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 الخالصة

بيان اهميى وظيفى التدقيق والرقابى اذ انها كثيرا ما تخدم اطرافا لهم دور مهم في حوكمى الشةةةةركا   تهدف الدراسةةةةى  ل   

معاعير التأكيد لغرض  ل الشةةةةركا  تم تطوعر معاعير تدقيق دوليى  ف ةةةة   وألجل تفعيل دور التدقيق في تطبيق حوكمى 

اضةةةافى قيمى للشةةةركى  لفل  هدفا الدراسةةةى ال  معرفى مد  ماةةةاوليى مراقن الباةةةابا     تطبيق المعيار الدولي رقم 

رتكز  ل  توفير ( )التخطيط لتةةدقيق البيةةانةا  المةةاليةةى( وتةأويرة  ل  حوكمةةى الشةةةةةةةركةا   اذ ان اهميةةى البوكمةةى ت300)

لبماعى اموال الماةةةةتثمرع  وضةةةةمان حىةةةةولهم  ل  العواعد الم عمى و دم اسةةةةتعمال او اسةةةةتغ ل كافى المقوما  المهمى 

اموالهم م  قبل االدارة او المدعرع  لغرض تبقيق مناع شخىيى او استعمالها في استثمارا  ومجاال  غير امنى وعكون 

 وال وابط والمعاعير المباسبيى والرقابيى فهفة النظرة ترتكز  ل  تبقيق الشفافيى.ذل  م  خ ل مجمو ى م  االجراءا  

كما ان الدراسةةةةى هدفا ال  معرفى الدور الفع تلعبا معاعير التدقيق الدوليى في تكرعح البوكمى وارسةةةةاء مبادعها للبد م  

 بتجارب بعض الدول المتقدمى والناميى.ظاهرة الفااد خىوصا بعد االنهيارا  الماليى الدوليى  م  خ ل االستعانى 

وز ا  ل   ينى الدراسةةةى  تم اسةةةتعمال المنهف الوصةةةفي  اسةةةتبانىلغرض تبقيق اهداف الدراسةةةى تم تىةةةميم اسةةةتمارة  

 ( لتبليل البيانا .spssالتبليلي لوصف متغيرا  الدراسى وتبليلها واختبار فرضياتها م  خ ل البرنامف االحىاعي )

 

 معاعير التدقيق الدوليى، البوكمىمراقن الباابا ، الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

The Responsibility of the Auditor for the Application of the International Standard 

No. (300) Planning for the Audit of Financial Statements) and its Impact on 

Corporate Governance  

Assist. Lec. Athraa Abdel-Sada Karim 1,  Prof. Dr. Hani Hamid Mishjel 2  ,  

 Dr. Lara Qassem Khanjar 3 

 

Abstract 

The study aims to The study aims to demonstrate the importance of the audit and oversight 

function, as it often serves parties that have an important role in corporate governance, and 

in order to activate the role of audit in the application of corporate governance, international 

auditing standards have been developed, as well as assurance standards for the purpose of 

adding value to the company, so the study aimed to know the extent The responsibility of the 

auditor for the application of International Standard No. (300) (planning to audit financial 

statements) and its impact on corporate governance, as the importance of governance is based 

on providing all the important ingredients to protect investors’ funds and ensure that they 

obtain appropriate returns and not to use or exploit their funds by management or managers 

For the purpose of achieving personal immunity or using it in investments and unsafe areas, 

this is through a set of procedures, controls, and accounting and control standards. This view 

is based on achieving transparency. 

  The study also aimed to know the role played by international auditing standards in 

dedicating governance and establishing its principles to reduce the phenomenon of 

corruption, especially after international financial collapses, through the use of the 

experiences of some developed and developing countries. 

 For the purpose of achieving the objectives of the study, a questionnaire was designed and 

distributed to the study sample. The descriptive analytical method was used to describe the 
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study variables, analyze them and test their hypotheses through the statistical program 

(SPSS) to analyze the data.  

 

Keywords: Auditor, international auditing standards, governance 

 

  : المقدمة

ان وظيفى التخطيط واوبا  البيانا  الماليى مطلن مهم وضةةرورع   

 الجميع اطراف  مليى التدقيق  اذ ان المدقق  ليا ان عكون حرعىةةةةة  

في اضةةةةفاء المىةةةةداقيى  ل  تقرعرة  اما ادارة الوحدة االقتىةةةةادعى 

شةةةةةركى فأنها حرعىةةةةةى  ل  ان تتم  مليى  أمكانا منظمى أ سةةةةةواء 

يى المعدة   مال قى بقواعمها ال يى لغرض ا طاء الث تدقيق بجودة  ال ال

يى التي ترد بالقواعم  مال لى المعلوما  ال تأكد م  دقى و دا لغرض ال

 الماليى التي عتم تدقيقها  والتي عتم ا تمادها  ند اتخاذ القرار.

ق تنفيف التدقيق واتاةةةةةاع عاان اخت ف اآلراء حول وسةةةةةاعل وطر   

المجال الفع تعمل فيا الوحدا  االقتىةةادعى وزعادة حجمها  الاةةبن 

  بعد حادوى شةةةركى كافى الفع اد  ال  زعادة الباجى اليا في الميادع 

قانون )وانرون االمرعكيى وظه ( االمرعكي Sarbanes- oxleyر 

حوكمى  ظهر  مفاهيم حدعثى تتىل بخدما  التدقيق مثل التأكد و ذ 

الشةةةركا   ف ةةة     ظهور لجنى التدقيق  ل  ماةةةتو  الشةةةركا  

لتةدقيق ا مةال المةدققي  الخةارجيي  والةداخليي  هةفة اللجنةى ت ةةةةةةم 

 ا  اء ماتقلي   عقومون باألشراف  ل   مليى تقييم  االداء.

 

 المبحث االول: منهجية البحث

اد  االزما  الماليى واالنهيارا  التي تعرضةةةةةةا لها الكثير م      

الشةةركا  العالميى في الوالعا  المتبدة االمرعكيى والمملكى المتبدة  

الدول االوربيى  ال  مزعد م  حاال  الفااد  سواء اكان  ف    ل 

اد  ال  حدوث تأوير سةةةةةةيء في  ماالمباسةةةةةةبي  أمالفاةةةةةةاد المالي 

عددة  ها مجاال  مت عى  اذ ان كان م  ابرزها المجاال  االقتىةةةةةةةاد

ل   مال في ت يى لرال ال كاف يى جفب الماةةةةةةتوعا  ال فا بعمل وصةةةةةة

الشةةركا  بمقدار كبير م  الىةةعوبا  والمعوقا  باةةبن ما عتبملا 

حملى االسهم فيها خااعر ماليى كبيرة وهفا عنعكح بشكل سلبي  ل  

واسةةةواق  رال مىةةةداقيى االسةةةتثمار للشةةةركا  التي اسةةةتثمر  فيها 

المةةال م  خ ل ا طةةاء توجيةةا الماةةةةةةتثمرع  البةةاليي  والمرتقبي  

 االستثمارعى البدعلى. طراعقللببث    ال

 

 اوال: مشكلة البحث

قام بها خبراء ومختىةةةون تبي  ان االسةةةباب  دة "بعد دراسةةةا     

االسةةةةةةاسةةةةةةيى كانا وراء حدوث هفة االزما  هي اسةةةةةةباب ماليى 

هميى ا تماد مبدأ االفىةةةاا والشةةةفافيى    اد  ال  ا ماومباسةةةبيى  

المعلومةةا  المةةاليةةى وغير المةةاليةةى  ف ةةةةةة     تبني مجمو ةةى م  

المعاعير المباسبيى الرفيعى الماتو  بما ع عم مىالح حملى االسهم 

 واالخرع  م  اصباب الع قى".

ان خ صى  مليى التدقيق هو راع المدقق حول البيانا  الماليى       

أ فعليا ان الكثير م  الجها  تعتمد  ل  راع مدقق الباابا  سواء 

ماتثمرع   وهفا عتطلن وجود معاعير وارشادا   أمكانوا مااهمي  

م  شةةانها ان تاةةاهم في ماةةا دة المدقق وانجاا  ملا في التخطيط 

تدقيق يى ال يى اصةةةةةةةدار لعمل نا الكثير م  المنظما  المهن قد تب  " ف

المعاعير واالرشةةةادا  التي تتعلق بعمليى التدقيق  م  هفة المنظما  

( فقد اصةةةةةةدر معاعير التدقيق IFACاالتباد الدولي للمباسةةةةةةبي  )

الفع عتعلق بتخطيط  300الدوليى  ومنها معيار التدقيق الدولي رقم 

المعيةةار هو التركيز  ل  وضةةةةةةع  مليةةى التةةدقيق وان هةةدف هةةفا 

المتطلبا  وتوفير ارشةةادا  بشةةأن اال تبارا  واالسةةتشةةارا  التي 

 تطبق  ل  تخطيط وتوويق  مليى التدقيق".

ان مشكلى الببث تتمثل في " مد  التزام مدقق الباابا  بمتطلبا   

لدولي رقم  ) التخطيط لتدقيق البيانا  الماليى( 300معيار التدقيق ا

 رة  ل  حوكمى الشركا  في مواجهى حاال  الفااد"؟.ومد  تأوي

 

 ثانيا: فرضية البحث

في ظل مشةةةةكلى الدراسةةةةى المطروحى فان هفة الدراسةةةةى تاةةةةع  ال  

 اختبار الفرضيتي  اآلتيتي :

الفرضةةةةةةيةى االول  : أن الع قى بي  ماةةةةةةاوليةى المةدقق في اوبةا  

ولها وتخطيط البيانا  الماليى ذا  تأوير  ل  حوكمى الشةةةةةةركا  

 . 0.05داللى احىاعيى بماتو  معنوعى 

الفرضيى الثانيى :أن الع قى بي  مااوليى المدقق في اوبا  وتخطيط 

البيانا  الماليى غير ماورة  ل  حوكمى الشةةةةةةركا  وليح لها دالى 

 . 0.05احىاعيى بماتو  معنوعى  

 

 ثالثا: اهمية الدراسة

ااد في مجال اال مال ان اهميى الدراسى  تكم  في انتشار ظاهرة الف

في العالم بأجمعا وبشةةكل كبير في الوط  العربي فاصةةبح م  المهم 

 كافى بىةةفى طراعقالببث    الاةةبل والوسةةاعل المتاحى لمباربتا بل

196                            (195-206)
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ان حوكمةةى الشةةةةةةركةةا  كةةانةةا البةةل االمثةةل لغرض الخرو  م  

االزما  الماليى والرادع االقو  للتجاوزا  واالخت سا  والت  ن 

المباسبى م  القواعم الماليى  واهميى الدور الفع تلعبا في  بمخرجا 

فرض الرقابى التامى  ل  االنشةةةطى بربط االهداف بالنتاعف وهفا م  

خ ل التطبيق الاليم لمبادعها و مل آلياتها وتنبع اهميى الدراسى م  

خ ل تاةةةةةليط ال ةةةةةوء  ل  كيفيى  االرتقاء بماةةةةةاوليى المدقق في 

الوساعل المهمى في  بىفتها  حد للبيانا  الماليى التخطيط والتوويق 

 تفعيل حوكمى الشركا  والق اء  ل  الفااد وحماعى البقوق.

 

 رابعا: اهداف الدراسة

في ضةوء مشةكلى الببث وتاةاهالتا المطروحى  ف نا قد هدف  ل     

 تبقيِق جملى ِمَ  األهداف وهي:

دراسةةةةةى وتبليل ماةةةةةاوليى المدقق    تخطيط وتوويق البيانا   -1

 الماليى. 

 معرفى تأوير تفعيل مااوليى المدقق  ل  حوكمى الشركا . -2

معرفى اهميى دور نظام الرقابى الداخليى في تبقيق االفىةةةةةةةاا  -3

 والشفافيى.

 

 خامسا: عينة الدراسة

لي  في القطاع مثل مجتمع الدراسةةةةةةى بالمباسةةةةةةبي  القانوني  العامع

 الخاص والقطاع العام  اذ تم  رض االستبانى  ليهم .

 المببث الثاني: الجانن النظرع للدراسى       

 اوال: التدقيق الخارجي ومااوليى المدقق الخارجي

 

 مفهوم التدقيق الخارجي

ععرف التدقيق الخارجي بانا"  مليى منظمى عقوم بها شخص ماتقل 

مجمو ةةى القواعم المةةاليةةى التي تخص  بغرض ابةةداء راع مهني في

وحدة اقتىةةةةةةةادعى معينى مع توصةةةةةةيل النتاعف للماةةةةةةتخدمي  ذوع 

 .[1] االهتمام"

كما  رف بانا  "  مليى الفبص للقواعم الماليى  عشةةمل هفا الفبص  

 ل  ببث وتقييم تبليلي للاةةةةةةج   واالجراءا  ونواحي الرقابى 

المباسةةبيى للشةةركى  مع تبليل انتقادع ل دلى الماةةتعملى في تلخيص 

العمليا  المختلفى والتقرعر  نها في القواعم الماليى وعنتهي الفبص 

 .[2]لمدقق بتقرعر مكتوب" الفع عقوم با ا

 

 مسؤولية المدقق الخارجي

ان المدقق الخارجي عقوم بتأدعى خدما  مهنيى لمختلف الجها   كما 

انةا الماةةةةةةاول    االشةةةةةةراف بةدقةى  ل  اال مةةال التي عقوم بهةةا 

الماةةةةةةةا دون واال قام هاالء بأ مالهم بطرعقى روتينيى وآليى وفي 

يا وحدة   يى  ل عى تقع الماةةةةةةاول ها مدقق الن ل  تقع  ل   اتق ال لف

 الخارجي و ث مااوليا  وهي:

 

 المااوليى التأدعبيى -1

بابن اهميى الدور الفع علعبا مدقق الباابا  جعلا عمثل  ضمير   

االسةةةةاءة الفاةةةةاد المالي   والمجتمع والبارل االمي  ضةةةةد الرشةةةةوة 

لفل  فان سةةكوتا    المخالفا  او الاةةرقى او  دم االشةةارة اليها في 

تقرعرة او  موافقتا  ل  توزعع ارباا وهميى  لغرض خدمى االدارة  

عادع ال  تعرضةةةا ال  فقدان المركز الفع عتمتع با  ف ةةة      ما

عكون  ال  شعور المجتمع بخيبى أمل بابن تبول م  عفترض با ان

بى ال  اداة م  ادوا  االخت ل والت  ن  وهفا  قا عى ور اداة حما

االمر ال عخف  ما لا م  اوار سةةةلبيى حاليى وماةةةتقبليى باةةةبن غياب 

 .[3]الرادع االخ قي الفع عبمي مهنى التدقيق الباابا   

تترتن ماةةةةةةاوليى مراقن الباةةةةةةابا  التأدعبيى باةةةةةةبن مخالفتا     

بل الجها  الرسةةةةةةميى او الجمعيا  او المعاهد القوا د المقررة م  ق

 .كافى المهنيى

 

 المااوليى المدنيى -2

ان الماةةةةاوليى المدنيى تكون  ل  نو ي  هو الماةةةةاوليى العقدعى     

والتي تكون نةةاتجةةى    " العقةةد الةةفع عنظم   قةةى المةةدقق بمةةالةة  

 الوحدة االقتىادعى  وعترتن  ليا مااعلى المدقق  ند اخ لا بشروط

العقد باةةةةةبن خطا بدر منا اد  ال  االضةةةةةرار بالوحدة"  اما النوع 

الثاني فهو الماةةةةةةاوليى التقىةةةةةةيرعى وهي "ماةةةةةةاوليى المدقق تجاة 

االطراف االخر  غير المااهمي   التي ت رر  مىالبهم بابن 

 .[4] ا تمادهم  ل  تقرعر المدقق"

 فراان تبقيق الماةةةةةةاوليى  قدعى كانا او تقىةةةةةةيرعى عجن ان تتو

 اركان الشروط اآلتيى:

 

 ال رر -أ

في المااوليى المدنيى بنو يها العقدعى  ااساسي   اان ال رر ععد ركن     

 لما ان الكشف  اادبيأم كان هفا ال رر مادعا أ او التقىيرعى  سواء 

   هفة المخالفا  عاةةةةتوجن اب ج الجها  المختىةةةةى  نها وليح 

ابرازها في تقرعر المدقق وعمك  التعبير    ال ةةرر بخاةةارة ماليى 

عمك  اوبا  ال رر    وعتعرض لها احد ماتعملي القواعم الماليى  

طرعق اهمال المدقق و دم بفلا العناعى المهنيى ال زمى  وهنا عجن 

لى  ل   يى كانا مظل مال نا  ال يا المد ي ان عثبا وعوضةةةةةةح ان الب

بشةةةةكل جوهرع او ان النىةةةةيبى التي قدما م  قبل المدقق لم تك  
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صبيبى  اذا كانا الع قى التعاقدعى ال تشمل التدقيق االلزامي وانما 

تقدعم النىةةةةةةح فقط  كما ان المد ي عاةةةةةةتوجن  ليا اال تماد  ل  

 .[5]راراتا  ف      ان عثبا اآلتي: البيانا  الماليى في اتخاذ ق

 ان هفا اال تماد هو م  سبن خاارتا. -1

غير  اان المدقق كان مهم  اهماال جاةةةةةيما او انا سةةةةةل  ماةةةةةلك   -2

 منتظم  او مخادع.

ان المدقق قد توقع ال رر  اوناء ا داد تقرعرة  خىوصا في ما  -3

طراف التي عتعلق في تبدعد المااوليى التقىيرعى  تجاة تل  اال

عتوقع المةدقق ان تعتمةد  ل  تقرعرة  في مةا عتعلق بةاألغراض 

 الخاصى.

اما فيما عتعلق بالتقارعر العامى المنشةةةةةةورة مع البيانا  الماليى  فان  

المدقق ععلم سةةةةةةةابقا ما االضةةةةةةرار التي عتوقع ان تىةةةةةةين أعا  م  

االطراف التي تعتمةةد  ليةةا اذا كةةان تقرعرة مظل  او بمعن  عغطي 

  ل  البيانا  الماليى.

 

 الخطأ:  -ب

المدقق مدنيا  اال في حدود اذ ان القا دة العامى لل رر هي اال عاال 

تا  با م  خطأ  واذ انتف  وجود الخطأ ف  مجال لماةةةةةةةاعل ما عرتك

 ن للخطأ هما كاآلتي:اوهناك معيار

االول هو معيار مادع: عتعلق بماتو  الخطأ او نابى الخطأ الفع  •

عمك  ان عاةةةةةال المدقق  نا وهو الخطأ الجاةةةةةيم  كما ان بع ةةةةةهم 

خطاء ببان   قتها بالمركز المالي  عفهن ال  مباولى تىنيف اال

او بالرقابى الداخليى  او اهميتها الناةةةةبيى  اذ عتوجن ماةةةةاعلى مراقن 

الباةةةةةابا   نها  اما االخطاء التي تكون مثبتى بالدفاتر او العمليا   

النةةادرة او تلةة  التي تكون حةةدوةةا بةةاالتفةةاق بي  االدارة واالفراد 

 ااول  نها.العاملي  فان مراقن الباابا  غير م

ناء  • يى ال زمى او عى المهن ثاني هو معيار ذاتي: عتعلق ببفل العنا ال

قياما بالمراقبى والتدقيق واذا ما تم اوبا  ان المدقق ععمل ب خ ص 

جيةد   نةد وضةةةةةةع تقرعرة  ان المةدقق اذا تمك  م  اوبةا  الفبص 

 المعقول قد انجز  ندعف ال ععد مااوال    ال رر الفع عبىل.

 

 المااوليى الجناعيى -4

هي الماةةةةةةاوليى الجزاعيى التي تكون ناجمى      ارتكاب مراقن 

الباةةابا  احد الجراعم التي عنص  ليها القانون  اذا تجاوز ال ةةرر 

نطاق الفرد الطبيعي او المعنوع ال  نطاق االضرار بالمجتمع وهي 

 .[6] تنتهي ال   قوبى عبددها المشرع وفقا لنوع الجرعمى

 

 

 ISAثانيا: معايير التدقيق الدولية 

ان معةةاعير التةةدقيق الةةدوليةةى تعةةد قراع  توضةةةةةةح العرف المهني    

يا التي عمك  اللجوء اليها  ند قىةةةةةةور المعاعير  لدولي المتفق  ل ا

المبليى"  كما تم تعرعفها م  قبل االتباد الدولي للمباسةةبي   بانها " 

في تدقيق البيانا  مىةةةةطلح  ام عطلق  ل  المعاعير التي سةةةةتطبق 

الماليى والمعاعير التي سةةةةةةتطبق فيما عتعلق بالخدما  ذا  الع قى 

 . [7]والتقارعر  ل  مىداقيى البيانا " 

 

 اهمية معايير التدقيق الدولية 

ان معاعير التدقيق الدوليى لها اهميى كبيرة باةةةةةةبن دورها الفعال في 

  مهنى د م وقى المجتمع والماةةةةةةاولي  واصةةةةةةباب المشةةةةةةارعع  ل

التدقيق  ف ةةة     مزاولى المهنى في تقييم ا مالا لغرض الق ةةةاء 

 ل  اع التبال او غموض عشةةوب اذهانهم  لك  عجن ان تكون هفة 

 ليها وتبظ  بثقى ماتعمليها  وعتم تبلغيها  االمعاعير مقبولى ومتعارف  

لكل ا  ةةةةةةةاء المهنى  كما انا عجن ان عاخف النظر فيها م  وقا 

لفع وجد  م  اجلا بكألخر لغرض ت هدف ا يىبقيق ال  فاءة وفا ل

[8]. 

 

 ثالثا: : حوكمة الشركات

هناك العدعد م  اآلراء بي  الكتاب والباحثي  في التعبير    مفهوم   

او تعرعف حوكمى الشركا  لتعدد االهتماما  والتخىىا  لهاالء 

 الكتاب والباحثي   عمك   رض هفة التعرعفا  للبكومى باآلتي:

بانها " النظام  OECD رفتها منظمى التعاون االقتىةةادع والتنميى 

اتعملا الوحدة االقتىادعى في  مليى االشراف والرقابى  ل   الفع ت

لفع عتم م  خ لا توزعع البقوق  ظام ا ها تمثل الن ها  كما ان يات  مل

والماةةاوليا   ل  العدعد م  االطراف في الوحدة االقتىةةادعى  بما 

وحملى االسةةةهم واصةةةباب المىةةةالح  والمدعرع دارة فيهم مجلح اال

 .[9] االخر 

بانها اسةةةلوب ممارسةةةى سةةةلطا  االدارة الرشةةةيدة  [10]فها كما  ر  

لبوكمى الشركا  بانا " النظام الفع   Cadburyبتقرعر  [11]واخف 

عتم م  خ لا ادارة الوحدة االقتىةةةةةادعى والتبكم فيها بطرعقى كفوءة 

فمجلح االدارة ماةةةاول    حوكمى الشةةةركا  ودور حملى االسةةةهم 

عبدد في البوكمى م  خ ل تعيي  مجلح االدارة والمدقق الخارجي 

 لي منوا ألنفاهم وجود اطار حوكمي م عم".

فها بانها" التمييز في االداء     طرعق تفعيل الشةةةةةةمرع فقد  ر  اما 

تىةةةةرفا  ادارة الوحدة االقتىةةةةادعى فيما عتعلق باسةةةةتغ ل الموارد 

االقتىةةةةةةةادعى لدعها بما عبقق اف ةةةةةةةل منافع ممكنى الطراف ذوع 

 .[12]المىلبى والمجتمع ككل" 
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ها  ر   عى  [13]ف مد الوحدة االقتىةةةةةةةاد لفع ع ها نهف االدارة ا بان  "

باإلجراءا  والاةةةياسةةةا  التي تبدد االسةةةلوب الفع تدار م  خ لا 

 العمليا  بكفاءة".

م  خ ل ما ورد م  تعرعفا     البوكمى عمك  تعرعفها بانها     

العمل بمبادئ الشةةةةةفافيى والرقابى والماةةةةةاعلى الماليى واالدارعى داخل 

بما عبميها م  ان تواجا مىير الشركا  المنهارة  عمك  الشركا  

القول اع ةةةةةا بانها اآلليا  واالجراءا  والقواني  والقرارا  الجيدة 

 إلدارة شاون الشركا  العامى والخاصى.

 :[14]تقوم البوكمى  ل  اركان اساسيى هي كاآلتي   

: تعني تقدعم كشةةف حاةةاب    Accountabilityالماةةاعلى  )) -1

ما وتشةةةةةةمل الماةةةةةةاعلى جانبي  هما التقييم  والثواب  تىةةةةةةرف

والعقةةاب وهو ععني ان عتم اوال التقييم العمةةل وم م  بعةةدهةةا عتم 

 مباسبى القاعمي   ليا.

يى ) -2 فاف ناقشةةةةةةةا  Empowermentالشةةةةةة (: تعني ان تكون الم

 المختلفى بىورة  لنيى وحرعى تداول المعلوما . للموضو ا 

هو توسيع قدرا  االفراد وص حياتهم (: وEnablingالتمكي  ) -3

 لغرض تطوعر  البياة التي ععيشون فيها.

(: تعني ان عاةةةةةةمح للمواطني  Participationالمشةةةةةةةاركةةى )  -4

ببيث عتبولون في المجال كافى بالمشةةةةةةاركى في نواحي البياة 

العام م  اشةةةةةةخاص متلقي  للخدمى ال  اشةةةةةةخاص مشةةةةةةاركي  

 عىنعون واقعهم بأنفاهم.

: هي مباربى ومنع اسةةةةةةتعمال corruptionمباربى الفاةةةةةةاد )) -5

 الموقع الوظيفي م  اجل تبقيق مكاسن شخىيى

 

 آليا  حوكمى الشركا .

 :[15] وهيهناك و وى انواع  م  آليا  حوكمى الشركا     

مجلح االدارة: ان مجلح ادارة الشةةةةةركى لا دور مهم ومبورع  -1

 ل  العمليا  التي الماةةةةاول    االشةةةةراف وفي الشةةةةركا   

تادعها الشةةةركى بالقيادة والتوجيا االشةةةرافي ومراقبى االدارة  اذ 

ان مجلح االدارة هو بمنزلةةى االمي   ل  اموال الماةةةةةةةاهمي  

ومهمتا البفاظ  ليها وتنميتها وتبقيق  واعد م  االسةةةتثمار  اذ 

انا الجهى االول  التي تكون مخولى لىنع القرار في الماساا  

 بالنيابى    المااهمي . التجارعى

  ل م  اهم ا مالا تدقيق القواعم الماليى  ف ةةةة  ولجنى التدقيق:  -2

التأكد م  مد  فا ليى نظام الرقابى الداخليى للشةةةةةةركى ونتاعف 

التدقيق  وا طاء التوصةةةةةةيا  بشةةةةةةان اتعاب المدقق الخارجي  

ظى والدور المهم للجان التدقيق هو االعفاء بالتزاماتها في المباف

 ل  االشةةةراف م  الناحيى المهنيى والنزاهى لتدقيق الباةةةابا   

ادارة المخاطر والرقابى الداخليى ووسةةةةاعل التوافق  ل ف ةةةة   

والتناسةةةةةق مع القواني  واللواعح وسةةةةةلوك العاملي  وممارسةةةةةى 

 التقارعر الماليى والتب يرا  العامى لبوكمى الشركا .

تطبيق مبةةةادئ حوكمةةةى التةةةدقيق الةةةداخلي: لةةةا دور حيوع في  -3

الشركا   وتااهم اجهزة التدقيق الداخلي في حوكمى الشركا  

بماةةةةاوليا  مهمى م  خ ل تأكيد  ل  كفاءة العمليا  وتطبيق 

 القواني  والنظم واضفاء الثقى في التقارعر الماليى.

                        

 المبحث الثالث: الجانب العملي للدراسة 

تم تناول  الجانن التطبيقي للدراسةةةى وقد اسةةةتخدم   في هفا المببث   

وتم تفرعغها  ىاالحىةةةةاء الوصةةةةفي الفع عتمثل باسةةةةتمارة االسةةةةتبان

كفل  تم  (SPSSوتبليل البيانا  باسةةةةةةتخدام برنامف احىةةةةةةاعي ) 

تبليل البيانا  واعجاد واسةةةةةتخرا  المعالم االحىةةةةةاعيى باسةةةةةتخدام 

تي  يفرضةةةةةة مقيةال ليكر  الخمةاسةةةةةةي  ا تمةد  الةدراسةةةةةةةى  ل 

  حىاعيتي  هما:

 )فرضيى العدم  والفرضيى البدعلى(   

باةةن ب 3فرضةةيى العدم: تفترض بان متوسةةط االسةةتجابى عاةةاوع  

 فقرا  مقيال ليكر  الخماسي.

حان  3الفرضيى البدعلى: تفترض بان متوسط االستجابى ال عااوع 

 فقرا  مقيال ليكر  الخماسي.

المعالم االحىاعيى الماتخدمى في الدراسى هي التكرارا  والمتوسط 

الباةةةةةةةابي المرجح والمتوسةةةةةةط الباةةةةةةةابي المرجح الموزون وقد 

اسةةةةتخدما لوصةةةةف بيانا  العينى، كفل  اسةةةةتخدم اختبار المعنوعى 

ألخف القرار  برفض او قبول الفرضةةةةيا  االحىةةةةاعيى  اسةةةةتخدما 

يى اذ تم تبليل البيانا  م  خ ل أداة اساس االستبانى بىفتهااستمارة 

وتم استخدام اهم االدوا  االحىاعيى  ىاالجابا  في استمارة االستبان

 وهي:

المبور االول :  ماةةةةةةاوليى مراقن الباةةةةةةابا     اوبا  وتوويق 

 (.1رقم ) البيانا  الماليى كما موضح بالجدول
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 ( يبين نتائج مسؤولية مراقب الحسابات عن اثبات وتوثيق البيانات المالية1جدول رقم )

 المىدر: الباحثون بعد تبليل البيانا 

 
ان المتوسةةةةةةطا  الباةةةةةةةابيى الموزونى  أ  ةع حظ م  الجدول   

 3للفقرا  المفكورة في المبور االول جميع قيمها قد تجاوز  رقم 

اع ان درجى اسةةةةةةتجابى الفقرا  اكبر م  المتوسةةةةةةط 5م  اصةةةةةةل 

(  وهفا عشير ال  ان جميع المجيبي  قد وافقوا 3الباابي الفرضي )

يةا  ل  فقرا  المبور االول  اع ان مراقةن الباةةةةةةةابةا  تقع   ل

 مااوليى تخطيط واوبا  البيانا  الماليى.

 االسئلة

 المعالم االحصائية االجابات

اوافق 

 بشدة
 ال اوفق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

الوسط الحسابي 

 المرجح

الوسط الحسابي 

 المرجح النسبي

1 

يجب االخذ بنظر االعتبار 

حجم وتعقيد عمليات 

الشركة محل التدقيق وذلك 

لغرض التخطيط بشكل 

 مناسب.

25 25 1 0 0 4.47 89.4 

2 

تحديد توقيت على المدقق 

اجراءات التدقيق 

واالستغالل الصحيح لوقت 

 فريق عملية التدقيق.

30 20 1 0 0 4.57 91.4 

3 

يتم تحديد كيفية ادارة 

فريق عملية التدقيق 

والتوجيه واالشراف عليه 

مثل ) الوقت الذي يتوقع 

فيه عقد اجتماعات فريق 

 العملية.

17 24 9 1 0 4.12 82.4 

4 

 على المدقق القيام

باالجراءات التحليلية 

االولية لتقدير مقدرة 

 الزبون على االستمرار.

13 27 10 1 0 4.02 80.4 

5 

يتم تحديد برنامج التدقيق 

بما يتناسب مع ظروف 

الزبون وطبيعة نشاطه 

بحيث يراعي المجموعة 

الدفترية والسجالت المالية 

الواجب االحتفاظ بها من 

حسب بقبل الزبون 

 االصول.

13 20 4 2 2 4.02 80.45 

6 

يجب القيام بإجراءات فهم 

الرقابة الداخلية من خالل 

االستفسار عن االدارة 

 واالفراد العاملين.

22 25 2 1 1 3.98 79.6 

7 

ان يراعي بشكل عام وضع 

خطة تدقيق مرنة تستجيب 

ألي احداث غير متوقعة او 

متغيرات في الظروف التي 

الحصول عليها من تم 

 التدقيق.نتائج اجراءات 

32 17 1 1  4.57 91.4 
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ماةةةةاوليى مراقن الباةةةةابا     التخطيط للبيانا   المحور الثاني:

 (.2الماليى وكما موضح بالجدول رقم )

                       

 ( يبين نتائج مسؤولية مراقب الحسابات عن التخطيط للبيانات المالية2جدول رقم )

 

 تحليل البياناتالمصدر: الباحثون بعد 
 
  

تراوحا المتوسةةةةةةطا  الباةةةةةةابيى الموزونى في المبور الثاني في  

تجاوز  الوسط الباابي   ذ( 4.57ال   4.25( بي  )2جدول رقم )

هفا عدل  ل  الموافقى العاليى ألفراد العينى  ل  فقرا  والفرضةةةةةةي 

عاةةةةةةتدل بان  هناك ماةةةةةةاوليى تقع  ل  مراقن  ماالمبور الثاني 

 الباابا   ند العمل  ل  التخطيط للبيانا  الماليى.

 

تأوير البيانا  الماليى  ل  حوكمى الشةةةةةةركا  كما المحور الثالث: 

 (.3موضح بالجدول رقم )

 

 االسئلة

 المعالم االحصائية االجابات

اوافق 

 بشدة
 ال اوفق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

الوسط 

الحسابي 

المرجح 

 النسبي

1 

يشارك فريق التدقيق العامل 

بشركة التدقيق في التخطيط 

 لعملية التدقيق.

33 14 4 0 0 4.57 91.4 

2 

فر الخبرات ايتم مراعاة تو

والمهارات الشخصية المتنوعة 

 التي تتطلبها عملية التدقيق.

23 23 4 1 0 4.33 8.66 

3 

المدقق باالعتبار حجم يأخذ 

وتعقد العمليات  للوحدة 

االقتصادية وذلك لغرض 

 التخطيط بشكل دائم.

25 21 4 1 0 4.37 87.4 

4 

يقوم المدقق بإجراءات لفهم 

نظام الرقابة الداخلية من خالل 

استثمار االدارة وافراد اخرين 

 داخل الوحدة االقتصادية.

19 28 2 2 0 4.25 85 

5 

يتم تصميم برنامج التدقيق بما 

يالئم الحصول على اكبر قدر من 

وفق على االدلة وقرائن االثبات 

 المعايير الدولية للتدقيق.

28 19 3 1 0 4.45 89 
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 المالية على حوكمة الشركاتنتائج تأثير البيانات ( يبين 3جدول رقم )

 

 المىدر: الباحثون بعد تبليل البيانا 

 

( ان اغلن الردود تشةةةةةةير ال  الموافقى 3ن حظ م  جدول رقم )   

 ل  فقرا  المبور وهفا عدل  ل  ان جميع المباور والمتوسةةةةةةط 

الباةةةابي الموزون لها قد تجاوز الوسةةةط الباةةةابي الفرضةةةي وهفا 

باةةةةةةةن بميع فقرا  المبةةاور لهةةا تةةأوير معنوع عشةةةةةةير ال  ان ج

 الفرضيى االحىاعيى.

 

 االستنتاجات

عاةةلط ال ةةوء  ل  خ صةةى االسةةتنتاجا  التي تَم  التوصةةل  ليها م  

 خ ل هفة الدراسى  وهي:

ان  مليى التخطيط والتوويق للبيانا  الماليى تبتا  ال  ان عكون  -1

جدا لغرض تأدعى  االجهد المبفول م  قبل مراقن الباابا   كبير

 .كافى مهمتا  ل  اتم وجا بما عخدم االطراف داخل الشركى

قى بي    -2 يى تشةةةةةةير ال  ان هناك   قى ووي توجد داللى احىةةةةةةةاع

لتخطيط والتوويق للبيانا  ماةةةةةةاوليى مراقن الباةةةةةةةابا     ا

 الماليى و حوكمى الشركا .

باع المعاعير  -3 يى تاكد اهميى ات هناك   قى ذا  داللى احىةةةةةةةاع

 الدوليى للتدقيق  ند التخطيط والتوويق للبيانا  الماليى.

 

 

 االسئلة

 المعالم االحصائية االجابات

اوافق 

 بشدة
 ال اوفق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

الوسط 

الحسابي 

المرجح 

 النسبي

1 

تعد المساوة في التعامل مع جميع 

المساهمين من اهم مبادئ حوكمة 

 الشركات.

19 23 9 3 0 4.02 8.040 

2 
المساهمون لهم حقوق التصويت  

 لكل فئة من فئات حملة االسهم.
10 32 7 2 0 3.98 79.6 

3 
فر آليات ووسائل تعويضية اتو

 فعالة لحماية حقوق المساهمين.
16 30 4 1 0 4.20 84 

4 

ان نظام الرقابة الداخلية الكفوء 

كفيل بحماية الشركة من االعسار 

 المالي.

25 17 8 1 0 4.29 85.8 

5 

يتم بناء الثقة داخل الشركة من 

خالل السلوك السليم والشفافية 

والمسائلة التي تتم من قبل 

 اصحاب المصالح.

17 23 9 2 0 4.08 81.6 

6 

يتم السماح ألصحاب المصالح 

باالتصال بمجلس االدارة للتعبير 

عن مخاوفهم تجاه  التصرفات غير 

 القانونية.

25 2 1 1 0 4.29 85.8 

7 

الفرصة ألصحاب  يتم اتاحة

المصالح للحصول على تعويض  

 مناسب عند انتهاك حقوقهم.

18 25 7 1 0 4.16 83.2 

8 

يقوم مجلس االدارة بالتأكد من 

سالمة االنظمة المالية والمحاسبية 

لتوفير الثقة في بيانات القوائم 

 المالية.

18 27 6 0 0 4.24 84.8 
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 التوصيات 

ضةةرورة ا طاء اهميى لعمل مراقن الباةةابا  وخىةةوصةةا فيما  -1

يى لغرض خدمى الجها   مال نا  ال يا عتعلق بتوويق وتخطيط الب

 م  تقارعر  مليى التدقيق.كافى الماتفيدة 

م  المهم ان عكون هنةةاك تعةةاون مشةةةةةةترك م  قبةةل االدارة مع  -2

مراقن الباةةةةةةابا  لتأدعى  ملا بالشةةةةةةكل المطلوب واضةةةةةةفاء 

 يى والموضو يى  ل  التقرعر الفع عىدر منا.المىداق

اهميةةى وضةةةةةةع معةةاعير مبليةةى ترا ي تطبيق المعةةاعير الةةدوليةةى  -3

للتدقيق لتبقيق ما هو جدعد وماةةةةةتجد  ل  سةةةةةاحا  العمل في 

 العمل الرقابي.
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جان المراجعى في تفعيل  2017الشةةةةةةمرع   يد   [12]  "دور ل

حوكمى الشةةةةركا  الماةةةةاهمى بالمملكى العربيى الاةةةةعودعى" 

ثانيى  شةةةةةةر لاةةةةةةبل تطوعر المباسةةةةةةبى في المملكى الندوة ال

، جةةامعةةى الملةة   2017أعةةار  /1316م   للمةةدةالمنعقةةدة 

 سعود.

"دور حوكمى الشةةةةةةركا  في   2015 بد المل  ، أحماد   [13]
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 المالحق

 

 االستبيان المتعلقة بالبحثاستمارة 

 مسؤولية المدقق عن اثبات وتخطيط البيانات المالية وتأثيره على حوكمة الشركات    

لغرض التعرف  مااوليى المدقق    اوبا  وتخطيط البيانا  الماليى وتأويرة  ل  حوكمى الشركا بالايد الفاضل الكرعم/ نبيطكم  لما باننا نقوم 

االسةةةةالى المرفقى     تخطيط وتوويق البيانا  الماليى ومد  تأوير ذل   ل  حوكمى الشةةةةركا   عرج  التكرم باإلجابى   و ل  ماةةةةاوليى المدقق 

شاكرع  ومثمني  مجهوداتكم في د م الببث العلمي بما فيا مىلبى الب د  ىباالستبان سرعى وهي فقط لغرض الببث العلمي   ستبق   وان اجوبتكم 

 تعاونكم معنا خير الجزاء. والعباد  جزاكم    ل 

 

 م  ف ل  ضع   مى )صح(  ل  المربع الفع تختارة لكل ساال  ل  حدة.  

 

  -هل تعمل حاليا في : -1

 شركة خدمية        شركة تجارية           

 بنك         شركة صناعية           

 اخرى         الخدمات المالية           

 

 الشركة؟في كم عدد المحاسبين الذين يعملون حاليا  -2

          1-5        6- 10 

           11- 15         16- 20 

 التخصص العلمي: -3

 علوم مالية ومصرفية        محاسبة          

 ادارة اعمال         اقتصاد           

 

 المؤهل العلمي -4

 ماجستير        دكتوراه 

 دبلوم عالي         بكالوريوس           

 

 ما المسمى الوظيفي لعملك الحالي بالشركة؟ -5

 محلل مالي           محاسب مالي             

 اخرى           مدقق خارجي  

 

 كم عدد سنوات الخبرة التي قضيتها في مزاولة عملك الحالي؟ -6

 سنوات 5اقل من  –اكثر من سنة           اقل من سنة           

   سنوات 10اكثر من  –سنوات  5            
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 من فضلك ضع رمز صح على المربع الذي تختاره لكل سؤال على حدة.

المحور االول: مسؤولية مراقب الحسابات عن اثبات وتوثيق البيانات 

 المالية

اوافق 

 بشدة
 ال اوافق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

يجب االخذ بنظر االعتبار حجم وتعقيد عمليات الشركة محل التدقيق 

 وذلك لغرض التخطيط بشكل مناسب.
     

على المدقق تحديد توقيت اجراءات التدقيق واالستغالل الصحيح 

 لوقت فريق عملية التدقيق.
     

والتوجيه واالشراف عليه يتم تحديد كيفية ادارة فريق عملية التدقيق 

 مثل ) الوقت الذي يتوقع فيه عقد اجتماعات فريق العملية(
     

على المدقق القيام االجراءات التحليلية االولية لتقدير مقدرة الزبون 

 على االستمرار.
     

يجب القيام بإجراءات فهم الرقابة الداخلية من خالل االستفسار عن 

 العاملين.االدارة واالفراد 
     

يتم تحديد برنامج التدقيق بما يتناسب مع ظروف الزبون وطبيعة 

نشاطه بحيث يراعي المجموعة الدفترية والسجالت المالية الواجب 

 حسب االصول.باالحتفاظ بها من قبل الزبون 

     

ان يراعي بشكل عام وضع خطة تدقيق مرنة تستجيب ألي احداث 

في الظروف التي الحصول عليها من نتائج غير متوقعة او متغيرات 

 اجراءات التدقيق.

     

 

 

 

المحور الثاني: مسؤولية مراقب الحسابات عن التخطيط للبيانات 

 المالية

اوافق 

 بشدة
 ال اوافق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

يشارك فريق التدقيق العامل بشركة التدقيق في التخطيط لعملية 

 التدقيق.
     

فر الخبرات والمهارات الشخصية المتنوعة التي امراعاة تويتم 

 تتطلبها عملية التدقيق.
     

د العمليات  للوحدة االقتصادية وذلك ييأخذ المدقق باالعتبار حجم وتعق

 لغرض التخطيط بشكل دائم.
     

يقوم المدقق بإجراءات لفهم نظام الرقابة الداخلية من خالل استثمار 

 اخرين داخل الوحدة االقتصادية. االدارة وافراد
     

يتم تصميم برنامج التدقيق بما يالئم الحصول على اكبر قدر من االدلة 

 وفق المعايير الدولية للتدقيق.على وقرائن االثبات 
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المحور الثالث: تأثير البيانات المالية على حوكمة 

 الشركات

اوافق 

 بشدة
 ال اوافق محايد اوافق

ال اوافق 

 بشدة

تعد المساوة في التعامل مع جميع المساهمين من اهم 

 مبادئ حوكمة الشركات.
     

المساهمون لهم حقوق التصويت  لكل فئة من فئات حملة 

 االسهم.
     

توفير آليات ووسائل تعويضية فعالة لحماية حقوق 

 المساهمين.
     

من  ان نظام الرقابة الداخلية الكفوء كفيل بحماية الشركة

 االعسار المالي.
     

يتم بناء الثقة داخل الشركة من خالل السلوك السليم 

 والشفافية والمسائلة التي تتم من قبل اصحاب المصالح.
     

يتم السماح ألصحاب المصالح باالتصال بمجلس االدارة 

 للتعبير عن مخاوفهم تجاه  التصرفات غير القانونية
     

ألصحاب المصالح للحصول على يتم اتاحة الفرصة 

 تعويض  مناسب عند انتهاك حقوقهم.
     

يقوم مجلس االدارة بتأكد من سالمة االنظمة المالية 

 فر الثقة في بيانات القوائم المالية.اوالمحاسبية لتو
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