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تأثير جودة التدقيق الداخلي على كفاءة تنفيذ مشاريع الموازنة االستثمارية
في الجامعات العراقية الفتية (دراسة حالة :في جامعة المثنى وميسان)
م .م .حيدر عباس عبد

*

التطور الحاصل يلم ارلارال الزوا الس امالتةزاراس الع م ل لا  , 2003ادى الل يالا الماا لا
ال راياــس والفتــاس خاصس اع اواصلس اواكبس التطورا يم ظ تطور التكنلوجاس الح اةلس يلم الماا لا ال رمالس
او امجنباس وذلك اع خــالل النـــهوض مزؤاساتها ال لزـــاس م حالس الركود وامهزـــال التم اشتها يبــلـ لا
 ,2003وكاات لزرـــارال الزوا اــس امالتةزاراس امرلر البلالي يلم تطلوار تللك الماا لا والع جلزنها الماا لا
الفتاس .لذا اوف اسلط الضوء يم هذه ال راالس لل الل ور التلم تل بلة جلودق التل يال الل اخلم يلم كفلاءق وتنفالذ
ارللارال الـللـزوا اس يللم الماا للا ال راياللس الفتاللس  ,حاللل هل يت هللذه ال رااللس الل ماللا كافاللس تطللوار وتحسللاع
كفاءق ارارال الزوا اس اماتةزاراس ,وا المس الزركال وامخطلاء الزحاالباس التلم ش ملت الع دالوا الرياملس
الزالاللس وذلللك لتللرض تنــــللـفاذ ارللارال الزـللـوا اس اماللتةزاراس ,ووجللل خطـللـوا ازكللع ا ا تزلل ها الزلل يل
ال اخـــلم لتقلا ا اطر التــ يال نل تنــلـفاذ ارــلـارال الـلـزوا اس امالتةزاراس  ,ولتـــــلـحقال هلذه امهل اف تل
تو ال ااتزـــارا اماتبااس لل الوظفاع جااــلـ تم الزةنل وااسلا باحاالباع وال يقاع اجلايس الل ذللك تل
تو ال هذه اماتزارا ل ت راسم كلاس امدارق واميتماد يم كلتا الماا تاع بالزةن وااسلا ,حالل مللل ل د
اماللتزارا الزو للس ب 115ااــللـتزارق ,ويــللـا الباحــللـل ماجــللـراء التحلاـــللـال الال اللس واختبللار يرجللاا
ال رااــــس ,حال توصلت ال رااس ال ا هناللك اليلس ارتبلاط مــلـاع جلودق التل يال الل اخلم و كــلـفاءق وتنــلـفاذ
ارــللـارال الزوا اللس اماللتةزاراس ,وكللذلك وجللود اليللس تللارار جللودق التلل يال اللل اخلم للل ارللارال الزوا اللس
اماتةزاراس.
لذا توصم ال راالس مضلرورق امهتزلا مايسلا الرياملس والتل يال الل اخلم يلم الماا لا ال رايالس الفتالس الع حالل
تهائس كوادر ت ياقاس اؤهللس لزالا و و زلالا و ولل اه خبلرا دارق تل يال ارلارال الزوا الس امالتةزاراس التلم الع
شااها اتزا وتحســع تنفاذ كفاءق ارارال الزوا اس اماتةزاراس.

مشاريع الموازنة االستثمارية تمتلك االثر الباال
فاات تيااوير البلااا ااتبااا يا شااجا عااا ال ام ااا
ال رااية شجا خاص  ,هااا التياور فات المشااريع
اا يتأثر شجا مباشر أ غير مباشر الوحاا
* املدرس املساعد  ،جامعة املثنى /كلية االدارة واالقتصاد

ا االاسا المرتبية المشااريع ماه هاال الوحااا
ا االاسا التت تتأثر ه هات ااساا التااايل الاااخلت
هاااااا مااااا ساااايتها له الباحااااس فاااات راسااااته أن
مشااااريع الموازناااة االساااتثمارية ت تبااار ااا ماااه
الموازنة ال امة للا لة ,لالك يمجه اعتبارل نظامأ
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محاسبيا ُ خاصا َ يتمتع بالحيا تبويبا مختلفة
التااات ت مااااا فاااال الهظااااا المحاساااابت الحجااااومت
الالمرك ي
ان الموازنااة االسااتثمارية لدااا عااام ااا مااه
شأندا مسااعام الوحااا الحجومياة فات أعااا خياة
مسااب ة للمشاااريع التااات تهااوي الوحاااا الحجومياااة
تهفياها لتح يل أهاافدا  ,لتهفيا هال الخية ال ا مه
ان تجاون ههالااك راا اة ل اارق مرااباة ا ا عوامااا
االنتااااار لمرحلااااة التهفيااااا للخية  ,كااااالك يمجااااه
اعتبااارل أ ام مااه اال ا التاات مااه خاللدااا تحايااا
المشجال الم وااا التات توا اه عملياة التخياي
المتا ااة فاات ذااو كلااك يمجااه أتخاااك ال اارارا
المدماااة التااات ماااه شاااأندا م ال اااة هاااال المشاااجال
ت ا زها ا اختيار اا ا ايام عهدا
اأ مشاريع موازنة الخية االستثمارية تتسع فت
عملدا نشاطاتدا خاصة ا عا  2003أك عانت
كافااة المسسسااا ال راايااة مااه ذاامهدا ال ام ااا
ال رااية فت السا ل ماه حالاة االهمااا الركاو فات
البهى التحتية ألسبــاب سياساية م ر فاة  ,اا عاا
 2003تا ا رار مباال ماه ذامه الموازناة ال اماة
للا لاااة دعاااا م اعماااار هاااا المسسساااا ال رااياااة
خاصاااة ال ام اااا ال رااياااة لمواكباااة التياااورا
التجهلو ية الحايثة
نتي ة لالك ال ا ان يجون ههالك دا فهية مالية
فاات كااا مسسسااة ا زارم تاااير هاااا المشاااريع ,
يمجه ان ن س تلك ال دا الى ما يأتت:
-1ال سا الدهاساات المتمثلااة المدهاساايه المساااحيه
الفهيه

 -2ال س المالت المتمثلة المحاسبيه الماا يه
 -3ش بة ال و الحجومياة المساس ا عاه أصااار
ال اااو متا اااة خيا اااا الاااامان للم اااا ليه ا
الم د ا يه سااوي يتهااا ا الباحااس فاات حثااه ف ا
على اس الراا ة التاايل الااخلت ف بفته عيهة
البحس

الزبـــحل امول
انهماس البـــــــــــحل
أومو :اركلس البحل :
اذا
تتمثا مشجلة البحس و و ذا
فاات ا ا عمااا الوحاااا ا ااسااا الراا ااة التاااايل
الااااااخلت فاااات ال ام ااااا الفتيااااة ل ام ااااة المثهااااى
ميسان عها تااي دا للمشاريع الموازنة االستثمارية
مااه حيااس ااو المشااجال االخيااا المحاساابية
المتجاااررم ,لااااا ذااار رم م ال اااة هاااال المشاااجال
االخياااا عاااا تجرارهاااا مسااات بال سيسااااه ماااه
تحساايه تياااوير كفاااا م تهفيااا مشااااريع الموازناااة
االستثمارية
راااا و  -:أه ف البحل
يمجااه تلخاايد أهااااي البحااس ه اااط عااام
أهمدا-:
 -1ياااان كيفياااة تياااوير ا تحسااايه كفاااا م تهفياااا
الموازنااااة االسااااتثمارية مااااه خااااالا االلتاااا ا
اااالرامل التااي ياااة الت ليماااا الباااا رم ماااه
ال دا كا ال الاة
 -2ذع الخيوا المهاسبة التت ي ا ان يتب داا
الماااا يه الااااخليه عهااا عمليااة التاااايل علااى
مشااااريع الموازناااة االساااتثمارية عيهاااة البحاااس
تجاااون هاااال الخياااوا م اااام اعااااا علمااات
عملاات يااا الداااي مااه كلااك هااو ت ليااا مااه
مخاطر التاايل عها تهفياه لمشاريع الموازناة
االستثمارية
رالةا و  -:اهزاس البحل
تجمه أهمية الاراسة مه خالا ما يأتت :
 -1توذاااي أهمياااة ال الااااة ااايه اااو م التااااايل
الااخلت كفا م تهفيا الموازنة االستثمارية
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 -2ذااار رم التيبيااال الباااحي لم اااايير التااااايل
الاااخلت م اايير المحاسابية فات أطاار تحسايه
كفاااا م تهفياااا الموازناااة االساااتثمارية لت هااا
الواوع فت المشجال االخيا المحاسبية
 -3م رفة توذي مفدو اهمية اهااي و م
التاايل الا ر الاي تل به فات زياا م تحسايه
كفااا م تهفيااا الموازنااة االسااتثمارية لل ام ااا
الفتية
رام ا و  -:يرجاا البحل
انطلل البحل اع يراضتاع رئاستاع هزا :
 -1الفرذية الر يسية اال لى:
أ :H0 -ال تو ااااا عالاااااة ارتباااااط كا اللاااااة
م هوية ايه المحوريهل او م تااايل الاااخلت
يه كفا م تهفيا الموازنة االساتثمارية م ا اا
الفرياة البايلة
ب : H1 -تو ااااااا عالاااااااة ارتباااااااط كا اللااااااة
احباااا ية ااايه المحاااوريه ل اااو م التااااايل
الااااااااخلت اااااايه كفااااااا م تهفيااااااا الموازنااااااة
االستثمارية
 -2الفرذية الر يسية الثانية:
أ :H0 -ال يو ا اثر ك اللة احبا ية للمحاور
Xل ااو م التاااايل الااااخلت فاات المحااور Y
لكفا م تهفيا الموازنة االستثمارية
ب :H1 -يو ااا اثاار ك اللااة احبااا ية للمحااور
Xل ااو م التاااايل الااااخلت فاات المحااور Y
لكفا م تهفيا الموازنة االستثمارية
خااساَ -:أالوب البحل
 -1لتح يل االهااي التت يهب ات ان يتوصاا اليداا
الباحااس ,اااا الباحاااس اسااتخاا اساالو يه فااات
عملية التحليا لم ال ة المشاكا الوصوا الى
االهااااي المهشااو م يمجااه تلخاايد االساالو يه
الشجا االتت-:
 -2ال ان الهظاري المتمثلاة الجتا المباارية
الرساااااا ا االطااااااري البحاااااو ال لمياااااة,
كالك ض الت ليما ال وانيه التت تت لل

الموازنة االستثمارية التاايل الااخلت
 -2ال ان ال ملت المتمثا -:
ا -األساالوب االسااتهباطت  -:اااا الباحااس أعاااا
توزياااااع اساااااتمارا اساااااتبانة علاااااى الماااااو فيه
االكااا يمييه فاات ام ااة المثهااى ميسااان ,اااا ت ا
توزيااعل 115اساااتمارم اساااتبيان علاااى ال يهاااة تااا
اسااااتر اع ل 107اسااااتمارم ,حيااااس عااااا هااااال
االسااااتبانة شااااجا علماااات علااااى ذااااو االسااااالي
االحبا ية للواوي علاى المشااكا التات ت يال تهفياا
مشااااريع الموازناااة االساااتثمارية  ,كاااالك ا ااارا
الم ااا ال الشخبااية مااع المسااس ليه المااو فيه
الايه ي ملون فت مشاريع الموازنة االستثمارية
ب -االسلوب الوصفت  -:ا توزيع االستبانة علاى
الماااو فيه االسااااتام ال اااام يه فااات كلياااة اال ارم
االاتبا فت ام تت المثهى ميساان ,سايت ماع
االسااتبانا التاات يمجااه الباحااس مااه خاللدااا ان ي ااا
ااااااا ا مهاسااااابة يحلاااااا البياناااااا اساااااتخرار
التوزي ا الهسبية المتوسيا الهسابية الم اايي
االحبا ية االخرى للواوي علاى نتاا ل ماا توصاا
الية البيانا
اادااو -:امتزل و انس البحل
تاا اختيااار م تمااع البحااس مااه ال ام ااا
ال راايااة الفتيااة الحجوميااة التاات ت مااا فاال الهظااا
الالمرك ي التت تجاون مماوا مرك ياا ماه زارم
المالياااة هااات كاااا ماااه ل ام اااة المثهاااى ام اااة
ميساااان التااات تأسساااا فااات عاااا  , 2007عيهاااة
البحاااااس ماااااه المحاسااااابيه المااااااا يه االسااااااتام
ال ام يه.
ال رااا السامقس
 درااس بال با ي 2008,بتقوا إجلراءا يسلالريامللس ال اخلاللس لللالداء امداري يللم الماا للا
ال راياس
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أ ريت هال الاراسة على أرا م يهاة ماه الماايريه
ال ااااميه م اااا نيد ماااارا التااااايل الحساااا ا
الموار البشرية فت ام ة المستهبرية
هااافت الاراسااة الااى اياااال أ ا اال ارم مااه خااالا
ماى مساهمتدا فات تاوفير مساتل ما نظاا الراا اة
الااخلية كالك ايااال أثار التااايل الاااخلت فات أ ا
اال ارم مه خاالا مسااهمته فات ت اوي نظاا الراا اة
الااخلية فت ال ام ة
توصاالت الاراسااة الااى م موعااة مااه االسااتهتا ا
مه أهمدا ذ اهتما اال ارم ال ليا هظا الراا اة
الااخليااااة خاصااااة مااااا يت لاااال الخيااااة التهظيميااااة
الديجاااا التهظيمااات ساااا ا الت اااوي مااااى تاااوفر
ال امليه الماسهليه  ,كاالك اساتخاا الحاساوب ان
ميااع ال الااااا االرتباطيااة ااايه التاااايل الاااااخلت
أهااي نظا الراا ة الااخلياة ال يلبات اليماوال ال
الشجا الاي ياع نظا الراا ة الااخلية
 درااللللللللس ب بلللللللل الرجللللللللا 2009,بريامللللللللسالزملللرويا الزرلللارال امالللتةزاراس يلللم ظللل
الزوا اس امتحاداس يم ال راق
تداااي الاراسااة الااى تساالي الاااو علااى حالااة
االر اك ال بور فات الراا اة علاى مبار فا
المشاااريع االسااتثمارية فاات ااا الوذااع الحااالت
لديجاااا م لوماااا الموازناااة االتحا ياااة ااتاااراال
نماااااوكر لديجاااااا م لوماااااا الموازناااااة ال اماااااة
االتحا يااة لتح ياال الراا ااة الفاعلااة الجفااسم علااى
مبر فا المشاريع االستثمارية

 -5اعما ت ليما اعاا الموازناة االتحا ياة الااي
يبارل زير المالية سهويا
 دراالللللس بحزلللللزق 2010,بدور الز لوالللللاالزحااباس يم تقوا الزرارال الزنفلذق جلزع
الزوا اا اماتةزاراس يم الوح ا ال ااس
أ ريااات هاااال الاراساااة فااات زارم الباااحة ا ااارم
المشااااريع الخااااما الدهاساااية زارم التخياااي
الت ا ن االنما ت ل ا رم االستثمار الحجومت
هافت هال الاراساة الاى تسالي الااو علاى ر
الم لومااا المحاساابية فاات ت ااوي المشاااريع المهفااام
ذمه الموازنة االستثمارية  ,اا توصالت الاراساة
الى عام توصيا ناكر مهدا:
-1

-2

-3

-4

اا توصلت الاراسة الى ما يلت:
-1
-2
-3

-4

ذر رم االلت ا الجاما مباأ حام الموازنة
االلت ا الجاما مباأ شمولية الموازنة
تبااهي ت ااايرا تخبيبااا المباار فا
ال ارياااة مبااار فا المشااااريع علاااى فااال
التبهيفا الم ترحة
ان تساااااتها عملياااااة أعااااااا الموازناااااة ال اماااااة
االتحا ية الى أطار استراتي ت للمالية ال امة

-

اعتمااا الم لومااا المحاساابية كا الخبااا د
ال لميااة ال ااو م ال اليااة فاات تحايااا نس ا تهفيااا
االن ااااز لمشااااريع الخياااة االساااتثمارية خاااالا
الفترم ال مهية المحا م
اااو مشاااجال كبيااارم عهاااا تسااالي الت اااارير
الماليااة المت ل ااة مشاااريع الخيااة االسااتثمارية
زارتااات التخياااي
ااايه مراكااا الاااوزارا
المالية
التأكيااا علااى كافااة الوحاااا الحجوميااة االلت ا ا
المواعيا المحا م ألعاا ت ارير اال ا تا يه
كافاااة الم لومااااا المحاساااابية الماليااااة الااااااة
الميلو ة
أنشااا شاابجة م لومااا متيااورم يمجااه الل ااان
المشاارفة علااى أعماااا الخيااة االسااتثمارية مااه
رفا مراك الوزارا الاا ا ر غيار المرتبياة
الوزارم الم لوما الميلو ة
درااللس بالطللائم 2014,بتف ا ل دور الريامللس
ال ارجاس ل ارارال الزوا اس امالتةزاراس
للحكواا الزحلاس

أ رياااات هااااال الاراسااااة علااااى مشاااااريع الموازنااااة
االستثمارية فت حجوماة محافظاة كي ااار المحلياة,
تدااااي هاااال الاراساااة الاااى ياااان ر مساااس لية
دا الراا ة الخار ية فت الراا ة على تهفيا
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مشاااريع الموازنااة االسااتثمارية للحجومااا المحليااة
ماااا ياااسمه التهفياااا السااالي لتلاااك المشااااريع تسااالي
الااااو علاااى حالاااة االر ااااك ال باااور فااات تهفياااا
الموازنة االستثمارية للحجوما المحلية
اا توصلت الاراسة الى :
-1

-2

-3

-

-1

-1

ذااار رم اعتماااا اسااا علمياااة مار ساااة فااات
ذاااع الخياااة االساااتثمارية تحاياااا البااارامل
االهااااي التاات تس ا ى الوحااام الحجوميااة الااى
تح ي دا
ذاار رم ايااا زارم الماليااة تيااوير اعاااا
تهفيااا الموازنااة ال امااة االتحا يااة مااه خااالا
اعتماا الموازنااا الت ااايااة أ موازنااة اارامل
اال ا ألعاا الموازنة االستثمارية
ذر رم او متا اة فاعلاة لت اارير ال داا
الراا ياااااة اتخااااااك اال ااااارا ا التباااااحيحية
الالزمااة شااأندا مااا يااامه عااا تجاارار تلااك
المخالفا فت المشاريع االخرى
درااس بالاااري 2015,بتقوا اظا الريامس
ال اخلاس ويل تمناف مروا للز اطر
أ رياات هااال الاراسااة علااى عيهااة مااه الماااا يه
فت ام ة كر ال  ,تدااي هاال الاراساة الاى
م ال ة عا كفاية االساالي الت لياياة فات نظاا
الراا ة الااخلية تحايا المخاطر التت تت رق
لدا الوحاا االاتبا ية عها ممارسة أعمالدا
اااا توصاالت الاراسااة الااى م موعااة مااه
االستهتا ا كان أ رزها ما يلت :
ماه خااالا ت ااو نظاا الراا ااة الااخليااة ل ام ااة
كر ال فال تباهي ار ان للمخااطر أتاا
ان ههاااك م موعااة مااه المخاااطر ت اارق لدااا
الهظااا ااادا مهخفاااة كا تااأثير محااا
الب ض االخر له تأثير اوهري علاى تح يال
أهااي نظا الراا ة الااخلية
لا تاار ذاامه ف اارا ال ااوانيه التاات لدااا صاالة
هشاااط ال ام ااة نبااوص اذااحة تشااير الااى
انظماااة الراا اااة الااخلياااة ا ااارا ا تهظيمداااا
المخاطر التت تت رق لدا تلك ال ام ا

 -2ليااات االعتماااا عليداااا لتح يااال أهاااااي الت لاااي
ال الت
 درااللللللس بالفرطواللللللم 2015,بدور كفللللللاءقالت يال ال اخلم يم تنفاذ قود ارارال ال طلس
اماتةزاراس
أ ريت هال الاراسة على عيهة مه ماا يه اسا
الراا ة التاايل الاااخلت فات أماناة ااا ا ارم
الم اري  ,هاي الاراسة الت اري علاى الاا ر
كفااا م التاااايل الااااخلت فاات تهفيااا ع ااو مشاااريع
الخية االستثمارية
اا توصلت الاراسة الى :
 -1اااو المااااال الاااااخلت ك ااا ال يت ااا أ ماااه
الوحاام االاتبااا ية يسااه فاات ت ااي المساااعام
للمستويا اال ارية
 -2تاارتب أسااباب التااأخير المشاااريع االكتشاااي
عهدااا أساالوب عمااا الماااال كفا تااه فاات أ ا
عمله
لاا فأن الاراسة توصت ما يلت :
 -1ذاار رم االنت اااا التااايل الااااخلت مااه تاااايل
مالت ر تيهت الى تاايل عمليا سا ر انشية
المسسسااة ممااا ي ااو المهف ااة علااى المسسسااة
تحسه اال ا
 -2اهتما اال ارا المتا ة الا رية ليري اة أ ا
ال امليه ت اوي أ ا دا هاا م اايير مار ساة
تش يع ال امليه الحاصليه على نتا ل متميا م
أل ا عملد
 اويلللف ال راالللس الحالالللس الللع ال راالللاالسامقس
فاات ذااو مااا ت ااا مااه الاراسااا السااا ة فااان
راسااة الحاليااة اختلفاات عااه الاراسااا السااا ة فاات
كااون الاراسااة تها لاات كيفيااة تااأثير ااو م التاااايل
الااااخلت فاات كفااا م تهفيااا الموازنااة االسااتثمارية فاات
ال ام ا ال رااية الفتية هت ت تبر راسة مميا م
عاااه ااااات الاراساااا ألنداااا تااار التاااأثير ل اااو م
التاايل الااخلت ل يا م ف الية الموازنة االستثمارية
111

حيدر عباس  ...جملة املثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  ...اجمللد السادس  /العدد الثالث

مااا يهسا مااع ال ام ااا ال راايااة  ,خبوصااا ان
ال ام ااااا الفتيااااة تماااار مراحااااا اسااااتثها ية كااااون
الموازنااة االسااتثمارية ت تباار مااه المراحااا ال ايااام
لتح ياال أهاااافدا التاات تساا ى الااى تح ي دااا تااالت
تح ل أهااي زارم الت لاي ال االت البحاس ال لمات
,حيااس ترك ا الاراسااا السااا ة عااه تف يااا ر
الراا اااااة الخار يااااااة جفاااااا م ف اليااااااة الموازنااااااة
االستثمارية أ ر الم لوما المحاسبية فت تف يا
الموازناااااة االساااااتثمارية أ راا اااااة المبااااار فا
المشاااريع االسااتثمارية فاات ااا الموازنااة االتحا يااة
فت ال راق الخ
الزبحل الةاام
امطار النظري للبحل
جودق الت يال وارارال اوا اس ال طس
اماتةزاراس
ا ال -:ااااااو م التاااااااايل  :المفدااااااو
األهااي ال واما التت تسثر فيه

االهميااااااة

ان ال او م فاات التاااايل ت هاات تأكيااا تح اال
اال ا المهشاااو ف اااا لم اااايير ماااه خاااالا راا اااة
ال ااو م التاات ت هاات راا ااة ماااى التاا ا ال اااامليه
السياسااااا اال اااارا ا المحااااا م الموذااااوعة
التاات ت ااو ال ااامليه فاات شااركا المحاساابة الااى
ا فد ,أي ان التركيا ههاا يهياوي علاى
اا
الهظا الفهت االخالات التالت فان و م التاايل
ال ترك على رذا ال مال انما تركا علاى ث اة
الم تمع الماالت ماه خاالا تاوفير م لوماا يمجاه
االعتمااااااااا عليدااااااااا فاااااااات اتخاااااااااك ال اااااااارارا
االاتبا يةل م ة199:2011,
ل ا تامه م يار التاايل الاا لت راا 220
ذب او م اعمااا التااايل الباا رم عاه م لا
م ايير التاايل التأكيا الا لية سياساا لمرا اة
ال و م لشركا التاايل ,حيس هاي الم يار الى

ذع م ايير ارشا ا حاوا ذاب ال او م كماا
يلااااااااااات لالم ماااااااااااع ال ر ااااااااااات للمحاسااااااااااابيه
ال انونيه,التاايل-: 39:2008,
 -1سياساااا ا ااارا ا شاااركا التااااايل فيماااا
يت لل أعماا التاايل شجا كاما
 -2اال اااارا ا التاااات تت لاااال ال مااااا الموكااااا
للمساعايه خالا تاايل عما م يه
فاات اطااار خامااة المباالحة ال امااة ت ي ا مدهااة
المحاس ا المساااهمة فاات تيااوير االاتبااا رفااع
مسااتوى االلت ا ا الم ااايير المدهيااة زيااا م التوافاال
ال ااالمت تح ياال التحساايها المسااتمرم فاات نوعيااة
التااايل  ,تحسايه الث اة فاات نوعياة موثواياة ت اااي
الت ارير المالية  ,تش يع توفير م لوماا كا ا ا
عالية ال و م ت ي اهمية االلت ا واعا اخالاية
المدهة للمحاسبيه المدهيه ت اصاار م ايير التااايل
الا ليةل IAASSالبا رم واسية م ل م ايير
التااااااايل التأكياااااا الاااااا لتل , IAASBاواعاااااا
االخاااالق للمحاسااابيه المدهااايه ل CEPAالباااا رم
واسية م ل م ايير االخاالق الاا لت للمحاسابيه
ل IESBAالتا اااااااااااااان لالتحاااااااااااااا الاااااااااااااا لت
للمحاسبيهل IFACل م ة17:2011,
ان مفداااو اااو م التااااايل ال اااا ان يشاااما اال اااا
التاليةلالج بت-: 68:2014,
-1
-2
-3
-4

-5
-6

التخيي ال يا ل ملية التاايل
التأهيا ال لمت ال ملت للماال
و م تهفيا ال ما المياانت
االلت ا ا م ااايير المحاساابة التاااايل البااا رم
عه المهظما الم هية المدهية
تح ياال أهااااي التاااايل فاات اال اااا المحااا م
المستوى الميلوب
االفباااال المهاساا الجااافت فاات الت رياار مااع
ذمان م اوا اكتشااي االخياا المخالفاا
ال وهرية
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المده االخرى ,تحسيه نظرم الم تمع لدال المدهة
للخاما التت ت امدا

خالصاااة ال اااوا يااارى الباحاااس ان مفداااو اااو م
التاااايل تساااه فاات خلاال كفااا م مدهيااة عاليااة لاااى
المالت سوا كانت المدهية علمية ا عملية
المو
 -5الديئا اال د م الحجومية -:حيس اندا ت تما على
ت ا ز االخياا المحاسابية اااا ماا يمجاه اعااا
ال اااوا المالياااة الماا اااة فااات اغاااراق كثيااارم مهداااا
يااا مااه المحاساابيه الماااا يه يتمت ااون تأهيااا
ت ريااار
التخياااي الراا اااة  ,فااارق الاااارا
علمت مهاس تاري عملت لجت يتمجهون مه أ ا
تسااا ى اال دااا م
االعاناااا لاااب ض الباااهاعا
ا بد المدهت جفا م ف الية عالية
الحجوميااة ان تاات اعماااا المرا ااة التاااايل ف ااا
لمستوى عاالت ماه ال او م ماه ا اا حماياة الهشااط
 -2اهزاس جودق الت يال -:
االاتبا ي مياع االطاراي كا البالة ال الااة
تجون اهمياة او م التااايل االعتماا علاى
ملية التاايلل ا وهيه51:2005,
ااااو م المرا ااااا فجلمااااا كاناااات ت ااااارير الماليااااة
 -3اه اف جودق الت يال-:
للمرا اااا كا كفاااا م عالياااة كلماااا كانااات اااو م
ااو م
التاااايل عاليااة الن ااو م التاااايل اااا تااأثر
يمجااه تحايااا أهااااي التاااايل م مااوعتيه
المرا ااا كااالك فااأن ااو م التاااايل تفب ا عااه
اساساااااااايتيه همااااااااا همااااااااا الت ليايااااااااة الحايثااااااااة
البياناااا المالياااة للشاااركا ا المسسساااا شاااجا
المتيورملرأفت زمال ه: 25:2011,
شاااافاي حيااااس تساااام للمسااااتثمريه ا االطااااراي
الخار يااة اااالطالع علااى البيانااا الماليااة يمجااه
 -1االهااي الت لياية :
يان هال االطراي كما يلت-:
ت س الى نوعان هما :
أ -أهااي ر يسة :
 -1مااال الحسااا ا  -:يدمااه ان تاات عمليااة التاااايل
 التح ااال ماااه صاااحة ااااة صااااق البياناااا
أعلى او م ممجهاة كلاك ماه ا اا تحسايه سام ته
المحاساابية المثبتااة فاات الااافاتر ماااى االعتمااا
شدرته موافه التهافست فت سوق عمله
عليدا
 -2أ ارم الشاااركة  -:هااات المساااس لة عاااه اعااااا
 ا اا رأي فهت محايا يستها على ا لة اوية عاه
ال ااوا الماليااة التااالت فااان عمليااة التاااايل اااعلى
ماى ميا ة ال وا المالية للمرك المالت
ااااو م ممجهااااة يمجهدااااا مااااه م رفااااة اماااااكه ال ااااوم
ب -أهااي ثانوية :
الاااا لاااايدا ,يسااااعاها فااات ذاااع الخيااا
 اكتشاااي مااا اااا يو ااا الااافاتر السا ال مااه
المست بلية
أخيا أ غش
 ت ليا فارص ارتجااب االخياا ال اش وذاع
 -3البهااوك الاااا هيه -:حيااس ي تمااا ن شااجا كبياار
ا را ا تحوا ن كلك
ذوا
علاااى ال اااوا المالياااة الماا اااة خاصاااة فااات ماااه
 اعتماااااا اال ارم عليداااااا فااااات ت ريااااار رسااااا
ال اار ق التسااديال البهجيااة  ,مااا الشااك فيااه ان
السياسااا اال اريااة اتخاااك ال اارارا حاذاارا
و م عملية التاايل سو تسثر ادي ااب علاى او م
مست بال
ارارتد
 مسااااعام ا ااارم الاااارا فااات تحاياااا مبلااا
 -4ال م يا المسسسا المهظمة للمدهاة  -:حياس
الاريبة
تس ت الى ال ا مجات المرا اة التااايل تح يال
 ت ااااي الت اااارير المختلفاااة ماااا االساااتمارا
مسااتوى عاااا مااه ال ااو م مااه ا ااا تيااوير المدهااة
للديئا الحجومية مساعام الماال
تاعي الث ة فيدا  ,ذ دا فت مجاندا الال ل يه
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 -2األهااي الحايثة ا المتيورم :
أ -مراابة الخية متا ة تهفيااها مااى تح يال
االهااي تحاياا االنحرافاا اساباب طارق
م ال تدا
ب -ت يي نتا ل االعماا ف ا لألهااي المرسومة
 تح يااال أاباااى كفاااا م انتا ياااة ممجهاااة عاااهطريااال مهاااع االساااراي فااات مياااع ناااواحت
الهشاط
 تح يل أابى اار ممجه مه الرفاهياة ألفاراالم تمع
اخااا الباحااس هظاار االعتبااار المخيا الاااي عباار
عاااه أهاااااي التااااايل الت لياياااة لالميارناااة:2013,
 23ااااا الباحاااس تياااوير االهاااااي الت لياياااة فااات
التاااايل لتجااون بااورم اااارب الااى اهااااي ااو م
التااااااااايل فااااااات ال ام اااااااا ال رااياااااااة للمااااااااا يه
المحاسبيه
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شجا ل 1لاهااي التاايل الااخلت
اه اف جودق الت يال
اه اف رئاساة
خ اس امطراف ال ارجاس

اه اف ش ماة

اه اف رااواة

ام اء الرأي
الحفاظ ل السز س

االخيا

ال ش االحتياا لالسراة

امخطاء يم امخطاء الكتاماس امخطاء الز روجس
ابادئ التطبال لسنوا
اامقة يم الباااا الزالاس
الزفمح نها

اخطاء السهو

حذف جزئم

امخطاء الزتكايئس

اخطاء الحذف

حذف كلم

الطزوح للوصول الزستةزر إل اراتب ا ل

حذف جزئم

مز االم

اختالس اق ي

اادق امرماح او النقما

احتاال احاابم
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لل امهتزلا
 -3ال واا الزلؤررق التلم الا
ممودق ت يال يم الماا ا ال راياس الفتاس-:
لجاات ياات تح ياال ال ااو م فاات عمليااة التاااايل
يهب ت ان يجون ا ا ال ماا مساتوى عاالت جفاا م
فاعليااااة علااااى فااااال الم ااااايير المدهيااااة لتااااااايل
المتيلباااا االخالاياااة فااااال عاااه اواعاااا اب
سااالوك المدهااات الباااا ر عاااه المهظماااا المدهياااة
ذاااوا راا اااة ال اااو م ,مماااا يح ااال لألطاااراي
المستفيام االهااي المتوخام ماه تهفياا مدهاة التااايل
لعهبر29:2014,
ههالك عاام عواماا سااعا علاى تحسايه او م
التاايل لما له مه ان جاسا اي ا ية ت او لمااال ا
المحاس نفسه مه ا ا الهدوق وااع المسسسا
التت يهتمت اليدا شجا عا هاا مه داة ماه داة
اخرى طبي ة االنسان نفسه فت ان يجون ممي علاى
اارانه شجا خاص
مااه ا ااا تح ياال ال ااو م ال مليااة التااي يااة ألندااا
أها عمليااة فاات الم تم ااا المدهيااة ال ااا مااه ال مااا
الحرص على توفير م موعاة ماه ال واماا التات
صااااااااااهفت الااااااااااى ار ااااااااااع م موعااااااااااا هاااااااااات
لالتميمت: 207:2013,
 -1م موعة عواما تهظيمية التات ذامت خما
عواماااا هااات لالتخياااي تحاياااا اال ااارا ا
التااي ية ,تحاياا ح ا ال ماا ,تحاياا الواات
الالز لل ما  ,المدارم فت التهفيا
 -2م موعااة عوامااا ساالوكية التاات ذاامت ار ااع
م موعا هت لاالمانة ال ملية  ,االسات اللية,
الت ااا ن مااع أعاااا الفرياال  ,ال ااارم علااى
توفير عهاصر ال و م
 -3م موعاااة ال واماااا الشخباااية التااات ذااامت
ثااااال عوامااااا هاااات لالخباااارم  ,التحباااايا
ال لمت ,المشاركا فت الا را التاريبية
 -4م موعة االساسيا ال لمياة لمدهاة التااايل
التت ذمت ست عواما لتيبيل المبا ئ

المحاسبية ,االلت ا الم ايير المدهية الت رير عه
االسااتخاا االمثااا للمااوار المتاحااة  ,ت يااي الهظااا
الرااااا ت الاااااخلت ,الم اااارم علاااى اكتشااااي ال اااش
تيبياال مباااأ الموذااوعية فاات ال مااا
التالعاا
التااي ت
كا اصب لاى الباحس رؤية خاصة ان ههالاك عاام
عواما مه شاندا تحسه ماه او م التااايل الاااخلت
فاات ال ام ااا ال راايااة الفتيااة مااه هااال ال وامااا
هت:

 -1افااع عامااة  -:ال بااا مااه هااال الااا افع هاات
لتحسيه صورم المسسسة التت تهتمت اليداا ااساا ا
ا مسسستدا تتمي عه
حاا التاايل الااخلت
ااات المسسساا مااه حياس الت ليااا ماه االخيااا ا
المشاكا اال ارية المحاسبية
 -2افاااع شخباااية -:تر اااع لمااااال ا المحاسااا
نفسة كلك لش ورل ان فت تمي ل فت عمله اا يجسبه
اااض المميااا ا التااات تميااا ل عاااه ااراناااه ر ماااا
سيساه مه رفع مستوى الوحااا ا االاساا التات
يهتمت اليدا مه هال الممي ا هت -:
أ -اليماااوال فااات الحباااوا علاااى مراتااا اعلاااى
ذمه السل الو يفت
ب -السم ة ال يام
ر -الشدرم فت ال ما التت تمي ل عه اارانه
 المجاس الما ية ا الم هوية -1ايااااا ا ارم ال دااااا ال ليااااا فاااات المسسسااااا
الحجومياااااة ا المالياااااة االهتماااااا المااااااا يه
وحاا التاايل الااخلت فت مواكبة التيورا
الت هياااا الحايثاااة فااات علااا المحاسااابة ماااه
خاللدااا اشاااراكد فااات الهاااا ا الماااستمرا
المحلية ا الا لية ا ااامة لد را تاريبياة
ماااه شااااندا تاااس ي الاااى تحسااايه اااو م عملدااا
كالك توسيع مسس لياتد ماه خاالا اعياا د
مسس ليا اكبر مه المسس لية التت ه عليدا
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لل امهتزلا
 -4ال واا الزلؤررق التلم الا
ممودق ت يال يم الماا ا ال راياس الفتاس-:
لجاات ياات تح ياال ال ااو م فاات عمليااة التاااايل
يهب ت ان يجون ا ا ال ماا مساتوى عاالت جفاا م
فاعليااااة علااااى فااااال الم ااااايير المدهيااااة لتااااااايل
المتيلباااا االخالاياااة فااااال عاااه اواعاااا اب
سااالوك المدهااات الباااا ر عاااه المهظماااا المدهياااة
ذاااوا راا اااة ال اااو م ,مماااا يح ااال لألطاااراي
المستفيام االهااي المتوخام ماه تهفياا مدهاة التااايل
لعهبر29:2014,
ههالك عاام عواماا سااعا علاى تحسايه او م
التاايل لما له مه ان جاسا اي ا ية ت او لمااال ا
المحاس نفسه مه ا ا الهدوق وااع المسسسا
التت يهتمت اليدا شجا عا هاا مه داة ماه داة
اخرى طبي ة االنسان نفسه فت ان يجون ممي علاى
اارانه شجا خاص
مااه ا ااا تح ياال ال ااو م ال مليااة التااي يااة ألندااا
أها عمليااة فاات الم تم ااا المدهيااة ال ااا مااه ال مااا
الحرص على توفير م موعاة ماه ال واماا التات
صااااااااااهفت الااااااااااى ار ااااااااااع م موعااااااااااا هاااااااااات
لالتميمت: 207:2013,
 -5م موعة عواما تهظيمية التات ذامت خما
عواماااا هااات لالتخياااي تحاياااا اال ااارا ا
التااي ية ,تحاياا ح ا ال ماا ,تحاياا الواات
الالز لل ما  ,المدارم فت التهفيا
 -6م موعااة عوامااا ساالوكية التاات ذاامت ار ااع
م موعا هت لاالمانة ال ملية  ,االسات اللية,
الت ااا ن مااع أعاااا الفرياال  ,ال ااارم علااى
توفير عهاصر ال و م
 -7م موعاااة ال واماااا الشخباااية التااات ذااامت
ثااااال عوامااااا هاااات لالخباااارم  ,التحباااايا
ال لمت ,المشاركا فت الا را التاريبية
 -8م موعة االساسيا ال لمياة لمدهاة التااايل
التت ذمت ست عواما لتيبيل المبا ئ

المحاسبية ,االلت ا الم ايير المدهية الت رير عه
االسااتخاا االمثااا للمااوار المتاحااة  ,ت يااي الهظااا
الرااااا ت الاااااخلت ,الم اااارم علاااى اكتشااااي ال اااش
تيبياال مباااأ الموذااوعية فاات ال مااا
التالعاا
التااي ت
كا اصب لاى الباحس رؤية خاصة ان ههالاك عاام
عواما مه شاندا تحسه ماه او م التااايل الاااخلت
فاات ال ام ااا ال راايااة الفتيااة مااه هااال ال وامااا
هت:

 -1افااع عامااة  -:ال بااا مااه هااال الااا افع هاات
لتحسيه صورم المسسسة التت تهتمت اليداا ااساا ا
ا مسسستدا تتمي عه
حاا التاايل الااخلت
ااات المسسساا مااه حياس الت ليااا ماه االخيااا ا
المشاكا اال ارية المحاسبية
 -2افاااع شخباااية -:تر اااع لمااااال ا المحاسااا
نفسة كلك لش ورل ان فت تمي ل فت عمله اا يجسبه
اااض المميااا ا التااات تميااا ل عاااه ااراناااه ر ماااا
سيساه مه رفع مستوى الوحااا ا االاساا التات
يهتمت اليدا مه هال الممي ا هت -:
أ -اليماااوال فااات الحباااوا علاااى مراتااا اعلاااى
ذمه السل الو يفت
ب -السم ة ال يام
ر -الشدرم فت ال ما التت تمي ل عه اارانه
 المجاس الما ية ا الم هوية -3ايااااا ا ارم ال دااااا ال ليااااا فاااات المسسسااااا
الحجومياااااة ا المالياااااة االهتماااااا المااااااا يه
وحاا التاايل الااخلت فت مواكبة التيورا
الت هياااا الحايثاااة فااات علااا المحاسااابة ماااه
خاللدااا اشاااراكد فااات الهاااا ا الماااستمرا
المحلية ا الا لية ا ااامة لد را تاريبياة
ماااه شااااندا تاااس ي الاااى تحسااايه اااو م عملدااا
كالك توسيع مسس لياتد ماه خاالا اعياا د
مسس ليا اكبر مه المسس لية التت ه عليدا
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حاليا
 -4اتساااع كباار ح ا المسسسااا االاتبااا ية مااه
خااالا فاات فاار ع ايااام لدااال المسسسااا كلااك
التسااااع عملداااا مماااا يتيلااا الاااى حا اااة هاااال
المسسسا التا ة الى ماا يه محاسبيه مدهايه
لتااولت مدااا مسااس لية حاااا التاااايل الااااخلت
يمجهد مه ا ارم هال المسسسا الن المسسسا
غالبااا مااا تحتااار الااى مااو فيه ك خباارم كفااا م
عالية لت ه االخيا ا المشاكا المحاسبية
 -5رغباااة اال ارم ا ال داااا ال لياااا فااات ان تح ااال
الخيااا االهاااااي التااات تااا ذااا دا ماااه اباااا
اال ارم خالا فترم م يهه فت ا توفر الظار ي
المهاسبة ان هال االهاااي ا الخيا ماا ممجاه
تح ي دا ن او نظاا راا اة اخلات ياا ماه
خااالا ااو المااو فيه الااايه يتمت ااون باافة
ال اااو م ال الياااة فااات تهفياااا الخيااا الوا باااا
المرسومة التت تيم اال ارم ال ليا تح ي دا
 -6اعتمااااا الماااااا يه فاااات ا ا ا اااابد التااااااي ت
االعتما على اسلوب االختبارا ال يهاا فات
التاايل اا مه التاايل الشاما التفبيلت خالا
أ ا عملد الراا ت مه ال واما التت ساعا علاى
تيوير و م التاايل الااخلت
 -7ارتباااط اس ا الراا ااة التاااايل الااااخلت فاات كااا
المسسسا الحجومية ا اريا فهيا ر ي الااا رم
اال ت ا عاه ذا وط ماه رؤساا د ماه خاالا
كتا ااااة الت ااااارير الا ريااااة الشاااادرية ت ااااايمدا
لر ي الاا رم الطالعه عما يا ر فات المسسساة
جاااا ن اهاااة شااافافية هاااال ماااه ال واماااا التااات
ساااعا علااى تحساايه ااو م التاااايل عهااا كتا ااة
الت ارير المالية
 -8اياااا ا ارم ال داااا ال لياااا ماااه أاساااا الراا اااة
التاايل الااخلت كافة الباالحيا فات ممارساة
االعمااااا المهاطاااة دااا ذااامه حاااا عملدااا
الااو يفت االخااا ت اااريره الا ريااة المرفوعااة
لد ال ما دا ,هاا ما يساه مه تحسايه او م
التاايل الااخلت

ال طللوا التللم امللب ا اتب هللا الزلل يل اللل اخلم
لتمنللب ا للاطر التل يال يبل البل ء م زلاللس التل يال
لزرارال الزوا اس اماتةزاراس
أشاااار الياسريلالياساااري 84:2015,الاااى ر ااا
الااليا اايه مخاااطر التااايل نظااا الراا ااة الااااخلت
حيس عري الاليا مخااطر التااايل علاى أنداا لاياا
مرااا الحسااا ا ءعيااا رأي غياار مهاسا علااى
يانا مالية محرفاة ار اة سيمة  ,أشاار الااليا
الااى انااه لجاات ي اتمجه مراا ا الحسااا ا أ اااا رأيااه
حااوا البيانااا الماليااة فأنااه ي ااو تباامي اارا ا
تساااعال علااى تااوفير ال هاعااة الم ولااة ااأن البيانااا
الماليااة أعااا بااورم صااحيحة مااه كافااة الهااواحت
الما يااة ,اال أنااه ي ااار ااه مراعااام احتماااا ااو
أخياااا ما ياااة ااااا ال يااات اكتشاااافدا ألساااباب ت اااو
ليبي ة االختبارا ال باور الاااتت فات ارا ا
التاااايل أ ا اارا ا نظااا الراا ااة الااخليااة  ,عهااا
اااو أي ال اااا تشاااير الاااى كلاااك يتحااات علياااه ان
يتوسع فت ا را ته لت ي هال الاال ا ا نفيدا ,لاا
ت هبدا أ ت ليلدا اباا الباا
فان ههالك مخاطر ي
تاااااايل مشاااااريع الخيااااة االسااااتثمارية مشاااااريع
االعمار تتمثا االتت لالياسري: 96:2015,
-1

-2

-3
-4

-5

اسااات الا تخبيباااا الموازناااة االساااتثمارية
للبااري علااى مشاااريع أخاارى غياار مار ااة
ذمه كشوفا الخية االستثمارية
عاااا تخبااايد سااا ال مساااتهاا مسااات لة
مشااااااااريع الخياااااااة االساااااااتثمارية تثبيااااااات
الم اااامال ذااامه سااا ال الوحاااام اال ارياااة
الخاصة الموازنة االستثمارية
ذااا االشاااراي المجتبااات الميااااانت علاااى
مشاريع الخية االستثمارية مشاريع االعمار
أ رار مشااااااريع ذااااامه خياااااة االعماااااار ا
الموازنة االستثمارية ال تو ا حا اة دن ازهاا
ا ى ااتبا ية
أ أ رار مشاريع لي
ااو أ ذ ا السااييرم علااى المبااال
عااا
الم سااااااتلمة كمااااااه مساااااااعاا التاااااات تاااااا
تخبيبدا لتهفيا مشارع االعمار
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-6
-7
-8

-9

صااري مبااال تلااك المااه المساااعاا ل ياار
المشاريع التت خببت تلك المبال أل لدا
البري على مشاريع غير مو و م أصال
اطاالق مساتح ا للم ااوليه ن او ا اارا
الجشااااا علاااااى االعمااااااا المه ااااا م موا ياااااا
االعتما على الارعا ف
صري مبال عه أعماا ل ته أصال

رااالللاو -:افهلللو وت رالللف الزوا الللس امالللتةزاراس
واتطلباتها-:
 -1افهو وت راف الزوا اس اماتةزاراس-:
أن مفداااو الموازناااة االساااتثمارية م هاااال
البسااااي هااااو ا اااارا ت ياااارا علااااى االصااااوا ا
المو ااو ا الثا تااة ا احااالا االصااوا ال ايمااة ا
ال مااا علااى اذااافة مشاار عا ايااام مااه شاااندا
تح ل مهافع مست بلية
أن اعاا الموازنة االستثمارية عبارم عاه اتخااك
ال ااااارارا التخيييياااااة طويلاااااة اال اااااا المت ل اااااة
االستثمارا تمويلدا التت ت تما علاى المفاذالة
يه المشاريع الم ترحة ما يح ل اعلى كفا م ممجهة
لالساااتثمار اعتماااا راساااة ال اااا ى االاتباااا ية
ت وي المشر عا لشجارم23:2010,
كماااا أشاااار عباااا الفتااااال لعباااا الفتااااال ,اااا ن
سااااااهة الى ان الموازنااااااة االسااااااتثماريةلتد ي لى
تخطيط راابة المشر عا االستثمارية التت تهتل
عهدا اافة أب ا ثابتة
ي م"أراذاااااااااااات,مبانت,اال م اااااااااااااا ,أثا
ت دي ا  ,سا ا ن ا"أ تيوير احالا االصاوا
ال ايمااااااااة بما يتمشى مع التطااااااااوار التكه ل ية
الم ابرم ,تشما ت يرا التكلفة كا من الهف ا
االستثمارية مبا ر التم يا المت ا ة البرهامل
الزمهت للتهفيك
Zakari_farid@hotmail.com

كما يمجه ت ري الموازنة االساتثمارية علاى انداا
خية لتمويا المشر عا االلت اما ل ام سهوا
التاات سااوي تااس ي مااه خاللدااا فاات ندايااة المياااي
الاااااااى ا ااااااارا تحسااااااايها وهرياااااااة للحجوماااااااة
لالمخ مت 41:2011,كما يمجه ت ريفدا اندا
م موعة مه البرامل االنشية التت تسا ى الوحاام
الحجوميااااة الااااى تهفياااااها ل اااارق تح ياااال أهااااااي
ا تماعياااااااة ااتباااااااا ية تمتاااااااا لفتااااااارم طويلاااااااة
نسبيالاليا ت53:2014,
ان الية تهفيا مشاريع الخية االساتثمارية لداا أهمياة
ال ة فات عملياة التهفياا ماه خاللداا يات التح ال ماه
لوغ االهااي الميلو اة فال ماا مخيا لاه ذامه
البرنامل االستثماري ,ان هاال االلياة أخاا هظار
االعتبااار االماااور المدمااة المتمثلاااة هساا االن ااااز
المااااالت المااااا ي التراكماااات للمشاااار ع المااااام
المه اية مستوى كفاا م االن ااز اساباب التاأخير
فت االعماا اتخاك اال ارا ا ال انونياة اال ارياة
الالزمة لحم م106:2010,
اكا تشير الى انه ل يجه ههالك سياسة اساتثمارية
م تمام على رؤيا ااتبا ية تست ا الماوار لت ظاي
الفا ااام مااه اسااتخاامدا فاات تهميااة المااوار البشاارية
ل يااا م امجاناتدااا الث افيااة ال هايااة التر يااة الت لااي
ال الااا
البحة غيرها م تماام علاى الار ا
اايه االنشااية المختلفااة ,امااا علااى المسااتوى الجلاات
لالاتباااا فاااأن ت ثااار الموازناااة االساااتثمارية عهاااا
مرحلة التهفيا ي و الى ان اا السياسة المالية ال امة
للا لااة السياسااا االسااتثمارية الاااي أ ى الااى نمااو
كبيااار فااات االنفااااق االساااتدالكت الحجاااومت ن ان
يراف ال كلااك تحساايه كبياار فاات الخاااما الحجوميااة
علمااا ان تمويااا هاااا االنفاااق ي تمااا علااى اياارا ا
الهف مما يشجا م احمة لألنفاق االستثماري الاي
يحبا على نس متانية مه الااخا ال اومت الااي
ا رل يس ي الاى انخفااق م ااا االساتثمار الااي
سااااااي و الااااااى انخفاااااااق م اااااااا الهمااااااو ال ااااااا
لالاتبا لالمخ مت62:2011,
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ت ما ازرم التخطيط اعت ارها ال دااااااااااااااااااااة
المسؤ لة عن تدي ـاااااااااة تخطاااااااااـيط الم ازنـاااااااااة
االسـاتثمارية مـااه خـاالا الن ـااط االتيااةل ت ليمااا
تهفيا الموازنة االتحا ية -: 2012 ,
األاالي

أ -اع ا ت ارير عن المحاف ا
للم ازنة االستثمارية
ب -متا ة تنفيك مشاريع الم ازنة االستثمارية

ر -المشاركة فت ع ا ت ارير المتا ة المي انية
رف دا الى ال دا المنفكم
 -عا

ا ا المشاريع المت افة

هـااااا -متا ة الت يرا
السن ية

الكلي الكلية التخصيصا

 متا ة حكي ا ارر المشاريع أ ت يير ال دةالمنفكم
ز -متا ة المنااال

ين تخصيصا المشاريع

ا ا
على اساال ما ر من صالحيا
ل ازرم التخطيط فت ت ر هت ال دة المسؤ لة عن
رس الخارطة ادستثمارية لل ل ٕ اع ا الخطاااااااااا
السن ية الخطاااا طااااويلة األ ا لمشاريع الم ازنة
األستثمارية ا ارر هكل الخطااااااااا ذمن الم ازنة
ال امة لل لة التنسيق مع زارم المالية ل رق
تمويااا مبااال تهفيااا هااال الباارامل المشاااريع ,فذال
عن مسؤ ليتدا فت متا ة تنفيك المشاريع الم ر ة
فت الم ازنة التح ق من الكلي الح ي ية للتنفيك
مطال ة ال ا ر ال ح ا التنفيكية ت ي ت ارير
عن تنفيكها لل رامل مشاريع التنمية االاتصا ية
التح ق من كفا م فاعلية ا ا ال ح ا الحك مية
فت م اا تنفيك مشاريع الم ازنة االستثمارية
لااااااا يااااارى الباحاااااس ان
لالياااااا ت86:2014,
الموازناة االساتثمارية هاات عملياة تخاـبيد مبااال
فااات كـاااـا ساااهة مــاااـالية لبهاااا مشااااريع اياااام أ
مشاااااااريع اا مااااااة ا اذــااااااـافا اخاااااارى علااااااى
المو و ا تت على ذو راسا ال ا ى

االاتبااااا ية اعاااااتدا الوحاااااا الحجوميااااة لتحياااال
اهاافدا المرساومة  ,ان المبـاـال المخبباة لداال
المشاريع لدا موازنتدا أنظمتدا الخاصة دا التات
تختل ا عااه الموازنااة ال امااة علااى الاارغ ان هااال
الموازنااة هـااـت اا مااه الموازنااة ال امااة التاات
تخاع للهظا المحاسبت الحجومت الالمرك ي
 -1الزتطلبلللا الزفروجلللس يبللل البللل ء مزرلللارال
ال طس اماتةزاراس-:
ت ااا الموازنااة االسااتثمارية مااه الموازنااا
الدامة فت البلا لما لدا تأثير على ارارا ااتباا ية
على البلا ا هت ت تبر ا دة الا لة نحاو مواكبتداا
للتيااااورا التجهلو يااااة انفتاحدااااا علااااى البلاااااان
االخرى لالك فياه تختلا عاه موازناة التشا يلية ا
ال ارياااة ماااه عاااام اماااور علاااى الااارغ ان موازناااة
الخياة االسااتثمارية هاات ا مااه الموازنااة ال امااة
مااه هااال االمااور التاات تجااون اخااتالي ااوهري
حيااس ان المشاااريع علااى الموازنااة االسااتثمارية ال
تت يه زارم المالية الاوزارم الم هياة التات تهاوي
ال يا أنشا مشاريع مباشرم انماا تات عاه مواف اة
زارم التخيي الت اا ن ادنماا ت التات اا رها
ست يت الااو االخاار لاوزارم المالياة المواف اة
علااى المشاااريع كااالك االي اااز الااى زارم الماليااة
ار رم تاوفير السايولة اله اياة للمشار ع هااا ماه
دة مه داة اخارى ان موازناة االساتثمارية ت اا
مسااب ة تجااون هااال الخيااة هاات خمسااية ا عشاارية
حسااا السياساااة االاتباااا ية للبلاااا عجااا موازناااة
التش يلية فأندا ت ا سهوية عه سهة احاام لااا عهاا
انشااااااا أي مشاااااار ع علااااااى مشاااااااريع الموازنااااااة
االستثمارية تتيلا ههااك عاام اماور ي ا توفرهاا
ابااااا البااااا المشاااار ع حيااااس اصااااار ت ليمااااا
خبااوص هاااا الموذااوع كمااا فاات ت ليمااا را ا
ل 1لساااهة 2014ت ليماااا تهفياااا ال اااو الحجومياااة
الفبا الثانت االتت-:
داااة الت اااااا اساااتجماا
الماااا م – 2-ا ال -:تلتااا
المتيلباااا التالياااة اباااا اعااااا ثاااا ل المهااباااا
للمشاريع االستثمارية
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 -1اعاااا راسااة ال ااا ى الفهيااة ا االاتبااا ية ا
الت ارير الفهياة راساة الجلفاة المهف اة التباامي
اا ا الجميا للمشاريع االستثمارية
 -2ال ي وز للوزارم الم هية ا رار أي مشر ع فات
الموازناااة االساااتثمارية االتحا ياااة ن استحبااااا
مبااا اة زارم التخيااي علااى مااا مهبااوص عليااه
فت الف رم 1اعالل
 -3تحايااا ال دااة المهفااام المسااتفيام مااه المشاار ع
عها مفاتحة زارم التخيي
 -4ااو كلفااة تخميهيااة علهيااة محاثااة للم ا لااة ا
لم ا ال المشر ع مت دة فهية مختبة
اااا ا الجميااا
 -5تجاون الشاار ط المواصاافا
غيرها اي ة لت ه ا را الت يارا ا
الخرا
االذافا اثها التهفيا
 -6مواف ااة ال دااا الم هيااة علااى مواااع المشاار ع
تخبيد االرق الميلو ة له
 -7ازالة المشاكا ال انونياة الما ياة ان اا فات
موااااع ال ماااا ان يجاااون الموااااع ااااه ا للمباشااارم
تهفيا ال ما
 -8اتخاك أي ا را ا اخرى تتيلبدا طبي اة ال ماا
ا ال ا الميلوب تهفيال
خالصة ال وا يرى الباحس رغا ماا يمار اه البلاا
مااه ازمااا ماليااة ااا ت مااه عااا اااارار الموازنااة
ال امااة لسااهة  2014اذاااي الااى مااا ت اارق البلااا
ماااه ا ذااااع سياساااية ااتباااا ية غيااار اذاااحة
المتمثلة دبوط س ر رميا الاهف الاى اسا ار ااا
مهخفاااة عااا تااوفر المر نااة فاات ذ ا الهف ااا
التش ا يلية ذ ا المهظومااة الاااريبية ف ات بايااة
االيااارا ا ارتفااااع الجلااا التشااا يلية ,حياااس اااا
احتيااااطت الياااوارئ االنخفااااق نتي اااة الظااار ي
اعالل مما اؤثر سالبا علاى موازناة  2015حياس ان
الموازناااااااااااااااة ت اااااااااااااااار ااااااااااااااار حاااااااااااااااوالت
ل 25401235783ال يهارلخمسة عشر ن

الااا ار ما اااة احاااا ملياااار مئتاااان خمساااة
ثالثااون ملياااون سااب ما ة ثالثاااة ثمااانون الااا
يهار حساااا اااااانون الموازنااااة ال امااااة االتحا يااااة
الفاراليااة المااا مل 2ثانيااا الف اارم لأ مااه اااب ال ا
رغ ا هااال الظاار ي فااان الا لااة مااا تماار ااه مااه
ازمااة ماليااة حااا م فأندااا ذا ت فاات نظرتدااا ي ا
ال ب اااااا علاااااى عااااا المشااااااريع علاااااى الموازناااااة
االستثمارية ساوا كانات تلاك المشااريع مساتمرم ا
مشاريع ايام للمحافظة على سياستدا الم اام لبهاا
البلااا مواكبااة التيااورا التجهلو يااا حيااس نباات
المااا مل 2مااه اااب الهف ااا الف اارمل مااه اااانون
الموازنااااة االتحا يااااة ل ااااا 2015يخبااااد مبلاااا
ااااارلل 3500000000الااا يهاااار لثالثاااة االي
خمسما ة مليار يهاار ا لاعماار تهمياة مشااريع
االاالي المحافظا مه ذمهدا االي كر ستان
اليللللس جللللودق التلللل يال متحسللللاع وكفللللاءق تنفاللللذ
ارلللارال الزوا الللس امالللتةزاراس يلللم الماا لللا
ال راياس الفتاس
ان الهظااا المحاساابت المتبااع فاات الوحاااا
الحجوميااااااة هااااااو الهظااااااا المحاساااااابت الحجااااااومت
الالمرك ي الاي مه صفاته عا دار االرصاام
الهدا يااة ألعماااا الوحاااا الحجوميااة عااه السااهوا
الساااا ة مماااا ي جااا عاااا داااار المواااا الماااالت
للمشاار عا االسااتثمارية ,حيااس ياات أ را ااه مااه
ذاامه الجشااوفا المرف ااة مااع المي انيااة ال موميااة
للوحام الحجوميةلالمخ مت47:2011,
يسااااتل تهفيااااا المشاااااريع االسااااتثمارية تشاااا يا
صيانة المه مهدا صري المبال الم تمام لداال
االغراق فات الموازناة ال اماة للا لاة ماه ن أي
هااار أ اسااراي أ سااو اسااتخاا م ارنااة الهتااا ل
المتح اااااااة األهاااااااااي المخيياااااااة تشااااااااخيد
االنحرافاااا الهاااوااد الث ااارا اتخااااك الاااالز
لم ال تدا ت ه تجرارها مست بال مه خالا أنظمة
الراا ة ا را ا التاايللعباالرذا36:2009,
ي تباار موذااوع ااو م التاااايل مااه أها المسشاارا
التت ت ج ماى ت ا مدهة المراابة تاايل
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الحسا ا ,اك ت ااال او م ال ماا التاااي ت لمجاتا
التاايل الخاصة على ماى الت امدا الم يار الاا لت
رااااا ل 220متيلباتااااه ماااااى التاااا ا مراااااا
الحسااا ا دااال المتيلبااا حيااس اسااتياعت ااو م
التاااااااااااايل مااااااااااه ت اااااااااااي تااااااااااااي ت مهاساااااااااا
لكري 10:2010,
ان ال ارم على موا دة ذ وط الموازنة فت الواات
الاااراهه أصاااب م يااااال اله ااااال االساااتمرار فااات
مسسسااا التاااايل  ,تسكااا أنااه ي ا علااى مجات ا
التاايل االست ا ة لرفع و م اال ا المدهت لمراا
الحساااااا ا ت اااااايا تياااااوير ت ييااااار اليااااارق
الم ال ا ألساالي التااايل التات ت لاا ماه الواات
المستدلك فت أ ا عملية التاايل  ,تحايا مساتويا
المختلفة لفرق ال ما ما تحتا ه مه أنظمة تااري
مساااااااااااتمرم لرفاااااااااااع كفاااااااااااا م ف الياااااااااااة اال ا
المدهتلهويري78:2013,
ان التخيي ل ملية التاايل االخاا هظار االعتباار
عهاصاار الخياار محا لااة اساات ماا اال اارا الاااي
يتهاس مع طبي اة ال هبار مساتوى الخيار الااي
يت رق لاه ,فأناه يااع رأي مرااا الحساا ا فات
ال وا المالية الاي يمجه ابوله  ,التالت يس ي كلك
الااااى زيااااا م الجفااااا م المدهيااااة لمراااااا الحسااااا ا
تحساااايه رأيااااه الاااااي يبايااااه فاااات ال ااااوا الماليااااة
موذااوع التاايللموسااى 48:2014,أن الماااال
الااخلت يتحما عبئ كبير مسس لية نتي ة م ا لته
مدهتااااه التااي يااااة فاااات تاااااايل مشاااااريع الموازنااااة
االستثمارية خاصاة فات ال ام اا ال رااياة الفتياة
 ,اكا كان الماال الااخلت غير ملت ب ض ف را
ال وانيه الت ليما أ غير ملت الم ايير الا لياة
أ اواعااا الساالوك المدهاات  ,فأنااه يترت ا علااى كلااك
محاسبة مسا لة الماا يه  ,تات هاال المساا لة ماه
اباااا الرؤساااا فااات ال ماااا ا الااااا رم ا الاااوزارم
يترت على تلك المسا لة فت حالة أثباا ت بايرل
فاات أ ا عملااه يت اارق الااى ع و ااا اريااة أ اااا
يت مسا لته مانيا اما المحاك ال اا ية فايحج علاى
الماال الااخلت الت ويض المالت ا الحب مع

الت ويض المالت م ا نتي ة االهمااا الت باير فات
أ ا عملااه لمااا ح ااه مااه أذااررا اااألمواا ال امااة
للا لااة ,يسااتييع الماااال الااااخلت ت ها ال و ااا
اال ارياااة أ المحااااك ال ااااا ية كلاااك ماااه خاااالا
االلتا ا الجامااا لل ااوانيه الت ليمااا التاات فرذااتدا
الا لاااة ماااه ا اااا تهفياااا كفاااا م مشااااريع الموازناااة
االسااتثمارية أحسااه صااورم ممجهااة  ,اااا ال هايااة
المدهيااة الالزمااة اب ساالوك مدهااة التاااايل ف ااا
لم ايير التاايل الا لية
ي اا ان تراعاات أ ارم ال ام ااا عهااا ت اايه
ماا يه الااخليه د ارم الوحاا أ الشا التااايل
الراا ااة الااخليااة مااه يتااوفر لااايد التأهيااا ال لماات
ال ملاااات أل ا أعماااااا تاااااايل مشاااااريع الموازنااااة
االستثمارية هاية مدهياة ياام عاه الم اامال ,
كااالك عااا ت رذااد لا ا وط رؤسااا د فاات ا ا
عملد لما لدال االمور مه أثر فات عملياة االصاالال
المالت محار ة الفسا
لاااا فااأن علااى أ ارم ال ام ااا ذااع اارا ا
لت ياااي المااااال الاااااخلت مثاااا اباااوا مدماااة التااااايل
متا ااة عالاتااه شااركا الم ااا ال أ الم ااا ليه
بااافة مساااتمرم مالحظاااة مااااى تيبيااال المااااال
الاااااخلت لل اااوانيه الت ليماااا الخاصاااة الموازناااة
االسااتثمارية ,ي ا علااى أاسااا الراا ااة التاااايل
الاااااخلت ماااه ان ترااااا اساااتمرار مااااى مال ماااة
ارا ا راا اة ال او م ارق
ف الية سياساا
ت يااي ماااى ف اليااة نظااا راا ااة ال ااو م علااى أاسااا
التاايل الراا ة الااخلية
ان اختالي الموازناة االساتثمارية عاه الموازناة
التشا يلية علااى الاارغ ان موازنااة االسااتثمارية هاات
مه الموازنة ال امة هاا االختالي يتمثا اان
مشاريع موازناة االساتثمارية مساتمرم ل اام ساهوا
أ حس عا سهوا أن از المشاريع المخيا لداا
,هاا يتيل مه و نظا راا ت اخلت يتمثا مه
الماا يه الااخليه مه ك ي الخبرم المدهياة فات أ ا
عملد لمتا ة تلك المشاريع ا اا رأيد ان تيل
كلك ,لاا يمجه اعتبار كلك مه ال واما التت
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ستساااه مااه تيااوير تحساايه كفااا م تهفيااا مشاااريع
الموازنة االستثمارية فت ال ام ا ال رااية
ان و البرنامل التاااي ت الساهوي ل ماا المااا يه
الااااخليه فاات تاااايل مشاااريع الموازنااة االسااتثمارية
ماااه خاااالا اياااامد ال ياااارا المياانياااة للمشااااريع
ال ا مة الت ري على مشجال ال ما  ,أذاي الاى
اااو
ا ااارا ا التااااايل المساااتهاي لمشااااريع,
الاااليا التهظيماات الميبااوع التاات توذ ا فيدااا عمااا
مداااا مساااس ليا المااااا يه الاااااخليه فااات ااساااا
الراا ااة التاااايل الااااخلت فاات ال ام ااا ال راايااة
الفتياااااة ستسااااااه ماااااه تهفياااااا كفاااااا م الموازناااااة
االستثمارية فت ال ام ا ال رااية الفتية

المبـــــحث الثالـــــــــث
الجــــانب العمـــــلي

التجرارا
الفقرق
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12

انس البحل واماالاب امحمائاس

زع الباحس  115استمارم استبيان على االفارا
الااااااايه شااااااملد البحااااااس ,ثاااااا م اااااات مهداااااااا
ل 107ا خلات فات البرناامل االحباا ت (SPSS
) vr. 20حبالها علاى الهتاا ل التات توزعات ايه
االحبا ا الوصفية مثا الرسو البيانياة الوسا
الحسا ت االنحاراي الم يااري م اماا االخاتالي
ات ااال اال ا ااة االهميااة الهساابية التحليليااة مثااا
االنحاااااار الخياااات التحليااااا ال اااااملت التوكياااااي
اختبار t
الم اول التكراراس

ساايت ههااا اي ااا التجاارارا نساابدا لجااا ف اارم مااه
ف اارا المحااوريه اذااافة الااى المحااور شااجا عااا
كما يلت:
احور جودق الت يال
ساايت ههااا اي ااا التجاارارا نساابدا لجااا ف اارم مااه
الف را ل رق تحايا االت ال ال اا د ا اا افارا
ال يهة حوا و م التاايل:

q13
q14
q15
q16
q17
جلللللودق
الت يال

ا ال1
نسبدا لمحور و م التاايل
م اتفل

غار اتاك

أتفل

6
5.6
12
11.2
15
14.0
11
10.3
20
18.7
5
4.7
10
9.3
11
10.3
18
16.8
12
11.2
17
15.9
24
22.4
3
2.8
9
8.4
5
4.7
11
10.3
9
8.4

54
50.5
60
56.1
66
61.7
50
46.7
40
37.4
66
61.7
55
51.4
54
50.5
53
49.5
57
53.3
54
50.5
40
37.4
47
43.9
48
44.9
45
42.1
55
51.4
49
45.8

أتفللللللللللللللل
مر ق
36
33.6
29
27.1
20
18.7
38
35.5
30
28.0
27
25.2
23
21.5
25
23.4
29
27.1
33
30.8
27
25.2
24
22.4
46
43.0
38
35.5
49
45.8
33
30.8
42
39.3

التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس
التكرارا
النسبس

م اتفللللل
مر ق
4
3.7
2
1.9
3
2.8
3
2.8
3
2.8
0
0
11
10.3
0
0
0
0
1
.9
3
2.8
6
5.6
2
1.9
5
4.7
1
.9
1
.9
0
0

7
6.5
4
3.7
3
2.8
5
4.7
14
13.1
9
8.4
8
7.5
17
15.9
7
6.5
4
3.7
6
5.6
13
12.1
9
8.4
7
6.5
7
6.5
7
6.5
7
6.5

198
10.9

893
49.1

549
30.2

التكرارا
النسبس

45
2.5

134
7.4

ان ال ااا ا اعااالل يباايه ان ات ااال اال ا ااا لل يهااة
المار سة تت ه نحاو المواف اة علاى ف ارا المحاور
جال اخار للف ارم اال لاى فاان ال يهاة يتف اون علاى
ان ل زلالللس تللل يال الللل اخلم للزرلللارال الزوا الللس
اماتةزاراس تتمف م التحاز اهف االسالوب
الشاجا البياانت التاالت يوذا
تفسر ياة الف ارا
نس اال ا ا لمحور و م التاايل الاي يثبت ما
كه اليه الباحس فيما يت لل ات ال ا ا ا ال يهة:
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ال2
التكرارا واسبها لزحور ارارال الزوا اس اماتةزاراس
م اتفللللللللل
مر ق
3

م اتفل
6

غالللللر
اتاك
9

50

النسبس

2.8

5.6

8.4

46.7

36.4

التكرارا

0

4

8

63

32

النسبس

0
1

3.7

7.5

58.9

29.9

11

14

46

35

النسبس

.9

10.3

13.1

43.0

32.7

التكرارا

0

4

13

62

28

النسبس

0
2

3.7

12.1

57.9

26.2

5

4

48

48

النسبس

1.9

4.7

3.7

44.9

44.9

التكرارا

3

7

11

54

32

النسبس

2.8

6.5

10.3

50.5

29.9

التكرارا

0

9

8

58

32

النسبس

0
7

8.4

7.5

54.2

29.9

21

8

49

22

النسبس

6.5

19.6

7.5

45.8

20.6

التكرارا

0

الفقرق
q18

q19

q20

q21

q22

q23

q24

شجال2
يمثا نس ا ا ا ال يهة حوا محور و م التاايل
مه خالا الشجا اعالل يتا ان اعلاى نسابة كانات
عهاااا االتفااااق علاااى ف ااارا هااااا المحاااور م ااااار
49.1%
احور ارارال الزوا اس اماتةزاراس
سيت هها اي ا التجرارا نسبدا لجا ف رم
مااه الف اارا ل اارق تحايااا االت ااال ال ااا د ا ااا
ال يهة حوا مشاريع الموازنة االستثمارية:

q25

q26

التكرارا

التكرارا

التكرارا

التكرارا

13

8

52

34

0
2

12.1

7.5

48.6

31.8

7

10

57

31

النسبس

1.9

6.5

9.3

53.3

29.0

التكرارا

1

4

2

66

34

النسبس

.9

3.7

1.9

61.7

31.8

التكرارا

0

3

12

60

32

النسبس

0
1

2.8

11.2

56.1

29.9

7

11

54

34

النسبس

.9

6.5

10.3

50.5

31.8

التكرارا

1

8

4

70

24

النسبس

.9

7.5

3.7

65.4

22.4

التكرارا

2

9

17

55

24

النسبس

1.9

8.4

15.9

51.4

22.4

التكرارا

2

14

11

55

25

النسبس

1.9

13.1

10.3

51.4

23.4

التكرارا

1

18

23

38

27

النسبس

.9

16.8

21.5

35.5

25.2

التكرارا

1

7

15

60

24

النسبس

.9

6.5

14.0

56.1

22.4

التكرارا

2

7

10

54

34

النسبس

1.9

6.5

9.3

50.5

31.8

النسبس
q27

q28

q29

q30

q31

q32

q33

q34

q35

q36
ارللللللللللارال
الزوا اللللللللس
اماتةزاراس

أتفل

أتفلللللللل
مر ق
39

التكرارا

التكرارا

التكرارا

29

164

198

1051

591

النسبس

1.4

8.1

9.7

51.7

29.1
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ان ال ااا ا اعااالل يبااايه اياااا ان ات ااال اال ا اااا
لل يهااة المار سااة تت ااه نحااو المواف ااة علااى ف اارا
المحور جال اخر للف رم الثامهة عشار فاان ال يهاة
يتف اااون علاااى ان ليلللرارا الزوا الللس امالللتةزاراس
ت تبللر اللع القللرارا الزهزللس يللم رالل ااااللا
الوح ل ا اميتمللاداس اهللا تزت ل لسللنوا طوالللس
الشجا البيانت
هف االسلوب تفسر ية الف را
التاااالت يوذااا نسااا اال ا اااا لمحاااور مشااااريع
الموازنااة االسااتثمارية الاااي يثباات مااا كهاا اليااه
الباحس فيما يت لل ات ال ا ا ا ال يهة:

الااااا يفة اسااااتب ا ها ان ااااا يتااااامه هاااااا
االساااالوب ااااو نااااوعيه مااااه المت ياااارا همااااا
المت ياااارا الجامهااااة  latent variableتمثااااا
المحااااا ر ,المت ياااارا الااخليااااة Endogenous
تمثااا الف اارا التا ااة لتلااك المحااا ر اذااافة الااى
كلك يمجه اختبار اة الهموكر البها ت المستخا ماه
خالا ض الم ايير الموذوعة لداا ال رق مهدا
م يار الهسبة يه ايمة مر ع كاي ر اا الحرياة
 dfفاكا كانت هال الهسبة ااا ماه  5فداو لياا علاى
ابااااوا الهمااااوكر ,م يااااار حسااااه الميا ااااة GFI
 Goodness of Fit Indexالااي تتارا ال ايمتاه
يه البفر الواحا تشير ال يمة المرتف ة للمسشار
الااى تيااا ل افاااا للهمااوكر مااع يانااا ال يهااة ت ا
تيااوير هاااا المسشاار الااى مسشاار ايااا هااو مسشاار
حسه الميا ة المبح ار ا الحرية AGFI
ل ا شجا الباحس نموك يه ها ييه لف را االستمارم
اال ا اباااا حااااي ال باااارا ال يااار مدماااة لال يااار
م هويااة عااا ها ساابع ف اارا هاات الف اارا كا
التسلسااااااااااااااا ل35 ,33 ,31 ,25 ,21 ,20 ,8
االخاار ااا اسااتب ا حاااي الف اارا ال ياار مدمااة
كما فت الشجليه التالييه:

شجا ل3
يمثااا نساا ا ا ااا ال يهااة حااوا محااور مشاااريع
الموازنة االستثمارية مه خالا الشجا اعالل يتاا
ان اعلى نسابة كانات عهاا االتفااق علاى ف ارا هااا
المحور م اار 51.7%
التحلاللل ال لللاالم التوكاللل ي Confirmatory
Factor Analysis
ماااه االهاااااي المدماااة ألسااالوب التحلياااا ال ااااملت
التوكياي لالاي يهتمت الى تيبي ا نموكر الم ا لة
البها ياااة SEM (Sequential Equation
) Modelingهااو اياااال اااوم انتمااا الف اارا الااى
المحا ر التت تهتمت اليدا مهه يمجه تحايا الف را
شجا ل 4ابا الحاي
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ان الف ااارا تشاااارك فااات هاااا المحاااا ر م اااا ير
مختلفاااة ال اااا ا ا ناااال يتاااامه ال اااي الت ايرياااة
لم امال االنحاار الم يارية لف را االستبانة:
ا ا ل3
م امال االنحاار الم يارية لف را االستبانة
Estimate

الشجا ا الحاي
المخي البها ت ال املت التوكياي لف را االساتبانة
ابا ا حاي الف را غير المدمة ان م ايير اة
نموكر المخي البها ت ال املت التوكياي ا حاي
الف را غير المدمة مامهة فت ال ا ا ا نال:
الز اار

يازس الز اار

X2/ df

767.141
/376=2.04
0.67

AGFI

0.62

GFI

اااس
الزقاراس
اي اع 5
اكبر اع
0.50
اكبر اع
0.50

Estimate

.525

.524 q19 <--- Y.

q1 <--- X.

.329

.473 q18 <--- Y.

q2 <--- X.

.279

.538 q22 <--- Y.

q3 <--- X.

.464

.552 q23 <--- Y.

q4 <--- X.

.335

.357 q24 <--- Y.

q5 <--- X.

.397

.427 q26 <--- Y.

q6 <--- X.

.317

.334 q27 <--- Y.

q7 <--- X.

.301

.351 q28 <--- Y.

q9 <--- X.

.610

.450 q29 <--- Y.

q10 <--- X.

.384

.257 q30 <--- Y.

q11 <--- X.

.301

.348 q32 <--- Y.

q12 <--- X.

.300

.340 q34 <--- Y.

q13 <--- X.

.571

.401 q36 <--- Y.

q14 <--- X.

.292

q15 <--- X.

.462

q16 <--- X.

.392

q17 <--- X.

يرار الباحل
النزوذج
اقبول
النزوذج
اقبول
النزوذج
اقبول

ماااه خاااالا نتاااا ل ال اااا ا يااات اباااوا االفتاااراق
ال اذاات ااارم اياااال الف اارا للمحااا ر التا ااة لدااا
ان اااي م ااامال االنحاااار الم ياريااة لال ااي اعلااى
الخياااوط المسااات يمة المت داااة ماااه المحاااا ر الاااى
الف را التات تمثاا م ااار مشااركة لا تاأثير كاا
ف اارم فاات هااا المحااور ,م هااى اخاار علااى س ابيا
المثااا فااان الف اارم اال لاى ) (q1مااه المحااور اال ا
شاركت فت ها ل م اار  , 0.52تفسار ايااا اان
ال يا م فات ايماة الف ارم اال لاى ) (q1م ااار 0.52
انحرافا م ياريا يس ي الى ال يا م فات ايماة المحاور
اال ا م اار انحراي م ياري احا مهه نستهتل

امحماءا ال ااس
ا ااا الباحااس ااض االحبااا ا ال امااة
متمثلاااة الوسااا الحساااا ت االنحاااراي الم يااااري
م اما االخاتالي االهمياة الهسابية لجاا ف ارم ماه
ف را محا ر االساتبانة اا اساتب ا الف ارا غيار
المدمة
جودق الت يال
ال ااااا ا التااااالت يباااايه اااااي االحبااااا ا
الماكورم اعالل لمحور و م التاايل:
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CV
م اماااااااااااا
االختالي

االهميااة
الهسبية
80.7

ات ااااااال
اال ااااااا
ة
اتفل
اتفل

الف رم
q1

الوسااااااااااا
الحسا ت
4.04

االنحااااااااراي
الم ياري
.999

25

q2

4.03

.841

21

80.6

q3

3.91

.830

21

78.1

اتفل

q4

4.07

.949

23

81.5

اتفل

q5

3.75

1.091

29

75

اتفل

q6

4.04

.800

20

80.7

اتفل

q7

3.66

1.197

33

73.3

اتفل

q9

3.97

.841

21

79.4

اتفل

q10

4.09

.807

20

81.9

اتفل

q11

3.90

.941

24

77.9

اتفل

q12

3.59

1.132

32

71.8

اتفل

q13

4.18

.969

23

83.6

اتفل

q14

4.00

1.064

27

80

q15

4.25

.891
21

85

q16

4.05

.873

22

80.9

اتفل
اتفاااااااال
شام
اتفل

q17

4.18

.845

20

83.6

اتفل

X

3.9705

.41966

11

79.4

اتفل

نتا ل ال ا ا تبيه ان ههااك ات اهاا متبايهاا ألفارا
ال يهة نحو ف را هاا المحور اك اند يتف ون احيانا
شجا اكبر لف رم مه الف را يهما ي ا اتفاااد نحاو
ف اارم اخاارى هااو مااا نالحظااه مااه خااالا االهميااة
الهسبية لجا ف رم اك نالحظ ان الف رم الخامسة عشار
كاناات صاااحبة اكباار اهميااة نساابية م هااى اخاار ان
افرا ال يهة يتف اون شاجا اكبار حاوا ان لالت اارير
لايوان الراا ة المالياة التات تخاد حساا ا الخياة
االسااااتثمارية تساااااه مااااه تحساااايه ااااو م التاااااايل
الااخلت يهما نالحظ ان اتفااد حوا الف ارم الثانياة
عشاار كااان االاااا عهااا الف اارم الثانيااة عشاار اي اندا
يتف اااون شااااجا ااااااا حااااوا ان لالمو فااااون الااااايه
ي ملااااااون تاااااااايل الااااااااخلت لحسااااااا ا الخيااااااة
اااااا تاااااأثره رؤساااااا د
االساااااتثمارية يتبااااا
الخاذااا يه لدااا هجااااا الهسااابة لب ياااة الف ااارا
الشجا البيانت التاالت يوذا االهمياة الهسابية لجاا
ف رم مه ف را المحور اال ا

شجا ل5
االهمية الهسبية لجا ف رم مه ف را المحور
ارارال الزوا اس اماتةزاراس

ال ااااا ا التااااالت يباااايه اااااي االحبااااا ا
الماااااااكورم اعااااااالل لمحااااااور مشاااااااريع الموازنااااااة
االستثمارية:
CV
م اما
االختالي

االهمية
الهسبية
81.7
83

الف رم
q18

الوس
الحسا ت
4.08

االنحراي
الم ياري
.963

24

q19

4.15

.711

17

q22

4.26

.883

ات ال
اال ا
ة
اتفل
اتفل
اتفل
شام
اتفل

21

85.2

q23

3.98

.961

24

79.6

q24

4.06

.845

21

81.1

اتفل

q26

4.00

.942

24

80

اتفل

q27

4.01

.906

23

80.2

اتفل

q28

4.20

.733

17

83.9

اتفل

q29

4.13

.715

17

82.6

اتفل

q30

4.06

.878

22

81.1

اتفل

q32

3.84

.933

24

76.8

اتفل

q34

3.67

1.062

29

73.5

اتفل

q36

4.04

.921

23

80.7

اتفل

Y

3.9886

.34082

9

79.8

اتفل
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CV
م اماااااااااااا
االختالي

االهميااة
الهسبية
80.7

ات ااااااال
اال ااااااا
ة
اتفل
اتفل

الف رم
q1

الوسااااااااااا
الحسا ت
4.04

االنحااااااااراي
الم ياري
.999

25

q2

4.03

.841

21

80.6

q3

3.91

.830

21

78.1

اتفل

q4

4.07

.949

23

81.5

اتفل

q5

3.75

1.091

29

75

اتفل

q6

4.04

.800

20

80.7

اتفل

q7

3.66

1.197

33

73.3

اتفل

q9

3.97

.841

21

79.4

اتفل

q10

4.09

.807

20

81.9

اتفل

q11

3.90

.941

24

77.9

اتفل

q12

3.59

1.132

32

71.8

اتفل

q13

4.18

.969

23

83.6

اتفل

q14

4.00

1.064

27

80

q15

4.25

.891
21

85

q16

4.05

.873

22

80.9

اتفل
اتفاااااااال
شام
اتفل

q17

4.18

.845

20

83.6

اتفل

X

3.9705

.41966

11

79.4

اتفل

نتا ل ال ا ا تبيه ان ههااك ات اهاا متبايهاا ألفارا
ال يهة نحو ف را هاا المحور اك اند يتف ون احيانا
شجا اكبر لف رم مه الف را يهما ي ا اتفاااد نحاو
ف اارم اخاارى هااو مااا نالحظااه مااه خااالا االهميااة
الهسبية لجا ف رم اك نالحظ ان الف رم الخامسة عشار
كاناات صاااحبة اكباار اهميااة نساابية م هااى اخاار ان
افرا ال يهة يتف اون شاجا اكبار حاوا ان لالت اارير
لايوان الراا ة المالياة التات تخاد حساا ا الخياة
االسااااتثمارية تساااااه مااااه تحساااايه ااااو م التاااااايل
الااخلت يهما نالحظ ان اتفااد حوا الف ارم الثانياة
عشاار كااان االاااا عهااا الف اارم الثانيااة عشاار اي اندا
يتف اااون شااااجا ااااااا حااااوا ان لالمو فااااون الااااايه
ي ملااااااون تاااااااايل الااااااااخلت لحسااااااا ا الخيااااااة
اااااا تاااااأثره رؤساااااا د
االساااااتثمارية يتبااااا
الخاذااا يه لدااا هجااااا الهسااابة لب ياااة الف ااارا
الشجا البيانت التاالت يوذا االهمياة الهسابية لجاا
ف رم مه ف را المحور اال ا

شجا ل6
االهمية الهسبية لجا ف رم مه ف را المحور
ارارال الزوا اس اماتةزاراس

ال ااااا ا التااااالت يباااايه اااااي االحبااااا ا
الماااااااكورم اعااااااالل لمحااااااور مشاااااااريع الموازنااااااة
االستثمارية:
CV
م اما
االختالي

االهمية
الهسبية
81.7
83

الف رم
q18

الوس
الحسا ت
4.08

االنحراي
الم ياري
.963

24

q19

4.15

.711

17

q22

4.26

.883

ات ال
اال ا
ة
اتفل
اتفل
اتفل
شام
اتفل

21

85.2

q23

3.98

.961

24

79.6

q24

4.06

.845

21

81.1

اتفل

q26

4.00

.942

24

80

اتفل

q27

4.01

.906

23

80.2

اتفل

q28

4.20

.733

17

83.9

اتفل

q29

4.13

.715

17

82.6

اتفل

q30

4.06

.878

22

81.1

اتفل

q32

3.84

.933

24

76.8

اتفل

q34

3.67

1.062

29

73.5

اتفل

q36

4.04

.921

23

80.7

اتفل

Y

3.9886

.34082

9

79.8

اتفل
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نتا ل ال اا ا تبايه ان ههااك ات اهاا متبايهاا ايااا
ألفرا ال يهة نحو ف را هاا المحور اك نالحاظ ماه
خااالا االهميااة الهساابية لجااا ف اارم ان الف اارم الثانيااة
ال شر ن كانت صاحبة اكبار اهمياة نسابية م هاى
اخاار ان افاارا ال يهااة يتف ااون شااجا اكباار حااوا ان
لت تباااار مااااه المشااااجال التاااات توا ااااه الوحاااااا
الحجومية هت تأخير تمويا السيولة اله اياة ماه اباا
زارم المالياااة تاااالت تاااسثر علاااى كفاااا م تهفياااا
الموازنة االستثمارية يهما نالحظ ان اتفااد حاوا
الف رم الرا ة الثالثون كان االااا اي اندا يتف اون
شجا ااا حوا ان لال تو ا ت ارير رية مرحلياة
مرفوعااااة مااااه ابااااا ال دااااا الدهاسااااية ال دااااا
الراا ية المتمثلة وحاا التاايل عه ميع مشاريع
الموازنااة االسااتثمارية لل دااا ال ليااا فاات ال ام ااة
هجاا الهسبة لب ية الف ارا الشاجا البياانت التاالت
يوذ االهمية الهسبية لجا ف رم مه ف را المحور
اال ا:

ربا اماتبااس
تثبات نتاا ل م اامال الفاا كر نباا ل مياع
اال ااا المحااا ر الااى اااوم ثبااا صاااق االسااتبانة
كما تبيهه الهتا ل فت ال ا ا ا نال هااا ياس ي الاى
اسااتهتار ان اسااتمارم االسااتبيان اااا رم علااى تحليااا
ت مي نتا دا على الم تمع المار ال:
ا ا ل4
اي م امال الفا كر نبا

المحور عا الف را
17
X

م اما الفا كر نبا
0.74

Y

19

0.66

الجلت

36

0.77

تحلا امرتباط ماع الزحوراع
ساايت ههااا اختبااار ااو ارتباااط ك اللااة
احباااا ية ااايه المحاااوريه  y xاك ان الفرذاااية
البفرية المرا اختبارها هت :
 :H0ال تو ا عالاة ارتباط كا اللاة م هوياة ايه
محوري االستبانة
م ا ا الفرذية البايلة
 :H1تو ااا عالاااة ارتباااط كا اللااة م هويااة اايه
محوري االستبانة
لدااااا ال ااارق تااا تجاااويه ال اااا ا التاااالت الااااي
يتااامه ايمااة االرتباااط اايه المحااوريه م هويتااه
استخاا البرنامل االحبا ت :SPSS vr. 20
ا ال5
االرتباط م هويته يه المحوريه
Correlations
x
Pearson
Correlation
Y
.000
)Sig. (2-tailed
107
N
**. Correlation is significant at the
0.01 level (2-tailed).
**.35

شجا ل7
االهمية الهسبية لجا ف رم مه ف را المحور
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مه خالا الهتا ل اعالل يتبيه ليا ان ههااك عالااة
ارتباااط طر يااة م هويااة تحاات مسااتوى اللااة %1
يه المحوريه حيس نالحظ ان ايمة االرتباط ل ات
 0.35مهااه ياات رفااض الفرذااية الباافرية ابااوا
الفرذية البايلة
تحلا ارر الزحور  xيم الزحور y
سااايت ههاااا حاااس اثااار اااو م التااااايل فااات
مشاااااريع الموازنااااة االسااااتثمارية اك ان الفرذااااية
البفرية ت صياغتدا الشجا التالت:
:H0ال يو ا اثر ك اللة احبا ية م هوية للمحور
 xفت المحور y
م ا ا الفرذية البايلة
 :H1يو ا اثر ك اللاة احباا ية م هوياة للمحاور
 xفت المحور y
ال ااا ا التااالت يباايه نتااا ل تحليااا االنحاااار التاات
حبا عليدا الباحس:
ا ال6
نتا ل تحليا االنحاار
المحور
ا
الب ا

X

م اما
التحا
يا R2

ايمة
م لمة
االنحاار

ايمة t
المحسو
ة

%12

0.35

3.835

م هو
ية
ايمة t
Sig.
0.00

ال رار

ايمة
ر ه-
اتسون

م هوي
تحت
مستوى
اللة
%1

1.8

ل ا ل ت ايماة م اماا التحاياا  0.12هااا ي هات ان
نمااااوكر االنحاااااار فساااار مااااا م اااااارل  12%مااااه
االنحرافاااا الجلياااة المتب ااات ي اااو الاااى مت يااارا
اخرى غير مامهة فت هاا البحس اذاافة الاى كلاك
او مشاجلة
تشير ايمة ير ه -اتسون الى ان اا
االرتبااااط الاااااتت لبياناااا ال يهاااة كاااون ايماااة هااااا
االختبار اريبة مه  2مماا ي يات الحال للباحاس فات
استخاا نموكال االنحاار الخيت  ,اماا ايماة م املاة
ل ااات ايماااة  tلداااا
االنحااااار ف اااا كانااات 0.35
 3.835ان م ااااار م هويتداااا ) (sigمساااا ية الاااى
 0.00هت ااا مه مستوى الااللة  , %1هاا

ليااا علااى اندااا م هويااة تحاات مسااتوى اللااة %1
تفسر اياا ان ال يا م م اار حاام احاام فات x
يس ي الى ال يا م م اار  %35فت y
مه خالا ر نتا ل االنحاار ماع التحلياا الساا ل
خبوصااااا االهميااااة الهساااابية للف اااارا يمجااااه ان
نسااتهتل ان زيااا م اعت ااا افاارا ال يهااة م اااار حااام
احااام ااان لالت ااارير لااايوان الراا ااة الماليااة التاات
تخاااد حساااا ا الخياااة االساااتثمارية تسااااه ماااه
تحساايه ااو م التاااايل الااااخلت يااس ي الااى زيااا م
اعت اا ه م اااار  %35ااان لت تبار مااه المشااجال
التاات توا ااه الوحاااا الحجوميااة هاات تااأخير تمويااا
السيولة اله اية ماه اباا زارم المالياة تاالت تاسثر
علااى كفااا م تهفيااا الموازنااة االسااتثمارية  ,هجاااا
يمجاااه ان تفسااار مياااع الف ااارا حسااا االهمياااة
الهسبية لجا ف رم
اماتنتاجا والتوصاا
أومو :اماتنتــاجــــا ب: Conclusions
ااتنتاجا المااب النظري
-1

-1

-1

-1

و رنامل تاااي ت يوذا خياة ال سا
عا
ااو ليااا يوذ ا
فاات التاااايل  ,كااالك عااا
مدا مسس ليا الماال الااخلت
الااة الجااا ر الااو يفت لتاااايل مشاااريع موازنااة
االسااااتثمارية ,اذاااااي الااااى تخااااوي ااااض
المـااااـاا يه الااخلــااااـيه مااااه تاااااايل مشاااااريع
الموازنة االستثمارية
تااأثر الماااا يه الااااخليه رؤسااا عملد ا أثهااا
التاايل لمشاريع الموازنة االستثمارية خاصة
عهاااا صـــــاااـري الاااارعا المساااتح ة علاااى
الاااارغ مااااه نفاااااك المااااام ال انونيااااة لخيا ااااا
الاااامان ساااوا كانااات التشااا يلية ا حســــاااـه
التهفيا
اعتمااا الماااا يه عهااا تاااايل مشاااريع الموازنااة
االستثمارية ف على التااايل المسـاـتهاي ن
االخـــا هــــظر االعتبار التاايل المياانت
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للمشاريع الموازنة االستثمارية
 -1تااأخير تمويااا مشاااريع الموازنااة االسااتثمارية
لل ام ا الفتية مه ابا زارم المالية اا ساه
مااااه ت ليااااا تهفيااااا كفااااا م مشاااااريع الموازنااااة
االساااتثمارية ماااا صااااح كلاااك ماااه تواااا
للمشااااااريع مماااااا ا ى الاااااى داااااور ــاااااـض
المشجال
 -1ال يو ااااا اهتمااااا كااااافت مااااه ابااااا الباااااحثيه
ال اارااييه ال دااا المسااس لة داااا ال انــااـ
مااه تاعيــااـ مشاااريع الموازنااة االسااتثمارية ,
اااالرغ ماااه أهمياااة هاااال المشااااريع فااات عااا
المسسسااا الحجوميااة شااجا عااا ال ام ااا
شجا خاص
ااتنتاجا المااب ال زلم
-1
-2

-3
-4
-5

-6

ان استمارم االستبيان تتمي الثبا
تااااااااااااااااااااااا اساااااااااااااااااااااااتب ا الف ااااااااااااااااااااااارا
ل 8,20,21,25,31,33,35ماااااه التحلياااااا
كوندااا غياار مدمااة كمااا اثبتااه التحليااا ال اااملت
التوكياي
يت ااه افاارا ال يهااة الااى المواف ااة علااى ف اارا
االستبانة
ان ال يااا م م اااار حااام الواحااام فاات Xيااس ي
الى زيا م م اار 0.35فت Y
ههاك ارتبااط م هاوي ل او م التااايل الااخـاـلت
علااااى كفــااااـا م تهفـــااااـيا مشاااااريع الموازنااااة
االستثمارية فت ال ام ـــا ال رااية الفتية
ههاك تأثير م هوي ل و م التاايل الااخلت على
كفا م تهفياا مشااريع الموازناة االساتثمارية فات
ال ام ا ال رااية الفتية

ثانيا  :التـــوصيــــا ): Recommendations
نظاارا ألتساااع كباار ال ام ااا ال راايااة الفتيااة مااه
خالا افتتاال كليا ااسا علمية ايام ,لاا يتيلا
لموا ــــااـدة هااال التيااورا مااه اامااة أ أذااافا
مشاريع ايام على الموازنة االستثمارية  ,ل رق
ن اال مشاريع الموازنة االستثمارية يوصت الباحس

ما يلت :
 -1عاااا أاسااااا الراا ااااة التاااااايل الااااااخلت فاااات
ال ام ا الفتية كلك مه خالا ما يلت :
أ -او رناامل تااااي ت ساهوي متجاماا يتااامه
خية اس الراا اة التااايل الاااخلت فات تااايل
المشاريـــع كتا ة الت ارير عه هاال المشااريع
رف دااا لرؤسااا عملداا ,اذاااي الااى ااو
ليــا تاايــاـل يابه ماـدا مساس ليا المااال
الخيوا الوا اتباعدا عها عملية التاايل
ب -عااا ااساااا الراا اااة التااااايل الاااااخلت جاااا ر
يفااات متجاماااا ت يااا الجاااا ر أصاااحاب
الشاااادا ا ال ليااااا د ارم تااـااااـيل مشـــااااـاريع
الموازنة االستثمارية  ,ااامــة را تاريبية
لتـااااـاري المااااو فيه علااااى كيفيااااة تااــااااـيل
مشاريع الموازنة االساتثمارية لت لياا ا تهااب
المشجال المحاسبية
 ذاااار رم ارتباااااط ااسااااا الراا ااااة التاااااايلالااخلياااااة السااااايا الاااااوزير حبااااارا ل كتا اااااة
الت ااااارير ,ت ــااااـير المــااااـارا ا المااااو فيه
ا ارياا السايا ر اي ال ام اةلمه اال اازا
الاراسية ا المرذية ,ال اال ا الترفي اا
كلااك لال ت ااا عااه ذا وطا ال مااا التاات اااا
يمارسااااادا رؤساااااا ال ماااااا علاااااى الماااااو فيه
الخاذ يه لد
 ذاار رم ايااا الماا ــااـيه الااخلــااـيه ااأ راال يااااااارا المياانيااااااة للمشاااااااريع الموازنااااااة
االساااااتثمارية اباااااا أ ااااارا عملياااااة صاااااري
الاااارعا ا السااال لميا تداااا ماااع التااااايل
المستهاي
 -2ذع الحلوا المهاسبة لم ال ة المشجال التت
داار نتي ااة تااأخر تمويااا مشاااريع الموازنااة
االستثمارية مــه ابا زارم المالياة لل ام اا
ال رااية الفتية
 -3ذااااار رم ا ااااارا الم يااااااا ماااااه البحـااااااـو
الاراسا ال لمية ماه اباا الباحثيـــاـه التات
تت ـــلل مشاريـــع موازنة االساتثمارية التات
ماااه شاااأندا زياااا م تحسااايه كفاااا م المشااااريع
االستثمارية
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 -4ذاااار رم تيبياااال م ااااايير التاااااايل الااااااخلت
الا ليااااة ,كاااااالك االلتاااا ا ت ليماااااا تهفياااااا
الموازنة ت ليما ال ــــو الحجومية مه ابا
الماا يه الااخليه لــما لدا مه ارتبـــاط م هوي
علاااى كفــاااـا م تهفــاااـيا مشااااريع الــاااـموازنة
االستثمارية
 -5ذااار رم تيبيااال اااو م التااااايل الاااااخلت فااات
ال ام ا الفتية لما لداا تاأثير م هـــاـوي علاى
كفا م تهفيا مشاريع الموازنة االستثمارية
فااات الختاااا يااارى الباحاااس ان ءمجاااان البااااحثيه
الجاتبيه مه توسيع هال الاراسة لتشما ان جاسا
تيبيـــااـل الم ااايير المدهيااة للماااا يه المحاساابيه
علاااى تهــاااـفيا مشااااريع الموازناااة االساااتثمارية فااات
ال ام اااااا ال راايـاااااـة ا ر تيبيااااال الم اااااايير
الراا ية للموازنة االستثمـاـارية فات تيويـاـر اال ا
المدهاات للماا ــااـيه المحـااـاسبيه فـااـت ال ام ااا
ال رااية ,حياس ان هاال الاراساا ساوي ت ياا ماه
كفا م تهفيا مشااريع الموازناة االساتثمارية فات اا
تيور اتساع ال ام ا الفتية المستحاثة

الـــمــصـــــادر
-1
-

-

-

الكتـــــب
الميارنة ,غسان فالال الميارنة لالمااخا الاى
تااااايل الحساااا ا الم اصااار ,زم ناشااار ن
موزعااون ,اليب ااة اال لااى ,عمااان – االر ن
2013,
الوااااا ,ساااامت محماااا ,ياااان ,لاااسي محماااا
لتاااايل الحسااا ا , 1مجتبااة الم تمااع ال ر اات
للهشااار التوزياااع ,اليب اااة اال لاااى ,عماااان –
االر ن 2010,
ال اذت ,حسيه يوس  ,حا ال ,حسيه
احما ,فريا ,عبا ن مة لتاايل الحسا ا 2
,مهشورا ام ة مشل ,مشل – سوريا
2009,

-

-

-

-

-

-

-

الم مااااااع ال ر اااااات للمحاساااااابيه ال ااااااانونيه
لالتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايل ,عمان -االر ن
www.ascasociety.org 2008,
اصاااارا الم ااايير الا ليااة لممارسااة اعماااا
التااااايل التأكياااا اواعااااا اخالاياااا المدهااااة
الثانت 2008,
,ال
م ااااااة ,احمااااااا حلماااااات لالتاااااااايل راا ااااااة
ال و م  ,ار البافا للهشار التوزياع ,اليب اة
اال لى ,عمان – االر ن2011,
م ااااااة ,احمااااااا حلماااااات لالتاااااااايل الااااااااخلت
الحجااااومت  ,ار الباااافا للهشاااار التوزيااااع
,اليب ة اال لى ,عمان – االر ن2011,
م ة ,احماا حلمات لالتااايل التأكياا المت اا
 ,ار صاافا للهشاار التوزيااع ,اليب ااة اال لااى
,عمان – االر ن 2011,
ليفاااات ,اماااايه الساااايا احمااااا لتف يااااا اليااااا
المرا ة فت محار اة االحتيااا الفساا ,الاار
ال ام ية للهشر ,اليب ة اال لى ,االساجهارية –
مدورية مبر ال ر ية2014,
محمااو  ,رأفاات سااالمة ,كلبونااة ,احمااا يوسا
,زري ا  ,عمر محما لعل تاايل الحساا ا
 ,ار الميسرم للهشر التوزيع اليباع ,اليب اة
اال لى ,عمان -االر ن2011,

 -2الراائ وامطاراح والبحوث
 الياسااااري  ,كماااااا نوماااااال تيهااااةلت وي نظاااااالراا ااااااة الااخليااااااة فاااااال تبااااااهي اااااار ان
للمخاطر  ,حااس لهيااا اعلااى شاادا م المحاساابة
ال انونيااة ,الم دااا ال ااالت للمحاساابيه المااالييه
 ,ام ة اا 2015,
 الياا ت ,اسا ا الز خليااا لتف يااا ر الراا ااةالخار ية علاى مشااريع الموازناة االساتثمارية
للحجوما المحلية  ,حس لهيا اعلى شدا م فت
المحاساابة ال انونيااة ,الم دااا ال ااالت للمحاساابيه
المالييه  ,ام ة اا 2014,

111

حيدر عباس  ...جملة املثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  ...اجمللد السادس  /العدد الثالث

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المخ ماات ,شاايما طاااهر م يااا لاطااار م تاارال
للراا ااااة الماليااااة علااااى مشاااار عا الموازنااااة
االساااتثمارية  ,حياااس لهياااا اعلاااى شااادا م فااات
المحاسااابة ال انونياااة ,الم داااا ال اااالت للاراساااا
المحاسبية المالية  ,ام ة اا 2011,
ال بياي ,خالا عبيا احما لت وي ا را ا
الراا ة الااخلية لأل ا اال اري فت ال ام ا
ال رااية  ,حس لهيا الشدا م فت المحاسبة
ال انونية ,الم دا ال ر ت للمحاسبيه ال انونيه
 ,اا 2008,
الر ي ت  ,كري اس عباال لالم ايير الراا ية
للهظا المحاسبت رها فت حماية الماا ال ا
,اطر حة الما ستير ,كلية اال ارم االاتبا
 ,ام ة اا 2006,
الج بااات ,رفيااال حمياااا عيياااة لاالهمياااة الهسااابية
لمخاطر التاايل رها فت او م عماا المااال
الخار ت  ,حس فت المحاسبة ال انونياة ,االتحاا
ال ااا للمحاساابيه الماارا يه ال اارب ,الم دااا
ال ر ت للمحاسبيه ال انونيه -اا 2014,
ا و هيه ,ايا حسه حسيه لال واما المسثرم فات
ااو م تاااايل الحسااا ا ال ااانونيه فاات فلسااييه
,اطر حااة ما سااتير ,ال ام ااة االسااالمية غ ا م
,كلية الت ارم,فلسييه2005,
التميماات ,مانااة حهظااا لال وامااا المااسثرم فاات
اااااو م ال ملياااااة التااي ياااااة ,م لاااااة ال لاااااو
االاتبااا ية ,كليااة اال ارم االاتبااا  ,ام ااة
الببااااااااارم ,الم لاااااااااا الخاااااااااام –ال اااااااااا
ال اشر2013,
الفرطوساات  ,علاات صااحه ساالمان ل ر كفااا م
التاايل الااخلت فت تهفيا ع و مشااريع الخياة
االستثمارية  ,حس لهيا شدا م الا لو ال االت
فااات الت هياااا المالياااة المحاسااابية  ,ال ام اااة
الت هية الوسيى ,الجلياة الت هياة اال ارياة ااا
2015,
اساااااا ,احااااااال حماااااا م ل ر الم لومااااااا
المحاساابية فاات ت ااوي المشاااريع المهفااام ذاامه
الموازنااااااااة االسااااااااتثمارية فاااااااات الوحاااااااااا
الخامياااة ,اطر حااااة ما سااااتير ,كليااااة اال ارم
االاتبا  ,ام ة اا 2010,

 هاااو ياااري ,شااايما عبااااال لتخياااي عملياااةالتاايل تهفياها استخاا اسالي أ ارم الواات
فااات اااو م عملياااة التااااايل  ,حس لهياااا اعلاااى
شاادا م فاات المحاساابة ال انونيااة ,الم دااا ال ااالت
للاراسااااااا المحاساااااابية الماليااااااة  ,ام ااااااة
اا 2013,
 عباااا الفتااااال ,زكرياااا فرياااا لاعااااا الموازنااااالتخييييااة ,كليااة الت ااارم  ,ام ااة عاايه شاام
 ,ااااااااااااااااااااااا ن سااااااااااااااااااااااهة
Zakari_farid@hotmail.com
 كري  ,علت عباال كري لمرا ة الهظيار ل يااالو م التاايل انموكر م ترال لمجاتا المحاسابيه
ال انونية فت ال راق  ,حس لهيا اعلى شدا م فات
المحاسااابة ال انونياااة ,الم داااا ال اااالت للاراساااا
المحاسبية المالية ,ام ة اا 2010,
 موسااااى ,كريمااااة صااااال ل ااااو م ا ا مرااااااالحسا ا فت ا مهدل مخاطر التااايل  ,حاس
لهيااا شاادا م المحاساابة ال انونيااة ,االتحااا ال ااا
للمحاساابيه الماارا يه ال اارب ,المرك ا ال ااا
 ,اا 2014,
 شااجارم  ,موفاال عباااال اارلاسااتراتي ية اعااااالموازناااا الت اااياااة لحجوماااة ااااا المحلياااة ,
اطر حااة كتاااورا  ,ام ااة ااااا  -كلياااة اال ارم
االاتبا 2010,
 عبا الرذا ,خليا ا راهي لراا ة المبر فافاات المشاااريع االسااتثمارية فاات ااا الموازنااة
االتحا ياااة فااات ال اااراق  ,حاااس لهياااا شااادا م
المحاسبة ال انونية  ,اا 2009,
 عهبااار ,ساااامت باااارل اااو م التااااايل اعتمااااالاااكا االصاايهاعت  ,حااس لهيااا اعلااى شاادا م
فااااات المحاسااااابة ال انونياااااة ,الم داااااا ال اااااالت
للاراسااااااا المحاساااااابية الماليااااااة  ,ام ااااااة
اا 2014,
 -1القواااع والت لازا
 اانون الموازنة االتحا ية ل ا 2015 ت ليما تهفيا ال و الحجومية ل ا 2012 ت ليمااااا تهفيااااا الموازنااااة االتحا يااااة ل ااااا2012
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بسم الله الرحمن الرحيم
الى السادة والسيدات المحترمين
استمارم استبانة
تحية طيبة

أذع يه أياك اساتمارم االساتبانة الخاصاة البحاس الموساو لل تاأثير او م التااايل الاااخلت علاى كفاا م
تهفيا مشاريع الموازنة االستثمارية فت ال ام ا ال رااية الفتية  :راسة حالة فات ام اة المثهاى ميساان نأماا
ت ا نج م ها فت اال ا ة على الف را مه ااع خبرتج ال لمية  ,نأما مهج ارأم ف را هال االستبانة ارا م اي اة
اال ا ة عليدا جا اة موذوعية
علما ان الم لوما التت سهحبا عليدا تستخا ألغراق البحس حبرا
لج مها فا ل الح

الت اير

الباحس
الم لوما الخاصة-:
 -1ال ه  :ككر
 -2المسها ال لمت-:
عاا ياااة

انثى
لاااو

جاااالوريوال

ما ساااتير

كتورال
 -3التخبد-:
محاساااابة

أ ارم

علااااو ماليااااة مباااارفية

ااتبااااا

تخببا اخرى تاكر
اانون
 -4ال هوان المهب الو يفت -:
 -5عا سهوا الخامة-:
 -6مجان ال ما-:
المبيلحا -:
 -1الموازنة االستثمارية  :تمثا أ را ت يرا على االصوا ا المو و ا الثا تة أ احالا االصوا ال ايمة
أ ال ما على اذافة مشر عا ايام مه شأندا تح ل مهافع مست بلية
 -2ااو م التاااايل الااااخلت :السياسااا اال اارا ا الميب ااة فاات حاااا التاااايل الااااخلت للتح اال مااه اعماااا
المهفام اا ت أ اؤها ف ا لم ايير التاايل المت اري عليدا
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الزحور امول -:جودق الت يال
الفقرا
1
2
3

4
5

6
7

8

9

10

11

أتفلللللللل أتفل
مر ق

غاللللللللللللر م اتفل
اتاك

م اتفل مر ق

تتمف زلاس ت يال ال اخلم للزرلارال الزوا الس
اماتةزاراس م التحاز
ت ز ل حسللاما ال طللس اماللتةزاراس ن ل ت ل ياقها
ل تق ا اميماحا الزالاس
ت كللا الز لواللا التللم تت لللل مالتل يال الل اخلم
لحسللاما ال طللس اماللتةزاراس الظللروف الزالاللس
الحقاقس للماا س
اقللل الز لوالللا الوايالللس نللل تللل يال حسلللاما
ال طس اماتةزاراس للمها الرياماس ذا ال اليس
ترلللل ر المهللللا الرياماللللس الزالاللللس ذا ال اليللللس
مالرجللا اتمللاه وح ل ا الت ل يال ال ل اخلم ال اصللس
مال طس اماتةزاراس يم الماا س
تسار زلاس تل يال حسلاما ال طلس امالتةزاراس
ويل ا ااار الت يال ال اخلاس
اتمللفو امشل اع ال للاالاع متل يال واحااللبم
حسللللللاما ال طللللللس اماللللللتةزاراس ماماللللللتقاللاس
والحااداس يم أم اء الرأي والزوجو اس
ااسللاه اجللراء تتاللرا للواجبللا الزكلفللاع مهللا
الز يقاع ال اخلاع اع ويت خلر لزلا م ات لارض
اللل الزملللحس ال االلس اللع اللادق كفللاءق وتحسللاع
جودق الت يال ال اخلم
اوجللل مرالللااق تللل ياقم ودلاللل تنظازلللم اطبلللو
توجللح ياهللا ز ل واسللؤولاا اللوظفم وح ل ا
التل يال الل اخلم لزرلارال الزوا الس امالتةزاراس
محاللل اكللو ارج لا و لمزاللل الز ل يقاع ال ل اخلااع
ن ت يال ال طس اماتةزاراس
ل ل اكترللاف ال طللا والت ل يللم زلاللس
تسللا
الت يال اع خالل الز لواا التلم تويرهلا زلالس
ت يال حساما ال طس اماتةزاراس
تلتلللز زلالللس تللل يال الللل اخلم لحسلللاما ال طلللس
اماللتةزاراس يلللم الماا لللس و ممزالللل ال ملللائ
ال لزاللس النو اللس التللم تطلبهللا المهللا الرياماللس
ذا ال اليس
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اتمف الزوظفو الذاع ا زللو متل يال الل اخلم 12
لحسللللاما ال طللللس اماللللتةزاراس م لللل تللللارره
مرؤاائه ال اج اع له
تسللاه جللودق الت ل يال يللم القضللاء ل ل الفسللاد
وانل الرشاوي التم اتارر مها م ض الزوظفو
تستن جودق التل يال الل اخلم الل امزو لس الع
القوا للل وامالللا والت لازلللا والز لللااار التلللم
تساه يم تحساع ارارال اوا اس اماتةزاراس
تساه تقارار دالوا الرياملس الزالالس التلم ت ل
حسللاما ال طللس اماللتةزاراس اللع تحسللاع جللودق
الت يال ال اخلم
اسلاه ت لازلا تنفاللذ الزوا الس ال االس امتحاداللس
الذي امل ر النواا و وكلذلك ت لازلا تنفالذ ال قلود
الحكوااس يم تحساع وتطوار جودق الت يال
اللؤدي ل وجللود الكللادر الت ل ياقم الزنااللب يللم
وحلل ا التلل يال اللل اخلم اللل ارمللا يللم ال زلل
الت ل ياقم ومتللالم اقل ل اللع كفللاءق تنفاللذ ارللارال
الزوا اس اماتةزاراس

12

13
14

15

16

17

الزحور الةاام -:ارارال الزوا اس اماتةزاراس

الفقرا
1

2

3

4

أتفللللللللللل أتفل
مر ق

غاللللر م اتفل م اتفلللللل
مر ق
اتاك

ت تبلللر يلللرارا الزوا اللللس امالللتةزاراس الللع القللللرارا
الزهزللس يللم را ل ااااللا الوح ل ا اميتمللاداس اهللا
تزت لسنوا طوالس
تتلللارر ارلللارال الزوا الللس امالللتةزاراس منو الللس وجلللودق
الزلللوظفاع الفنلللاع والزلللالااع والزللل يقاع الللل اخلاع نللل
تنفاذها
تتمف زلاس أ اد الزوا اس اماتةزاراس مالز ق ق اها
تزللر مال اللل الللع الزراحللل ومالتلللالم تسلللبب تلللاخار يلللم
تحقال امه اف التم تس الاها
ا اللل وجللود الزرللاك الزالاللس وغاللر الزالاللس والز ويللا
الفنالللس نللل زلالللس تنفالللذ الزوا الللس امالللتةزاراس الللع
كفاءتها وي الاتها يم تنفاذ ال طط الزراواس لها
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ت تبر اع الزركال التم تواجة الوح ا الحكواالس هلم
تللاخار تزوالل السللاولس النق اللس اللع يبلل و ارق الزالاللس
ومالتالم تؤرر ل كفاءق وتنفاذ الزوا اس اماتةزاراس
ازكللع اللادق ي الاللس وكفللاءق الزوا اللس اماللتةزاراس اللع
خللالل التللزا وح ل ا الت ل يال ال ل اخلم ماه ل اف الت ل يال
ال اخلم
تتسللل زلالللس تقلللا اداء زللل الزوا الللا امالللتةزاراس
وتحقاقهللا هل اف الوحل ا الحكوااللس اللع خللالل وجللود
ااظزس رياماس داخلاس تتزاز مالحااداس والزوجو اس
ازكللع القللول ا التللاخار يللم الزمللاديس ل ل الزوا اللس
ال ااس لل ولس م ان كا مرك البم ل تنفالذ ارلارال
الزوا اس اماتةزاراس ما تبارها ارارال استزرق
تلكللؤ يللم تنفاللذ ارللارال الزوا اللس اماللتةزاراس اللع يب ل
الزقلللاولاع او الرلللركا تسلللاه يلللم للل كفاءتهلللا يلللم
تنفاذها لاله اف التم تس الوح ا الحكوااس تحقاقها
ت تبلر الزاللارا الزا ااالس التللم تقللو مهلا ايسللا التل يال
اجاف الل التل يال الزسلتن ي الوف تسلاه الع كفلاءق
وتنفاذ الزوا اس اماتةزاراس
تسلللاه لملللا الزتام لللس وامشلللراف الللع يبللل اميسلللا
الهن اللاس وكللذلك الز ل يقاع ال ل اخلاع اللع اللادق كفللاءق
ارارال الزوا اس اماتةزاراس
ااساه ت لاو الزل يقاع والزهن الاع الزرلرياع لل
الزرللارال يبل البل ء ممللرف الذر للس اللع تنفاللذ وكفللاءق
ارارال الزوا اس اماتةزاراس
ا تبر اات ا الحاالبا املكترواالس يلم تنفالذ ام زلال
ال اصللس مزرللارال الزوا اللس اماللتةزاراس ويللل مللرااق
وماااا امززس لهذا الترض يم الماا س اع اااالاا
اماح الزوا اس اماتةزاراس
اتطلب ن ا اد خطس اسبقس ل اد ارلارال الزوا الس
اماللتةزاراس وجللود يراللل ز ل اللع المهللا الهن اللاس
والفناس والزالاس والرياماس لتح ا ال طلس وطلرق الرياملس
لتنفاذ هذه ال طط
وجود لما ا تزل ق الع يبل الماا لا يلم اتام لس
اجلللراءا تملللفاس السللللف واللللذر ا الز مملللس ازلللا
اللللؤرر مرللللك الللللبم للللل تنفاللللذ ارللللارال الزوا اللللس
اماتةزاراس
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16
17

18

19

ا ود ت ام اسب اماما يم تنفالذ الزوا الس امالتةزاراس
كفاءق وتنفاذ الزوا اس اماتةزاراس
ال
م توج تقارار دوراس ارحلاس اريو س اع يبل المهلا
الهن اللاس والمهللا الرياماللس الزتزةلللس موح ل ا الت ل يال
ع جزال ارارال الزوا الس امالتةزاراس للمهلا ال لالا
يم الماا س
اساه ج ف اجراءا الريامس ال اخلاس اع خالل اتام س
اوااللر التاللار او اوااللر اللنح الزلل د امجللاياس يللم لل
كفاءق تنفاذ ارارال الزوا اس اماتةزاراس
وجلللود امجلللراءا السللللازس الزتزةللللس ململللا امالللتال
اموللللم والنهلللائم للزرلللارال تريلللل الللع كفلللاءق وتنفالللذ
ارارال الزوا اس اماتةزاراس
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"The effect of the internal audit on the efficiency of the implementation of the
investment budget in Iraqi universities :case study"
(Status: in Muthanna and Maysan University study)
HAYDER ABBAS ABED
College of administration &economic
University of AL- muthanna

ABSTRACT:The evolution in the investment budget of the post-2003 projects, led to the Iraqi
universities, especially the young to continue to keep pace with developments in
the modern evolution of technological in the Arab or foreign universities, through
the advancement of scientific its institutions after the cases of stagnation and
neglect that lived before 2003, and was for investment projects in the budget
impact of the development of these universities, including the young universities .
We will highlight in this study on the role played by the internal audit in the
efficiency and implementation of the budget in Iraqi universities fledgling projects,
where this study aimed to show how to develop and improve the efficiency of the
investment budget projects, and it address the problems of accounting and
mistakes diagnosed of Supreme Audit quality and for the purpose of
implementation of the investment budget projects, and to develop steps that could
be adopted by the internal auditor to reduce audit risk when implementing the
investment budget projects, and to achieve these goals was the questionnaire
forms were distributed to staff in the universities of Al-Muthanna, Maysan
(accountants and auditors) added to the distribution of these forms on teaching the
Faculty of Administration and Economics at both the two universities (Muthanna
and Maysan), where swallowing number of distributed questionnaires (107) form,
and the researcher make the necessary analysis and test hypotheses of the study,
where the study found that there is a link between the internal audit on the
efficiency and implementation of the investment budget projects the quality of the
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relationship, as well as a correlation effect of audit quality Internal investment
budget on projects .
The researcher in recommends his study to pay sections of Control and Internal
Audit in Iraqi universities in terms of creating young cadres auditing qualified
scientifically and practically and have the expertise to manage the scrutiny of the
investment budget, which would increase the efficiency and improve the
implementation of the investment budget projects.
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