ذو أثـر 
عىل قرارات أصحاب املصلحة يف املرشوع؟

هل تؤثر مكونات التقرير عىل كفـاءة التقريـر  ●
حول الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية؟

 التقرير حول الرقابة الداخليـة هل تؤثر كفاءة ●
عىل التقـارير املاليـة عـىل قـرارات أصـحاب 

املصلحة؟


يتمثل هـدف الدراسـة يف حتديـد مـدى تـأثري 
تقرير املراجع اخلارجي عن الرقابة الداخليـة عـىل 
قرارات أصحاب املصلحة ، وهذا اهلـدف يمكـن 

:حتقيقه بتحقيق األهداف الفرعية التالية
حتديد مدى مسامهة مدخل التقرير عىل كفـاءة  ●

التقرير حول الرقابـة الداخليـة عـىل التقـارير 
.املالية

دراسة وحتليل أثر مدخل التقرير عـىل ترشـيد  ●
.ونوعية قرارات أصحاب املصلحة باملرشوع

حتديد مدى عالقة مكونـات التقريـر بكفـاءة  ●
التقرير حول الرقابـة الداخليـة عـىل التقـارير 

.املالية
حتديد مدى تأثري معايري كفـاءة التقريـر حـول  ●

الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية عىل ترشيد 
.ونوعية قرارات أصحاب املصلحة


وتستمد هـذه الدراسـة أمهيتهـا مـن جمموعـة 
اإلسهامات العلمية والعملية التي تقـدمها والتـي 

:يمكن حتديد أمهها يف اآليت
ل إرشادي ألسلوب التقريـر حـول تقديم دلي ●

الرقابــة الداخليــة عــىل التقريــر املــايل يمكــن 
.االعتامد عليه يف البيئة اليمنية

محاية أصحاب املصلحة من خالل زيادة الثقة  ●
ــة  ــارير املالي يف املعلومــات التــي تقــدمها التق
املدعمة بتقرير مـن مراجـع احلـسابات حـول 

يف ظـل فعالية ضوابط الرقابة الداخلية خاصة 
.عدم وجود سوق لألوراق املالية يف اليمن
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تقديم أداة مفيدة للجهات الرقابيـة واهليئـات ●
املنظمة للمهنة يف الـيمن نحـو حتـسني كفـاءة 
تقرير مراجع احلسابات حول الرقابة الداخلية 
لتحسني الشفافية واإلفصاح املايل يف املنـشآت 

.اليمنية
 الـدول مواكبة التطـورات املهنيـة املتزايـدة يف●

املتقدمة بأمهية التقرير حول الرقابة الداخليـة، 
ــة التــي  واهــتامم العديــد مــن املــنظامت املهني
أسهمت ومازالت تسهم بدور فعـال يف ذلـك 

.من خالل إصدار املعايري اخلاصة بذلك
إتاحة الفرصة للمسئولني عن املهنة يف الـيمن ●

للبدء بتحسني جـودة وكفـاءة تقـارير الرقابـة 
. عىل التقارير املاليةالداخلية

رفد املكتبة العربية بقراءات حول اإلرشادات ●
املهنية ذات الصلة بتقريـر مراجـع احلـسابات 
ًحول التقارير املالية وكيفية ترمجتهـا عمليـا يف 

.دراسات تعود بالنفع عىل املجتمع املحيل


  :تقترص هذه الدراسة عىل
لرقابة الداخليـة تناول موضوع التقرير حول ا ●

عىل التقرير املايل دون التطرق لتقييم ضـوابط 
.الرقابة الداخلية

ــر مراجــع احلــسابات اخلــارجي حــول ● تقري
ًالرقابة الداخلية عىل التقرير املايل وفقا ملا جـاء 

 والـصادر يف Sarbanes – Oxleyيف قـانون 
 وما نتج عنـه مـن إصـدار معـايري ٢٠٠٢عام 

PCAOBــالتقرير ــة  واخلاصــة ب  حــول الرقاب
الداخلية عـىل التقريـر املـايل دون التطـرق إىل 

اهتاممــات املراجــع الــداخيل يف التقريــر عــن 
.ضوابط الرقابة الداخلية

الرتكيز عىل أثر التقريـر عـن ضـوابط الرقابـة ●
الداخلية عىل التقرير املايل من منظور قـرارات 

.األطراف ذات الصلة


                      
    

ـــة يف  ـــة بورصـــة األوراق املالي ـــت جلن عرف
ــة  ــات املتحــدة األمريكي ضــوابط ) SEC(الوالي

 "الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر املـايل باعتبارهـا 
عمليـة يــتم تــصميمها عـن طريــق إدارة املنــشأة، 
ــة  ــق بإمكاني ــول يتعل ــد معق ــوفري تأكي وذلــك لت

د عـىل التقـارير املاليـة وأن إعـداد القـوائم االعتام
ًاملالية املعدة لالستخدام اخلارجي تم وفقـا ملعـايري 

ـــــسياسات ) IFRS(املحاســـــبة  ـــــشمل ال وت
ــسجالت  ــاظ بال ــراءات اخلاصــة باالحتف واإلج
ــادئ  ــزام باملب ــىل االلت ــول ع ــد معق ــوافر تأكي وت
املحاسبة املقبولة قبوال عاما مع تـوافر التأكيـدات 

بمنع واكتشاف العمليات غري املرصح هبا اخلاصة 
وذات التــــأثريات اجلوهريــــة عــــىل القــــوائم 

، وهو التعريف ذاته الـذي ) SEC، 2003("املالية
ــار  ــتخدمه املعي ــس ٢-ASاس ــن جمل ــصادر م  ال

 Publicاإلرشاف املحاسبي عىل الرشكات العامة 
Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB  ( إضـافات أخـرى   مع ٢٠٠٤يف عام
  ٢٠٠٢ Sarbanes-Oxleyوفقا ملتطلبـات قـانون 

تتعلق بدور املراجع يف تقديم تقريـر عـن نـواحي 
الضعف يف نظام الرقابة الداخليـة التـي قـد تـؤثر 
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عىل قـدرة اإلدارة يف إعـداد قـوائم ماليـة سـليمة
)PCAOB، 2004. (

وقد صنف املعيار ضوابط الرقابة الداخليـة يف 
فقا لدورها يف عملية املراجعـة ثالث جمموعات و

و هــي  الــضوابط املانعــة ،  والــضوابط الكاشــفة 
والضوابط املصححة ، ثم تم أعادة تفـصيل هـذه 

  يف سـت ٥-AS-2 ، ASالـضوابط يف املعيـارين 
ــة عــىل االعــتامد  جمموعــات هــي ضــوابط الرقاب
والترصيح والتـسجيل والتـشغيل والتقريـر عـن 

املرتبطة بتأكيدات احلسابات اهلامة واإلفصاحات 
القــوائم املاليــة ، وضــوابط الرقابــة عــىل اختيــار 
وتطبيق الـسياسات املحاسـبية التـي تتوافـق مـع 

، )IFRS(مبادئ املحاسبة املقبولة واملتعارف عليهـا 
وتتـضمن . وضوابط الرقابة عىل مستوى املنظمـة

الضوابط الرقابيـة املتعلقـة ببيئـة الرقابـة وتقيـيم 
تشغيل واملتابعـة والـسياسات املخاطر وضوابط ال

ــضوابط  ــن ال املحــددة إلدارة املخــاطر وغــريه م
األخـرى املرتبطـة بعمليـات املنظمـة ، وضـوابط 
الرقابة الداخلية اخلاصة بالغش ، وضوابط الرقابة 
عىل األصول ، وضـوابط الرقابـة العامـة يف ظـل 

ــــات  ــــا املعلوم  ؛ PCAOB، 2004(تكنولوجي
2007.( 
                     

        
يقوم املراجـع عنـد مراجعـة ضـوابط الرقابـة 
الداخلية عىل التقرير املايل بتطبيق معايري املراجعـة 
العامة ، باإلضافة إىل تطبيق معايري العمل امليـداين 
ومعايري إعداد التقرير إضـافة إىل اسـتخدام إطـار 

بة، والـذي الرقابة املالئم يف مراجعة ضوابط الرقا
استخدمته اإلدارة يف تقييمها السنوي لفعالية تلك 
الضوابط لتخطيط وتنفيذ عملية مراجعة ضـوابط 

 ،PCAOB( الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر املـايل
2007.(

كام جيب عىل املراجع ختطيط مراجعة ضـوابط 
الرقابة الداخلية عىل التقرير املايل، واإلرشاف عىل 

طيط عملية املراجعة املتكاملة املساعدين، وعند خت
يقوم املراجع بتقييم األمور اهلامة يف القوائم املالية 
للـــرشكة وضـــوابط الرقابـــة، والتـــي تـــؤثر يف 

وأبرزهـا تلـك   اإلجراءات التي يقوم هبا املراجـع
املرتبطة بـضوابط الرقابـة الداخليـة عـىل التقريـر 
املايل، واألمور التي تؤثر عـىل النـشاط الـصناعي 

ـــه ، لل ـــشأة حمـــل املراجعـــة وتعقيـــد عمليات من
 وتوصــيات وتقــارير اإلدارة وجلــان املراجعــة

)PCAOB، 2007.(
وجيـب أن تتكامــل مراجعـة ضــوابط الرقابــة 
الداخلية عىل التقرير املـايل مـع مراجعـة القـوائم 
املالية وذلك بحسب نـص املعيـار الثـاين الـصادر 
ــس اإلرشاف املحاســبي عــىل  ــن طريــق جمل ع

ــة الــرشكات ، رغــم اخــتالف )PCAOB( العام
اهلدف لكل عمليـة مراجعـة، إال أنـه جيـب عـىل
املراجعني التخطيط وأداء العمل لتحقيق أهـداف 
كلتا العمليتني، وجيب أن يقوم املراجـع بتـصميم 
اختباراته لضوابط الرقابة لتحقيق أهداف عمليتي 

).PCAOB، 2004(املراجعة بشكل متزامن
ط الرقابـة الداخليـة وتعترب عملية فهم ضـواب

ــارات تلــك الــضوابط املــؤداه وحــدها  واختب
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ألغراض التعبري عن رأي عن القوائم املاليـة غـري
كافيــة ألغــراض التعبــري عــن رأي عــن ضــوابط 
الرقابة الداخلية ، ذلك ألن حتديد ضوابط الرقابة 
الداخلية التي يتعني اختبارها عن طريق املراجعني 

لرقابـة الداخليـة للتعبري عـن رأي عـن ضـوابط ا
تعترب أوسع مقارنة بام يتعني اختباره للتعبـري عـن 

فمن أجل احلـصول عـىل . رأي عن القوائم املالية
رأي عن ضوابط الرقابة الداخلية حيصل املراجـع 
عىل فهم هبذه الضوابط كام يقوم بـأداء اختبـارات 
لضوابط الرقابة الداخلية املرتبطـة بكافـة أرصـدة 

ــــة و ــــسابات اهلام ــــات احل ــــة العملي جمموع
ــالقوائم  ــة ب ــدات املرتبط ــصاحات والتأكي واإلف
املالية، تلك الضوابط الرقابية قد ال يتم اختبارهـا 

 U.S. House of(عنـد مراجعـة القـوائم املاليـة

Representatives، ٢٠٠٢.(
                    

                     
 – Sarbanes مـن قـانون ٤٠٤ رقم البندأكد 

Oxley عـىل أن املـستثمرين جيـب أن ٢٠٠٢ عام 
يكــون لــدهيم ثقــة لــيس فقــط يف القــوائم املاليــة 
ــضا يف  ــام أي ــرشكة وإن ــق ال ــن طري ــصادرة ع ًال
العمليات ونظم الرقابة الداخلية القائمة التـي تـم 

وقـد . االعتامد عليها يف إنتاج تلك القـوائم املاليـة
ثاين الصادر مـن جملـس اإلرشاف اعرتف املعيار ال

عـىل ) PCAOB(املحاسبي عىل الرشكات العامة 
نحو متسق بتلك العالقة، عن طريق الـنص عـىل 
أن مراجعات كل من الرقابـة الداخليـة والقـوائم 

متكـامالن املالية جيب أن ينظـر إلـيهام عـىل أهنـام 

)U.S. House of Representatives،٢٠٠٢.(
سابات الفعـال حـول ويوفر تقرير مراجع احل

ًالرقابة الداخلية ضامنا معقوال فيام يتعلق بموثوقية  ً
اإلفصاح املايل والبيانات املاليـة املعـدة ألغـراض 
خارجية، كام يوفر أدلـة كافيـة لـدعم الـتحكم يف 
املخـــــاطر ألغـــــراض مراجعـــــة القـــــوائم 

).٢٠٠٧ ،PCAOB(املالية
وبصفة عامة فإن االلتـزام بمتطلبـات قـانون 

Sarbanes-Oxley فــيام يتعلــق بفعاليــة ضــوابط 
الرقابة الداخلية عىل التقرير املايل يـساهم بـشكل 
إجيــايب يف اختــاذ قــرارات بــشكل أفــضل يف ظــل 
تقارير مالية ذات جودة أعىل، وتوقيت مناسب، و

 ثقـة املـستثمرين ،و – أو اسـتعادة –احلصول عىل
جتنب فقدان املوارد ، االمتثال للقوانني واللـوائح 

ملعمول هبا ، و اكتساب ميزة تنافـسية مـن خـالل ا
. (Deloitte &Touche,2003(تبسيط العمليات

                      
                   

        
) AS(2)   (PCAOBيف حني طالـب املعيـار 

مراجــع احلــسابات بــرضورة التــصديق عــىل 
الرقابة الداخلية عىل إعداد إفصاحات اإلدارة عن 

القوائم املالية باإلضافة إىل إبداء رأيه املهني بشكل 
مبارش عـن مـدى فعاليـة الرقابـة الداخليـة ذاهتـا 

)PCAOB، (، فإن املعيـار )٢٠٠٤AS-قـدم ) ٥
العنارص الواجب أن يشتمل عليها تقريـر مراجـع 
احلسابات عن الرقابة الداخلية، كام حدد جمموعـة 

ــن املتطل ــشأة م ــدة ملن ــات املرش ــات والتوجيه ب
املحاسبة العامة عنـد مراجعتهـا لتقيـيامت اإلدارة 
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عن فعالية وسائل الرقابة الداخلية للرشكة بشكل
ــة للــرشكة،  يتكامــل مــع مراجعــة القــوائم املالي
ووضع جمموعة من املؤرشات املعاونـة يف التقريـر 

كـام . عن تقييم وسائل الرقابة الداخليـة للمنـشأة
 عرضـه عـىل نمـوذج للـشكل الـذي مـن ركز يف

 ،PCAOB( املمكـــن أن يكـــون عليـــه التقريـــر
٢٠٠٧.(  

وبصفة عامة فإن أهم املتطلبات التـي أفرزهـا 
 Sarbanes-Oxleyمن قانون ) ٤٠٤(القسم رقم 

ــيل  ــل يف رضورة إضــافة اإلدارة لنظــام داخ تتمث
ــة عــىل  ــة الداخلي ــذايت املــستمر للرقاب ــيم ال للتقي

من جهة ، وتقديم املراجع اخلـارجي التقرير املايل 
لــرأي فنــي عــن مــدى فعاليــة الرقابــة الداخليــة 
للمنشأة مع التصديق عىل تقرير اإلدارة عن فعالية 

 U.S. House(الرقابة الداخلية من جهـة أخـرى

of Representatives،٢٠٠٢.(
                    

                
بأن عىل مراجع احلسابات ) ٥(ASعيار ذكر امل

أن خيتار املدخل املناسب إلصـدار التقريـر حـول 
ضوابط الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر املـايل، ومل 
ًحيدد مدخال جيـب االلتـزام بـه مـن بـني مـدخيل 
التقريــر املتعــارف علــيهام ومهــا مــدخل التقريــر 
املدمج بتقرير املراجـع العـام عـن القـوائم املاليـة 

دخل التقريــر املنفــصل اخلــاص بالرقابــة ومــ
، كـام أن تعـديالت )  ٢٠٠٧،PCAOB(الداخلية

األخرية أيضا تركت ) ١٣٠( SASمعيار املراجعة 
اخليار للمراجع فيام يتعلق بإصـدار تقريـر مـدمج 

مع تقريـر القـوائم املاليـة أو تقريـر منفـصل مـع 
إضافة متطلبات أخرى يف حالة التقريـر املنفـصل 

رصيح بشكل واضح عام إذا كـان هنالـك أمهها الت
رأي سلبي للمراجـع حـول األثـر عـىل التقـارير 

ــة   Afterman,2014 ; Georgiades(املالي
,2016:c). 

ــه  ــأن لكــل مــدخل مربرات ويمكــن القــول ب
املنطقية ، فمن ناحية فـأن العالقـة التكامليـة بـني 
مراجعة القوائم املالية ومراجعـة فعاليـة ضـوابط 

اخلية والتأثري املتبـادل للـرأي اخلـاص الرقابة الد
بكليهام جيعل قيام املراجع بإصـدار تقريـر واحـد 
يتضمن رأيه عىل القوائم املالية وعىل تقييم اإلدارة 
لفعالية ضوابط الرقابة الداخلية عىل التقرير املـايل 

 Kinneyأكثر تفضيال  ويف هذا الصدد أشار أيضا 

et al) و)  ٢٠١٣Kinney & Shpardson 
ــشكل ) ٢٠١١( إىل أن تقيــيم الرقابــة الداخليــة ب

واسع كخطوة لتحسني التقرير املايل عـن القـوائم 
املالية قد يكون أكثر نفعا وأقل تكلفـة مـن إجـراء 
مراجعة شـاملة للرقابـة الداخليـة حـول القـوائم 
املالية والتقرير عنها بـشكل مـستقل، ومـع ذلـك 
ومن ناحيـة أخـرى فـإن فـصل تقريـري مراجـع 

سابات حـول القـوائم املاليـة وحـول الرقابـة احلـ
الداخلية قد يكون مفـضال بـسبب ضـعف ثقافـة 
مستخدمي تقارير مراقـب احلـسابات الفنيـة مـن 
ناحية، وقصور املامرسة املهنية يف هذا الـشأن مـن 
ناحية أخرى، خاصة وأن الدور احلوكمي لتقريـر 
مراجــع احلــسابات عــن فحــص تقريــر إدارة 

بة الداخلية مطلوب بشدة مـن الرشكات عن الرقا
ًجانب أصحاب املصلحة يف الـرشكات عمومـا ، 
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هذا باإلضافة إىل أن التقرير املدمج قـد يـؤدي إىل 
ضعف تقرير القوائم املالية بتـسليط الـضوء عـىل 
الرقابة الداخلية ، وتغيـري الـشكل املهنـي لتقريـر 
القوائم املالية يف ظل عدم حتديد واضح ملحتويات 

ــر الر ــة ، واخــتالف حاجــات تقري ــة الداخلي قاب
 Asareاملستثمرين مـن التقريـرين ، حيـث يـرى 

and Wright)   بـأن دمـج تقريـر الرقابـة   )     ٢٠١٢                      
                                                 الداخلية عىل التقارير املالية قد يفقد تقرير املراجع 
ــرين  ــداف التقري ً                                    ًمــصداقيته نظــرا الخــتالف أه

  .           واستخداماهتام

                       
                 

أهم املحتويات التي جيب ) ٥(ASحدد املعيار 
أن حيتوهيا تقرير مراجع احلسابات املـستقل حـول 
ــر املــايل ،  ــة عــىل التقري ــة الداخلي ضــوابط الرقاب
واملتمثلة يف عنوان التقريـر ، وتوضـيح مـسؤولية 
اإلدارة عىل فعالية الرقابـة الداخليـة عـىل التقريـر 

ضافة إىل مـسؤوليتها اخلاصـة بـالتقييم ، املايل باإل
وتوضــيح تقريــر اإلدارة عــن الــضوابط اخلاصــة 
بالرقابة الداخلية ، و بيان مسؤولية املراجع بإبـداء 
رأي فني حمايد حول فعالية نظام الرقابة الداخليـة 
، وتوضيح مفهوم الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر 

عـايري املايل ، وتوضـيح أن املراجعـة متـت وفقـا مل
)PCAOB ( ــع توضــيح للمتطلبــات التــي ، م

تفرضها هذه املعايري عىل املراجع ، وتوضيح حول 
اعتقاد املراجع بكفايـة عمليـة املراجعـة يف إبـداء 
الرأي ، وإضافة فقـرة خاصـة بـالقيود املتأصـلة ، 
وخيــتم ذلــك بــالتوقيع وحتديــد املكــان والزمــان 

ــر ــصدور التقري ، ) ٢٠٠٧،PCAOB(اخلــاص ب
بعــض الفقــرات ) ١٣٠(SAS  املعيــار وأضــاف

اخلاصة الواجب إدراجها يف التقرير الـسلبي مثـل 
نقاط الضعف ذات األثر ومدى ذكرهـا يف تقريـر 
ــىل رأي  ــك ع ــر ذل ــة عرضــها وأث اإلدارة وعدال
املراجع يف التقارير املالية يف حالة التقرير املنفـصل  

)Georgiades, 2016:c(. 

 

 
مــن ) ٢٠٠٤ (Fosterيمكــن اعتبــار دراســة 

أوىل الدراســات التــي اســتهدفت تقريــر مراجــع 
احلسابات حول الرقابـة الداخليـة يف ظـل قـانون 

SOX و توصلت إىل أمهية مثـل هـذا التقريـر يف ، 
تقليل فجوة التوقعـات وحتـسني جـودة التقـارير 

 & Ghoshت دراســة املاليــة ، فــيام توصــل

Lubberink) التــي ركــزت عــىل مهمــة ) ٢٠٠٦
 مـن قـانون ٤٠٤اإلفصاح وتوقيته يف ظل القسم 

SOX إىل وجود عالمات واضحة يف فرتة ما قبـل 
التقرير للـرشكات التـي حيتمـل أن يـصدر عنهـا 
تقرير ضعيف عـىل الرقابـة الداخليـة ، مـن جهـة 
ن  أخرى وفيام يتعلق أيضا باإلفصاح يف ظـل قـانو

SOX فـإن دراسـة Mao & Yu) تؤكـد ) ٢٠١٥
عىل أن توقعات املحللني بشأن التدفقات النقديـة 
تتــأثر إجيابيــا باإلفــصاح عــن نقــاط الــضعف يف 
الرقابة الداخلية وفقا الشرتاطات هـذا القـانون ، 

 Krishnanومن منظور جلان املراجعة تربز دراسة 

& Visvanatha) التــي اهتمــت بــدور )  ٢٠٠٧
ملراجعة يف التقريـر عـن أوجـه القـصور يف جلان ا
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 وأكدت SOXالرقابة الداخلية بعد صدور قانون 
عىل أن هذه اللجان هي األقدر عىل إعـداد تقريـر 

 & Khlifجيد حول الرقابة الداخلية ، ودراستي 

Samaha) و  )  ٢٠١٦Michelan et al 
ــل ) ٢٠١٥( ــىل حتلي ــا جهودمهــا ع ــان ركزت اللت

ان املراجعـة وحجـم أعـامل العالقة بني أنشطة جل
املراجع اخلارجي مـن جهـة وبـني جـودة الرقابـة 
الداخلية من جهة أخرى يف بيئتني خمتلفتني وأكدتا 
عىل وجـود عالقـة إجيابيـة بـني هـذه املتغـريات ،  

حتلل األثـار ) ٢٠٠٧ (Zhangواستهدفت دراسة 
 والتـي SOXاالقتصادية واملنافع اخلاصة بقانون  

ية يف حتــسني حوكمــة ظهــرت بدرجــة أساســ
ويف . الرشكات وزيـادة قيمـة حقـوق املـسامهني 

دراسته التي استهدفت توضيح رأي املـستخدمني 
يف ما إذا كان تكليف مراجع احلـسابات مـن قبـل 

له قيـود  ، ) PCAOB(جملس اإلرشاف املحاسبي 
ــة  ــدت دراس ــىل )  ٢٠١٠ (Foster et alأك ع

 تفضيل املستخدمني دمج مسؤولية الكـشف عـن
الغش واالحتيال يف تقرير مراجع احلسابات ، كـام 
كشفت عن أمهيـة لتقريـر املراجـع حـول الرقابـة 
الداخليـــة يف تقليـــل الفجـــوة بـــني املـــراجعني 

ــة  ــستخدمني ، دراس ) ٢٠١٠ (Jiang et alوامل
ــة  كــشفت عــن أن رأي املراجــع عــن عــدم كفاي
ضوابط الرقابة الداخلية لن يكون مصدر قلـق إال

ي تعاين من أوجه قـصور يف الرقابـة للمنشآت الت
 ، هـذه SOXالداخلية خاصة بعـد تطبيـق قـانون 

) ٢٠١١ (Goh et alالنتيجة أكدهتا نتيجة دراسـة 
ولو من جانـب اخـر عنـدما كـشفت عـن حتفـظ 

املراجعني عىل قراراهتم عند وجود ضـعف مـادي 
عىل مستوى املنشأة مرتبط بنظم الرقابـة الداخليـة 

 التقريــر حــول الرقابــة مــن جهــة ، وعــن أمهيــة
الداخلية لتعزيز الثقة يف القوائم املالية ملستخدميها 

 & Schroederوأكدت دراسة . من جهة أخرى 

Shepardson) عــــــىل أن االهــــــتامم ) ٢٠١٦
 اخلاصة بمراجعـة الرقابـة SOXبمتطلبات قانون 

ًالداخلية ال شك أهنا ستنعكس إجيابا عـىل جـودة 
. نظام الرقابة الداخلية

لدراسات النظرية قدمت يف غالبيتهـا حتلـيال ا
للمتطلبات املهنية الصادرة عـن املـنظامت املهنيـة 
ذات العالقة بمراجعة الرقابة الداخليـة والتقريـر 

 Calderon et alعنهـا ، حيـث سـلطت دراسـة 
الضوء عىل أهم التوصيات التي يمكـن ) ٢٠١٦(

أن حتسن من تقـارير مراجعـي احلـسابات حـول 
لداخلية عىل التقرير املايل يف ضـوء أوجـه الرقابة ا

القصور والقوة التي بـرزت يف تقـارير املـراجعني 
خالل العقد األول من تطبيق متطلبـات معيـاري 

)PCAOB (  وقـدمت دراسـات ،Georgiades 

(2016:a ; 2016:b ; 2016:c ( حتلـيال ملـسودة
ـــار  ـــات ) ١٣٠(SASاملعي ـــق بمتطلب ـــيام يتعل ف

تقريـر مـع اإلشـارة ألهـم الفحص واملراجعة وال
التعديالت الواردة يف هذه املسودة مقارنة باملعيـار 

.  السابق
ــة  ــالتقرير حــول الرقاب الدراســات اخلاصــة ب

 امتدت لتشمل بيئـة SOXالداخلية يف ظل قانون 
األعامل العربية ، ويف هذا الصدد كـشفت دراسـة 

عـن حتقيـق التقريـر حـول ) ٢٠٠٨(سعد الدين 
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الداخليـة العديـد مـن املنـافع التـي فعالية الرقابة 
تؤدي إىل حتسني جودة التقرير املايل ، هذه النتيجة 

ــثامن  ــودي ) ٢٠٠٩(أكــدهتا دراســتي ع و اجلمه
، ففي حني أبرزت دراسة عثامن جـودة ) ٢٠١٠(

التقرير املايل من منظوري الثقة واملصداقية وذلـك 
عند نرش تقرير عن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية 

 التقرير املايل بشكل منفصل عن تقرير املراجع عىل
حول القوائم املالية ، قـدمت دراسـة اجلمهـودي 
ــة  ــة الرقاب ــن فعالي ــع اخلــارجي ع ــر املراج تقري

  كأحـد SOXالداخلية يف ظـل متطلبـات قـانون 
. العوامل اهلامة يف تـدعيم جـودة التقـارير املاليـة 

حاولـت وضـع إطـار ) ٢٠١٤الشجاع ، (دراسة 
 كأحـد أهـم األطـراف –حلاميـة املـستثمر مقرتح 

 اخلاصة SOXً وفقا ملتطلبات قانون –ذات الصلة 
.بالتقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية

ــة  ــول الرقاب ــالتقرير ح ــة ب ــات اخلاص األدبي
الداخلية شـملت موضـوعاهتا أيـضا دور اإلدارة 
ــصدد أكــدت  ــذا ال واملراجــع اخلــارجي ، ويف ه

عـىل أن مـسؤولية ) ٢٠٠٤ (Rouse et alدراسة 
 فيام يتعلق بـالتقرير SOXالوفاء بمتطلبات قانون 

حــول الرقابــة الداخليــة يقــع عــىل عــاتق اإلدارة 
ومراجع احلسابات معا ، فيام توصلت دراسة عيل 

مـــسؤولية مراقـــب احلــــسابات )  ٢٠٠٥(إىل 
بالدرجة األوىل أمام األطراف ذات الصلة باملنشأة 

ير حول الرقابة الداخليـة يـدعم مـن يف إعداد تقر
ثقتهم يف القوائم املالية املنـشورة ، وهـي النتيجـة 

عنــد ) ٢٠٠٧(التــي أكــدهتا دراســة شــحاتة 
ـــسابات  ـــي ح ـــدى إدراك مراقب ـــشاف م استك

الــرشكات املــسامهة املــرصية ملــسؤوليتهم املهنيــة 
ــة ،  ــة الداخلي ــة الرقاب ــن فعالي ــر ع ــشأن التقري ب

ت حـول أمهيـة تقـارير وبالرغم من هذه التأكيـدا
الرقابة الداخلية حـول القـوائم املاليـة لألطـراف 
ذات الــصلة ومــسؤولية مراجــع احلــسابات عــن 

كشفت ) ٢٠٠٨(إصدارها إال أن دراسة اخلطيب 
عن وجود نسبة قليلة جدا من الرشكات املـرصية 
امللتزمة بإعداد هذه التقارير أو تأكيـدها مـن قبـل 

) ٢٠٠٨(نيوس مراجع احلسابات، دراسـة ارسـا
قدمت العديد من املنافع املتوقعـة للتقريـر حـول 
الرقابة الداخلية عىل جـودة القـوائم املاليـة  لعـل 
أبرزها ختفيض ممارسـات اإلدارة املتعلقـة بـإدارة 
األرباح وتقديم تأكيدات إضافية من اإلدارة عـىل 
هذه اجلودة ، ومن منظـور املـسؤولية عـن إعـداد 

ــة ا ــول الرقاب ــر ح ــم التقري ــرى قاس ــة ي لداخلي
بأن مراجع احلـسابات هـو أفـضل مـن ) ٢٠٠٩(

يقدم خدمة إعداد هذا التقرير يف حني يؤكد حممـد 
بأن هذا التقرير هـو أحـد املـسؤوليات ) ٢٠١٠(

املبارشة ملراجع احلسابات كتوسع طبيعي لقاعـدة 
دراسـة . خدمات التأكيـد التـي يقـدمها املراجـع

Yazawa) ــة مــ) ٢٠١٥ ــي شــملت عين ن والت
مكاتب املراجعة باليابـان توصـلت إىل أن عمليـة 
املراجعــة عــن الرقابــة الداخليــة ســتكون متــأثرة 
بمدى إفصاح اإلدارة عن نقاط الضعف املادية يف 
نظام الرقابـة الداخليـة ذات األثـر عـىل التقـارير 
ّاملاليــة ، وبــذلك فإهنــا محلــت اإلدارة ضــمنا 

.ةمسؤولية التقرير عن نظام الرقابة الداخلي
ًوقد ذهبت أيضا الدراسات اخلاصـة بتقـارير 
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 يف اجتــاه األثــر عــىل أصــحاب الرقابــة الداخليــة
املــصلحة  وبــصورة خاصــة املــستثمرين مــنهم ،

إىل أن ) ٢٠٠٤ (Deumesحيث كـشفت دراسـة 
التقريـر عــن الرقابــة الداخليــة ســيؤدي حــتام إىل 
حتسني جودة التقارير املالية من منظـور األطـراف 

 وعىل وجـه اخلـصوص املـستثمرين ، ذات الصلة
عـىل أن ) ٢٠٠٦ (Lopez et alواكـدت دراسـة 

هذه اجلودة ستظهر مـن خـالل الدقـة واملوثوقيـة 
التي متكـن املـستثمرين مـن اختـاذ قـرارات أكثـر 

توصلت إىل وجـود ) ٢٠٠٦(فعالية ، دراسة عيل 
أمهية مهنية للتقرير املجمع ملراجع احلسابات عـن 

الية والرقابة الداخليـة ملـا هلـذا مراجعة القوائم امل
التقرير من دور يف ترشيد قرارات األطـراف ذات 

عـىل ) ٢٠٠٨(الصلة باملرشوع ، ويؤكـد الـسواح
وجـود طلـب عـىل التقـارير عـىل فعاليـة الرقابـة 
ــة  ــوائم املالي ــستخدمي الق ــل م ــة مــن قب الداخلي
للحــصول عــىل تأكيــدات أعــىل فــيام يتعلــق 

 Kimتوصلت نتيجـة بمعلومات هذه القوائم ، و

& Park) إىل أن االفــصاحات املرتبطــة ) ٢٠٠٩
بالرقابة الداخليـة سـتؤدي إىل ترشـيد القـرارات 
اخلاصة باالطراف ذات الـصلة ، و يؤكـد كـذلك 

Lopez et al) عىل أن وجود رأي سلبي ) ٢٠٠٩
ملراجع احلسابات حول الرقابة الداخليـة سـيؤدي 

يص دراسـة إىل حتفظات من قبل املستثمرين ، وتو
ـــسن  ـــي ) ٢٠١١(ح ـــيم مراجع ـــرضورة تقي ب

احلــسابات لتقــارير اإلدارة عــن فعاليــة ضــوابط 
الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية وإبـداء رأهيـم 
عن فعالية الرقابة الداخليـة خلدمـة املـستثمرين ، 

بـان )٢٠١٢ (Asare & Wrightوتـرى دراسـة 
عىل مراجعي احلسابات توخي الدقة عند إصـدار 

قارير حول الرقابة الداخلية ملا لتلك التقارير مـن ت
 & Riceأثر عىل متخذي القرار ، كام تقدم دراسة 

Weber) ًدليال عىل أن التقرير عن نقـاط ) ٢٠١٢
الـضعف حــول الرقابـة الداخليــة املحـددة وفقــا 

ـــانون  ـــات ق ـــستثمرين SOXملتطلب  ســـيزود امل
ة دراس. بإنذارات مسبقة دقة املعلومات املحاسبية

Bikki et al) تؤكد بـأن جـودة األربـاح ) ٢٠١٥
 وبالتـايل –املحاسبية كمعلومـة يف القـوائم املاليـة 

 –جودة القرارات التي تبنى عىل هـذه املعلومـات 
ستتأثر ال شك بمدى قدرة املراجع عـىل اكتـشاف 
والتقرير عن نقاط الـضعف يف الرقابـة الداخليـة 

. املراجـعًوهي القدرة التي ترتبط إجيابا بتخصص 
وبالرغم من تأكيد الدراسات السابق ذكرها عـىل 
األثر اإلجيايب للتقرير عـن الرقابـة الداخليـة عـىل 
التقارير املالية فإن هنالك باملقابل دراسات أكدت 
عكس هذا األثر أو توصلت إىل عدم وجود تـأثري 

) ٢٠١٣ (He & Thorntonمن أساسه ، فدراسة 
ــ ــات امل ــأثر توقع ــدم ت ــلت إىل ع ستثمرين توص

ــدى  ــبية بم ــاح املحاس ــودة األرب بخــصوص ج
اإلفصاح عن نقاط الـضعف يف الرقابـة الداخليـة 

، وكذلك SOXحول التقرير املايل وفقا ملتطلبات  
ترى بعدم وجود ) ٢٠١٤ (We & Tuttleدراسة 

أثار جوهرية ملراجعة الرقابـة الداخليـة عـىل ثقـة 
املــستثمرين وأســعار الــسوق ، وتــضيف دراســة 

Boland et al) ــلبي ) ٢٠١٥ ــأثري س بوجــود ت
 SOX- والتي من ضمنها  -للمتطلبات القانونية 
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ــة واخلاصــة بفحــص والتقريــر عــن نظــام الرقاب
الداخلية عىل موثوقية القوائم املالية وإن كان هـذا 
التأثري يتوقف عىل مدى تقديم مواعيـد متـسارعة 

. لتقارير املراجع 
                            

    
 الدراسات السابقة فيام يتعلق بمراجعة اجتهت

والتقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية 
االجتــاه األول قــدم عــرض :  اجتاهــاتيف ثالثــة 

ملتطلبــات التقريــر حــول الرقابــة الداخليــة عــىل 
التقارير املالية ودراسـة عالقتهـا بعـدة متغـريات 

 & Ghosh(التقـارير املاليـةلعـل أبرزهـا جـودة 
Lubberink , 2006 ; Zhang ,2007; Goh et 

al ـــدين ، ؛ ٢٠١١ ـــعد ال ـــثامن ، ؛ ٢٠٠٨ س  ع
وهـذه الدراسـات ) ٢٠١٠ اجلمهودي ، ؛ ٢٠٠٩

مل تقدم مفهوما واضحا جلـودة التقـارير التـي تـم 
اختبارها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخـرى فـإن 

جع سـيؤثر عـىل من الصعب القول بأن تقرير املرا
جودة التقارير دون التطرق لكفاءة تقرير املراجـع 
، وهو مـا حتـاول الدراسـة احلاليـة التعامـل معـه 
ــرارات أصــحاب  ــىل ترشــيد ق ــؤثر ع ــل ي كعام
املصلحة من جهـة ويتـأثر بمتغـريات ذات أمهيـة 
لعــل أمههــا مــدخل إعــداد التقريــر ، ومكونــات 

.التقرير من جهة أخرى
 بتـأثري مراجعـة والتقريـر االجتاه الثـاين أهـتم

حول الرقابة الداخليـة عـىل التقـارير املاليـة عـىل 
توجهات أصحاب املصلحة يف املـرشوع ويف هـذا 

ــربز دراســات  ــصدد ت  ; Deumes ,2004(ال
Lopez et al, 2006; Kim & Park, 2009; 
Asare & Wright, 2012; Rice & Weber, 

2012; Bikki et al, 2015; He & Thornton , 
2013; Boland  et al، ــشجاع ،  ٢٠١٥ ال

ــت آرا )٢٠١٤ ــي تباين ــذا ؤهــاالت  بخــصوص ه
ــذه ــأن ه ــول ب ــن الق ــك يمك ــع ذل ــأثري ، وم الت
الدراسات يف دراستها للتأثريات املتوقعة للتقريـر 
عــىل توجهــات أصــحاب املــصلحة وقــراراهتم مل 
تقدم متغريات خاصة بكفاءة التقريـر مـن ناحيـة 

 أصـحاب املـصلحة مـن ومعايري ترشيد قـرارات
ــة أخــرى  ــشجاع التــي -ناحي ــى دراســة ال  وحت

حاولت تقديم مثل هذه املتغريات اقتـرصت عـىل 
 -قرارات املستثمرين باعتبـارهم الطـرف األهـم 

حتى يتم رسم صورة واضـحة هلـذا التـأثري عنـد 
ــاءة  ــايري الكف ــة بمع ــصيلية خاص ــستويات تف م
والرتشيد ونوعية القـرار ، وهـو مـا حتـاول هـذه 

.الدراسة طرحه
التوجه الثالث ركز عىل رشح نظري ملتطلبات 
املراجعـة والتقريــر يف ضـوء اإلصــدارات املهنيــة 
دون تقديم دليـل اختبـاري يوضـح مـدى أمهيـة 

.وتأثري هذه املتطلبات عىل املهنة بشكل عميل
ــذه الدراســة  ــأن ه ــول ب ــايل يمكــن الق وبالت
ستحاول فتح أفاق جديـدة الختبـار مـدى تـأثري 

 تقريـــر مراجـــع - كمتغـــري مـــستقل –اءة كفـــ
احلسابات حـول الرقابـة الداخليـة عـىل التقـارير 
املالية ، عىل قرارات أصحاب املصلحة يف املرشوع 
من خالل معايري ترشيد ونوعيـة هـذه القـرارات 
التي تعترب املتغري التابع ، وتوسط الدراسة مـدخل 
ومتطلبــات التقريــر كمتغــري وســيط ألمهيتهــا يف 

 التقرير من ناحية وترشيد ونوعية القرار من كفاءة
ناحية أخرى ، هـذه املتغـريات ودراسـة العالقـة 
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بينها يف بيئة مهنة املراجعـة يف اجلمهوريـة اليمنيـة
والفروض التي ستبنى عليها تـشكل الفـرق بـني 
هذه الدراسة والدراسات السابقة ،  وعليه يمكـن 

:صياغة الفرضيات التالية بصيغة فرض العدم 
ــاط :الفرضــية األوىل  ــة ارتب ــد عالق  ال توج

جوهرية بني مدخل التقرير حول الرقابة الداخلية 
.عىل التقارير املالية وبني كفاءة هذا التقرير

ــة  ــاط :الفرضــية الثاني ــة ارتب  ال توجــد عالق
جوهرية بني مدخل التقرير حول الرقابة الداخلية 
عىل التقـارير املاليـة وترشـيد قـرارات أصـحاب 

.ملصلحةا
ــةالفرضــية  ــاط :الثالث ــة ارتب ــد عالق  ال توج

جوهرية بني مدخل التقرير حول الرقابة الداخلية 
عــىل التقــارير املاليــة ونوعيــة قــرارات أصــحاب 

.املصلحة يف املرشوع
ــاط :الرابعــةالفرضــية  ــة ارتب  ال توجــد عالق

ــة  ــر حــول الرقاب ــات التقري ــة بــني مكون جوهري
.ة وكفاءة هذا التقريرالداخلية عىل التقارير املالي

 ال توجــد عالقــة ارتبــاط :اخلامــسةالفرضـية 
جوهرية بني كفاءة التقرير حول الرقابة الداخليـة 
عــىل التقــارير املاليــة وجوانــب ترشــيد قــرارات 

.أصحاب املصلحة
 ال توجـد عالقـة ارتبـاط :الـسادسةالفرضية 

جوهرية بني كفاءة التقرير حول الرقابة الداخليـة 
ير املاليــة ونوعيــة قــرارات أصــحاب عــىل التقــار

 .املصلحة يف املرشوع



 
يتضمن جمتمع الدراسـة املحاسـبني القـانونني 
العاملني يف مكاتب املحاسبة واملراجعة ومراجعي 
 اجلهاز املركزي للرقابة واملحاسبة و يتبـني مـن واقـع

 القانونيني بوزارة التجـارةسجالت إدارة املحاسبني 
، يبلغ  )1 (٢٠١٣أن عدد املقيدين حتى شهر فرباير 

ًحماســـبا ومراجعـــا يف مجيـــع أنحـــاء ) ٢٩٨( ً
يرتكز معظمهم يف العاصـمة صـنعاء، . اجلمهورية

كــام أن مراجعــي احلــسابات يف اجلهــاز املركــزي 
للرقابة واملحاسبة يف نفس الفـرتة بلـغ مـن واقـع

ــرتوين للج ــع االلك ــة املوق ــزي للرقاب ــاز املرك ه
ـــع أنحـــاء ) ٥٥٣(واملحاســـبة  ـــا يف مجي ًمراجع

. )2 (اجلمهورية
 بطريقـة حتديـد وقد تم حتديـد عينـة الدراسـة

 باســتخدام معادلــة  عينــة عــشوائية بــسيطة و
Langram and Maks) اخلاصة بتقـدير )  ٢٠٠٩

حجم العينة ، حيث وضحت نتائج املعادلـة بـأن 
عة من الرضوري أن العينة ملراجعي مكاتب املراج

من املجتمع، % ٣٤.٢٢ مفردة وبنسبة ١٠٢تكون 
ــزد عــن  ــنام مل ت  ملراجعــي اجلهــاز املركــزي ٩٧بي

 املوقع االلكتروين لوزارة الـصناعة والتجـارة،        )1(
ــانونيني، ــبني الق ــة للمحاس اإلدارة العام

  .م٢٢/٢/٢٠١٣
http://www.moit.gov.ye/accountants/result.p
hp 

، املوقع االلكتروين للجهاز املركزي للرقابة واحملاسبة  )2(
 /http://coca.gov.ye .م٢٢/٢/٢٠١٣
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 .من املجتمع% ١٧.٥٤للرقابة واملحاسبة وبنسبة 


ًاملنهج الوصفي استنادا اعتمدت الدراسة عىل 
.إىل مسح ميداين للظاهرة حمل البحث


 قائمة االستقصاء التـي اعتمدت الدراسة عىل

ــائج الدراســات الــسابقة  تــم بناءهــا يف ضــوء نت
. وحتليلها والـوارد يف فقـرة الدراسـات الـسابقة 

حيث عمد الباحثان إىل تـصميم قائمـة استقـصاء 
تنبثق من أهداف وفرضيات الدراسة وفـق حتليـل 
ملتغريات الدارسة والتي سريد بياهنـا يف الفقـرات 

 االستقـصاء قائمـة .حقة من منهجية الدراسةالال
ــرتني  ــضمنت فق ــيتنيت ــصت األوىل أساس  خص

ــة  ــضمنت الثاني ــيام ت ــة ف ــات الديموجرافي للبيان
تــساؤالت الدراســة التــي قــسمت إىل مخــس 
ــارص  ــئلة خصــصت األوىل لعن ــات لألس جمموع
تقرير مراجع احلـسابات حـول الرقابـة الداخليـة 

 الثانيـة مـداخل عىل التقرير املايل ، فـيام تـضمنت
التقرير عىل الرقابة الداخلية عىل التقرير املايل ، أما 
الثالثة فقد شملت عىل معايري احلكـم عـىل كفـاءة 
التقرير عىل الرقابة الداخلية ، وتـضمنت الرابعـة 
ــارص اخلاصــة برتشــيد قــرارات املــستثمرين  العن
وخصصت اخلامـسة لنوعيـة قـرارات أصـحاب 

ة وثبات القائمة فقـد ولتحديد مصداقي. ةحاملصل
تم حتكيمها من قبل متخصصني علمني ومهنيني ، 

ــل  ــساب معام ــاخ أباإلضــافة عــىل احت لفاكرونب
لفا وصـلت أوالذي كشف عن قيمة عامة ملعامل 

ـــة ) ٠.٩٣٦(إىل  ) ٠.٠٥(عنـــد مـــستوى معنوي

 ويف قيمة تعكس ثبـات لكامل فقرات االستقصاء
.ومصداقية األداة

 توزيعهـا عـىل عينـة   استامرات االسقصاء تم
الدراسة من خالل املقابلـة الشخـصية حيـث تـم 

) ١٦١(قائمـة ، تـم اسـتالم ) ١٩٩(توزيع عـدد 
، تـم %) ٨٠.٩٠(منها ،  وبنسبة اسرتجاع بلغـت 

ــدد  ــتبعاد ع ــالحيتها ) ١٦(اس ــدم ص ــة لع قائم
.ألغراض التحليل واالستدالل االحصائي


متغريات الدراسـة عـىل تم االعتامد يف صياغة 

اإلصدارات املهنية اخلاصة بـالتقرير عـن الرقابـة 
) ٢(ASالداخلية بالدرجة األساسية وهي معـايري 

ــــ ) ٥(ASو   Public Companyاخلاصـــة ب
Accounting Oversight Board (PCAOB)

، هـذا ) ١٣٠( SASباإلضافة إىل معيـار املراجـع 
 برتشـيد باإلضافة إىل ما قدمته الدراسات اخلاصة

قرارات أصحاب املصلحة يف املـرشوع ، ويمكـن 
ــارص  توضــيح متغــريات الدراســة الرئيــسية وعن

 ).١(اجلزئية من خالل جدول 

 
تم االعتامد عىل مقياس ليكرت اخلاميس يف حتويـل
اإلدراكـات الوصـفية للمستقـىص مـنهم إىل قــيم 

.كمية
 
ظرا لطبيعـة بيانـات الدراسـة والختبـار صـحةن

فرضياهتا فـسيتم االعـتامد عـىل معامـل سـبريمان 
(Spearman)  لتحديد قوة عالقة االرتبـاط بـني

 .متغريات الدراسة
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يـر نتائج حتليل االرتبـاط بـني مـداخل التقر - ١

وكفاءة التقرير وترشـيد قـرارات أصـحاب 
يوضح اجلدول التـايل   : املصلحة يف املرشوع

نتــائج اختبــار مــان وتنــي اخلــاص بتحليــل 
اط بني مـداخل تقريـر مراجـع بعالقة االرت

احلسابات حول الرقابة الداخلية عىل التقرير 
املايل وبـني كـال مـن معـايري كفـاءة التقريـر 

حاب املـصلحة ومعايري ترشيد قرارات أصـ
يف املـــرشوع ، باإلضـــافة إىل نوعيـــة هـــذه 

. القرارات

 

 
Spearman











 












                     0.0590.482 N.S0.2270.006**
           0.1030.217 N.S0.1080.197 N.S

                    0.0060.942 N.S0.1820.029*
                      0.0900.280 N.S0.1520.068 N.S

                0.1010.227 N.S0.1350.105 N.S

   
   
    
   
    
  
     

                         
      0.0360.665 N.S0.1300.119 N.S

                   0.1560.061 N.S0.1380.098 N.S

            0.1690.042*0.0010.988 N.S

                   0.0790.342 N.S0.0140.870 N.S

                  0.0580.486 N.S0.1330.112 N.S

          0.0630.450 N.S0.1790.032*
               

     0.1320.113 N.S0.0000.996 N.S

   
    
   
   
     

     
                   
                     

         
0.0240.779 N.S0.0840.313 N.S

          0.1070.1990.1430.086
             0.0980.2410.0350.676

            0.0930.2660.1110.184
            0.0990.2340.0820.328

        0.0920.2710.0330.696

   
   
     

     

                0.0560.5060.0200.814

  ).    ٠.٠١ (                      دالة عند مستوى معنوية    ** 
  ).    ٠.٠٥ (                      دالة عند مستوى معنوية        * 
N.S   ًغري دال معنويا              ً.  
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                                      وتوضح الفقرة األوىل من اجلدول السابق أنـه 
                                         باستثناء وضـوح الفقـرات التـي حيتوهيـا التقريـر 
                                       وصحة املعلومـات التـي حيتوهيـا التقريـر والتـي 
                                          ترتبط بعالقة ارتبـاط مـع إصـدار تقريـر الرقابـة 
                                              الداخلية كتقرير منفصل عن تقرير القوائم املاليـة 

ـــبري ـــة س ـــد قيم ـــدارها             عن   ،   )      ٠.٢٢٧ (            مان مق
ـــة   )      ٠.١٨٢ ( ـــوايل، وبمـــستوى معنوي                           عـــىل الت
          فـإن معـايري   .          عىل التـوايل  )      ٠.٠٢٩ (  ،   )      ٠.٠٠٦ (

ــة                                        كفــاءة تقريــر مراجــع احلــسابات حــول الرقاب
ــاط باملــدخل ــة ارتب ــرتبط بعالق ــة ال ت                                      الداخلي
                                            املستخدم يف تقرير الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر 

  .     املايل
    أنـه   )  ٢ (            ية من اجلدول                      ويتضح من الفقرة الثان

                                           أيضا باستثناء احلد من الشائعات املـضللة والتـي
                                          ترتبط بعالقة ارتبـاط مـع إصـدار تقريـر الرقابـة 
                                             الداخلية كتقرير مدمج مـع تقريـر القـوائم املاليـة 

          عنـد مـستوى   )      ٠.١٦٩ (                     بمعامل ارتباط مقـداره 
                       ، باإلضـافة إىل ختفـيض خمـاطر )     ٠.٠٤٢ (       معنوية 

                    القـة ارتبـاط مـع إصـدار                      القرار والتي تـرتبط بع
                                             تقرير الرقابة الداخلية كتقرير منفصل عـن تقريـر 

  )      ٠.١٧٩ (                                    القوائم املالية بمعامل ارتبـاط مقـداره 
ــإن مــداخل    ).      ٠.٠٣٢ (                 عنــد مــستوى معنويــة            ف

                                               التقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقرير املـايل ال 
ــب  ــشكل إمجــايل بعالقــة ارتبــاط بجوان                                     تــرتبط ب

ــرارات أصــحاب  ــصلحة                   ترشــيد ق ــن   .       امل       ويمك
                                      إرجاع ذلك إىل عدم أمهيـة املـدخل املـستخدم يف 
                                               تقرير الرقابة الداخلية عىل التقريـر املـايل بالنـسبة
                                    ألصحاب املصلحة إىل حد كبري مادام حيقـق هلـم 

ً                                       ًاألهداف املطلوبـة، فـسواء كـان التقريـر بـشكل
                                           مدمج مع تقرير القوائم املالية أو بـشكل منفـصل

                          الية، فاملهم بالنسبة ألصحاب                   عن تقرير القوائم امل
                                     املــصلحة هــو حمتــوى التقريــر الــذي املعلومــات 
                                            املالئمة لقراراهتم ، وتتأكد هذه النتيجة من خالل
                                                النظر إىل الفقرة الثالثة التي مل تظهر أي ارتباطـات 
                                 بــني نوعيــة أصــحاب املــصلحة مــن جهــة وبــني 
                                              مدخيل التقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقارير

                                       ة ، ومع ذلك فإن هذه النتيجة قد ختتلـف مـع      املالي
     ألتي   )     ٢٠١٢   (Asare and Wright            نتيجة دراسة 

                                       أكدت عىل فقدان تقريـر املراجـع حـول القـوائم 
                                       املاليــة ملــصداقيته عنــد دجمــه مــع تقريــر مراجــع
                                             احلسابات حول الرقابة الداخلية عىل التقرير املايل 
                                     بسبب اخـتالف أهـداف كـال التقريـرين  ، وقـد 

ــع ــتني إىل    ترج ــني الدراس ــات ب ــذه االختالف                               ه
ــة  ــامل واخلــربة املهني ــة األع ــات يف بيئ                                    االختالف

  .               ملجتمعي الدراستني

                                            النتائج السابقة تدفع باجتاه قبـول الفـرض األول
ال توجـد عالقـة ارتبـاط جوهريـة بـني "       ومفاده 

مدخل التقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقارير 
   وقبـول الفـرض"يـراملالية وبني كفاءة هـذا التقر

ال توجد عالقـة ارتبـاط جوهريـة  "             الثاين ومفاده 
بني مدخل التقريـر حـول الرقابـة الداخليـة عـىل 
   "                                          التقارير املالية وترشيد قرارات أصـحاب املـصلحة

                                         و كذلك قبول الفرض الثالث للدراسة ومقتـضاه 
                                          ال توجد عالقة ارتباط جوهرية بني مدخل التقريـر "

ىل التقارير املالية ونوعيـة حول الرقابة الداخلية ع
."قرارات أصحاب املصلحة يف املرشوع
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نتائج حتليل االرتباط بني مكونـات التقريـر - ٢
 يوضح اجلدول التايل نتـائج :وكفاءة التقرير

ــني  ــة ب ــبريمان اخلــاص بالعالق ــار س اختب
مكونــات تقريــر مراجــع احلــسابات حــول 
الرقابة الداخلية عىل القـوائم املاليـة ومعـاير 

ة تقرير مراجع احلسابات حول الرقابـة كفاء
الداخلية عىل تلك القوائم ، حيث يتضح من 

:اجلدول ما ييل
باستثناء إشـارة إىل اقتـصار التقريـر عـىل أثـر  ●

الرقابة الداخلية عىل التقارير املالية فإن هنالك 
عالقة ارتباط معنويـة بـني وضـوح الفقـرات 
التي حتتوهيـا التقريـر وكافـة مكونـات تقريـر 
املراجع حول الرقابـة الداخليـة عـىل القـوائم 
املالية وبمستويات معنوية متباينـة ففـي حـني 

ـــة  ـــستوى املعنوي ـــان م ـــايري ) ٠.٠٥(ك ملع
ومقاييس تقييم فعالية نظم الرقابة الداخليـة ، 

لبقية مكونات ) ٠.٠١(فقد كان عند مستوى 
.التقرير األخرى

فيام يتعلق بشمول نطاق التقريـر فـإن هنالـك  ●
ضا عالقــة معنويــة تربطهـا بكافــة عنــارص أيـ

التقرير حول الرقابـة الداخليـة عـىل القـوائم 
املالية إذا ما استثنينا إشارة إىل اقتصار التقريـر 

داخلية عىل التقـارير املاليـة ، عىل أثر الرقابة ال
معايري ومقاييس تقيـيم فعاليـة نظـم الرقابـة و

) ٠.٠١(                                 الداخلية ، وذلك عند مستوى معنويـة 
افة العنارص ماعدا رأي اإلدارة عـن فعاليـة لك

ــت عالقــة  نظــام الرقابــة الداخليــة التــي كان
).٠.٠٥(االرتباط فيها عند مستوى معنوية 

ــني صــحة ● ــة ب ــاط معنوي ــة ارتب توجــد عالق
املعلومات التـي حيتوهيـا التقريـر وبـني كافـة 
عنارص التقريـر حـول الرقابـة الداخليـة عـىل 

ــتثناء إ ــة باس ــوائم املالي ــصار الق شــارة إىل اقت
التقرير عىل أثر الرقابة الداخلية عـىل التقـارير
ــد  ــاط عن ــة االرتب ــت عالق ــد كان ــة ، وق املالي

 ).٠.٠٥(مستوى معنوية 

دقة املقاييس التي يـستخدمها التقريـر تـرتبط ●
بعالقة مع كافة عنارص التقرير حـول الرقابـة 
الداخلية باسـتثناء إشـارة إىل افتـصار التقريـر 

رقابة الداخلية عىل التقـارير املاليـة ، عىل أثر ال
معامالت االرتباط كانت عند مستوى معنوية 

جلميع العنارص ما عدا حتديد تـاريخ ) ٠.٠١(
تأكيد اإلدارة بخصوص فعاليـة نظـام الرقابـة 
الداخليــة فقــط كــان معامــل ارتباطهــا عنــد 

 ).٠.٠٥(مستوى 
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Spearman 

 


  

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











0.340 0.000** 0.242 0.003** 0.252 0.002** 0.226 0.006** 0.117 0.161N.S 0.2210.008**


                    


0.398 0.000** 0.289 0.000** 0.304 0.003** 0.236 0.003** 0.233 0.003** 0.3000.003**


0.275 0.001** 0.266 0.001** 0.312 0.000** 0.425 0.000** 0.400 0.000** 0.2500.002**





0.001 0.989N.S 0.130 0.118N.S 0.145 0.082N.S 0.102 0.222N.S 0.185 0.026* 0.1640.049*


0.178 0.032* 0.115 0.168N.S 0.244 0.003** 0.319 0.000** 0.269 0.001** 0.1320.115N.S


0.227 0.006** 0.190 0.022* 0.246 0.003** 0.218 0.008** 0.245 0.003** 0.1570.059N.S


0.364 0.000** 0.362 0.000** 0.344 0.000** 0.433 0.000** 0.391 0.000** 0.2670.001**


0.475 0.000** 0.362 0.000** 0.544 0.000** 0.484 0.000** 0.438 0.000** 0.3990.000**





0.292 0.000** 0.228 0.006** 0.220 0.008** 0.213 0.010* 0.296 0.000** 0.3460.000**

0.464 0.000** 0.394 0.000** 0.545 0.000** 0.450 0.000** 0.287 0.000** 0.3810.000**
0.493 0.000** 0.367 0.000** 0.435 0.000** 0.391 0.000** 0.296 0.000** 0.2890.000**

  .ً               ً غري دال معنويا N.S          ).     ٠.٠٥ (                      دالة عند مستوى معنوية    *              ).          ٠.٠١ (                      دالة عند مستوى معنوية    ** 
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توجد عالقة ارتباط بني سهولة احلصول عـىل ●
التقرير وكافة عنـارص التقريـر حـول الرقابـة 
الداخلية عـىل التقـارير املاليـة باسـتثناء فقـرة 

وضــح اعــرتاف اإلدارة بمــسئوليتها عــن ت
تصميم واملحافظة عىل نظام الرقابة الداخلية ، 
ــاط بــني هــذه  ــت معــامالت االرتب وقــد كان
العنارص وسهولة احلصول عـىل التقريـر عنـد 

للعنرص اخلاص بإشـارة إىل اقتـصار )  ٠.٠٥(
التقرير عىل أثر الرقابة الداخلية عـىل التقـارير 

.لبقية العنارص) ٠.٠١(املالية ، وعند 
توجد عالقة بني الوقت املالئم الـذي يـصدر  ●

التقرير وبني كافة عنارص التقرير حول الرقابة 
الداخلية عىل التقارير املاليـة باسـتثناء معـايري 
ومقاييس تقييم فعالية نظم الرقابة الداخليـة ، 
ـــة  ـــة نظـــام الرقاب و رأي اإلدارة عـــن فعالي

نويـة لعالقـة الداخلية ، وقد تباين مستوى املع
ــني  ــاط ب ــارة إىل ) ٠.٠٥(االرتب ــرص إش لعن

اقتصار التقرير عىل أثر الرقابة الداخليـة عـىل 
.لبقية العنارص) ٠.٠١(التقارير املالية و 

                                   ويتضح ممـا سـبق بأنـه انـه باسـتثناء عنـرص   
                                                إشارة إىل اقتصار التقرير عىل أثر الرقابة الداخليـة 

        رص األخـرى                                 عىل التقارير املاليـة فـإن كافـة العنـا
                                              تدعم من كفاءة التقرير حول الرقابة الداخلية عىل 
                                           القوائم املالية،، ولعل مرجـع ذلـك إىل أن عنـوان
ً                                            ًالتقرير قد يفهم منه ضمنا أن التقرير خاص فقـط 

                                    نظام الرقابة الداخليـة عـىل التقـارير          بانعكاسات
                                          املالية وبالتايل قد ال يظهر هلـذا العنـرص أثـر عـىل 

                            وعليه يمكن القول بـأن ملكونـات                كفاءة التقرير ، 

                                         التقرير دور هام يف دعـم كفـاءة التقريـر ورفـض
 ال توجد عالقـة  "                            الفرض الرابع للدراسة ومفاده 

ارتباط جوهرية بني مكونات التقرير حول الرقابة 
."الداخلية عىل التقارير املالية وكفاءة هذا التقرير

نتائج حتليل االرتبـاط بـني جوانـب ترشـيد  - ٣
  )  ٤ (             يوضـح اجلـدول :كفاءة التقريرالقرار و

                                   نتائج اختبار حتليـل االرتبـاط بـني جوانـب 
                                 ترشيد قرارات أصحاب املصلحة باملـرشوع 
                                    وبني معايري كفاءة تقرير مراجـع احلـسابات
                                     حـول الرقابــة الداخليــة عـىل التقريــر املــايل 
                                  ويتــضح مــن اجلــدول أنــه باســتثناء معيــار
   ءة                                    شمول نطاق التقرير فإن كافة معـايري كفـا

ــىل  ــر ع ــسابات ذات أث ــع احل ــر مراج                                تقري
                                       جوانب ترشيد القرار املختلفة، كـام أن كافـة
                                هــذه املعــايري كانــت ذات أثــر عــىل خمتلــف
                                      جوانب ترشيد القرار أيضا باستثناء شـمول
ــر ، وصــحة املعلومــات التــي                                   نطــاق التقري
                                      حيتوهيا التقرير، والوقت املالئم الذي يصدر

            جوانب دون                             فيه هذا التقرير التي أثرت عىل
                                األخــرى ، ويمكــن رشح قــوة هــذا التــأثري

 :                                   للمعايري عىل جوانب ترشيد القرار كام ييل
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                   0.4520.000**0.3440.000**0.3470.000**0.5020.000**0.3560.000**0.3880.000**
            0.1920.020*0.1330.109N.S0.0300.717N.S0.2010.015*0.3060.000**0.1900.022*

                   0.3210.000**0.1870.024*0.2480.003**0.2690.001**0.3440.000**0.3780.000**
                 0.2340.003**0.1180.159N.S0.3080.000**0.2950.000**0.2460.003**0.1940.020*

          0.2120.010*0.1090.190N.S0.2490.002**0.2010.015*0.1820.028*0.1580.057N.S

               
     0.2160.009**0.0470.574N.S0.1470.078N.S0.1920.022*0.2440.002**0.1610.053*

               
                

                  
0.1650.047*0.1220.144N.S0.0410.624N.S0.1750.035*0.2730.001**0.2140.010*

        ).          ٠.٠١ (                     الة عند مستوى معنوية  د   ** 
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ــرارات املتخــذة ● ــة الق ــرتبط ســالمة وفعالي ت
بعالقة إجيابية ومتوسطة بكافـة معـايري كفـاءة 
التقرير حول الرقابـة الداخليـة عـىل التقـارير 

) ٠.٠١(املالية وذلـك عنـد مـستوى معنويـة 
فة هذه املعـايري ، وقـد يرجـع ذلـك إىل أن لكا

سالمة وفعالية القرارات املتخذة تعترب املعيـار 
األبــرز للحكــم عــىل رشــد القــرار وصــحته 
وبالتايل من الطبيعي أن تكـون ذات حـساسية 
مرتفعة للتغري يف أي معيار مـن معـايري كفـاءة 

.التقرير
يتأثر احلد من الشائعات كأحد جوانب ترشيد ●

افة معايري كفاءة التقرير حول الرقابة القرار بك
الداخلية عىل التقارير املاليـة باسـتثناء شـمول 
نطاق التقرير وصحة املعلومات التـي حيتوهيـا 
التقرير ، وذلك بمعامالت ارتبـاط تراوحـت 
بني الضعيفة لوضوح الفقـرات التـي حيتوهيـا 
ــستخدمها  ــي ي ــاييس الت ــة املق ــر ، ودق التقري

ــت املال ــذي يــصدر فيــه التقريــر والوق ئــم ال
التقريــر عنــد معــامالت ارتبــاط مل تــزد عــن 

، بيــنام ) ٠.٠٥(ومــستوى معنويــة ) ٠.٢٠١(
ــسهولة  ــطة ل ــاط متوس ــة االرتب ــت عالق كان
احلـــصول عـــىل التقريـــر بمعامـــل ارتبـــاط 

) .٠.٠١(عند مستوى معنوية ) ٠.٣٠٦(
فيام يتعلق بدعم التحليالت والتنبؤات املاليـة ●

تباط مع كافـة معـايري نالحظ وجود عالقة ار
كفــاءة التقريــر حــول الرقابــة الداخليــة عــىل 
التقرير املـايل وإن تباينـت هـذه العالقـة بـني 
ــحة  ــر وص ــاق التقري ــشمول نط ــضعيفة ل ال

ــة  ــر ، و دق ــا التقري ــي حيتوهي ــات الت املعلوم
املقاييس التي يستخدمها التقرير ، واملتوسـطة 
لبقية معايري الكفاءة األخـرى وعنـد مـستوى 

لكافة املعايري باستثناء شمول ) ٠.٠١(نوية مع
ــذي كــان معامــل ارتباطــه  ــر ال نطــاق التقري
بجانب دعم التحليالت والتنبؤات املالية عند 

)٠.٠٥.(
ــة ● ــرتبط بعالق ــة االعــتامد ت ــة وإمكاني املوثوقي

ارتباط معنوية مع كافة معـايري كفـاءة التقريـر 
إذا مــا اســتثنيا شــمول نطــاق التقريــر ، هــذه 

) ٠.٠٥(ة كانت عند مـستوى معنويـة العالق
للوقت املالئم الذي يصدر فيه التقريـر وعنـد 

.لبقية املعايري) ٠.٠١(
يرتبط ختفيض خمـاطر القـرار بعالقـة ارتبـاط ●

ضـعيفة مـع وضـوح الفقـرات التـي حيتوهيــا 
ــستخدمها  ــي ي ــاييس الت ــة املق ــر ، ودق التقري
التقرير وسهولة احلصول عىل التقريـر وذلـك 

، فيام كانت هذه ) ٠.٠٥(معنوية عند مستوى 
العالقــة ضــعيفة نــسبيا بمعامــل ارتبـــاط 

ـــة ) ٠.٢٤٩( ـــستوى معنوي ـــد م ـــا عن لكنه
أما بالنسبة لـشمول نطـاق التقريـر ). ٠.٠١(

والتوقيت املالئم إلصدار التقريـر فإهنـا غـري 
ذات عالقة بتخفيض خماطر القـرار، ويرجـع 
ذلك بدرجة أساسية إىل أن املخاطر غالبـا مـا 

ون مرتبطــة بعــدم التأكــد التــي تــنخفض تكــ
بالوضــوح والــصحة والدقــة أكثــر منهــا 

.بالتوقيت
محاية االستثامرات من اخلسائر املفاجئة يـرتبط ●
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بعالقة مع كافة معايري كفاءة التقريـر باسـتثناء
شمول نطاق التقرير وصحة املعلومـات التـي 
حيتوهيا التقرير وهذه العالقـة كانـت ضـعيفة 

ــستوى معن ــد م ــة وعن ــوح ) ٠.٠١(وي لوض
ــهولة  ــر ، وس ــي حيتوهيــا التقري ــرات الت الفق

لبقيــة ) ٠.٠٥(احلــصول عــىل التقريــر وعنــد 
.املعايري

ــر  ● ــر االختالفــات بــني تقري ــق بتربي فــيام يتعل
املراجع عـن الرقابـة الداخليـة وتقريـره عـىل 
القوائم املالية كأحد متغريات جوانب ترشـيد 

قـة قرارات أصحاب املصلحة فإنه توجـد عال
ًارتباط بني هذا املتغري وبني كـال مـن وضـوح 
الفقرات التي حيتوهيا التقرير ، ودقة املقـاييس 
التي يستخدمها التقرير والوقت املالئم الـذي 
يصدر فيه التقرير وذلـك بمعـامالت ارتبـاط 

عنــــــد ) ٠.٢١٤(، ) ٠.١٧٥(، ) ٠.١٦٥(
، وبمعامـل ارتبـاط ) ٠.٠٥(مستوى معنوية 

).٠.٠١(معنوية عند مستوى ) ٠.٢٧٣(
                                            إن النتائج السابقة تؤكد عىل أمهية كفاءة تقرير 
                                      مراجع احلـسابات حـول الرقابـة الداخليـة عـىل
ــحاب ــرارات أص ــيد ق ــة يف ترش ــارير املالي                                      التق
                                    املصلحة باملرشوع وعليـه يمكـن القـول بـرفض 

 ال توجــد  "                           الفــرض اخلــامس للدراســة ومفــاده 
ول عالقة ارتباط جوهرية بـني كفـاءة التقريـر حـ

الرقابة الداخليـة عـىل التقـارير املاليـة وجوانـب 
."ترشيد قرارات أصحاب املصلحة

 حتليــل االرتبــاط بــني نوعيــة القــرار نتــائج - ٤
     عرضـا   )  ٥ (             يقـدم اجلـدول :وكفاءة التقرير

                                    لنتائج حتليل االرتبـاط بـني نوعيـة قـرارات 
                                      أصحاب املصلحة ، ومعايري كفاءة التقريـر ، 

 :                     والذي يتضح من قراءته 
م وجود إي ارتباط بني معايري كفاءة تقريـر عد●

مراجع احلسابات حول الرقابة الداخلية عـىل 
التقرير املايل وبني القرارات اإلداريـة ، حيـث 
ًتظهر النتيجة تأكيدا ملراجعي احلسابات بعـدم 
ــة  ــالتقرير عــىل الرقاب اهــتامم إدارة املــرشوع ب
الداخلية ، ويرجـع ذلـك إىل نظـرة اإلدارة يف 

ألعامل اليمنية إىل تقرير املراجـع كـإجراء بيئة ا
خاص بالوفاء باملتطلبات القانونيـة ال يمكـن 

.االستناد إلية يف اختاذ القرار 
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           0.0730.386N.S0.0330.693N.S0.1000.229N.S0.1150.167N.S0.1070.201N.S0.0940.262N.S

             0.3880.000**0.3830.000**0.4260.000**0.4360.000**0.2430.003**0.2270.006**
            0.3470.000**0.3340.000**0.4570.000**0.2810.001**0.2320.005**0.2130.010**

           0.2450.002**0.2450.000**0.2100.011*0.3890.000**0.2780.001**0.1630.055N.S

        0.0260.760N.S0.0250.947N.S0.0940.262N.S0.0340.688N.S 0.1530.066N.S 0.0810.336N.S

          
      0.1060.204N.S0.1880.024*0.0570.494N.S0.0880.293N.S0.009 0.983N.S0.0520.538N.S

        ).          ٠.٠١ (                      دالة عند مستوى معنوية    ** 
    ).     ٠.٠٥ (                      دالة عند مستوى معنوية   *  

 N.S غري دال معنويا ً               ً.   
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النتيجة اخلاصـة بـالقرارات اإلداريـة تنطبـق ●
أيضا عىل قرارات العمـالء واملجتمـع املحـيل 

ه باستثناء شمول نطاق التقرير الـذي حيث أن
يرتبط بعالقـة ارتبـاط ضـعيفة عنـد مـستوى 

ــة  ــاءة ) ٠.٠٥(معنوي ــايري كف ــع مع ــإن مجي ف
التقرير ليست حمل تأثري عىل قرارات العمـالء 
ــام ،  ــرأي الع ــيل ال ــع املح ــرارات املجتم وق
ــرارات  ــة ق ويمكــن إرجــاع ذلــك مــن ناحي

ميـل العمالء إىل طبيعة العالقة التي تـربط الع
باملنظمة وهـي عالقـة تزويـد وبالتـايل تكـون 
اهتاممات العمـالء بجـودة املنـتج وخـدمات 
التزويد أكثر منها بنظام الرقابة الداخليـة عنـد 
اختــاذ قــراراهتم اخلاصــة بالــرشاء خاصــة أن 
منظامهتم هي من ستحـصل عـىل التـسهيالت
ــق  االئتامنيــة ولــيس العكــس ، أمــا فــيام يتعل

حيل والـرأي العـام فهـي بقرارات املجتمع امل
ناتج من انخفاض وعي هذه الفئة باملـسؤولية 
االجتامعيــة والبيئيــة للــرشكات وانعكاســات 
نظام رقابة داخيل جيد عىل جـودة املعلومـات 

.املقدمة هبذا اخلصوص
فيام يتعلق بـالقرارات االسـتثامرية واالئتامنيـة ●

ــك  ــإن هنال ــة ف ــات احلكومي ــرارات اجله وق
ــوي ضــعيف ــاط معن ــد ارتب ــط عن  إىل متوس

جلميـع عالقـات االرتبـاط ) ٠.٠١(مستوى 
باستثناء كال من صحة املعلومات التي حيتوهيا 
التقرير التي كانت عالقـة ارتباطهـا بقـرارات 
ــــستوى  ــــد م ــــة عن ــــزة احلكومي األجه

و الوقت املالئم الذي يـصدر ) ٠.٠٥(معنوية

فيه هذا التقريـر الـذي ال يـؤثر عـىل قـرارات 
ــة  ، وقــد يرجــع ذلــك إىل األجهــزة احلكومي

اهتاممــات هــذه الفئــات بمعومــات التقــارير 
املالية كأحد أهم مصدر معلومايت ألحتاذ قـرار 
مرتبط باملرشوع ، وبكل ما يـؤثر عـىل جـودة 
معلوماهتا ومن ضمنها نظام الرقابة الداخلية ، 
ــذا  ــىل ه ــسقط ع ــتامم سي وال شــك أن  االه
التقرير وأن كفاءهتـا سـرتتبط بقـرارات هـذه 

.األطراف
                                    وتؤكد النتائج الـسابقة عـدم صـحة الفـرض 

 ال توجد عالقة ارتباط  "                     السادس للدراسة ومفاده
جوهرية بني كفاءة التقرير حول الرقابة الداخليـة 
عــىل التقــارير املاليــة ونوعيــة قــرارات أصــحاب 

  ."املصلحة يف املرشوع


ــد ا   ــة حتدي ــتهدفت الدراس ــني                       اس ــة ب          لعالق
                                                التقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقـارير املاليـة 
                                      وفعاليــة قــرارات األطــراف ذات الــصلة ، وتــم 
                                    تقسيم الدراسـة يف أربعـة حمـاور خـصص األول 
                                       منها لعرض اإلطار املنهجي للدراسة فيام عـرض 
                                           املحور الثاين تأصيال للمفاهيم النظريـة للدراسـة 

ــسابقة  ــات ال ــث للدراس ــصص الثال ــاء                              وخ       وبن
                                            الفرضيات أما الرابع فأختص بالدراسـة امليدانيـة 

  .                                    وخلص اخلامس استنتاجات الدراسة وتوصياهتا

                                      نتائج الدراسة تشري إىل عـدم وجـود تفـضيل
                                         ملدخل حمدد للتقرير حول الرقابـة الداخليـة عـىل 
                                            التقارير املالية من املدخلني املتعارف عليهـا ومهـا 

            ول التقـارير                              املدخل املدمج مع تقرير املراجـع حـ
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                                         املالية واملدخل املنفصل وذلك من منظور معـايري
                                       كفــاءة التقريــر أو مــن منظــور جوانــب الرتشــيد 
                                         ونوعية قرارات األطراف ذات الصلة ، كام تؤكـد 
                                     نتائج الدراسة أيـضا وجـود عالقـة بـني عنـارص 
                                                التقرير حول الرقابة الداخلية عىل التقـارير املاليـة 

                 ء عنـرص  اإلشـارة إىل                          وبني كفاءة التقريـر باسـتثنا
                                          اقتصار التقريـر عـىل أثـر الرقابـة الداخليـة عـىل 
                                            التقارير املالية ، وذلك ألن هذا العنرص قـد يفهـم 
                                        ضمنا من التقريـر عنـدما يكـون التقريـر مـدمج 
                                                بتقرير املراجع حول التقارير املالية والتي تعني أن
                                           كل ما يف التقرير يعنـي بدرجـة أساسـية التقـارير 

                               و قد يفهـم رصاحـة مـن تقريـر املراجـع           املالية ، أ
                                     املنفصل والـذي يـشري العنـوان إىل ذلـك بـشكل 

 .    واضح
                                    النتائج أيضا كشفت عـن أمهيـة وجـود تـأثري 
                                       لكفــاءة تقريــر مراجــع احلــسابات حــول الرقابــة 
                                          الداخلية عىل التقارير املاليـة وذلـك عـىل ترشـيد
                                          قرارات األطراف ذات الصلة ، وهذا التأثري كـان 

                          خـالل عالقـة االرتبـاط بـني معـايري ً         ًواضحا من 
                                             الكفاءة وجوانب ترشيد القرار املختلفـة باسـتثناء
                                         شمول نطاق التقرير والـذي مل يكـن ذا أثـر كبـري 
                                        عىل جوانب ترشيد القرار ، ومع ذلـك فـإن هـذا
ً                                          ًاملعيار ال يشكل قيدا عـىل قبـول التعمـيم لنتيجـة 

 .                                  تأثري كفاءة التقرير عىل ترشيد القرار
                             يتعلق بنوعية قـرارات األطـراف           وأخريا وفيام

                                        ذات الصلة باملرشوع فقد أظهرت النتائج وجـود 
ــأثري جــوهري ملعــايري الكفــاءة عــىل القــرارات                                       ت
ـــزة  ـــرارات االجه ـــة وق                                    االســـتثامرية واالئتامني

                                        احلكومية ، ومرجع ذلك بـالطبع إىل عـدم اعـتامد
                                        املستخدمني الداخليني للمعلومات املحاسبية ويف

ــدمتهم اإلدارة ــق               مق ــيام يتعل ــع ف ــارير املراج                            لتق
                                             بالرقابة الداخلية يف صياغة قراراهتم مـن ناحيـة ، 
                                          وضعف العالقة التي تربط الرأي العام واملجتمـع 
                                            املحيل بمنظامت األعامل يف البيئة اليمنية من ناحية
                                         ثانية ، واعتامد العمـالء يف عالقـاهتم مـع املنظمـة 
ً                                    ًعىل معايري أخـرى بعيـدا عـن معلومـات جـودة 

  .               لتقارير املالية ا
ــة  ــائج–               توصــيات الدراس ــتامدا عــىل النت ً                   ً اع

                             يمكــن تلخــصيها يف رضورة االهــتامم-        الــسابقة 
                                         البناء الـشكيل لتقريـر املراجـع وفقـا للمكونـات 
                                      املعروضة يف الدراسة والتـي اسـتندت عـىل أهـم 
                                        اإلصدارات املهنية والدراسـات الـسابقة يف هـذا 

               كفاءة التقرير                               الصدد وذلك ألثر هذه املكونات يف 
                                              مع االهتامم بكفاءة التقرير حول الرقابة الداخليـة 
                                       عىل التقارير املالية مـن حيـث وضـوح الفقـرات
                                           التي حيتوهيا التقرير وشمول نطاق التقرير وصحة
                                         املعلومات التـي حتتوهيـا التقريـر ودقـة املقـاييس 
ــر وســهولة احلــصول عــىل  ــستخدمة يف التقري                                    امل

 .      لتقرير                       التقرير وتوقيت إصدار  ا
ــائج الدراســة مل تــرش إىل  ــالرغم مــن أن نت                                     وب
                                         تفضيل مهني ملدخل التقرير فإن الدراسـة يمكـن 
ــذا  ــدمج كــون ه ــر امل ــويص بمــدخل التقري                                    أن ت
                                             املدخل أكثر مالئمة للبيئة اليمنيـة التـي ال يتـوفر
                                           لدهيا وعي كامل بمثل هذه النوعيـة مـن التقـارير 

     راجـع                                     وحتى ال يكون قراءهتا بمعزل عن تقرير امل
  .                             حول التقارير املالية بشكل عام
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                                        كام أنه من الرضورة بمكان قيام املراجع بلفت
                                           انتباه األطراف ذات الصلة إىل أمهية تقريره حـول
                                               الرقابة الداخلية عىل التقارير املاليـة ويف مقـدمتها 
                                                اإلدارة التي تكلفه بالقيام بإعداد هذا التقريـر مـع 

                 مثل مجعيـة املحاسـبني                            قيام املنظامت املهنية اليمنية 
ـــة  ـــسات التعليمي ـــني واملؤس ـــانونني اليمني                                     الق
                                       املحاسبية بعقـد النـدوات اخلاصـة برفـع الـوعي 
                                           املجتمعي حول أمهية مثل هذه التقـارير املهنيـة يف 

   .                                تقييم منظامت األعامل من زاويا عدة
                                       من التوصـيات العامـة التـي يمكـن التأكيـد 

         فـع كفـاءة                               عليها احلرص عىل التحسني املستمر لر
                                         تقرير مراجع احلـسابات حـول الرقابـة الداخليـة 
                                          نتيجة التطورات االقتصادية املستمرة، واحلاجات 
                                      املتجــددة لألطــراف ذات الــصلة ، ورفــع كفــاءة 
                                          املراجع اخلارجي فيام يتعلق باإلرشادات الدوليـة 
                                            اخلاصة بالتقرير عىل الرقابة الداخليـة ، و رضورة 

                 الرقابـة الداخليـة                           تطبيق إطار حمـدد لتقيـيم نظـم 
                                           يكون ملزم ملراجعي احلسابات عند قيامهم بتقييم 

                                              مدى فاعلية نظام الرقابـة الداخليـة مثـل نمـوذج    
COSO

                                   هذه الدراسة تشكل مدخال لدراسات أخـرى 
                                              خاصة بالتقرير عىل الرقابة الداخلية عىل التقـارير
                                      املالية ، هتـتم بجوانـب أخـرى مثـل الـصعوبات 

                               ، وأثر هذا التقرير عىل القيمـة                  اخلاصة هبذا التقرير
                                              السوقية للمنشأة ، و قياس كمية العالقة بني كفاءة 
                                          التقرير والـضوابط اخلاصـة هبـذا التقريـر يف بيئـة 
ً                                              ًمهنة املراجعة العربية عموما والبيئـة اليمنيـة عـىل 

  .         وجه اخلصوص



 
 ،)٢٠١٠( الفتاح حـسن اجلمهودي، إيـامن عبـد

إطــار مقــرتح ملهنــة املحاســبة واملراجعــة يف "
، "Sarbanes-Oxleyمرص يف ضـوء القـانون 

.، جامعة بني سويفرسالة دكتوراة
ــان حممــد صــالح  ــب، حن دور "، )٢٠٠٨(اخلطي

تقــارير اإلدارة عــن فاعليــة نظــم الرقابــة 
ـــة يف حتـــسني كفـــاءة أداء املراجـــع  الداخلي

، جامعــة عــني ستري، رســالة ماجــ"اخلــارجي
.شمس

ــه  ــدر نبي ــانيوس، ب ــوير دور "، )٢٠٠٨(ارس تط
مراقبي احلسابات يف التقرير عن تقييم تقـارير 
اإلدارة بشأن فعالية ضوابط الرقابـة الداخليـة 

 دراسـة -وأثر ذلك عىل جودة التقارير املاليـة 
جملة الدراسـات املاليـة والتجاريـة، ، "ميدانية

 ، العـدد سـويفكلية التجـارة ـ جامعـة بنـي 
.١١٠-٦٣:األول

دور التقريـر "، )٢٠٠٨(الـسواح، تـامر إبـراهيم 
اخلاص عن هيكل الرقابـة الداخليـة يف زيـادة 
درجة الثقة واالعتامد عىل القـوائم املاليـة مـع 

، "دراسة تطبيقية عىل مجهوريـة مـرص العربيـة
.، جامعة اإلسكندريةرسالة ماجستري

، ) ٢٠١٤(اهللا الشجاع ، إبراهيم عبدالرمحن عبـد
إطار مقرتح لتحـسني كفـاءة تقريـر مراجـع "

احلسابات حول الرقابـة الداخليـة ألغـراض 
 ، رســالة " دراســة تطبيقيــة-محايــة املــستثمر

.دكتوراه غري منشورة ، جامعة املنوفية
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تطـوير "، )٢٠١١(حسن، أمحد عبدالعزيز أمحـد 
دور مراجع احلسابات يف تقييم تقـارير اإلدارة 

 -وفعالية أنظمـة الرقابـة الداخليـة عن كفاءة 
، جامعــة رســالة ماجــستري، "دراســة ميدانيــة

.القاهرة
أثـر تقريـر "، )٢٠٠٨(سعد الدين، ايـامن حممـد 

اإلدارة واملراجع اخلارجي عن فعاليـة الرقابـة 
 Sarbanes-Oxleyالداخلية يف ضـوء قـانون 

عىل حتسني جودة التقرير املالية بـالتطبيق عـىل 
ــرص ــة امل ــة ، "يةالبيئ ــات املالي ــة الدراس جمل

 ، والتجارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف
 .٣٥٤-٣٠٩:العدد األول

ــسيد  ــور يف "،)٢٠٠٧(شــحاته، شــحاته ال التط
 مسئولية مراجع احلسابات عن الرقابة الداخليـة

، "خلدمة املتعـاملني يف سـوق األوراق املاليـة
ورقة عمل مقدمـة للمـؤمتر العلمـي الـسابع 

 الواقع والتحـديات:  أسواق املال العربية :بعنوان
ـ جامعة االسـكندرية ، والتطلعات ، كلية التجارة 

.١٠٦-٨٧ :املجلد الثاين
آليـات تفعيـل " ،)٢٠٠٥(عيل، عبدالوهاب نرص

ــد  ــر اجلدي ــدور احلــوكمي اإلجيــايب للتقري ال
ورقة عمل مقدمـة ملـؤمتر ، "ملراقب احلسابات

ة حوكمـــة الـــرشكات وأبعادهـــا املحاســـبي
واإلدارية واالقتصادية، كلية التجارة ـ جامعة 

.١٤١-١٢٤:، سبتمرباالسكندرية
التقريــر املجمــع "،)٢٠٠٦(____________

ملراقب احلسابات عن مراجعة القـوائم املاليـة 
والرقابة الداخلية للرشكات املقيدة بالبورصـة 

ودوره يف تعزيز القدرة التنافسية لـسوق املـال 
مقدمــة ملـؤمتر تعزيــز ورقــة عمـل ، "املـرصية

االسرتاتيجيات والسياسات : القدرة التنافسية
ــــات ــــة التجــــارة واآللي جامعــــة  -، كلي

 .٦٧-٥٠:اإلسكندرية، يوليو
آليـات "، )٢٠٠٩(عثامن، حممد أمحد عبـدالعزيز 

تفعيل ضوابط الرقابة الداخليـة عـىل التقريـر 
دراسـة (املايل ألغراض ضبط أداء الـرشكات 

ىل الـرشكات املـسجلة يف بالتطبيق عـ) مقارنة
، جامعـة رسالة ماجـستري، "البورصة املرصية

 .بني سويف
ــصطفى  ــد م ــد ولي ــم، حمم دور "، )٢٠٠٩(قاس

مراقــب احلــسابات يف التأكيــد عــىل الثقــة يف 
النظم اإللكرتونية مع دراسـة تطبيقيـة يف بيئـة 

، رسـالة ماجـستري، "املامرسة املهنيـة يف مـرص
 .جامعة اإلسكندرية

إطار مقـرتح "، )٢٠١٠(دا عبدالسميعحممد، روي
لتطوير مسئولية مراقب احلسابات عن الرقابة 
ــرصية  ًالداخليــة وفقــا للمعــايري الدوليــة وامل

، جامعـة رسـالة ماجـستري، ")دراسة مقارنة(
.عني شمس
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