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 2202 نيسان ول/ الجزء األالثاني عشرالعدد 

 .الرقابة اإلدارية علي جودة التقارير المالية

(Administrative Control over the Quality of Financial 

Reports) 

 .دراسة ميدانية

 (2) أ.د. الهادي ادم           (1)إعداد : نسرين األمين قمر الدين 

 الملخص.                                                  

تمثلت مشكلة الدراسة في نسبة لزيادة حركة التعامالت المالية والمصرفية علي وجه الخصوص 

مع بروز انفصال المؤسسات عن المالك بصورة كبيرة في عالم تحكمه التقلبات في أسواق المال 

واالقتصاد والسياسة عوضا عن قياس تقدم وازدهار الدول ، هدفت الدراسة علي التعرف علي 

اإلدارية وتقييم المخاطر والوقوف علي أثرهما فيما يتعلق بتقييم وكفاءة وفاعلية األداء وارتفاع الرقابة 

 مستوي جودة التقارير . 

 الكلمات المفتاحية :الرقابة اإلدارية ،جودة التقترير، المعايير الدولية.

                                                           
  0123182314الباحثة في دكتوراه المحاسبة ، وزارة المالية واالقتصاد ، والية القضارف ، الهاتف  (1)
 أ د المحاسبة جامعة النيلين ـ كلية التجارة (2)
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Abstract. 

The problem of the study was represented in the increase in financial and 

banking transactions in particular with the emergence of the separation of 

institutions from owners in a clear way in a world governed by fluctuations 

in financial markets the economy and politics instead of measuring the 

progress and prosperity of countries. Quality level of reports.  

Keyword; Administrative control, quality of reports, international 

standards. 

 أوال: اإلطار المنهجي: 

تضع اإلدارة الهيكل التنظيمي للحدة االقتصادية في شكل هرمي يتكون كل مستوي فيه 

فراد اليين تحدد فيهم حدود مسؤولياته  وتعد دراسة الرقابة اإلدارية من مجموعة من األ

ضرورية في التعرف علي الجوانب المختلفة لألنشطة اإلدارية بما فيها عملية المحاسبة 

حيث تحتاج الرقابة اإلدارية إلي البيانات والمعلومات المحاسبية ألداء وظيفتها بكفاءة 

 وفعالية .
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شهدت السنوات األخيرة اهتماما وتركيزا متزايد علي موضوع أدارة المخاطر وأصبحت  

الحاجة ملحة إلي أيجاد أيطار عمل محدد وواضح من اجل التطبيق الفعال إلدارة 

المخاطر لتحقيق االستقرار والنمو العائد لمنشات األعمال تعتبر المصارف من أكثر 

لمخاطر تتمثل في المخاطر المالية والتشغيلية منشات األعمال تعرضا لمجموعة من ا

ومخاطر األعمال باإلضافة إلي مخاطر األحداث وهي بيلك تعد من أكثر منشات 

األعمال حاجة إلي أنشاء نظام فعال إلدارة المخاطر بها ، للحد من األزمات التي 

تتعرض لها وتكون السبب في تحقيق خسائر لقطاع من أصحاب المصالح  أنيمكن 

 ظرا للحساسية المفرطة التي تتصف بها الصناعة المصرفية .ن

 مشكله البحث : 

  ماليةالعلى جودة التقارير  وأثرها اإلدارية تتمثل مشكلة البحث في دور الرقابة

 أهداف البحث : 

 .توضيح اثر ممارسات الرقابة اإلدارية علي جودة التقارير المالية .1

 وفاعلية لجان المراجعة عن طريق :رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية  .2

 استقاللية المراجع الخارجي . .أ

 توسيع نطاق المراجعة ليشمل فحص التقارير المالية . .ب
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 أهمية البحث:

تستمد هيه الدراسة أهميتها العلمية في كونها تعالج موضوعا علي قدر كبير من األهمية 

حوث التي تفقدها الدراسات  والبوكيلك زيادة البحوث العلمية في مجال الرقابة اإلدارية 

في  لرقابة الداخليةالتي أجريت في الدول النامية خصوصا السودان ، وتطوير نظام ا

 .الماليةتحقيق شمولية جودة التقارير 

 فرضيات البحث:

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة اإلدارية وتحقيق المالءمة للتقارير   .1

 انية . المالية بالمصارف السود

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة الدارية و موثوقية التقارير المالية  .2

 بالمصارف السودانية .

 ثانيا: الدراسات السابقة :

 (1): دراسة: نعمات .1

                                                           
في المؤسسات الحكومية ، جامعة الخرطوم ، كلية الدراسات العليا ، نعمات محمد أحمد ، الرقابة اإلدارية  (1)

 م.2003معهد دراسات اإلدارة والحكم االتحادي ، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة ، 
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تمثلت مشكلة البحث في عدد من األسئلة وهى، هل هنالك رقابة إداريه فعالة وذات 

كفاءة عالية؟ وهل يوجد هيكل تنظيمي داخل الوحدة اإلدارية بخطط واضحة ومحددة 

بوظائف وشارحا مضمون تلك الوظائف ؟وهل هنالك معايير موضوعي لرقابة المنظمة 

ات س لمستوى األداء الفعلي لتصحيح االنحرافألعمالها بطريقة كفاءة،وهل هنالك مقايي

 ؟ وهدفت الدراسة إلى االتى: 

التعرف على آليات ومعايير أسس الرقابة اإلدارية المتعلقة بوزارة الصحة بوالية 

الخرطوم. التعرف على المواهب والمقدرة الفعلية الالزمة لقيادة وإدارة وتنظيم الخدمات 

الدراسة عدة فرضيات وأهمها،غياب الرقابة اإلدارية والتخطيط الالزم ليلك.واختبرت 

أدى إلى غياب التنظيم األدارى السليم وسوء استخدام الموارد في المؤسسات الحكومية 

الخدمية واإلنتاجية معا،انعدام الرقبة اإلدارية بالمؤسسات أدي إلي تداخل المهام 

ير داء ،عدم أتباع معايوالواجبات بين العاملين واليي ينعكس سلبا علي مستوي األ

وأسس الرقابة اإلدارية العلمية أدى إلى ضعف الرقابة وارتفاع تكلفة اإلنتاج وانتشار 

الظواهر السالبة كاالختالس وسوء استعمال األصول بالمؤسسات الحكومية .توصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، ضعف اإلشراف ألدارى في كثير من األحيان والقصور 

في معرفة اللوائح اإلدارية وعدم متابعة ومراقبة التوريد اليومي وضعف التدريب  الواضح
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والتأهيل مما أدي إلي عدم فهم دورا لرقابة وعدم وجود نظام تخطيط منظم جيد وعدم 

 متابعة أي مشروع أو خطة .

يتضح للباحث إن الدراسة اتفقت مع دراستي في كونها تناولت الرقابة اإلدارية في 

سات الحكومية بينما اختلفت مع دراستي إنها تناولت الرقابة اإلدارية وتقييم المؤس

 المخاطر في البنوك التجارية.

 (1) :2014دراسة : رقيه   .2

هي دراسة ميدانية وقد هدفت إلى التعرف على أهم المخاطر في استخدام نظم 

ي المصارف المالية فالمعلومات المحاسبية االلكترونية ومدى تأثيرها على جودة التقارير 

ابعة الخرطوم , وقد تمثلت مشكلة الدراسة في مت التجارية السودانية بالتطبيق على بنك

بية األخطاء المحاس –البنوك التجارية بالمتطورات الحديثة مما جعلها عرضة لألخطاء 

المتعلقة بهيا المجال , وفي محاولة تفكيك هيه المشكلة أثبتت الدراسة عدة فرضيات 

ل ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مخاطر نظم المعلومات المحاسبية مث

االلكترونية وجودة التقارير المالية , التأهيل العلمي والعملي للقائمين على عمل نظم 

المعلومات المحاسبية االلكترونية يقلل من مخاطر النظم ويزيد من جودة المعلومات 

                                                           

أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة التقارير املالية , دراسة حالة بنك  رقية محمد أحمد ,1)

 م .2014الخرطوم , رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة الزعيم األزهري 
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يد المعلومات المحاسبية , وقد توصلت الدراسة المحاسبية يقلل من مخاطر النظم ويز 

إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر لمخاطر إدخال نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية 

على جودة التقارير المالية , ال يوجد تأثير معنوي لتطبيق المعايير المبنية في ضوء 

 على أسعار األسهم .مدخل المبادئ على مدى تأثير المعلومات المحاسبية المنشورة 

يالحظ الباحث أن الدراسة تناولت استخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة 

التقارير بينما الدراسة الحالية تمثلت في تقييم المخاطر وأثرها على جودة التقارير المالية 

. 

 (1) :2014 دراسة: محمد .3

لمحاسبي واإلفصاح والتقييم اتمثلت مشكلة الدراسة أن هنالك اختالف في طريقة العرض 

بالتقارير المالية للبنوك  في ظل المد والمعايير الملزمة لها ،ما هي العوامل والمؤثرة 

في جودة التقارير المالية ، ما هي المقاييس البديلة لجودة التقارير المالية ، هدفت 

لدراسة أن ت هيه االدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية ، افترض

هنالك اختالف في طريقة العرض واإلفصاح والتقييم المحاسبي بالتقارير المالية للبنوك 

، توصلت الدراسة إلى نتائج وهي ثبات جميع العوامل األخرى في تطبيق قواعد البنك 

                                                           

محمد مجدي جازية , العالقة بين تطور معايير املحاسبة وجودة التقارير املالية دراسة نظرية وتطبيقية ( 1)

ك املركزية , )طنطا , جامعة طنطا , كلية التجارة قسم الدراسات العليا , رسالة دكتوراة في على أحد البنو 

 م2014املحاسبة منشورة 
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م , كما زادت درجة اإلفصاح 2008م إلى قواعد البنك لعام 2002المركزي لسنة 

 د التقارير المالية .اإللزامي لبنو 

تختلف هيه الدراسة في أنها تناولت معايير المحاسبة وجودة التقارير المالية بينما 

 تناولت الدراسة الحالية الرقابة اإلدارية وتقييم جودة التقارير المالية .

 ثالثا : نشأة الرقابة اإلدارية: 

رة أو يت شكل قبيلة أو عشيارتبطت نشأة الرقابة بالجماعة اإلنسانية األولى سواء اتخ

 جماعة أو للشعب حيث اختلفت باختالف الهدف وشكل التنظيم في الجماعة.

وتطورت فكرة الرقابة خالل عصور التاريخ المختلفة فأخيت في العصور القديمة 

 مضمونًا يختلف عن مضمونها في العصور الوسطى والعصر الحديث.

ر يعنى الرقابة التي تقوم بها هيئات إدارية يصد أما المدلول القانوني للرقابة اإلدارية،

 بتشكيلها ويحدد اختصاصاها قوانين ولوائح عامة.
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 تعريف الرقابة االداريه: 

تعرف الرقابة هي قياس وتصحيح أداء األنشطة الميسرة للمرؤوسين للتأكيد من أهداف 

 (1. )المشروع والخطط التي صممت للوصول إليها قد تحققت 

 الرقابة اإلدارية:مفهوم 

هي إحدى الوظائف التي يمارسها المديرون في جميع المنظمات وفي كل المستويات 

 (2)  اإلدارية بغرض التثبت ما تم تنفييه مطابق لما هو مخطط له

 (1شكل رقم )

 مفهوم الرقابة كنشاط

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمد الفاتح محمود بشير المغربي، أصول اإلدارة والتنظيم، دار الجنان للنشر والتوزيع، المملكة األردنية  (1)

 .209م، ص 2016الهاشمية، الطبعة األولى، 
 

م، 2006أ. د. محمد الصيرفي، الرقابة اإلبداعية، مؤسسة حئورس الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ( 2)

 .12 - 7ص ص 

اتخاذ القرارات الالزمة 
لتصحيح االنحرافات 
 وتالفي مسبباتها 

استشعار جمع 
البيانات وتقصي 
المعلومات حول 

األداء

تحديد مجاالت 
واتجاهات االنحرافات 

من خالل مقارنة األداء 
الفعلي بالمعايير المقررة
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يمكن تعريف الرقابة باختصار شديد بأنها قياس األداء وتصحيحه بمعنى أكثر تفصياًل 

أنشطة ومهام وأهداف هو بالضبط ما تعرف الرقابة هي التأكد من أن ما تم إنجازه من 

 كان يجب أن يتم بما في ذلك من تحديد لالنحرافات وتشخيصها تمهيدًا لمعالجتها.

وعرفها الدكتور مطهر زيادة بأنها الوظيفة اإلدارية التي يتم من خاللها التأكد من أن 

 األداء يتماشى مع أهداف وخطط ومعايير المنظمة.

ط إداري يهدف من خالله للتحقيق من أن يجرى من أعمال ويمكن أن نعرفها أنها نشا

ومهام على أرض الواقع بالمنظمة مطابق لما يسبق وأن خطط له فالرقابة هنا مرتبطة 

 (1) .بالخطة 

هي عملية قياس النتائج الفعلية  مقارنة بالنتائج الفعلية بأهداف الخطة وتشخيص 

وإجراء التعديالت الالزمة لضمان عودة وتحليل بسبب انحرافات الواقع بالمطلوب 

 األنشطة إلى المسار المخطط لها.

 هنالك تعريفات للرقابة اإلدارية لثالث اتجاهات فكرية رئيسية:

 . الفكر الكالسيكي:1

                                                           
م، 2008د. محمد عيسي الفاعوربي، اإلدارة بالرقابة، دار كنوز المعرفة العلمية، للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، )1)

 .18ص 



 

11 

ينظر إلى الرقابة اإلدارية على أنها عملية تفتيش وتخويف ألفراد التنظيم أي أن الرقابة 

يز على التهديد بالعقوبة والوعد بالمكافآت لتحقيق في نظرهم عبارة عن عملية ترك

 المشروعية ومنع االنحرافات.

 . الفكر السلوكي:2

بأنها قدرة فرد أو مجموعة من األفراد من التأثير على سلوك فرد آخر أو تنظيم معين 

 بحيث يحقق التأثير للنتائج المرجوة.

 . االتجاه العلمي:3

 يقية للرقابة وتتمثل في القيام بثالث خطوات:ركزوا أنصارها على الناحية التطب

 وضع المعايير. .1

 قياس األداء ومقارنتها بالمعايير. .2

 .تصحيح الفرق بين النتائج الفعلية والخطط الموضوعة .3

 أهداف الرقابة اإلدارية:

الوظيفة الرقابية هامة لكل منظمة صغيرة كانت أو كبيرة فلو تصورنا وضع األنشطة 

المنظمات بدون رقابة عليهم لوجدنا أنها معرضة لألخطار ألنها ال واألفراد في هيه 

تستطيع تحقيق أهدافها وما يؤدى إلى خسارتها وتصفيتها أكثر من احتمال نموها 
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وازدهارها، حيث أن الرقابة تضبط األمور وتدفعها نحو التوازن. وفيما يلي بعض الفوائد 

 واألهداف للرقابة اإلدارية في المنظمات.

اع المنظمات للنظم واللوائح والقوانين التي تنظم عمل األفراد وفائدة أخرى هي إخض

مراقبة ممارسات المديرين في التوجيه واإلشراف على العاملين وعلى الطريقة التي تتخي 

بها القرارات المتعلقة بصرف األموال، ومدى التقييد بالمواصفات الكمية والنوعية للسلعة 

 (1) .ظمةالمنتجة من قبل المن

حماية الصالح العام: وهي محور الرقابة وذلك بمراقبة النشاطات وسير العمل  .1

وفق خططه وبرامجه في شكل تكاملي يحدد األهداف المرجوة والكشف عن 

 االنحرافات والمخالفات وتحديد المسؤولية اإلدارية.

لصالح ا توجيه القيادة اإلدارية أو السلطة المسؤولة إلى التدخل السريع لحماية .2

العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل تحقيق 

 األهداف.

ما يحتمل أن تكشف عن عملية الرقابة من عناصر وظيفية أسهمت في منع االنحراف 

 (2) .أو تقليل األخطاء

                                                           

الرقابة اإلدارية ودورها في األداء المؤسسة نحو تطوير نموذج لتحسين األداء، محمد أحمد عبد هللا عبد هللا، 1))

 .59م، ص 2004جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية الدراسات المالية واإلدارية، 

م، دار الراية للنشر 2009زاهر عبد الرحيم عاطف، الرقابة على األعمال اإلدارية، الطبعة األولى، 2))

 .35ع، ص والتوزي
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 وهنالك أهداف أخري للرقابة اإلدارية كما يلي :

د تعترض انسياب العمل التنفييي بقصالوقف على المشكالت والعقبات التي  .1

 تيليلها.

 اكتشاف األخطاء فور وقوعها أو هي في سبيل وقوعها كي تعالج فورًا. .2

 التأكد من أن العمليات الفنية تؤدى وفقًا لألصول المقررة ثم تقويم المعوج منها. .3

 التأكيد من أن القوانين تسير وفقًا للطريق الصحيح. .4

قررة مطبقة على وجهها الصحيح وخاصة في المسائل التثبيت من أن القواعد الم .5

 المالية.

 التأكد من الحقوق والمزايا المقررة لألفراد والعاملين محترمة. .6

 تقييم المديرين للتأكد من كفاءتهم في كافة المستويات وحسن سلوكهم. .7

 الحد من تكاليف العمل الحكومي وإيقاف اإلسراف الزائد وضبط اإلنفاق. .8

 من المنظور اإلسالمي: أهمية الرقابة

ترجع أهمية الرقابة في اإلسالم إلى أنها وسيلة التأكد من سير العمل وفق ما جاءت 

به الشريعة اإلسالمية السمحة سواء في أعمال الوالة وتصرفاتهم أو في تسيير مواد 

ونفقات الدولة اإلسالمية، ليلك اعتمدت الرقابة في اإلسالم على الرقابة الياتية في 

مقام األول، ثم الرقابة الرئاسية ورقابة األجهزة اإلدارية المتخصصة والرقابة الشعبية، ال
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وتؤكد التطبيقات العلمية والنماذج الفعلية في تاريخ الدولة اإلسالمية أهمية الرقابة في 

اإلسالم وأنها متعددة الجوانب متكاملة األبعاد. وقد ارتبطت الرقابة الياتية بمخافة هللا 

عال ومراقبة في السر والعلن ألن النفس أمارة بالسوء، ليلك كان المسلمون جل و 

يباشرون رقابة على أنفسهم ويراجعون تصرفاتهم، ألن هللا هو الرقيب يعلم السر وأخفى، 

حيث يؤكد القرآن للمخلوق بأن جميع أفعاله وتصرفاته مرئية ومراقبة من هللا عز وجل 

األفعال في الدنيا واآلخرة "وما ربك بغفل عما وأنه سوف يحاسب على التصرفات و 

تعملون"، وبدقة متناهية تعجز عنها النظم البشرية الوضعية "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا 

 (1)يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره".

يتضح مما سبق أن الرقابة في اإلسالم تتميز بالرقابة الياتية بجانب الرقابة الرئاسية 

ألي  بية فالرقابة الرئاسية هي رقابة الرئيس لمرؤوسيه والرقابة الشعبية تتيحوالرقابة الشع

فرد من أفراد المجتمع أن ينتقد السلوكيات الخاطئة ويطالب بتعديلها بغض النظر عن 

بة الرقابة الياتية فلها أثر عظيم ألنها رقا مركز ومنصب من يقوم بهيه السلوكيات، أما

                                                           

د. سعود بن محمد النمر، د. هاني يوسف خاشقجي، د. محمد فتحي محمود، د. محمد سعيد حمزاوي، اإلدارة 1))
م، ص 2017العامة: األسس والوظائف واالتجاهات الحديثة، الشقري للنشر وتقنية المعلومات، الطبعة الثامنة، 

364. 
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السر  مدى موافقتها ألحكام الشرع وخشية هللا ومراقبته فيالفرد على نفسه وتصرفاته و 

 (1.)والعلن 

تعتبر الرقابة من أهم الوظائف اإلدارية التي تعمل على تحقيق األداء كما ينبغي بفاعلية 

 وكفاءة ذلك لتالفي الوقوع في األخطاء والعمل على تصحيح االنحرافات أواًل بأول.

حجر الزاوية في األداء وذلك ألنها تعمل على إظهار وينظر إلى أن الرقابة على أنها 

 االنحراف في التنظيم على مستوياته المختلفة.

وهنالك رأي آخر ينظر للعملية الرقابية على أنها عملية تطبيقية تهدف إلى التركيز 

 على خطوات الرقابة وذلك ما يلي:

 وضع المعايير الرقابية المتفق عليها. .1

 قياس األداء الفعلي. .2

 بيان مدى االنحراف بمقارنة نتائج األداء بالمعايير. .3

 تحليل أسباب االنحراف. .4

  

                                                           
 (. 37 – 35المرجع السابق، ص ص ))1)
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 أنواع الرقابة :

الرقابة حسب المعايير وتتضمن رقابة على أساس اإلجراءات ورقابة على أساس  أواًل:

 النتائج.

الرقابة على أساس اإلجراءات تقوم الرقابة على أساس القواعد واإلجراءات  .أ

التي تصدر عن المنظمات العامة ومطابقتها بمجموعة لقياس التصرفات 

القوانين والقواعد والضوابط والطرق واإلجراءات، ويركز هيا النوع من الرقابة 

على التصرفات التي تصدر من وحدات اإلدارة العامة ومن العاملين فيها، 

 وليس ما تحققه هيه التصرفات من نتائج نهائية.

تقوم الرقابة على أساس النتائج بقياس النتائج الرقابة على أساس النتائج:  .ب

النهائية التي تحققها المنظمات العامة وفق معايير يمكن قياسها موضوعيًا، 

فهيا النوع من الرقابة ال يتابع ويقوم التصرفات والنشاطات التي تقوم بها 

 (1) المنظمات العامة، وإنما يركز على النتائج التي تحققها هيه المنظمات.

  

                                                           

ح الزغبي، د. عبد الوهاب بن بريكه، مبادئ اإلدارة األصول واألساليب العلمية، دار المناهج د. علي فال1))
 .356 – 354م، ص ص 2013للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 
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 الرقابة حسب موقعها من األداء وتشمل اآلتي: نيًا:ثا

الرقابة السابقة: وتسمى بالرقابة المانعة أو الرقابة الوقائية، وتهدف إلى ضمان  .1

حسم األداء أو التأكد من االلتزام بنصوص القوانين والتعليمات في إصدار 

 القرارات أو تنفيي اإلجراءات.

 دية أو الرقابة المستندية ومن هيا النوع منالرقابة الالحقة: وتسمى الرقابة البع .2

الرقابة ال يتم تقويم تصرفات وقرارات وإجراءات وحدات اإلدارة العامة فال بد 

 من حدوث التصرفات فعاًل.

 الرقابة وفق لمصادرها وتشمل اآلتي: ثالثًا:

الرقابة الداخلية: يقصد بها أنواع الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفسها على  .1

أوجه النشاطات والعمليات التي تؤديها والتي تمتد خالل مستويات التنظيم 

 المختلفة.

الرقابة الخارجية: تعتبر الرقابة الخارجية عماًل متممًا للرقابة الداخلية ذلك ألنه  .2

إذا كانت الرقابة الداخلية على درجة عالية من اإلتقان بما يكفل حسن األداء 

ى رقابة أخرى خارجية. ليلك فإن الرقابة الخارجية فانه ليس ثمة داع عندئٍي إل

في العادة تكون شاملة أي غير تفصيلية كما أنها تمارس بواسطة أجهزة مستقلة 

 متخصصة.
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 حسب الجهة التي تقوم بها وتشمل: رابعًا:

 الرقابة المفاجئة. .أ

 الرقابة الدورية. .ب

 الرقابة المستمرة.  .ج

 حسب التنظيم الرقابي وتشمل: خامسًا:

 الرقابة البيروقراطية. .أ

 الرقابة اإلستراتيجية. .ب

 الرقابة غير البيروقراطية. .ج

 الرقابة من حيث المستوى وهي: سادسًا:

 الرقابة على مستوى الفرد. .أ

 الرقابة على مستوى الوحدة اإلدارية. .ب

 الرقابة على مستوى المؤسسة ككل. .ج

 خصائص الرقابة:

 عها منها اإلدارة فإنه ال بد منلكي تحقق الرقابة اإلدارية األهداف التي تتوق 

 :بشرية آلية –تتوفر فيه الخصائص التالية سواء كانت هيه الرقابة إدارية 
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( واليي حدد أهم هيه الخصائص كما 345: 1992ذلك ما تناوله )عالقي  

 يلي:

إن الوسيلة الرقابية المستخدمة ال بد أن تعكس طبيعة العمل المطلوب فالوسيلة  .1

 المستخدمة في اإلنتاج لن تكون مناسبة بالتالي للتسويق أو التمويل.الرقابة 

 ال بد وأن تكون الوسائل الرقابية المستخدمة مفهومة واقتصادية في نفس الوقت. .2

 اتخاذ اإلجراءات الفورية للتصحيح وعدم التأخير. .3

 ة.ياستخدام جميع وسائل الرقابة المتاحة وهي الرقابة التنبؤية والفورية والتاريخ .4

على  ةالمرونة إذ أنه ال بد أن تتغير أساليب الرقابة بتغيير الظروف وتكون قادر  .5

 (.1)مواجهة المتغيرات المختلفة 

 الحاجة إلى الرقابة اإلدارية:

من خالل التعريفات السابقة فإننا ندرك أن هنالك حاجة ماسة للرقابة اإلدارية  

دون الخاصة أو الكبيرة دون الصغيرة وهيه الحاجة ال تقتصر على المنظمات العامة 

 وأن هيه الحاجة تبرز من خالل العوامل التالية:

 إن الرقابة اإلدارية عملية مالزمة ومستمرة لوظائف اإلدارة. .1

 استخدام الرقابة اإلدارية يحقق الوفر المادي ويحد من اإلسراف غير المميز. .2

                                                           

أحمد حسين محمد، اتجاهات العاملين في اإلدارات الحكومية نحو أجهزة الرقابة، دار المأمون للنشر 1))
 .39األولى لم يحدد سنة نشر، عمان األردن، ص والتوزيع، الطبعة 
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يرها في األنشطة الفنية وغ الرقابة اإلدارية تعمل على رفع مستوى فعالية وكفاءة .3

 جميع القطاعات.

الرقابة اإلدارية تساعد على اكتشاف األفراد المبدعين كي يستثني لإلدارة حفزهم  .4

 وتشجيعهم.

أن الرقابة اإلدارية عملية ترشيد عملية ألصحاب القرار من خالل دورة العمل  .5

 الكامل والتي تبدأ من التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق.

 وسائل الرقابة اإلدارية:

التقارير اإلدارية: وهي تلك التقارير التي وضع لقياس مستوى العاملين أو  .1

لتوضيح الكيفية التي تنجز بها األعمال اإلدارية والتقارير اإلدارية على أنواع 

عدة منها التقارير الدورية وتقارير سير األعمال اإلدارية، وتقارير الفحص 

 ية.الموظفين، والميكرات والتقارير التحليلية، وتقارير التوص وتقارير قياس كفاءة

به تولى الرؤساء اإلداريين مالحظة جهود المنفيين إلداري: ويقصد اإلشراف ا .2

 .عمال، بهدف توجيههم نحو التنفييأثناء أداء األ
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المالحظة الشخصية: هو أسلوب رقابي آخر يسرى عبر االتصال المباشر بين  .3

ه رؤية ومشاهدة ما يفعلابة اإلدارية والقائمين بالعمل بهدف القائم على الرق

 (1) .المرؤوسين 

 اإلشراف: هو مراقبة عمل الموظفين بغية توجيههم نحو الطريق السليم. .1

 التفتيش: ومعناه االنتقال واتخاذ التدابير الفنية. .2

 التقارير اإلدارية: التي تهدف إلى شرح كيفية سير األعمال اإلدارية وتقرير .3

 كفاءة الموظفين العاملين في اإلدارة العامة.

 المراجعات والشكاوى التي يقدمها أصحاب المصالح إلى اإلدارة. .4

 خطوات الرقابة:

فعالية ب للرقابة الفعالة خطوات محددة يجب إتباعها لضمان تنفيي عملية الرقابة 

 :(2)وكفاءة وهيه الخطوات هي 

 عامة أم رقابة خاصة.تحديد الهدف من قيام الرقابة وهل هي  .1

 مقارنة اإلنجاز بالمعايير. .2

 تحديد المعيار الواجب اعتماده والقياس عليه. .3

                                                           

محمد األمين بن الشيخ بن حزير الموريتاني، الرقابة اإلدارية في العهد الراشدي، لبنان، دار الكتب العلمية، 1))

 .26م، ص 2010بيروت، الطبعة األولى، 

اهيم اإلدارية الحديثة، الجامعة د. فؤاد شيخ سالم، د. زياد رمضان، د. أميمة الرهان، د. محسن مخامرة، المف2))
 .189م، ص 1982األردنية لسنة 
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 التبليغ عن االنحراف طبقًا لما يحدده نظام التبليغ المعمول به. .4

تحديد مدى تطابق اإلنجاز والمعيار وتحديد حجم االنحراف عن المعيار  .5

 واتجاهه أي هل هو موجب أم سالب.

 :املالية ة التقارير جودرابعا : 

 :جودة التقارير املالية مفهوم

 مفهوم التقارير:

تعددت مفاهيم التقارير المالية منها ما يلي: التقارير المالية بنتائج النظام المحاسبي 

 ويجب أن تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة ومالئمة للغرض من لوقت المناسب

(1). 

خرى المالية فقط ولكنها تمتد لتشمل كيلك الوسائل األالتقارير المالية ال تتضمن القوائم 

لتوصيل المعلومات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة والتي يتم استخراجها من 

 .(2)ي النظام المحاسب

إن التقارير المالية ليست غاية من حد ذاتها ولكنها تهدف إلى تقديم المعلومات المفيدة 

رارات االقتصادية، وتعكس المعلومات بصورة واضحة في اتخاذ قرارات األعمال والق

االنعكاسات المالية للعلميات واألحداث التي حدثت بالفعل وأن المعلومات الواردة في 

                                                           

 .164م، ص 2001د. يوسف محمود جربوع، نظرية المحاسبة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 .36 - 35م، ص ص 2005عبد العال حماد، التقارير المالية، الدار الجامعية،  قطار (2)
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التقارير المالية مصدر للمعلومات التي يحتاجها متخيي القرارات المتعلقة بمنشآت 

 .(1)األعمال

 األهداف العامة للتقارير المالية:

المعلومات المفيدة في ترشيد القرارات االستثمارية واالئتمانية للمستثمرين توفير  .1

 الحاليين والمرتقبين والدائنين.

توفير المعلومات المفيدة في التقديرات المستقبلية وبما يتيح الفرصة لمتخيي  .2

 القرارات االقتصادية المفاضلة بين التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.

 .(2) المعلومات حول أصول والتزامات الشركة والتغيرات التي تطرأ عليهاتوفير  .3

 :(3) خصائص جودة التقارير المالية

 توفر الخصائص والعناصر النوعية في التقارير المالية يعمل علي تعظيم الفائدة ومنفعة

فين عند من ثقة المستخدمين والمشر  تزيدمعلومات التي توفرها هيه التقارير وبالتالي 

اتخاذ  وترشيد قراراتهم المختلفة . ويمكن تحديد خصائص لجودة التقارير المالية وفق 

 اآلتي 

                                                           

تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار ومنح االئتمان، الدار الجامعية للنشر د. طارق عبد العال حماد،  1))
 .31م، ص 2006والتوزيع، اإلسكندرية، 

السيد السعيد العراقي، إطار مقترح للقياس اإلفصاح لعقود التأمين في ضوء معايير التقارير المالية الدولية،  2))
 .39م، ص 2015جامعة بنها، كلية التجارة، رسالة دكتوراه، 

زهراء ناجي عبيد ، دور المحاسبة القضائية في تحسين جودة التقارير المالية ، مجلة العلوم االقتصادية (3)

  670،ص  24، المجلد  107واالدارية ، العدد 
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 ـ المالئمة : 1

تعني قدرة المعلومات المحاسبية علي استبدال او تغير مستخدم المعلومات والتأثير  

كل عملي علي متخي القرار يتوقف  مفهوم المالئمة للمعلومات بش إذاعلية ، 

،وبالطريقة التي تتالءم بها المعلومات مع الغرض اليي أعدت آلجلة .وأيضا تقديم 

 ذاإالمعلومات في الوقت الصحيح والمناسب قبا ان تفقد تأثيرها في القرار ، حيث 

لم تكن المعلومات  متاحة في وقت الحاجة لها ، او أصبحت متاحة بعد فترة طويلة 

 لحاجة لها حيث تفقد قيمتها عندئي تكون غير مالئمة .من وقت ا

 ـ الموثوقية : 2

تعني الموثوقيه ان علي المعلومات المحاسبية تعد مفيدة ومهمة في حال امكن  

المحاسب االعتماد عليها كقياس لإلحداث والظروف االقتصادية التي تمثلها 

حيز المتمثلة في عدم التوخصوصا اذا م توافر لهيه المعلومات قدر من الموضوعية 

 والخلو من االنحرافات واألخطاء واألمانة في أعداد هيه المعلومات .

  



 

25 

 الثبات : 

تتضمن تطبيق نفس الطرق واألساليب المعتمدة في قياس وتوصيل المعلومات 

المحاسبية من فترة آلخري ، وإذا ما دعت الحاجة الي تغيير فيجب التنويه عن 

 (.1)ذلك لكي يتم اخي ذلك بعين االعتبار من قبل المستخدم 

 أنواع جودة التقارير المالية :

من الجودة  اعأنو الشركة تحقيق ثالثة  إعمالعن يتطلب تحقيق جودة التقارير المالية 

 في التقارير المالية هي كما يلي :

 جودة صياغة التقرير : .1

توصيف بيانات التقرير بشكل جيد بحيث تكون الكلمات المختارة لوصف البيان  

 واضحة ومفهومة ومعبرة بدقة عن البيان ويتطلب هيا توافر خاصية الوضوح .

 جودة محتوي التقرير : .2

هيا  الجوهرية ، ويتطلب األخطاءوجود القيم الصحيحة للبيانات وخلو التقرير من 

 توافر ثالث خصائص هي الشمول واالكتمال والدقة .

 جودة عرض التقرير : .3

                                                           

مردان والسعيري ، زيد عائد ، ابراهيم عبد موسي ، القيمة العادلة وتاثير استعمالها في جوودة التقارير (1)

  228م ،ص 2013، 25المالية ، مجلة الدراسات المحاسبية والمالية ، المجلد الثامن ، العدد



 

26 

سهولة الحصول علي التقرير في الوقت المناسب او عرض المعلومات تحت 

عناوين متجانسة او بطريقة ال تحتاج من التفسير والوضوح عند استخدامها ، 

ويتطلب هيا توافر اربع خصائص هي االتساق او الثبات والحياد والتوقيت والشفافية 

. 

 العوامل المؤثرة علي جودة التقارير المالية:

د العديد من العوامل التي تؤثر علي جودة التقارير المالية ، وقد اقترح البحث توج

المحاسبي العديد من العوامل التي من المحتمل ان تؤثر علي جودة التقارير المالية 

 ومن أهم هيه العوامل مايلى.

 هـ اإلدارة: تعرف اإلدارة الكثير عن المنشاة من واقع معايشتها اليومية ، وما تعمل1

اإلدارة أكثر مما يعلمه المستثمرين والدائنين والمستخدمين الخارجين اآلخرين ، 

فليلك فان اإلدارة تستطيع ان تزيد من منفعة المعلومات المالية عن طريق تحديد 

األحداث ،فليلك فان اإلدارة تستطيع ان تزيد من منفعة المعلومات المالية عن 

أثيراتها المالية علي المنشاة .حيث تعتبر طريق تحديد األحداث والظروف وشرح ت

اإلدارة هي المسئول عن اعداد القوائم المالية بهدف نشرها للجمهور ، وعلي الرغم 

من ضرورة تعبير تلك القوائم عن الواقع االقتصادي ألحوال وظروف الشركة وأدائها 

دة التقارير و التشغيلي اال ان اإلدارة قد يكون لديها دوافع ومحفزات للتأثير علي ج
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المالية ومحتواها اإلعالمي، وتتمثل هيه الدوافع في الدوافع التعاقدية ، والدوافع 

التنظيمية ، ودوافع أسواق المال ، حيث تتمثل تلك الدوافع في تعظيم مكافآت 

اما دوافع سوق األوراق المالية فتتمثل في الثاثير علي  اإلدارة وتجنب عقود الدين و

 (1)ة المحددة في شكل خيارات األسهم ات لتعظيم اإلدار قيمه أسهم الشرك

تري الباحثة ان اإلدارة هي المسئولة عن أدارة األنشطة اليومية طبقا لسياسات 

وتعليمات مجلس اإلدارة وإرساء نظم رقابة مالئمة ، ففي حالة الممارسات االنتهازية 

 نظام الحوافز لإلدارة بدافع تحقيق مكاسب شخصية عندما يضع مجلس اإلدارة

 وربطة بتحقيق الشركة لمستوي معين من اإلرباح . 

في ضمان جودة التقارير المالية   حيويالجان المراجعة  تؤديـ لجان المراجعة :  2

ممارسة  لأفضالمنشورة وتضفي عليها مزيدا من الثقة والموضوعية ، حيث تعتمد 

لمفهوم حوكمة الشركات علي دور لجنة المراجعة لكونها النقطة المركزية في تطوير 

 القوائم المالية .

كما ان تشكيل لجان المراجعة يضمن التأكد من وجود الضوابط التي تكفل جودة 

التقارير المالية وحماية المستثمرين خاصة في ظل القائمة المتزايدة من سلسلة 

                                                           

اثر نظام التقرير الذاتي للضريبه علي جودة التقارير المالية ، جامعة  هناء فرح محمود عوض الكريم ،(1)

  107م ،ص 2016ة ماجستير ت العليا ، رساللين ، كلية الدراسايالن
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نهيارات المالية للعديد من الشركات العالمية وفقد المستثمرين معظم الفضائح واال

مدخراتهم ،األمر اليي أدي الي تركيز االنتباه نحو جودة التقارير المالية وأهمية 

الدور اليي يمكن ان تؤديه لجان المراجعة في الوقاية من أعداد التقارير المالية 

 االحتيالية .

المنظمين والمهتمين بجودة التقارير المالية بضرورة حيث تزايدت وتعاظمت نداءات 

وجود لجان مراجعة اكثر فعالية واستقاللية ان مراقبة عملية أعداد التقارير المالية 

عن طريق لجان مراجعة فعالة ومستقلة تدعم موضوعية ومصداقية تلك التقارير 

المالية  تقاريرعلي اعتبار ان الغرض الرئيسي للجنة المراجعة هو تحسين جودة ال

علي اعتبار ان الغرض الرئيسي للجنة المراجعة هو تحسين جودة التقارير المالية 

 والوقاية من أعداد تقارير مالية مضللة .

ويتضح الدور الهام اليي تلعبه لجان المراجعة في التأكيد علي مصداقية التقارير 

 المالية وتحسين جودتها من خالل أطار عمها المتمثل في .

ـ تدعيم استقالل المراجع الداخلي بالصورة التي تجعله يصدر تقريره دون اي  1

تأثير من قبل اإلدارة من خالل قيام لجنة المراجعة باختيار المراجعين الخارجين 

وتحديد أتعابهم والموافقة علي الخدمات االستشارية المقدمة من المراجع الخارجي 

 ية .لإلدارة وتحديد أتعابه في هيه الحال
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 ـ  فحص نظام المراجعة الداخلية وتدعيم استقالل المراجع الداخلي . 2

ـ الدور اإلشرافي والرقابي علي عملية أعداد التقارير المالية للحد من قدرة الشركات  3

علي التالعب في البيانات والسياسات المحاسبية التي تعتمد عليها اإلدارة في أعداد 

 التقارير المالية .

ما سبق ان لجان المراجعة تلعب دورا كبير فى الحد من نشر التقارير تالحظ م

المالية المضللة والتي قد تستخدم فيها اإلدارة بعض األساليب االحتيالية لتحقيق 

منافع لها او لتحقيق وفورات ضريبية او غيرها من خالل تدعيم استقالل المراجع 

ن فحص التقارير المالية وخلوها مالخارجي وتحقيق كفاية نظام الرقابة الداخلية و 

 اي تضليل .

 مشاكل جودة التقارير المالية :

 :تتمثل المشاكل في االتي 

االقتصاد الرأسمالي يتم التركيز علي ضرورة توافر  ـ العوامل االقتصادية : 1

المعلومات المالئمة الحتياجات المستخدمين ، واالقتصاد االشتراكي يتم التركيز 

المحاسبية الموجهة للتخطيط في الدولة ولغرض أحكام المراقبة  علي المعلومات

المركزية .من الضروري تطوير البدائل المحاسبية االخري ألغراض القياس 

 واإلفصاح تأخي التغيرات في األسعار .
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تأثر علي البيئة والعمليات المحاسبية تلتزم  بتحديد ـ العوامل السياسية : 2

االحتياجات من المعلومات لمستخدمي التقارير المالية التي تتالءم مع األوضاع 

السياسية واالقتصادية لكل الدول لفئة معينه من المستخدمين في أنتاج وتوزيع 

 المعلومات . 

لرقابة ر علي مهنه المحاسبة واتؤثر بشكل مباشر وغير مباشـ العوامل القانونية : 3

واألشراف علي ممارستها ، ينعكس علي كيفيه أعداد أضافه نوع من الثقة 

للمستخدمين المعلومات ، قانون الشركات وقانون المحاسبين القانونين اكبر مؤثر 

علي عملية أعداد وعرض التقارير المالية والمرتبة الثانية سوق البورصة والنظام 

 بها الخصائص النوعية للمعلومات . الضريبي تتأثر

 خامسا: الدراسة الميدانية:

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة اإلدارية وتحقيق  الفرضية األولي:

 المالءمة بالمصارف السودانية.
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أوافق  العبارات ت
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

1 
ية مالءمة التقارير المالتسهم الرقابة اإلدارية في تحقيق 

 بالمصارف السودانية
 0 0 6 100 58 العدد

% 35.4 61.0 3.7 0.0 0.0 

2 

قياس النتائج ومقارنتها بالخطط والمعايير تساعد في 
 1 3 11 90 59 العدد مالءمة التقارير المالية بالمصارف السودانية

% 36.0 54.9 6.7 1.8 0.6 

3 
الرقابية تساهم في تحسين جودة التقارير استخدام األدوات 

 المالية بالمصارف السودانية
 0 1 9 84 70 العدد

% 42.7 51.2 5.5 0.6 0.0 

4 
تؤدي الرقابة اإلدارية إلى تحسين جودة التقارير المالية 

 0 2 8 90 64 العدد بالمصارف السودانية

% 39.0 54.9 4.9 1.2 0.0 

5 
اإلدارية تزيد من مالءمة التقارير صدق وحياد الرقابة 

 المالية بالمصارف السودانية
 0 3 6 84 71 العدد

% 43.3 51.2 3.7 1.8 0.0 

6 
مقارنة النتائج الفعلية بالمخططة تزيد من مالءمة التقارير 

 المالية بالمصارف السودانية
 1 3 12 87 61 العدد

% 37.2 53.0 7.3 1.8 0.6 

 المجموع
 2 12 52 535 383 العدد
% 38.9 54.4 5.3 1.2 0.2 

% 38.9 54.4 5.3 1.2 0.2 

 م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية، 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة اإلدارية وموثوقية الفرضية الثانية : 

 . التقارير المالية بالمصارف السودانية
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أوافق  العبارات ت
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة

1 
الرقابة اإلدارية تعمل على زيادة ثقة التقارير المالية 

 بالمصارف السودانية
 0 1 8 91 64 العدد

% 39.0 55.5 4.9 0.6 0.0 

2 

االختيار بين الطرق الرقابية المختلفة تزيد من ثقة المعلومات 
 1 1 18 106 38 العدد السودانيةالمقدمة في التقارير المالية بالمصارف 

% 23.2 64.6 11.0 0.6 0.6 

3 
تداخل معايير الرقابة اإلدارية مع أمانة المعلومات المتغيرة ما 

 يمكن الثقة بها أو االعتماد عليها
 2 8 25 90 39 العدد

% 23.8 54.9 15.2 4.9 1.2 

4 
إمكانية التثبت من المعلومات وما توفر الرقابة اإلدارية ال 

 3 15 31 77 38 العدد يعتبر كافيًا لتحقيق خاصية الثقة في المعلومات

% 23.2 47.0 18.9 9.1 1.8 

5 
توجد درجة من التطابق بين المقاييس وبين الظواهر في 

 الرقابة اإلدارية
 2 10 39 79 34 العدد

% 20.7 48.2 23.8 6.1 1.2 

6 
خاصية ثقة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها تساعد الرقابة 

 اإلدارية للقيام بوظائفها
 1 1 14 96 52 العدد

% 31.7 58.5 8.5 0.6 0.6 

 المجموع
 19 36 135 539 265 العدد

% 26.9 54.8 13.7 3.7 0.9 

% 26.9 54.8 13.7 3.7 0.9 

 م2021الباحثة من الدراسة الميدانية، المصدر: إعداد         

 سادسا : النتائج :

 من جودة التقارير المالية . تزيدالجيدة  اإلداريةالرقابة  .1

 . ةالنهائياستخدام المعايير يؤدي الي جودة التقارير المالية في صورتها  .2
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