
  زة         ــ غ–ة ـة اإلسالميـالجامع

  ـاـات العليـــادة الدراسـعم

  ــارةـــة التجــــكليــ

  ـويلــة والتمـم المحاسبـقس

  

  

  

  

  :عنوان الرسالة

مـدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بقطـاع "

 "ية دراسة تطبيق–غزة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية 

  

  باحثإعداد ال

  عصام محمد الطويل

  

  راف ـإش

  يوسف محمود جربوع/د.أ
  

 لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من استكماالًقدمت هذه الرسالة 

   غزة- بالجامعة اإلسالمية ةكلية التجار

   )م2009 - هـ1430 (

  



ب  

  

  يمِح الرِنمح الر اِهللاِمسِب
  

 }    ـا الَّـِذينها أَيـواْ     يـواْ كُوننآم 
قَواِمين ِبالِْقسِط شهداء ِللَِّه ولَو علَـى       
أَنفُِسكُم أَِو الْواِلديِن واَألقْـرِبين ِإن      
يكُن غَِنيا أَو فَِقيرا فَاللَّه أَولَى ِبِهمـا        
فَالَ تتِبعواْ الْهـوى أَن تعـِدلُواْ وِإن        

اْ فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبمـا      تلْوواْ أَو تعِرضو  
  }  تعملُونَ خِبيرا 

  )135 آية( النساء سورة            
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  إهداء
   لصدري ، لدربي، ومهجةًلكم يا من كنتم �وراً

  ...إىل من ربيا�ي صغريا 
  ..إىل من أوصا�ي عليهما اخلالق من بعد توحيده 

  ،  رفعة العلم، وحب العطاءوي �بتة الدين،إىل من غرسا بِ
  ...أطال ا عمرمها

 ...إىل إخوتي وأخواتي الكرام

  ...إىل الزوجة الغالية الوفية
  إىل أبنائي األعزاء

إىل جامعة األقصى إدارةرشيدة، وأساتذة أوفياء كرام وزمالء ... 

 رضا ا  طالباً ومنهجا يف حياتهإىل كل من سلك سبيل العلم درباً
 ... األمةأنِشو لُ ثم �صرة الدين ،وع،وتوفيقه

  هدي هذا اجلهد املتواضعأُ
  ... لذاتيكرا�اً �ُعِرفا�اً باجلَميل، و



د  

  
  شكر وتقدير

  

أمحد ا سبحا�ه وتعاىل محداً كثرياً طيباً مباركاً على متكيين من إهنـاء رسـاليت ، وا�طالقـاً مـن العرفـان                       

ىل جــامعيت الغاليــة  اجلامعــة   باجلميــل فإ�ــه ليــسر�ي ويــثلج صــدري أن أتقــدم جبزيــل الــشكر والتقــدير إ        

  .اإلسالمية

يوسف حممود جربـوع ، الـذي قـام باإلشـراف علـى هـذه               . د. وكذلك أتقدم بوافر الشكر والتقدير  إىل أ       

الرسالة ، وتعهدها بالعناية واالهتمام الكبريين ، وكان لتوجيهاته القيمـة ، ومالحظاتـه ، وتعليماتـه ، األثـر          

  .إىل حيز الوجود الكبري يف خروج هذه الرسالة 

محـدي  . سـامل حلــس،  د  . د.أ:  كما وأتقدم بالشكر اجلزيل، ألساتذتي أعـضاء جلنـة النقـاش املـوقرين          

  . زعرب ،  على ما تكبدوه من عناء يف قراءة رساليت وإغنائها مبقرتحاهتم القيمة

محدي .أكرم محاد ، د.د:  وبفائق االحرتام أشكر األساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيم االستبا�ة ، وهم 

علـي  .سـامل حلـس ،   د   . د. �ـضال عبـد ا  ،  أ        .�افذ بركات ، د   . ماجد الفرا  ، د      . زعـرب ، د  

  .يوسف جربوع . د. شاهني ، أ



ه  

وأخــرياً ولــيس آخــراً، مــن ال يــشكر النــاس ال يــشكر ا ، لــذلك أتقــدم بــأمسى معــا�ي الــشكر والعرفــان   

  .هم ا عين كل خري ايل املساعدة واملشورة إلمتام هذه الرسالة ، فجزوالتقدير، لكل من ساهم ، وقدم 

ويف النهاية ، آمل من ا العلي القدير، أن يكون هذا العمل املتواضع مثرة طيبة �اضجة مفيدة ، وأن يكون            

ألجيــال يف لبنــة أساســية يف البنــاء املكــون للمعرفــة اإل�ــسا�ية املفيــدة والنافعــة ،  الــذي �تمنــى ألبنائنــا وا   

  . احلاضر واملستقبل أن تعلي هذا  البناء ، وتزيد يف علوه إىل أن يصل شاهق السماء

 



و  
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  الصفحة  الموضوع

  ب  أيه قرآنية
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  و  قائمة المحتويات
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  27  المقدمة

  27  ماهية التدقيق الداخلي:أوالً
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  67  المعايير المنظمة لعمل وممارسات أجهزة التدقيق الداخلي:خامساً
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  73  عينة ومجتمع الدراسة: ثانياً
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ل  

   الدراسة بالعربيةصـملخ

  
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية أداء أجهزة التـدقيق الـداخلي فـي                

الفلسطينية، وذلك من خالل التعرف على مدى التزام أجهزة التدقيق الـداخلي فـي              الجامعات  

  .الجامعات بالمعايير الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين 

ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد اعتمدت الدارسة على البيانات األولية           

) 16(، وقد وزعـت      ارسة وأهدافها  تتناسب مع موضوع الد    ستبانها حيث صممت     , والثانوية

نسخة منها على جميع العاملين في وحدات التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في قطاع              

 سلوبأ، وقد اعتمدت الدراسة على      %94استبانه أي ما نسبته     ) 15( وتم استرداد عدد      , غزه

  .ار فرضياتها واختب , التحليل اإلحصائي الوصفي لوصف وتحليل متغيرات الدراسة

  : من النتائج من بينهاةوقد توصلت الدراسة إلى مجموع 

 المعرفة الكافية بمعايير التـدقيق الـداخلي      , ن يمتلكون بصوره متوسطة   المدققون الداخليو  -

  .الدولية الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين

لهيكـل  اعلـى   وجود خطة تنظيمه بالجامعات الفلسطينية توضح موقع دائـرة التـدقيق             -

, األهـداف   (  بدقـة     وكذلك فان وثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات محـدده         , التنظيمي

 . ) والمسؤوليات,  والصالحيات

يساهم وجود مؤهل علمي متخصص في مجال الرقابة والتدقيق في زيادة فاعليه العـاملين               -

  .بالتدقيق الداخلي

  

  



م  

 :التوصيات منها من ة مجموع ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلىفي

شهادات مهنية متخصصة   على   مدققين داخليين حاصلين     ستقطابابضرورة قيام الجامعات     -

ـ              ,في حقل التدقيق الداخلي    ه ذ أو إيفاد المدققين لديهم في دورات للحصول علـى مثـل ه

  .الشهادات

  في مجال  ا الجامعات األسبق تأسيسً   ة االستفادة من خبر   علىحث الجامعات حديثة التأسيس      -

 وتدقيق وتنميط أنشطة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلـسطينية مـع             , التدقيق الداخلي 

  .ةمراعاة الخصوصية التي تتمتع بها كل جامع

 معايير التدقيق الـداخلي الدوليـة       علىعطاء دورات تدريبيه للمدققين الداخليين للتعرف       إ -

  .الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين

وية لوحدة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية  مبنية على أساس           يجب إعداد خطة سن    -

 .تعميم المخاطر
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Abstract  

  
This study aims to identify to what extend the effectiveness of the 

internal auditing organs performance is applied in the Palestinian 

universities, by identifying the extend of adherence of the internal 

auditing organs in the universities with the criteria issued by the Internal 

Auditors Council. To achieve the objectives of the study and test the 

hypotheses ,  the study depended on  the primary and secondary data , and 

the  questionnaire has been designed to suit  the subject and objectives of 

the study, (16) copies were distributed to all employees in the internal 

auditing  units in the Palestinian universities in Gaza Strip, and  (15) 

Questionnaires have been received which equal to 94%   The study 

depended on the descriptive statistical analysis method to describe and 

analyze the study variables and test its hypotheses. 

  

The study has got several outcomes, including: 

- Internal auditors have intermediate knowledge in the International 

internal auditing criteria which issued by the Internal Auditors Council.  
 

- The existence of organized plan in the Palestinian universities, showing 

the position of the Auditing Department on the organizational structure as 

well as the internal auditing document in the universities identifying with 

accuracy the (objectives, powers and responsibilities). 
  

- The existence of specialist scientific qualification in the controlling and 

auditing field contribute in increasing the effectiveness of internal 

auditing staff. 

  



س  

In the light of the study  results ,there are a set of recommendations 

including: 

           

- The need for the universities to bring in internal auditors who hold 

specialist professional certification in the internal auditing field or to 

dispatch their auditors to have courses to get such certificates.  

- Motivating of the  newly established universities to benefit from the 

experience of  earlier universities  in the internal auditing field and  to 

standardize the internal auditing services in the Palestinian  universities, 

taking into account the privacy enjoyed by each university. 

- To give training courses for internal auditors to identify the 

international   internal auditing criteria which issued by Internal Auditors 

 Council.                      

-  The    necessity of preparing an annual plan for the Internal Auditing 

Unit in the Palestinian Universities based on the circulation of risk. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة

  

  -:المقدمة: أوالً

        اتعتبر الجامعات من المنظمات غير الربحية التي تلعب دور فـي حيـاة الـشعوب       ا حيوي 

واألجيال، لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى فاعلية نظـام الرقابـة الداخليـة فـي                  

ت الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية، بما يحقق األهداف المالية واإلداريـة              الجامعا

  و  المرجوة منه، ومساعدة إدارة الجامعة على تحقيق أهدافها من خالل مـنهج واضـح ومحـدد               

 صارم ومتين، لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة وعملية السيطرة والتحكم، األمر الذي            

يتطلب اعتماد معايير تدقيق داخلية متعارف عليها، تساعد في تنفيذ أنشطة دائرة التدقيق الداخلي،              

وقيامها بالمهام والوظائف المناطة بها بفاعلية، وكشف أي تجاوزات في تطبيق األنظمـة الماليـة               

، 2005حلة،  الرحا(واإلدارية، وتقديم أي استشارات أو توصيات إلى إدارة الجامعة في هذا المجال           

  ).59ص

إن التوسع الهائل في التعليم العالي سواء الرسمي أو الخاص في فلسطين وما ينعكس علـى                

 التعليمي  واالنفتاحالبعد االقتصادي من خالل حجم المال المستثمر في هذا المجال، وضوء العولمة             

األعداد المتزايدة للطلبة   على مستوى العالم، وزيادة تنوع وتعقيد العمليات اإلدارية والمالية بسبب           

وما تقدمه الجامعات لهؤالء الطلبة من اإلعفاءات من الرسوم الدراسـية والقـروض، والبعثـات               

الدراسية، وفتح تخصصات جديدة في كافة المجاالت، برزت حاجة اإلدارة إلى إيجاد أجهزة تدقيق              

لى التأكد من تفعيل أنظمـة      داخلية ترتبط بأعلى مستوى في الهيكل التنظيمي في الجامعة، تعمل ع          

التدقيق الداخلية وتوفير المعلومات الالزمة إلدارة الجامعة لتحسين أدائها، بما يكفل ضمان تطبيق             
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األنظمة اإلدارية والمالية التي تساعد على إستغالل الموارد المتاحة بفاعلية، وتضمن اسـتمرارها             

  . المجتمعوتميزها في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية وخدمة

 الخطـة  -:علـى أنهـا  الرقابة الداخليـة  وعرف المجمع األمريكي للمحاسبين القانونيين      

التنظيمية وكل ما يرتبط بها من وسائل وإجراءات يتبناها المشروع للمحافظـة علـى األصـول،                

 عليها، وتنمية كفاءة العمل وتـشجيع إتبـاع الـسياسات           االعتمادواختبار دقة الحسابات، ودرجة     

  .دارية الموضوعةاإل

وقد رسخت أهمية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بالمعيار الثاني مـن مجموعـة معـايير               

العمل الميداني كجزء من معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما، والصادرة عن مجلس معايير التدقيق              

 المدقق علـى    المنبثق عن المجمع األمريكي للمحاسبيين القانونيين، والذي أوجب ضرورة حصول         

 عليها في تحديد طبيعة     االعتمادفهم كافي ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية، وتقييمها لتحديد درجة          

  . توقيت نطاق الفحوصات الجوهرية للحسابات والمستندات

ويعتبر التدقيق الداخلي نوعا من اإلجراءات الرقابية يتم من خاللها فحص وتقيـيم كفـاءة               

ـ 1996،  ونالصبان وآخر (قابية األخرى   وكفاية اإلجراءات الر   ، لهذا اعتبـر الـبعض      )27، ص

التدقيق الداخلي بؤرة التركيز في هيكل الرقابة الذي ينهض بمسئولية التحقق من قدرة بقية أدوات               

 االلتزامـات الرقابة على الحماية المادية لألصول، والتأكد من سالمة البيانات الماليـة وتـشجيع              

مجاهـد،  ( بالسياسات اإلداريـة، ورفـع الكفـاءة التـشغيلية           االلتزاموتشجيع  بالسياسات المالية،   

  ).203،صـ2004

وتلعب اإلدارة دورا حيويا في فاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية كركيزة حيويـة فـي               

بيان المركز المالي للمنشأة الربحية، وغير الربحية، من خالل النظم المالية واإلدارية الفعالة بمـا               
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عمل على تفعيل كل الطاقات بشكل يؤدي إلى إنتاج ما هو أمثل بجهود وتكاليف معقولـة، ممـا                  ي

  ).188 صـ-155، صـ2002جربوع، . (يحقق فاعلية وكفاءة عالية

  -:مشكلة الدراسة: ثانياً

أدت الزيادة في تنوع وتعقيد العمليات المالية وخصوصا في ظل توسع أنـشطة الجامعـات               

ة والضغوط التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني إلى تخفـيض أو اإلبقـاء             وزيادة إعداد الطلب  

على الرسوم الجامعية كما هي دون وجود زيادة، وهذا يتطلب أن تكون أوجـه اإلنفـاق ضـمن                  

  .الخطط والسياسات المالية واإلدارية المقررة

 فاعلية أجهـزة التـدقيق فـي الجامعـات        ما مدى   : والسؤال الرئيسي للمشكلة هو    

 ومن هذا السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة        ؟ الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية      

  :التالية

ما مدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها بما              .1

 ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية؟

ع دائرة التـدقيق الـداخلي فـي الهيكـل     ما مدى اختالف نوع وعمر الجامعة، وموق   .2

التنظيمي لها، وتأثير ذلك على فاعلية أداء أجهزة التدقيق الـداخلي فـي الجامعـات               

 الفلسطينية؟

ما هو تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة إلنجاح أجهـزة              .3

ء تلـك األجهـزة فـي       التدقيق الداخلي؟ وما هو تأثير تلك العوامل على فاعليـة أدا          

 الجامعات الفلسطينية؟
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  -:أهمية الدراسة: ثالثاً

  -: أهمهاتنبع أهمية الدراسة من عدة أمور

م إلدارة الجامعات في كـون الموضـوع هـو أداة إدارة             إن الموضوع حيوي ومه    :األول

 تحقيقهـا   الجامعات في الرقابة على حسن اإللتزام والتنفيذ للسياسات المالية واإلدارية، من خـالل            

لوظيفة التدقيق لتلك األعمال، كما أن مخرجات ونتائج أعمال جهاز التدقيق الداخلي عبـارة عـن                

تغذية راجعة إلدارة الجامعات ضمن التحقق من تنفيذ الـسياسات واإلجـراءات الفعليـة لـألداء                

  .اإلداري والمالي

ورة إلتـزام المـدققين      ضرورة تعزيز تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية، وضر        :الثاني

الداخليين بها وتطبيقها من أجل الوصول إلى نتائج صحيحة تساعد في إتخاذ قرارات إدارية ومالية               

  .سليمة

 تسعى للتعرف على المؤهالت العلمية والعملية للمدققين الداخليين فـي الجامعـات             :الثالث

، ومن المتوقع أن تـساعد نتـائج        الفلسطينية بما يكفل ضمان فاعلية أداء أجهزة التدقيق الداخلي          

الدراسة وتوصياتها إدارة الجامعات الفلسطينية إلى زيادة فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي وتحـسين             

  .أدائها وتعظيم المنافع المتحققة من التدقيق الداخلي

  -:أهداف الدراسة: رابعاً

الداخلي في الجامعات   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية أداء أجهزة التدقيق            

  :الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية وذلك من خالل التعرف على

دراسة وتقييم مدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في ظل معـايير               .1

 .التدقيق الداخلي الدولية
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اخلي في الهيكل التنظيمي لها     دراسة مدى تأثير نوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق الد          .2

 .على مدى اإللتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية

دارسة وتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الجامعات الفلسطينية فـي التأكـد بـأن                 .3

العاملين في الجامعات ملتزمين بتنفيذ السياسات التي وضعتها اإلدارة، ووضع األشـخاص            

 .ة العلمية والعملية في األماكن المناسبة مع التحديد الواضح للصالحياتذات الكفاء

دراسة مدى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى فاعلية أجهزة الرقابة الداخلية فـي                .4

أحكام الرقابة على أداء الجامعات في ضوء معايير التدقيق الداخلي الدولية يعزي للجنس أو              

  .لخبرة والمرتبة الوظيفيةالمؤهل العلمي أو سنوات ا

  -:فرضيات الدراسة: خامساً

  :اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضيات التالية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي فـي              : الفرضية األولى 

 .مع معايير التدقيق الداخلي الدوليةالجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين ما ينسجم 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي       تأثر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين     ال  : الفرضية الثانية 

في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي             

 .لدوليةوبين ما ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي ا

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير الكفاءة والفاعلية العلمية والعملية            : الفرضية الثالثة 

على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبين ما ينسجم مع             

 .معايير التدقيق الداخلي الدولية
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 داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي          توجد فروق ذات  ال  : الفرضية الرابعة 

 يعزي للجنس أو المؤهل العلمـي أو لـسنوات           الفلسطينية في أحكام الرقابة على أداء الجامعات     

  a: 0.05الخبرة أو للمرتبة الوظيفية عند مستوى ثقة 

  -:منهجية الدراسة: سادساً

 -:مصادر معلومات الدراسة  -أ 

انات الدراسة من خالل استبانة موزعة علـى أفـراد عينـة             تم جمع بي   :مصادر أولية  .1

 .الدراسة

 وتم ذلك من خالل المسح المكتبي، الدراسـات الـسابقة، والـدوريات             :مصادر ثانوية  .2

 .والمراجع وشبكة اإلنترنت

  -:المنهجية والتحليل  -ب  

 قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذلـك اسـتنادا إلـى الطبيعـة االجتماعيـة               

واالقتصادية لموضوع البحث ، حيث تم إجراء دراسة مكتبية استعرض فيها الباحث أهم مـا               

يمكن الحصول عليه من دراسات سابقة حول موضوع التدقيق الداخلي واإلسـتعانة بالكتـب              

والمجالت العلمية وشبكة اإلنترنت ، كما قام بجمع المعلومات المطلوبة مـن واقـع التـدقيق                

 من خالل استبانه تم توزيعها على جميع وحدات التـدقيق الـداخلي فـي               الداخلي في فلسطين  

وتم االعتماد فى تحليل البيانات على المنهج الوصفى التحليلى  ، كما تم  .الجامعات الفلسطينية

 spssاستخدام اإلختبارات اإلحصائية الالزمة و تم تحليـل البيانـات باسـتخدام البرنـامج                 

االسلوب االحصائى الوصفى المتمثل في حساب النسبة المئويـة         اإلحصائي حيث تم استخدام     

والتكرارات واختبار ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة  و معامل ارتباط سـبيرمان               

لقياس صدق الفقرات و معادلة سبيرمان براون للثبات  و اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين               
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تبار مان وتني لمعرفة الفرق بين وسطي عينتين مستقلتين         وسيط الفقرة والوسيط المحايد  واخ     

  .و اختبار كروسكال واالس لمعرفة الفروق بين وسيطات ثالث عينات فأكثر 

  -:مجتمع الدراسة: سابعاً

 مجتمع الدراسة جميع وحدات التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة             يشمل

فرداً أي بنسبة   ) 15(يع أفراد مجتمع الدراسة، استجاب منهم       استبانة على جم  ) 16(حيث تم توزيع    

جامعتين عامتين، وواحدة خاصة، ولم يتم توزيع أي        و ،موزعين على جامعتين حكوميتين     % 94

استبانة على جامعتين خاصتين حديثتي التأسيس بسب عدم وجود وحدة تدقيق داخلي فيها، ونظرا              

استخدام أسلوب المسح الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة        لصغر حجم مجتمع الدراسة قام الباحث ب      

  .سواء كانت رقابة إدارية أو مالية

  -:الدراسات السابقة: ثامناً

  :الدراسات العربية: أوال

التي قامت بها الدكتورة سناء بدران في جمهورية مصر العربيـة           ) 1994بدران،  (دراسة   .1

والتـي هـدفت إلـى      "  دراسة تطبيقية  –اخلية  تحليل العائد والتكلفة للمراجعة الد    "بعنوان  

عرض أهم االتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية واستكشاف مدى متابعتها فـي بيئـة              

التي تقدمها وحدات المراجعة الداخلية في      األعمال المصرية واستكشاف الوظائف والخدمات      

الداخلية من حيـث    جمهورية مصر العربية وجودتها وفحص مدى استقاللية قسم المراجعة          

تبعيته في الهيكل التنظيمي، وكذلك استهدفت الدراسة تقديم دليل عملي بالعائد الذي يمكن أن              

 يحققه قسم المراجعة إذا تمتع باإلستقالل الكافي وفق مفهوم حديث وقد تناولـت الدراسـة              

 وتناولت  تطور المراجعة الداخلية في المفهوم واألهداف ومجاالت العمل للمراجعة الداخلية         

كذلك أهمية استقالل قسم المراجعة الداخلية وأهمية تبعية هذا القسم إلى اإلدارة العليا ولجنة              
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التدقيق وتعزيز مكانته في الهيكل التنظيمي، وقد أوضحت نتائجها أن خـدمات المراجعـة              

خلية وقد  الداخلية يكاد يقتصر دورها على النواحي المالية والمحاسبية وتقييم نظم الرقابة الدا           

استنتجت الدراسة أن السبب في ذلك يعود لتبعية قسم المراجعة لإلدارة المالية وعدم تمتعـه      

باإلستقالل الكافي لتحقيق الوظائف الحديثة للمراجعة الداخلية وأوضحت الدراسة عدم وجود           

لجنة مراجعة في معظم الشركات المصرية كما أوضحت الدراسة عدم أخذ اإلدارة العليـا              

ركات المصرية في الغالب لتوصيات قسم المراجعة الداخلية في مجاالت تقييم الكفـاءة             للش

االقتصادية واإلدارية وفعالية العمليات واألنشطة كما خلصت الدراسـة الميدانيـة إلـى أن              

العائد المتحقق من تطبيق المفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية يفـوق تكلفـة وجـود قـسم                

  .متخصص في المنشأة

 

والمعلومـات فـي    واقع نظـم الرقابـة       "-:بعنوان) 1996الفرحان والطراونة،   (دارسة   .2

 وهدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى تـوفر       ).دراسة تحليلية مقارنة  ( ،  "المؤسسات األردنية 

نظم الرقابة والمعلومات في مؤسسات القطاع العام والخاص في األردن ومدى مساهمة هذه             

 -:توقع منها، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاالنظم في تحقيق ما هو م

قلة اهتمام مؤسسات القطاع العام بنظم الرقابة والمعلومات وانخفاض درجة تحقيـق             •

 .هذه النظم ألهدافها بهذه المؤسسات

اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بنظم الرقابة والمعلومات بـشكل أدى إلـى زيـادة               •

 .هدافهامساهمتها في تحقيق أ

 .ضرورة زيادة اهتمام مؤسسات القطاع العام بنظم الرقابة والمعلومات •

 .وجود عالقة معنوية بين درجة توفر النظم وقدرتها على تحقيق أهدافها •
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 وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام مؤسسات القطاع العام بنظم الرقابة والمعلومات،           

  .ة اهتمامها بهذه النظموعلى مؤسسات القطاع الخاص أن ترفع من نسب

 

م نظام الرقابة الداخلية للتسهيالت المباشرة      يتقي: "بعنوان) 2000ظاهر و األدغم،    (دراسة   .3

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم درجـة متانـة         : ، دراسة ميدانية  "في البنوك التجارية األردنية   

نيـة وأظهـرت نتـائج      نظام الرقابة الداخلية للتسهيالت المباشرة في البنوك التجارية األرد        

الدراسة أن درجة متانة نظام الرقابة الداخلية للتسهيالت المباشرة فـي البنـوك التجاريـة               

األردنية تعتبر جيدة، وأن الرقابة المحاسبية المتوفرة لدى البنوك التجارية األردنية هي أكثر             

تجاريـة اإلداريـة     وأظهرت النتائج أن البنوك ال     الداريةقوة ومتانة إلى حد ما من الرقابة ا       

تختلف فيما بينها إذ يوجد فروق ذو داللة إحصائية بشأن درجة المتانة والكفاية والفاعليـة               

 %).99.9(لنظام الرقابة الداخلية للتسهيالت المصرفية المباشرة، عند مستوى ثقة 

 

 مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في أحكام الرقابة على        "بعنوان  ) 2003عايش،  (دراسة   .4

". في غزة في ضوء معايير المراجعة الدوليـة       ) األنروا(أداء أنشطة وكالة الغوث الدولية      

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في أحكام الرقابة على أنشطة               

في غزة ومدى توافقه على متطلبات معـايير المراجعـة الدوليـة،            ) األنروا(وكالة الغوث   

سة وتقييم مدى فاعلية هذا النظام في تحقيق األهداف المالية واإلداريـة للرقابـة              وكذلك درا 

 -:الداخلية الفعالة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
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بوجـه عـام    ) األنـروا (يعتبر نظام الرقابة الداخلية المطبق في وكالة الغوث الدولية           •

أداء أنشطتها ويعمل وفق معايير المراجعـة       نظاما فعاال نسبيا في أحكام الرقابة على        

 .الدولية

يساهم نظام الرقابة الداخلية بوكالة الغوث في تـوفير الحمايـة الالزمـة لألصـول                •

 وبدرجة كبيرة نـسبيا وفـي        والضياع وممتلكات الوكالة من العبث وسوء االستخدام     

عتماد عليها في   إظهار البيانات المالية المحاسبية بشكل صادق وعادل بما يمكن من اإل          

 .عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارت بدرجة مقبولة

على زيادة كفاءة وتقليل اإلسراف     ) األنروا(يشجع نظام الرقابة الداخلية بوكالة الغوث        •

في أداء الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وكذلك تشجيع العاملين بها على اإللتـزام بتنفيـذ               

 .السياسات التي وضعتها اإلدارة

هناك درجة من عدم الثقة لدى بعض المبحوثين في مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية               •

ألسباب متعددة منها المحسوبية وعدم النزاهة وعدم الشفافية لدى بعض القائمين على            

 .تطبيق نظام الرقابة الداخلية في المستويات اإلدارية ذات التأثير في اتخاذ القرارات

 

هـدفت  ". م منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي      ييتق: " بعنوان )2003حماد،  (دراسة   .5

هذه الدراسة إلى تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خالل دراسة وتحليـل               

خصائص النظام الرقابي الفعال ووسائل تطبيقه لمعرفة مدى انطباق هذه الخصائص علـى             

ثم تحليل العوامل التي يمكن أن تحد مـن كفـاءة           عناصر النظام الرقابي الفلسطيني، ومن      

وفاعلية النظام الرقابي الحكومي لتحديد وسائل وسبل تالفيها، وإمكانية تحسينها وتطويرهـا            

بما تخدم العمل الرقابي، واستخالص أهم المؤثرات الرقابية الواجب تضمينها لنظام الرقابة            
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التي يمكن أن تسهم في تحـسين فاعليـة        المالية في فلسطين، وتقديم المضامين والتوصيات       

الرقابة المالية وزيادة كفاءة النظام الرقابي الفلسطيني بصورة خاصة والحكـومي بـصورة             

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. عامة

ضعف كفاءة وفاعلية العمل الرقابي، وعدم تطبيق ضوابط رقابية هامة نتيجة وجـود              •

ات والتي تعود إلى أسباب سياسية واقتصادية وتشريعية وتنظيميـة          العديد من المعلوم  

 .وإدارية، وجود اإلحتالل وضعف السلطة التشريعية

ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية في مؤسسات السلطة الفلسطينية للعديد            •

 .من األسباب المرتبطة بالقيادة العليا

 .طة وعدم استقالليتهاتبعية هيئة الرقابة العامة لرئيس السل •

 

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف      "بعنوان  ) 2003العمري وعبد الغني،    (دراسة   .6

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مـدى تطبيـق          ". عليها في البنوك التجارية اليمنية        

عالقة بين ذلـك  معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية وقياس ال      

المدى من التطبيق وكل من حجم البنك والمتغيرات الشخصية للمدقق الـداخلي، والتعـرف              

على المعوقات التي تمنع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنيـة، وقـد               

 -:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ق الداخلي المتعارف عليها في البنـوك       وجود ضعف وقصور في تطبيق معايير التدقي       •

 .التجارية اليمنية
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عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى تطبيـق معـايير التـدقيق الـداخلي                 •

المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية، وحجم البنك وكذلك المتغيرات الشخصية           

 .للمدقق الداخلي

 التدقيق الداخلي في البنـوك التجاريـة        أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير       •

 .اليمنية هي عدم وجود إلتزام قانوني بتطبيق هذه المعايير

وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام اإلدارة العليا بدعم إستقالل المدقق الداخلي وضرورة            

تأسيس لجان تدقيق في البنوك اليمنية وكذلك سرعة تأسيس جمعية مهنية تضمن حمايـة              

  .الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهمإستقاللهم و

 

مدى التزام مدققي الحـسابات الخـارجيين بدراسـة         : "بعنوان) 2004الكحلوت،  (دراسة   .7

هدفت الدراسة إلى   ". وتقويم نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين         

لبنوك التجارية فـي     نظام الرقابة الداخلية في ا      بفحص تحديد مدى التزام المراجع الخارجي    

فلسطين، وذلك من خالل تحليل مفهوم نظام الرقابة الداخلية ومقوماتها ومراحل تطويرهـا،             

 -:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها. وأقسامها المختلفة

هناك التزاما من قبل المراجعين تجاه دراسة وتقويم نظام الرقابة المحاسبية بـصورة              •

التزامه بدراسة وتقويم نظام الضبط الداخلي ونظام الرقابة اإلداريـة          أكبر من درجة    

وخاصة فيما يتعلق بدراسة الضوابط المتعلقة بأنظمـة الحاسـوب وأنظمـة األمـان              

 .المستخدمة في كافة البرامج المحوسبة

إن هناك مسئولية ملقاة على عاتق المدقق الخارجي تجاه دراسة وتقييم نظام الرقابـة               •

 .للبنوك التجاريةالداخلية 
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، و دراسـة    "واقع الرقابة الداخلية في القطاع الحكـومي      : "بعنوان) 2004كالب،  (دراسة   .8

هدفت هذه الدراسـة إلـى      . ميدانية على وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة        

تشخيص واقع الرقابة الداخلية بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك للتعـرف علـى             

 -:باب الضعف اإلداري الحكومي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هيأس

تعتبر الرقابة الداخلية األساس الذي يجب التزكية عليه واإلهتمام به باعتبارها الركيزة             •

 .األساسية ألعمال أي تنظيم سواء كان حكوميا أو خاصا

وجوهرية باعتبـاره القطـاع     تكتسب الرقابة الداخلية بالقطاع الحكومي أهمية خاصة         •

 .المؤثر على مجمل قطاعات الدولة وسببا رئيسيا من أسباب تطورها

تمثل المقومات اإلدارية والمالية األساسية للرقابة الداخلية الحد األدنى الالزم تـوفره             •

لضمان وجود تطبيق نظم رقابة داخلية جيدة وسليمة بوزارات السلطة تحقق األهداف            

 .المنوطة بها

 ضعف نظام الرقابة الداخلية بوزارات السلطة الفلسطينية يرجع بشكل أساسي إلى            إن •

عدم توفر أغلب المقومات اإلدارية والمالية األساسية للرقابـة الداخليـة بـالوزارات             

الفلسطينية إضافة إلى ضعف جوانب إجراءات تطبيق ما هـو موجـود مـن هـذه                

 .المقومات األساسية

واإلداري وسوء اإلدارة، وضعف األداء العـام بـوزارات         إن ظواهر التسيب المالي      •

 .السلطة الفلسطينية يعزي بشكل أساسي إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية فيها
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يساعد ضعف نظم الرقابة الداخلية بوزارات السلطة الفلسطينية في وجـود وتفـشي              •

يـا حـسب    العديد من الظواهر السلبية التي اتسم بها أداء السلطة وهي مرتبـة تنازل            

 -:حدوثها كما يلي

 .التضخم الوظيفي والترهل اإلداري )1

 .غياب الشفافية وضعف إطار المحاسبة والمساءلة )2

 .التسيب اإلداري وانخفاض اإلنتاجية )3

 .ارتفاع تكلفة الخدمات العامة )4

 .ضعف الثقة في البيانات والمعلومات الصادرة )5

 .التسيب المالي وإهدار المال العام )6

 

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنيـة        : "بعنوان) 2005 الرحاحلة،(دراسة   .9

، وهدفت هـذه الدراسـة إلـى        "الرسمية والخاصة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية       

التعرف على مدى فاعلية أداء أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعـات الرسـمية والخاصـة               

ى التزام أجهزة التدقيق الداخلي فـي الجامعـات         األردنية، وذلك من خالل التعرف على مد      

الرسمية والخاصة بالمعايير الصادرة عن معهد المدققين الداخليين في عملها، وتأثير العوامل            

المتعلقة والعوامل الشخصية للعاملين على مدى االلتزام بتطبيق المعايير الدوليـة وتناولـت             

ردنية الرسمية والخاصة باعتبارها أداة اإلدارة      أهمية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات األ      

وتوصـلت  . في الرقابة على حسن سير األعمال اإلدارية والمالية حسب الخطط المرسومة          

الدراسة إلى أن الجامعات األردنية تلتزم بمعايير التدقيق الداخلي الدولية كمـا أن العوامـل               

ألداء بسبب التجانس، وقـد كـان لعمـر         المتعلقة بأفراد العينة ليس لها تأثير على فاعلية ا        
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الجامعة دون غيره من العوامل أثر على فاعلية أداء التدقيق الـداخلي وأوصـت الدراسـة                

بضرورة أال يتركز نشاط التدقيق الداخلي على األمور المالية فقط، بل ضرورة أن يـشمل               

خرجـات الجامعـة    تدقيقا لألمور اإلدارية بنفس الدرجة والقوة والتركيز بما يضمن جودة م          

وأيضا ضرورة قيام الجامعة باستقطاب مدققين داخليين حاصـلين علـى شـهادات مهنيـة      

وبضرورة تبادل الخبرة والمعرفة بين     . متخصصة في حقل التدقيق الداخلي المالي واإلداري      

 .الجامعات في مجال التدقيق الداخلي

 

 فـي ضـبط     دقيق الـداخلي  التمجاالت مساهمة وظيفة    : " بعنوان) 2005جربوع،  (دراسة   .10

وهدفت هـذه الدراسـة    " بالجامعة اإلسالمية في غزة بدولة فلسطين     األداء المالي واإلداري    

إلى تحديد مجاالت مساهمة وظيفة المراجعة الداخلية فـي ضـبط األداء المـالي واإلداري               

نات فلسطين، ولتحقيق أهداف الدارسة تم تصميم ثالث اسـتبيا        -بالجامعة اإلسالمية في غزة   

وزعت على موظفي اإلدارة المالية والمدققين الداخليين بالجامعة وقد خلصت الدراسة إلـى             

أن المجاالت التي يساهم فيها المراجع الداخلي هي تحديد احتياجات الجامعة من الخـدمات              

المالية واإلدارية واإلستشارية المتعلقة بمجال الرقابة، وكذلك المساهمة فـي الكـشف عـن            

وة والضعف في األعمال المطلوبة وإنجازهـا وكـشف اإلنحرافـات والعجـز             مواطن الق 

والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعة، وأنه يلعب دورا هاما في مرحلتي البحـث               

والتشخيص ودراسة البدائل والمساهمة فـي حـل المـشكالت وتحليـل وتـصميم الـنظم                

 .واإلجراءات
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ـ    : "بعنوان) 2006أبو ماضي،   ( دراسة   .11  ةمدى فاعلية أساليب الرقابة في المؤسسات العام

، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعليـة أسـاليب الرقابـة               "في قطاع غزة  

المستخدمة في المؤسسات العامة بقطاع غزة، وقد كانت مشكلة البحث تتمثل في تحديد مدى              

الدراسة تقييم مدى فاعلية أسـاليب      فاعلية، ومهنية أساليب الرقابة، كما كان من أهداف هذه          

الرقابة في المؤسسات العامة بقطاع غزة، وذلك من خالل مدى التزام المؤسـسات العامـة               

كما هدفت  . بتوصيات الهيئات الرقابية، وتطبيق المؤسسات العامة لألساليب الرقابية المختلفة        

دائها ألهـدافها، وهـل     الدراسة إلى التعرف على األساليب المستخدمة في الرقابة، ومدى أ         

األساليب المستخدمة مناسبة للعمل أم ال، وتحديد العوائق التي تعتـرض عمليـة الرقابـة،               

وكيفية التغلب على هذه العوائق في المؤسسات العامة، وذلك من خـالل تطـوير الكـوادر           

وقد توصل الباحث إلـى     . اإلدارية في هذه المؤسسات ونشر الوعي المؤسسي في المجتمع        

ديد من النتائج والتي منها وجود ارتباط بين تطبيق أساليب الرقابة في المؤسسات العامة،              الع

وعليه فقد توصل الباحث إلى العديد مـن التوصـيات          . وعملية التطوير في هذه المؤسسات    

ومنها تطوير القوى البشرية من خالل التدريب، وتفعيل دور بعض المؤسـسات الرقابيـة،              

 .صالحيات الوظيفية في المؤسسات العامةوالعمل على توضيح ال

  

دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضـبط األداء المـالي          : " بعنوان) 2007المدلل،  (دراسة   .12

دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي سـوق فلـسطين             ( ،"واإلداري

اخلي في تقييم كفـاءة     ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية التدقيق الد        )لألوراق المالية 

وفاعلية اإلدارة في ضبط األداء اإلداري والمالي في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية،            

إن هناك دورا ملموسا لوظيفة التدقيق الداخلي فـي ضـبط األداء اإلداري والمـالي، وأن                
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ثر إيجابيا على   وحدات التدقيق تقوم بدور جيد في تقييم وتقويم نظام الرقابة الداخلية وهذا يؤ            

ضبط األداء اإلداري والمالي بالشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وأنه توجد عالقة بـين             

قيام التدقيق الداخلي بدوره في تقييم ودعم إدارة المخاطر وبين ضبط األداء اإلداري والمالي              

اخلي ليـشمل   بالشركات المساهمة العامة الفلسطينية وهذا يستلزم توسيع نطاق التدقيق الـد          

 .تحديد وتقييم المخاطر ودعم إدارة المخاطر عبر التوصيات والتنبيهات لذلك

 

  -:الدراسات األجنبية

 : بعنوان) Brown ,1983(دراسة  .1

"Independent Auditor Judgment in the Evaluation of Internal Audit 

Function" 

 وجهـة نظـر مـدقق الحـسابات         هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل التي تعتبر هامة من        

الخارجي في تقويمه لوظيفة المدقق الداخلي، وتحديد الفروقات المعنوية في األحكام الشخصية بين             

أكبر أربع منشآت تدقيق حسابات في الواليات المتحدة األمريكية، ومستويات الخبرة داخـل كـل               

والتأهيل العلمي، والموضوعية،   الكفاءة،  : منشأة، وقد اشتملت هذه الدراسة على ستة متغيرات هي        

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحـث        . واالستقاللية، وعمل المدقق السابق، ونوعية األداء     

) 48(نسخة على هذه المنشآت، حيث اشتملت االستبانة علـى          ) 120(بتصميم استبانة وزع منها     

  .حالة تتعلق بالمتغيرات الستة

عامل االستقاللية وعمل المدقق السابق هما أهم العوامـل         وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن       

  .التي يستخدمها مدقق الحسابات الخارجي في الحكم على وظيفة المدقق الداخلي
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 : بعنوان)  Mclemore,1997(دراسة  .2

"A Local Practitioner's Guide to Internal Audit Service" 

ي إدارة المراجعة الداخلية، األول تحول عام تبين هذه الدراسة أنه يوجد اتجاهان حاليان ف

في تركيز المراجعة الداخلية من مراجعة مالية إلى مراجعة العمليات التي تعطي المراجع القدرة 

على تقييم اإللتزام المالي مع اإللتزام بالعمليات، واإلتجاه الثاني هو أن تأخذ المراجعة الداخلية 

  . م بيئة الرقابة الداخلية للمنشأة بمفهوم العمليات واألنظمةدوراً أكثر نشاطا وفعالية في تصمي

  

 :بعنوان) The Institute of  Internal Auditors, 1998(دراسة .3

"Standards for the Professional Practice of Internal Auditors" 

ى قام معهد المراجعين الداخليين بدراسة حول قصور استقالل المراجع الداخلي، حيث يـر            

المعهد أن استقالل المراجع الداخلي يقوم على دعامتين هما المركز التنظيمي بحيث يكون لمـدير               

المراجعة الداخلية خط اتصال مباشر مع مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة، والموضوعية بحيـث              

  .يكون المراجع الداخلي مستقال عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها

 

 :عنوانب) Forrest, 1999(دراسة  .4

"The Internal Audit and Activity Based Management" 

 أن المؤسسات الناجحة قد أدركت أن تحديد مـسئوليات إدارة المراجعـة             بينت هذه الدراسة  

الداخلية في مجالي التقارير المالية وااللتزام بالتشريعات واألنظمة القانونية هو مدخل أصبح قديما             

هذه المنشآت نطاق المراجعة الداخلية ليشمل مراجعـة العمليـات،          ومهجورا، ومن ثم فقد وسعت      

  .االستشارات، اقتراحات، تحسين العمليات، وذلك كوسائل لزيادة العائد
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 -:بعنوان) Swanson,1999(دراسة  .5

" Internal controls: Tools, not hoops " strategic finance" 

داة إدارية في الواليات المتحـدة األمريكيـة،        يناقش هذا البحث استخدام الرقابة الداخلية كأ      

ويحاول تصحيح نظرة العاملين بقطاع األعمال إلى الرقابة الداخلية بأنها أطواق وحواجز يتعـين              

عليهم تخطيها، وتوضيح أنها أداة إدارية تساعدهم على تنفيذ األعمال حسب ما خطط لها وبالتالي               

أن تبعية الرقابة الداخلية إلى المدير المالي يؤدي على         تحقيق أهداف المؤسسة، وتبين هذه الدراسة       

كد هذه الدراسة   نها أطواق يجب تخطيها، ومن هنا تؤ      تحقيق النظرة الخاطئة إلى الرقابة الداخلية بأ      

على أن الرقابة الداخلية هي مسئولية اإلدارة العليا ويجب أن تتبع لها، وليس للمدير المالي أو أي                 

  .اً أو حاجزاًمالية بما يجعلها وسيلة وإدارة إدارية نافعة وليس طوقشخص تابع لإلدارة ال

  

 -:بعنوان) Smith, jones,  2000(دراسة  .6

" Strengthening Internal controls " 

تناولت هذه الدراسة طرق تدعيم الرقابة الداخلية في المنظمات وأهميتهـا خـصوصا فـي               

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسـة،         مجال منع وكشف األخطاء والغش وسوء اإلدارة،      

إن ضعف الرقابة الداخلية من شأنه أن يترتب عليه نتائج خطيرة وأهمها الـضياع مـن خـالل                  

اإلهمال وعدم االهتمام، واإلسراف الناتج عن القصور في اإلجراءات والنظم والقرارات، وسـوء             

دارة، وانتهت الدراسـة إلـى أن إمكانيـة         االستعمال من خالل المبالغة في اإلجراءات، وسوء اإل       

 ال يـضمن    - على الـورق   -الغش واالحتيال تبقى موجودة، وأن البرنامج الجيد للرقابة الداخلية        

التزام األفراد باإلجراءات الرقابية الموضوعية، وأن فاعلية برنامج الرقابة الداخلية هو مـسئولية             
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لإلدارة وعلى كافة المستويات، فإن نظـام الرقابـة     اإلدارة، لذلك فإن لم تكن هناك مشاركة فعلية         

   .الداخلية لن يكون فعاالً

  

 -:بعنوان) Allegrini, M. D Onza, G,  2003(دراسة  .7

" Internal Auditing and Risk Asseement in large Italian companies: 

an Empirical survey " 

ية ألنـشطة التـدقيق الـداخلي فـي         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المالمح األساس       

  :الشركات اإليطالية الكبرى، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي

تبين هذه الدراسة أن جميع الشركات الكبرى لديها وحدات تدقيق داخلي وأن وحدات التدقيق               •

بات الداخلي الموجودة لدى البنوك وشركات التأمين تم تشكيلها بشكل أساسي إستجابة للمتطل           

  .القانونية

وتبين أن معظم وحدات التدقيق في هذه الشركات صغيرة الحجم ولكن نسبة كبيـرة منهـا                 •

 .تتمتع بقدر معقول من اإلستقاللية حيث أنها غير مرتبطة باإلدارة

تبين أنه يوجد ميل لدى الشركات المرتبطة ببعضها كمجموعة لإلعتماد على شركة تـدقيق               •

 .لتدقيق الداخليواحدة وللحصول على خدمات ا

وتبين من الدراسة أن هناك اهتماما من قبل الشركات الكبرى بالتدقيق التشغيلي وبقدر أقـل                •

 .بتدقيق اإللتزام، وأن الموارد االقتصادية المخصصة للتدقيق المالي قليلة نسبيا

ر مـن   وتبين أنه يوجد اهتمام متزايد بالمنهجية المبنية على تقييم المخاطر وأن تقييم المخاط             •

 . المدخالت األساسية لعملية التخطيط للتدقيق
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 : بعنوان) Kevin, 2003(دراسة  .8

"The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial 

Statement Fraud Prevention" 

بينت هذه الدراسة تأثير هيكل المراجعة الداخلية على االنطبـاع الـسائد لـدى مـستخدمي         

 المالية عن مقدرة وظيفة المراجعة الداخلية على منع حصول غش القـوائم الماليـة فـي         البيانات

الواليات المتحدة األمريكية، وتبين أن االنطباع السائد لـدى هـؤالء المـسئولين هـو أن قيـام                  

           مكنهم مـن تقليـل     المراجعين الداخليين بتوجيه تقاريرهم إلى اإلدارة العليا يجعلهم في مركز ال ي

غش القوائم المالية، وأن توجيه هؤالء المراجعين تقاريرهم إلى مجلس اإلدارة يجعلهم في             حدوث  

لكن الدراسة لم تظهر    ,  المالية  وبالتالي يمكنهم من تقليل حاالت غش القوائم       ،مركز أكبر استقاللية  

لمراجعـة  فروقات في االنطباع السائد عند إمكانية تقليل غش القوائم المالية تعود إلى أن وظيفة ا              

يتم الحصول عليها من داخل الشركة أو من مصدر خارجي، خاصة عندما يتم توجيه التقارير إلى                

  .لجنة المراجعة في الشركة  

 

 : بعنوان) Jantan, et al, 2005(دراسة كال من  .9

" Interal auditing practices and internal control system " 

ستوى التزام الشركات المدرجة في الـسوق المـالي         وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى م      

، وكذلك تحديد إذا    )IIA(الماليزي بمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين          

ما كان اإللتزام بهذه المعايير يؤثر على نظم الرقابة الداخلية في هذه الـشركات، وقـد خلـصت                  

  -:الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

إن مهنية وموضوعية أقسام التدقيق الداخلي في الشركات المدرجة في الـسوق المـاليزي               •

  .لألوراق المالية تؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة نظم الرقابة الداخلية فيها
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إن لنطاق التدقيق الداخلي واألداء المهني في أقسام التدقيق الداخلي تأثيرات علـى سـمات                •

 .ام الرقابة الداخلية وسمات بيئة نظام الرقابة الداخليةاإلتصال واإلعالم الخاص بنظ

إن عملية إدارة قسم التدقيق الداخلي وأداء عمل التدقيق وخطة التدقيق الداخلي والتقرير عن               •

 .عمل التدقيق الداخلي تؤثر بشكل ملحوظ على سمات تقدير المخاطر الخاصة بنظام الرقابة

 

  :سابقةما يميز هذه الدراسة عن الدراسات ال

وحسب إطالع الباحث، ال توجد دراسات سابقة في فلسطين تناولت هذا الموضوع، لذا فمن              

المتوقع أن تمأل هذه الدارسة فراغا، كما نرى أن الدارسات السابقة ركزت على مفهـوم الرقابـة                 

مـل  الداخلية أو ركزت على التدقيق الداخلي في المؤسسات الربحية ولم تأخذ بعين اإلعتبار العوا             

هنا فـإن مـا يميـز هـذه         ، ومن   المؤثرة على فاعلية التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية       

  :الدراسة

 .قطاع غزة، بفلسطين، حسب علم الباحثأنها الدراسة األولى في  .1

أنها تناولت موضوع التدقيق وفاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية معـاً              .2

 .لمعايير الدولية للتدقيق الداخلي كأداة لقياس الفاعليةمن خالل اإللتزام با

أنها تناولت متغيرات تتعلق بكفاءة العاملين في الجامعات وتأثيرها على فاعلية أداء وظيفـة               .3

 .التدقيق الداخلي

أنها تناولت متغيرات مختلفة متعلقة بالجامعة وأجهزة التدقيق الداخلي مثـل نـوع وعمـر                .4

  .لتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للجامعةالجامعة وموقع دائرة ا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري لنظام التدقيق الداخلي
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  الفصـل الثاني

  اإلطار النظري لنظام التدقيق الداخلي

  

  تمهيد

تعتبر الرقابة الداخلية من أهم العوامل التي تساعد المؤسسات سواء كانت ربحية أو غيـر               

دة أدائها، فالمراجع الداخلي يعطي مجلس اإلدارة التأكيد على السياسات التي تـم             ربحية على زيا  

اعتمادها وكذلك على حسن إدارة المؤسسة، حيث يعتبر المحافظ على أموال المؤسـسة وتحقيـق               

من األمور الهامة التي يعتمد عليهـا اسـتمرار أي          دامها عن طريق التدقيق الداخلي، و     كفاءة استخ 

، وظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي كما هو معروف بهدف اكتشاف األخطاء والغـش             منشأة ونموها 

  ).640، ص1999العبادي، (والتالعب 

وزاد الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي بناءاً على اعتماد المدقق الخارجي على عمله، فإذا              

ل ويمكـن االعتمـاد     وجد مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن نظام الرقابة الداخلية قوي وفعا          

عليه ومطبق فإنه يحد من االختبارات ويتوسع في اإلجراءات، ويكون لديه أساس معقول الستخدام              

أسلوب العينة اإلحصائية، إذ أن فحص العمليات المالية بالكامل يعتبر مكلف ويحتاج إلـى وقـت                

  ).155، ص2002جربوع، (طويل وال داعي له طالما أن نظام الرقابة الداخلية قوي 

منـذ الحـرب العالميـة      (والتدقيق الداخلي هو نوع من االنضباط اإلداري الذي تم تطويره           

، من نشاط يتركز أساسا على األمور المالية والمحاسبية إلى أن وصل لكـل المـستويات                )الثانية

حاجة التشغيلية، إن ازدياد حجم الالمركزية بالمنظمات زاد من تعقيد األنشطة والعمليات مما ولد ال             

إليجاد وسائل مراقبة أدت لنمو التدقيق الداخلي المعتمد وجعلها مهنية ومتطورة، وأوجـد أنظمـة               
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وقواعد وتعليمات، وضع معايير دولية لضبط التدقيق والمدققين الداخليين، ويشمل نطاق التـدقيق             

داء لتأديـة   الداخلي فحص وتقييم مدى كفاءة وفاعلية أنظمة التدقيق الداخلي بالمؤسسة، وجودة األ           

  .األنشطة المختلفة

ويشمل هذا الفصل أربع مباحث حيث سيتم في المبحث األول تناول ماهيـة التـدقيق               

الداخلي وأهدافه وأهميته وأنواعه، أما المبحث الثاني فسيتم تناول مقومات نظـام التـدقيق              

ظـام الرقابـة   الداخلي و مسؤولية مدقق الحسابات فيما يخص نظام الرقابة الداخلية وتقييم ن     

الداخلية ومخاطر تقييم نظام الرقابة الداخلية، أما المبحث الثالـث فـسيتم تنـاول معـايير                

المراجعة ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، أما المبحث الرابع واألخير في هذا الفصل فسيتم             

تناول موضوع التدقيق الداخلي في الجامعات من حيث مهام وواجبـات وحـدات التـدقيق               

لداخلي في الجامعات الفلسطينية والمجاالت التي يؤديها قسم التدقيق الداخلي لخدمة العملية            ا

اإلدارية والمالية وخطوات برامج التدقيق والرقابة فـي الجامعـات، وواجبـات المراقـب              

  .الداخلي
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  المبحث األول

  مفهوم وأهمية التدقيق الداخلي

  

  :مقدمة

الهامة إلدارة المؤسسة للتأكد والتحقق من التزام الوحدات        يعتبر التدقيق الداخلي من الوسائل      

اإلدارية فيها بالسياسات المالية واإلدارية والتشريعات واألنظمة الماليـة واإلداريـة والـسياسات             

العامة المتبعة فيها، ومن المسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة المنشأة، إقامة نظام سليم للتـدقيق                

افظة على هذا النظام والتأكد من سالمة تطبيقه، فبغض النظر عن الـضرورة             الداخلي وكذلك المح  

العملية لمثل هذا النظام لكي تؤدي المؤسسة أعمالها بطريقة سليمة وبكفاءة، فإن هنـاك التزامـا                

قانونيا يقع على عاتق المؤسسة إلقامة نظام سليم للتدقيق الداخلي، ومصدر هذا االلتزام هو واجب               

انوني بإمساك حسابات منتظمة، حيث أنه ال يمكن تصور وجود حسابات منتظمة بدونه،             المنشأة الق 

  ).100، ص2002جربوع، (وهو نظام سليم للتدقيق الداخلي

  :ماهية التدقيق الداخلي: أوالً

عندما نتحدث عن الرقابة الداخلية كمفهوم فإننا نجد عدة مفاهيم لها، إال أن هـذه المفـاهيم                 

  .وإن اختلفت نصوصها وصياغتهاتشترك في مجملها 

في البداية سوف يتم التطرق هنا للمفاهيم المهمة للتدقيق الداخلي حيـث أن لجنـة مفـاهيم                 

 (American Accounting Association) التدقيق المنبثقة عن جمعية المحاسبة األمريكيـة  

(AAA)   بالعناصـر الدالـة    ةعرفت التدقيق بأنه عملية منتظمة للحصول على القرائن المرتبط
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على األحداث االقتصادية، وتقييمها بطريقة موضوعية بغرض التأكد من درجـة مـسايرة هـذه               

  .العناصر للمعايير الموضوعية، ثم تفصيل نتائج ذلك إلى األطراف المعنية

  :ومن التعريف السابق نجد أن التدقيق يتضمن النقاط التالية

عتمد على التخطيط المسبق لمـا سـوف        ية التدقيق ت  ية منتظمة، أي أن عمل    إن التدقيق هو عمل    .1

 .يقوم به المدقق

أهمية حصول مدقق الحسابات على األدلة والقرائن المالئمة وتقييمهـا مـن قبلـه بطريقـة                 .2

 .موضوعية

مدى االلتزام بالعناصر محل الغرض للمعايير الموضوعية كأساس للتقيـيم وإبـداء الـرأي               .3

 .الشخصي

بإيصال نتائج فحص المدقق لألطراف المعنية مما يعني أن التـدقيق           إن عملية التدقيق تنتهي      .4

  .هو وسيلة اتصال

كافـة الـسبل والوسـائل      : الرقابة الداخليـة بأنهـا    ) 159، ص 2002جربوع،( وقد عرف 

واإلجراءات التي تستخدمها إدارة المنشأة لحماية أصـولها وممتلكاتهـا مـن العبـث والـسرقة                

لبيانات المحاسبية الدقيقة والتي يمكن االعتماد عليها فـي عمليتـي           واالختالس، وإمداد المنشأة با   

التخطيط واتخاذ القرارات، وكذلك تشجيع الكفاية اإلنتاجية ومحو اإلسراف والعادم في الـصناعة             

ن بتنفيـذ   ملين بالمنشأة ملتزمـو   واإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة، باإلضافة إلى التأكد من أن جميع العا          

  .عتها إدارة المنشأةالسياسات التي وض

عملية فحص واختبار البنود الـواردة      : المراجعة بأنها ) 11، ص 1990إشتيوى،(وقد عرف   

بالقوائم بالرجوع إلى حسابات وسجالت المنشأة لها، وكذلك المستندات المؤيدة لها، وذلك لغـرض     
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ونتـائج األعمـال    إعطاء رأي فني محايد حول مدى عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي             

  .للوحدة االقتصادية موضوع المراجعة

فحص أنظمة الرقابة الداخليـة والبيانـات   : التدقيق بأنه) 13، ص2004عبد اهللا،(وقد عرف 

والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظمـا، بقـصد             

لمالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية        الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم ا        

  .فترة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة

 أوجـه    او مجموعة من أنظمة  : التدقيق الداخلي بأنه  ) 181، ص 2000عبد اهللا،   ( وقد عرف 

ـ        اإلدارة نشاط مستقل داخل المشروع تنشئه     ة البيانـات المحاسـبية      بشكل مـستمر لـضمان دق

واإلحصائية، وفي التأكد من كفاية االحتياطات المستخدمة لحماية أصول وممتلكـات المـشروع،             

وفي التحقق من اتباع الموظفين للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهـم، وفـي              

غراضها واقتراح  قياس صالحية تلك الخطط والسياسات، وجميع وسائل الرقابة األخرى في أداء أ           

  .التحسينات الالزم إدخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية

وظيفة تقيمية مـستقلة تنـشأ      "التدقيق بأنه   ) 103،ص1996الصبان، وآخرون،   (وقد عرف   

  ".داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقسيم األنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم

التـدقيق   )227، ص 2001المجمع العربي للمحاسبين أ،     (هنية فقد عرف    أما بالنسبة للمنظمات الم   

وظيفة داخلية تابعة إلدارة المنشأة لتعبر عن نشاط داخلي مـستقل إلقامـة الرقابـة               : الداخلي بأنه 

اإلدارية بما فيها المحاسبة لتقييم مدى تماشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة أو العمل علـى حـسن                  

  "ما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوىاستخدام الموارد ب
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فعالية تقيمية مقامة ضمن المنشأة     "كما عرف اإلتحاد الدولي للمحاسبين التدقيق الداخلي بأنه         

 ونظام الضبط   بغرض خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالئمة النظام المحاسبي          

  .  International federation of Accountants (IFAC,2001) "  الداخلي وفعاليتها

الوسائل واإلجراءات المنتظمة المعدة من قبل شخص       : ومما سبق نستنتج بأن التدقيق هو     

فني محايد للدفاتر والسجالت والمستندات بهدف المحافظة على األصول واالطمئنـان إلـى دقـة               

نتاجية وتشجيع دقـة    البيانات المحاسبية واكتشاف الغش واألخطاء وتحقيق أكبر قدر من الكفاية اإل          

تنفيذ السياسة اإلدارية في الطريق المرسومة لها وكذلك الحصول على القرائن الالزمـة إلبـداء               

  .الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية وصدق تمثيلها للمركز المالي للمنشأة

  -:أهداف التدقيق الداخلي: ثانياً

ف مهنة التدقيق الداخلي فقد كان قديما الهدف منه         لقد لوحظ تطور هائل وملحوظ على أهدا      

اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء في الدفاتر والسجالت، وبعد ذلك تغيرت هـذه النظريـة              

فأصبح الهدف منه باإلضافة إلى المذكور أعاله التأكد من مدى صحة ومالئمة المركـز المـالي                

  .مالية وصحة تمثيلها للمركز الماليوإبداء رأي فني محايد عن مدى عدالة القوائم ال

  -:ويمكن وبوجه اإلجمال، حصر أهداف التدقيق الداخلي في نواحي عدة وأهمها

   :أهداف التدقيق هي )159 ص2002جربوع، (فقد حدد 

 .حماية أصول وممتلكات المنشأة من العبث والسرقة واالختالس .1

تي يمكن االعتماد عليها في عمليتي التخطيط       إمداد إدارة المنشأة بالبيانات المحاسبية الدقيقة وال       .2

 .واتخاذ القرارات

 .تشجيع الكفاية واإلنتاجية ومحو اإلسراف والعادم في الصناعة واإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة .3
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 .التأكد من أن جميع العاملين بالمنشأة ملتزمين بتنفيذ السياسات التي وضعتها إدارة المنشأة .4

  -:التدقيق الداخلي فيأهداف ) 15، ص1995الصحن وسرايا،(وحدد 

التحقق من مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة الداخلية المصرح بهـا فـي                -أ 

  .المستويات اإلدارية المختلفة

  .التحقق من مدى كفاءة وفاعلية أداء اإلدارات واألقسام المختلفة  -ب 

 على أن هدف    200ر الدولي للتدقيق رقم     وقد أكد اإلتحاد الدولي للمحاسبين على ما تقدم في المعيا         

  :التدقيق للقوائم المالية يكون

ما إذا كانت القوائم المالية معدة وجميع الجوانب المادية طبقاً          ن يتمكن المدقق من إعطاء الرأي ع      أ

  .إلطار معروف من التقارير المالية

  -:أهداف عديدة للتدقيق منها )19،ص1973الجمل ومحمود، ( وقد حدد

بة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف ودراسـة األسـباب التـي       مراق  -أ 

 .حالت دون الوصول إلى األهداف المحددة

 .تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفاً منها  -ب 

 .القضاء على اإلسراف من خالل تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط  -ج 

التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على العميل والمنـشأة محـل             تخفيض خطر     -د 

 .التدقيق

  -:على )39،ص2002القرا،( وأكد

أنه من المستحيل أن يقوم المراجع بمراجعة معقولة داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون               .  أ

  .االعتماد على الرقابة الداخلية للعميل
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 العليا في المنشأة على إلمام كاف ومعقول بما يجري من           التأكد من أن المستويات اإلدارية     .  ب

أعمال في المستويات اإلدارية األخرى بها وما يتطلبه ذلك من العمل على تقوية وتـدعيم               

 .السيطرة، وتحقيق الشفافية والمسئولية

  :أهداف التدقيق على النحو التالي) 19،ص2002المطارنة،(وحدد 

التعرف على أسباب عدم تحقيق األهداف الموضوعة من قبل         مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها و      -أ 

  .المنشأة

 .تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة مع األهداف المرسومة  -ب 

العمل على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والقضاء على الهدر واإلسـراف                -ج 

 .في جميع نشاطات المنشأة

  .ية للمجتمعتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاه  -د 

  -:ومما سبق نستنتج أن أهداف الدقيق الداخلي هي

 .حماية األصول والقضاء على اإلسراف  -أ 

 .سالمة المعلومات  -ب 

 . اإلستخدام االقتصادي والكفؤ للموارد  -ج 

 .تنفيذ السياسات والخطط واإلجراءات والتعليمات  -د 

 :أهمية التدقيق الداخلي: ثالثاً

  :)16، ص2004عبد اهللا، (أهمية التدقيق 

تتعدد أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة عدة طوائـف                

تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها، ومن األمثلة على هذه              
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ألعمـال  الطوائف والفئات طائفة المديرين، المستثمرين الحاليين والمستقبليين والبنوك ورجـال ا          

  .واالقتصاد والهيئات الحكومية المختلفة ونقابات العمال وغيرها

إن إدارة المشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط، ومراقبـة              

األداء وتقييمه، ومن هنا تحرص أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل هيئة فنية محايدة، كذلك نجد                 

عتمد القوائم المالية المدققة عند اتخـاذ أي قـرار فـي توجيـه المـدخرات                طائفة المستثمرين ت  

  .واإلستثمارات الموجهة التي تحقق أكبر عائد ممكن من اعتبار عنصر الحماية الممكنة

أما البنوك التجارية والصناعية فتعتمد القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عنـد               

ة منها، كذلك نجد    مشروعات التي تتقدم بطلب قروض وتسهيالت ائتماني      فحصها للمراكز المالية لل   

 .يعتمدون هذه القوائم في تقديرهم للدخل القومي وفي التخطيط االقتصاديرجال االقتصاد 

 أن أهمية   2002عند إصدار المعايير في عام      ) IFAC(ولقد بينت لجنة االتحاد الدولي للمحاسبين       

  :ال فيالتدقيق تكون على سبيل المث

يساعد مدققو الحسابات المستقلون على الحفاظ على أمانة وكفاءة البيانات المالية المقدمة إلـى               

  .المؤسسات المالية وذلك كدعم جزئي للقروض وحاملي األسهم للحصول على رأس المال

 يعمل المدراء الماليون في اإلدارات المالية المختلفة في المؤسسات ويساهمون باستقالل موارد            

 .المؤسسات بفعالية وكفاءة

 .يساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضريبي 

  .يساعد في وضع القرارات األولية السليمة 

أما الهيئات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة فتعتمد على القوائم المدققة في أغراض كثيرة             

 الـضرائب، وتحديـد األسـعار، وتقريـر اإلعانـات لـبعض             منها التخطيط والرقابة، وفرض   
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الخ، كذلك تعتمد عليها نقابات العمال في مفاوضاتها مع اإلدارة بشأن األجـور             .........الصناعات

 .والمشاركة في األرباح وما شابه

  :ونستنتج مما سبق أن أهمية التدقيق تكمن في

 .لخسارة الناتجة عن الغش والتالعبتساعد على تحقيق المؤسسة ألدائها وربحيتها ومنع ا .1

 .تساعد في ضمان وجود تقارير مالية سليمة ويمكن االعتماد عليها .2

 .اتخاذ قرار سليم وتجنب مخاطر اتخاذ القرار الغير السليم والنتائج الغير مرغوب فيها .3

  :تبويب التدقيق: رابعاً

لى عملية التدقيق من خاللها     هناك أنواع متعددة للتدقيق تختلف باختالف الزاوية التي ينظر إ         

  :ويرى الباحث بأنه يستطيع تبويب التدقيق وفقاً لعدة أسس على النحو التالي

  ):25، ص2006المطارنة،  (تبويب التدقيق من حيث القائمين بعملية التدقيق :أوالً

يـة عـرض    يق شخص من داخل المنشأة يقوم بعمل      قد يقوم بعملية التدق   : التدقيق الداخلي  .1

 والسجالت ومدى اإللتزام بالمعايير المحاسبية خالل عملية التسجيل فـي الـدفاتر             للدفاتر

والسجالت، وفي هذه الحالة يسمى التدقيق بالتدقيق الداخلي وهـو يعتبـر أحـدى أدوات               

الرقابة ويعتبر أداة بيد اإلدارة كونه يتم التدقيق من قبل شخص يعتبر موظف في المنشأة               

واجبات التدقيق الـداخلي فيمـا يخـص تزويـده لـإلدارة            ويخضع لسلطة اإلدارة ومن     

  -:)130، ص2002الصبان، علي، (بالمعلومات ما يلي 

 .دقة أنظمة الرقابة الداخلية  -أ 

 .الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المشروع  -ب 

يعكس بـصدق   كيفية كفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي، وذلك كمؤشر             -ج 

 .نتائج العمليات والمركز المالي
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 هو الفحص االنتقادي للدفاتر والسجالت من قبل شخص محايد خارجي           :التدقيق الخارجي  .2

على سبيل الحصول على رأي حول عدالة القوائم المالية، ويتم تعيين المـدقق الخـارجي           

  .بعقد بينه وبين المنشأة

  ):339-337، ص1999الحالق،  (تبويب التدقيق من حيث التوقيت: ثانياً

 وهي رقابة تقوم قبل تنفيذ العمليات، ومهمتها أن تمنع وقوع األخطـاء       :الرقابة الوقائيـة   .1

قبل وقوعها، وتسمى الرقابة المسبقة حيث أنها تتمثل في الضوابط والقواعد واإلجراءات            

مال في  التي تنظم العمل وتستبق حدوث األخطاء واالنحرافات من خالل ضمان سير األع           

 .االتجاه الصحيح

 وهذا النوع من الرقابة الداخلية يمارس بشكل متزامن ومـستمر مـع             :الرقابة المستمرة  .2

تنفيذ األعمال والعمليات داخل المنشأة، مثل رقابة المدراء لمرؤوسيهم والعـاملين تحـت             

أي إشرافهم من أجل تقديم النصح والمشورة لهم، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة            

تعطل في خطوط اإلنتاج والخدمات، ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة ما تضطلع بـه               

وحدات الرقابة الداخلية أثناء العمل، وهذا النوع من الرقابـة يمنـع تفـاقم االنحرافـات                

 .واألخطاء من خالل عمليات التوجيه والتصحيح

ء العمليات أو بعد انجاز كـل         وهي الرقابة التي تمارس بعد تنفيذ وبد        : الرقابة العالجية  .3

مرحلة من مراحل العمل أو جزئية من جزئياته وتتم بعد انتهاء الفترة الماليـة المطلـوب                

هـا بالمعـايير    فحصها ومراجعتها، وذلك عن طريق متابعة األعمال وحـصرها ومقارنت         

م الخطأ بعد وقوعه وتكون مهمة الرقابة عندئـذ أن تمنـع تكـراره،              المقررة، وبذلك تقي  

 .ويسمى هذا النوع أيضاًَ بالرقابة الالحقة
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ويعمل هذا النوع من الرقابة كرقابة عامة للخطط واألعمال واتخاذ إجراءات تـصحيحية ذات              

  .شمولية من خالل تعديل الخطط وإصدار اللوائح وتعليمات تنظيمية

م للجهة    وتتم دون إنذار مسبق بحيث تتم الرقابة والمالحظة بدون إعال           :الرقابة المفاجئة  .4

  .موضوع الرقابة

  . وهي رقابة مبرمجة تتم على فترات محددة:الرقابة الدورية  .5

  ):12، ص2005جمعة، ( تبويب التدقيق من حيث مدى الفحص :ثالثاً

 في بداية عهد المهنة، وفيه يقوم المدقق        اً  وهو التدقيق الذي كان سائد      :التدقيق التفصيلي  .1

ت والمستندات للتأكد من أن جميع العمليات مقيـدة         بفحص جميع القيود والدفاتر والسجال    

بانتظام وأنها صحيحة، كما أنها خالية من األخطاء والغش أو التالعب ولذلك يناسب هـذا       

التدقيق المنشأة الصغيرة، ولكن ال يناسب المنشآت الكبيرة ألنها ستؤدي إلى زيادة أعبـاء              

 الـذي يحـرص المـدقق علـى         التدقيق فضالً عن تعارضه مع عاملي الوقت والتكلفـة        

  .مراعاتهما باستمرار

 وهو التدقيق الذي يعتمد على اقتناع المدقق بـصحة وسـالمة نظـام         :التدقيق االختباري  .2

  :الرقابة الداخلية، ويتم هذا التدقيق بإتباع المدقق أحد هذه األساليب

  )العينات الحكمية( التقدير الشخصي   .  أ

 )العينات اإلحصائية( علم اإلحصاء  .  ب

باع المدقق ألحد هذه األساليب يعتمد على الخبرة ومـدى إلمـام المـدقق بالمفـاهيم                وات

 المجتمع، العينة ، الوسط الحسابي، التشتت، التوزيع الطبيعي، وكـذلك           -مثل–اإلحصائية الهامة   

  .إلخ......طرق اختيار العينات اإلحصائية 
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ميداني واآلن التدقيق التفصيلي    ولذلك يعتبر التدقيق االختباري هو األساس السائد للعمل ال        

يمثل االستثناء لذلك األساس، ومن الجدير بالذكر في هذا المجال التفرقة بـين التـدقيق الكامـل                 

والتدقيق التفصيلي من ناحية والتدقيق الجزئي والتدقيق االختباري من ناحية أخرى وذلـك تجنبـاً               

تفصيلي إذا تم فحص جميع القيود والدفاتر       للخلط بين األنواع من حيث أن التدقيق الكامل قد يكون           

 من القيود والـدفاتر     اً معين اًوالسجالت والمستندات في حين أنه يكون اختباري إذا تم فحص جزء          

والسجالت والمستندات، وكذلك الحال فإن التدقيق الجزئي قد يكون تفصيلي إذا تم فحص جميـع               

، وقد يكون اختباري إذا تم اختيار عينة مـن          العمليات التي يشتمل عليها ذلك الجزء محل التدقيق       

  .مجموع مفردات هذا الجزء

  -:تبويب التدقيق من حيث موضوعها :رابعاً

 -:الرقابة الداخلية المحاسبية  -أ 

 وهي رقابة مانعة في طبيعتها حيث أن نظام الرقابة الداخلية المحاسبية يعمل مـن خـالل                

البيانـات غيـر الـصحيحة واألخطـاء فـي          إجراءات ومقاييس على منع األخطار الناتجة عن        

اإلجراءات المتبعة في تجميع وتشغيل البيانات، كما يشمل نظام الرقابة الداخلية المحاسـبية علـى               

منع فقد أو ضياع البيانات نتيجة لإلهمال والقصور في األداء، باإلضافة إلى منع سرقة األصـول                

لمحاسبية الخطة التنظيميـة وجميـع وسـائل        باستخدام عمليات الغش واالحتيال، وتشمل الرقابة ا      

ر والـسجالت ودرجـة     التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى اختبار البيانات المحاسبية المثبتة بالـدفات         

 ).97، ص1997حسين، (االعتماد عليها 

 -:الرقابة اإلدارية  -ب  

ى إلى اكتشاف أي إنحراف عـن       عس لألخطاء ومصممة لها ولذلك فهي ت      هي رقابة مكتشفة  

ذلك فهي تحتـل    لة و ت واإلجراءات التي وضعتها اإلدار    تائج المخططة أو أي ابتعاد عن السياسا      الن
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ج األنشطة ويتطلب هذا النوع مـن  ت من عمل المدقق لما لها من انعكاس مباشر ومؤثر على نا          اً هام اًجزء

إلحصائية، دراسات  الكشوف ا : الرقابة مشاركة فعالة نشطة من اإلدارة ومن األمثلة على الرقابة اإلدارية          

الوقت والحركة وتقارير األداء والرقابة على الجودة وإعداد الموازنات، نظام محاسبة المسؤولية، متابعة             

تقييم األداء، التكاليف المعيارية، واستخدام الخرائط والرسـوم البيانيـة، وبـرامج التـدريب المتنوعـة                

 .) AICPA, 1981, PP.320-328.(للمستخدمين

 -:خليالضبط الدا  -ج 

ويشمل هذا النوع من الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة             

إلى حماية أصول المشروع من االختالس والضياع أو سوء اإلستعمال، بحيـث يخـضع كـل موظـف              

ت لمراجعة موظف آخر يشاركه تنفيذ العملية، كما تعتمـد علـى أن تحديـد االختـصاصات والـسلطا                 

 ).94، ص1993بدوي، (والمسؤوليات هي األساس الذي يعتمد عليه الضبط الداخلي 

  ):19، ص2005جمعة، (تبويب التدقيق من حيث اإللزام :خامساً

قانون الشركات، قـوانين    ( المنشأة وفقا للقانون السائد       به   وهو التدقيق الذي تلتزم     :التدقيق اإللزامي   -أ 

تعيين المدقق من خالل الجمعية العامة وهي التي تقدر أتعابـه،           ، ويتم   )الضرائب، قانون االستثمار  

   المدقق ن بالتضامن، واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة حالة تعدد المدققين فإنهم مسؤولووفي

  ). اختباري(  كامل   في هذا المجال  التدقيق  الضروري أن يكون  ومن ، األول

ألصل في التدقيق أن يكون اختياري، ويرجع أمر تقرير القيـام            ا ):االختياري(التدقيق غير اإللزامي     -ب 

  .به إلى أصحاب المنشأة وإلى غيرهم من أصحاب المصالح

لذلك فإن هذا التدقيق يناسب شركات األشخاص والمنشآت الفردية ألنه يفيد في الثقـة واالطمئنـان إلـى      

ين عند االنضمام أو االنفصال، وكذلك      الحسابات المعتمدة عن مدقق عند تحديد أنصبة الشركاء المتضامن        

اطمئنان البنوك إلى التقارير المالية المعتمدة من مدقق عند طلب قروض، فضالً عن األمل فـي قبـول                  

  .اإلقرارات المقدمة من المنشأة للضرائب وعدم تعديلها واعتمادها
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  المبحث الثاني

  دراسة وتقييم نظام التدقيق الداخلي

  

  :مقدمة

رقابة الداخلية الجيد والفعال بمجموعة من الخصائص الرئيسية والهامة والتي تمثـل            يتميز نظام ال  

المقومات األساسية المطلوب توافرها حتى يمكن اعتبار نظام التدقيق فعاالً وجيـداً فـي تحقيـق                

  .األهداف الرئيسية والتشغيلية له

ن هـو أسـاس   والشك أن توافر هذه الخصائص أو المقومات كلها أو بعضها بشكل معـي     

.  تها المطبقـة فـي المنـشأة      الحكم على مدى قوة أو ضعف نظام التدقيق الداخلي وأساليبها وأدوا          

  )169:ص ،2006وآخرون،  الصحن(

  :مقومات نظام التدقيق الداخلي: أوالً

يجمع الباحثون في التدقيق أنه البد من توافر المقومات الرئيسية التالية في نظام التدقيق الـداخلي                

  :ليمالس

  ):209، ص2006المطارنة،  ( هيكل تنظيمي سليم .1

وجود هيكل تنظمي كفء يعد نقطة البداية لنظام رقابة فعالة كونه يحدد المـسؤوليات بدقـة،                

.  والهيكل التنظيمي يختلف من منشأة إلى أخرى وفقا لحجم المنشأة واتساع أعمالها وطبيعة نشاطها             

 مراعاة تسلسل االختصاصات وتوضـيح الـسلطات         كفء البد من   يوحتى يكون الهيكل التنظيم   

والمسؤوليات لكل إدارة داخل المنشأة بدقة، حتى يكون هنـاك وضـوح عنـد كـل إدارة عـن                   

كذلك يجب  .   التي تقع على عاتقها مما يسهل في وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال             تالمسؤوليا

وتوضيح المسئول عن ارتكاب أي خطـأ       أن تؤدي الخطة التنظيمية للمنشأة إلى استقالل اإلدارات         
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أو مخالفة ويعني استقالل اإلدارات أن ال يتم السيطرة على عملية بأكملها وأدائها من قبـل قـسم                  

واحد، وأن يكون هناك فصل واضح بين اإلدارات التي تقوم بتنفيذ العملية واإلدارة المسئولة عـن                

 إلى الرقابة في قسم معين عن قـسم آخـر   االحتفاظ باألصول كعهدة وإدارة الحسابات ويؤدي هذا     

الهيكل التنظيمي الجيد   . للحد من احتماالت ارتكاب األخطاء والغش وتحديد المسئول عن األخطاء         

 ممـا  ، المنشأة داخل ناحية كل في التصرفات تتبع  ىعل تساعد أنومبادئ محاسبة المسئولين يمكن     

 علـى  يقع بما والعناية العاملين اهتمام زيادة إلى رهبدو يؤدي والذي باألفراد، النتائج تربط أن يعني

 أو يرتكبونهـا  التـي  األخطاء على يحاسبون سوف بأنهم يشعرون عندما خاصة مسئولية من عاتقهم

 الوظـائف  تعتبـر  كـذلك  .لـديهم  الكفـاءة  وزيادة األخطاء ارتكاب عدم حالة في الحوافز لهم يقدم

 لـذلك  التالعب، حاالت بعض إخفاء أو والغش األخطاء ارتكاب إلى يؤدي جمعها كان إذا متعارضة

  :التالية الوظائف بين الفصل من البد

  ).العمل أداء( بالعمل الترخيص  -أ 

 ).الموجودات( باألصول االحتفاظ  -ب 

  .السجالت مسك  -ج 

   :يشمل الكفء التنظيم الهيكل بأن القول نستطيع سبق ومما

 شـخص  تـدخل  دون عليه يشرف الذي النشاط نواحي جميع بمراقبة واحد شخص يقوم ال بأن •

   .آخر

  .المسؤليات مع تتناسب التي السلطات وتفويض إدارة أو قسم كل داخل المسؤليات تحديد يجب •

 .معينة ومسؤليات صالحيات ضمن المشروع إدارة تتولى متعددة فرعية إدارات وجود من البد •
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  )185،ص2006 وآخرون، الصحن( متكامل محاسبي نظام .2

 وفاعلية نجاح على تساعد التي الهامة العناصر من المنشأة في ومتكامل مالئم محاسبي نظام توافر إن

 العمليـات  جميع إنجاز فيها يتم التي البيئة يمثل المحاسبي النظام هذا أن باعتبار فيها الداخلية الرقابة

 لمختلف المطلوبة رئيسيةال والتقارير المعلومات مصدر أنه كما المختلفة النشاط بأوجه المتعلقة المالية

 سـواء،  حـد  على الخارجية أو الداخلية الرقابة بنظم يتعلق ما ومنها والخارجية الداخلية المستويات

 بالخـصائص  يتميـز  أن يجب الداخلية الرقابة مجال في بكفاءة دوره المحاسبي النظام يحقق وحتى

  :التالية الرئيسية

 المالئمـة  المحاسـبية  والسجالت الدفاتر يتضمن بأن وذلك والوضوح بالبساطة يتميز أن يجب .1

 أهداف وتحقق وبسيطة واضحة المحاسبية اإلجراءات وتكون المنشأة أو المؤسسة نشاط لطبيعة

 بدقـة  اإلجراءات هذه المحاسبي المجال في العاملين وفهم استيعاب طريق عن تعقيد دون الرقابة

  .ووضوح

 إظهـار  إلى يؤدي وبما ناحية من النشاط وطبيعة تتفق بطريقة المحاسبي النظام يصمم أن يجب .2

 احتياجـات  تلبي والتي المناسبة المالية التقارير إعداد خالل من ودقة بوضوح النشاط هذا نتائج

 .أخرى ناحية من وخارجياً داخلياً التقارير هذه مستخدمي من المختلفة األطراف

 بـصفة  المحاسـبي  والعمل المحاسبي النظام في اإلجراءات تنفيذ على اإلشراف يتولى أن يجب .3

 الكفـاءات  ذوي مـن  والمـراجعين  المحاسـبين  من المالي المجال في متخصصين أفراد عامة

  .المجال هذا في المناسبة والخبرات

  :يشمل السليم المحاسبي النظام أن القول نستطيع سبق مما

  .شأةالمن نشاط أوجه وتغطي ومرقمة المحاسبي بالنظام مرتبطة مستندية دورة •

  .المنشأة معها تتعامل التي الحسابات كل يوضح ومستندات سجالت نظام وجود •
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 حـسين، ( بـبعض  بعـضها  تـداخل  أو االختصاصات تضارب يمنع للعمل المالئم التقسيم أن حيث

 يجب والتي إليه المستندة الواجبات المشروع في شخص كل يعرف أن يجب حيث ،)100،ص1997

 هـذه  كانت سواء والتالعب والغش األخطاء حدوث احتمال من يقلل تقسيمال وهذا بتنفيذها، يلتزم أن

 االتحـاد (:التالية االعتبارات على للعمل المالئم التقسيم ويقوم قصد، غير أو قصد عن ناتجة األخطاء

  ):292،ص2001 للمحاسبين، الدولي

  .نتائجه تسجيل أو تسجيله وسلطة العمل أداء بين الفصل •

 األصـول  سـرقة  احتماالت لتقليل العمليات تسجيل وسلطة باألصل تفاظاالح سلطة بين الفصل •

 الرقابة فاعلية وزيادة

 .عليه الحصول تقرير وسلطة باألصل االحتفاظ سلطة بين الفصل •

 نهايتهـا  حتى بدايتها من معينة بعملية بالقيام واحد شخص ينفرد ال بحيث المحاسبي العمل تقسيم •

 .والتزوير والغش الخطأ فرص من ويقلل العمل هذا تدقيق ضمان يتيح مما

 فـي  بكاملها عملية تتركز ال بحيث :والمسؤليات الوظائف بين الفصل على تقوم تنظيمية خطة .3

 هـي  الوظائف بتقسيم يختص فيما الداخلية الرقابة نظام بها يهتم التي النقاط هذه أهم ومن واحد، قسم

 أن ويجـب  بها، يقوم التي بالعمليات المتعلقة حاسبيةالم السجالت على ما قسم يسيطر أن يجب ال أنه

 يتفهمها حتى وواضحة بسيطة تكون أن يجب كما المستقبل، في تطوير أي لمقابلة مرنة الخطة تكون

 كـإدارة  المختلفة اإلدارات بين الوظيفي االستقالل الخطة هذه تحقق أن ويجب بالمشروع، نالعاملو

 الداخليـة  المراجعـة  كإدارة وأمواله المشروع أصول على محافظةبال تقوم التي واإلدارات اإلنتاج

 .)205،ص1997الصبان،( األخرى المحاسبية واإلدارات

 وتبعيتهم الموظفين مؤهالت بتحديد تتعلق السياسات هذه :بالموظفين تتعلق وإجراءات سياسات .4

 ).18،ص2006، الذنيبات( وعالواتهم رواتبهم وتحديد وترقيتهم وتدريبهم
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   :هي السليم الداخلي التدقيق مقومات أن سبق مما ونستنتج

 والمعرفة المبوبة والمستندات والسجالت الدفاتر من متكاملة مجموعة على يعتمد محاسبي نظام •

  .عموماً المقبولة و عليها المتعارف المحاسبية بالمبادئ الكاملة

 وخلوهـا  بالدفاتر المسجلة المحاسبية البيانات ودقة صحة من للتأكد اآللية الوسائل كافة استخدام •

 .المنشأة أصول على والحفاظ والتالعب األخطاء من

 .المسؤليات وتحديد العمل توزيع في ودقة سليمة، تنظيمية خطة وجود •

  .المناسب المكان في المناسب الرجل ووضع العاملين اختيار حسن •

 جربـوع، ( خليـة الدا الرقابـة  نظـام  يخـص  فيمـا  الحسابات مدقق مسؤولية :ثانياً

  ):159-157،ص2002

 وذلـك  الداخلية الرقابة بنظام االهتمام زيادة إلى القابضة والشركات المساهمة الشركات ظهور أدى

  .والتالعب واالختالس السرقة من الشركات وممتلكات أصول حماية أجل من

 حيث القرارات واتخاذ التخطيط عملية في الستخدامها الدقيقة المالية البيانات على الحصول أجل ومن

 اعتمـاد  زيـادة  إلى الداخلية للرقابة المستمر التطور أدى كما الشركة، إدارة عن المسؤولية انفصلت

 إجـراءات  طبيعة على تؤثر الرقابة لنظام المراجع تقييم نتائج إن ، عليها الخارجي الحسابات مراجع

 الرقابـة  نظام تقييم ويتطلب جراءات،اإل هذه لمثل المطلوب والمدى استخدامها، المطلوب المراجعة

 الموضوعة، والطرق اإلجراءات تلك أن من والتأكد الموضوعة، والطرق اإلجراءات معرفة الداخلية

  : يحدد أن يجب فالمراجع مخطط، هو كما تستخدم والطرق اإلجراءات تلك أن من والتأكد

   .الداخلي الضبط نظام مالئمة مدى -

 .له مخطط هو كما وفقاً غيلهتش يتم النظام كان إذا ما -
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 الداخليـة  المراجعة نظام على اعتماداً المراجعة برنامج سيخطط الخارجي الحسابات مراجع إن •

  .النظام هذا في قوية تكون التي للمجاالت بالنسبة

 مـسؤولية  من وأيضاً المنشأة، إدارة عاتق على الداخلية الرقابة نظام وتنفيذ إنشاء مسؤولية تقع •

 يحد أن يستطيع مدى أي وإلى النظام هذا على االعتماد إمكانية مدى يحدد أن لخارجيا المراجع

  .المراجعة إجراءات من

 الحـسابات  مراجـع  أن علـى  العالم في الرائدة المهنية والهيئات المعاهد بين الرأي استقر وقد •

 وخاصـة  سـبية المحا الداخلية الرقابة نظام ودراسة تقييم عن مسؤوالً يعتبر المستقل الخارجي

 أو عجز أي عن مفصل بتقرير الهيئات تزويد مع المالية األوراق بورصة في المسجلة للشركات

 .النظام هذا في قصور

  :الداخلية الرقابة نظام تقييم :ثالثاً

 تعتمد والتي الحديثة، المراجعة يةلمع في األولي الخطوة يعتبر داخليةال الرقابة نظم ودراسة تقييم إن

 العمـل  معايير من الثاني المعيار أن ويالحظ التفصيلية، المراجعة من بدالً االختيارية جعةالمرا على

 نطـاق  لتحديـد  كأسـاس  لتتخـذ   الداخلية الرقابة نظم تقييم المراجع على يحتم للمراجعة الميداني

 إسـداء  على يساعده مما فيها الضعف مواطن للمراجع يبين الداخلية الرقابة تقييم أن كما المراجعة،

 علـى  يجب الداخلية الرقابة نظام بتقييم وللقيام ،)57ص ،1990 اشتيوي،( لإلدارة واإلرشاد النصح

  ):221صـ ،2006 المطارنة،(يلي بما القيام المدقق

  .فرعية أنظمة من الداخلية الرقابة نظام مكونات على المدقق يتعرف أن .1

 .لنظاما يتضمنها التي األساسية الرقابة أساليب على التعرف .2

 .الحدوث المحتملة األخطاء يحدد أن .3

  .االعتبار في المتكافئة الرقابة أنواع يأخذ أن .4
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 الخطوات من بعدد تمر الداخلية الرقابة أنظمة تقييم عملية أن نجد التقييم، طرق تعدد من وبالرغم

  )225-222،ص1997 الصبان،( هي

 عـن  وشاملة عامة نظرة تكوين إلى الخطة هذه تهدف :النظام عن والمعلومات الحقائق جمع .1

 النـشاط  لنـواحي  تـصميمها  تـم  التي الرقابة وأنظمة الوحدة، داخل الداخلية الرقابة نواحي

 علـى  الحـصول  مـصادر  وبتعدد ، األنظمة تشغيل عملية عليه تكون أن يجب وما المختلفة،

  .األسئلة قوائم التدفق، خرائط الوصفي، التقرير ومنها المعلومات

 أن مـن  والتحقـق  الداخلية الرقابة لنظام الفعلي التنفيذ اختبار الخطوة هذه تعنى :النظام فحص .2

 التـشغيل  علـى  التعـرف  إلى الخطوة هذه تهدف ثم ومن .مسبقاً محدد هو لما وفقاً يتم تشغيله

 ما  تحدد والتي األولى، الخطوة في إليها التوصل تم التي للحقائق مسايرته ومدى للنظام الفعلي

  :هما أساسيتين خطوتين على الخطوة هذه وتشتمل النظام عليه كوني أن يجب

  .االلتزام مدى أو التماشي مدى اختبارات من مجموعة  .  أ

 .لالختبارات المناسب التوقيت مراعاة .  ب

 كيفيـة  على الواقع في يعتمد الداخلية للرقابة نظام أي نجاح أن نالحظ األولى، للنقطة وبالنسبة

 مـن  التأكد ضرورة الحسابات مراقب على فإن ثم ومن لواجباتهم، عاملينال تفهم ومدى النظام تشغيل

 مـن  التأكـد  طريـق  عن وذلك النظام في لها  مسبقا، محدد هو كما تطبق الداخلية الرقابة إجراءات

 المستندية المراجعة االختبارات هذه بين ومن مسبقاً محدد هو ما مع فعالً المطبقة اإلجراءات  مسايرة

 عمليـة  خـالل  من العاملين تصرفات مالحظة إلى باإلضافة الحسابات أرصدة من التحقق للعمليات،

 نظـام  ألي العريضة الخطوط مع تتنافى والتي الموجودة التعارض نواحي مراعاة وضرورة التنفيذ،

  .الداخلية للرقابة فعال
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ـ  أنظمة وتقييم دراسة عملية خطوات آخر الخطوة، هذه تمثل :النظام تقييم .3    ، الداخليـة  ةالرقاب

  تـشغيله،  بهـا  يـتم  التي  الطريقة وفحص النظام تصميم عن والمعلومات الحقائق جمع فبعد

 الرقابـة  نظـام  وكفاءة فاعلية مدى على بالحكم له يسمح موقف في الحسابات مراقب سيصبح

 ئمةالمال المراجعة إجراءات على ستؤثر بدورها والتي عليه االعتماد درجة تحديد وثم الداخلية

 هذه وتشتمل الفحص، محل المالية القوائم وسالمة صحة في الرأي وإبداء التقرير إعداد بهدف

 داخل المختلفة النشاط ألوجه الداخلية الرقابة نظام في الموجودة الضعف نواحي إبراز الخطوة

  .الوحدة

  :لتينمرح على الداخلية الرقابة نظام وتقويم بفحص يقوم المراجع أن سبق مما ونستنتج

 اإللمـام ( اإلدارة بواسـطة  موضـوع  هو كما عليه والتعرف المتبع النظام فحص  :األولى المرحلة

  ).الداخلية الرقابة بنظام الكامل

 نظـام  بتطبيـق  المنشأة في العاملين التزام مدى( النظام تنفيذ ودقة صحة من التأكد :الثانية المرحلة

  ).الداخلية الرقابة

  :الداخلية الرقابة نظام وتقييم ودراسة صفح ووسائل طرق :رابعاً

 الرجـوع  أجل من مختلفة بوسائل الفهم هذا بتوثيق المدقق يقوم الداخلية الرقابة لنظام المدقق فهم بعد

 انتهائهـا  بعـد  أو التدقيق عملية استكمال عند أو التدقيق عملية خالل كان سواء الحاجة عند ذلك إلى

 الداخليـة  الرقابة نظام وتقييم وفحص دراسة طرق تعدد من موبالرغ ،)184ص ،2006 الذنيبات،(

  :تستهدف فإنها

 إجـراء  ثـم  المختلفة، مراحله في العمل بتنظيم الخاصة ولوائحها المنشأة تعليمات إلى الرجوع .1

  .المختلفة األقسام داخل بالفعل تنفيذه يجري ما على عملية اراتباخت
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 فيـه  وتحـدد  المـشروع  داخل التنظيمية المستويات تبين والتي التنظيمية الخرائط إلى الرجوع .2

 .والمسؤولية السلطة

 الداخليـة  الرقابـة  كفاية مدى على الحكم وبالتالي عنها اإلجابة وتلقي االستفسارات نظام اتباع .3

 .الموجودة

   :الداخلية الرقابة نظام تقييم في ستخدمت أن يمكن التي الطرق ومن

 الخاصة واألنشطة المجاالت بمختلف تتعلق والتي المكتوبة األسئلة من مجموعة هي :االستبانة  .  أ

 حيـث  ، ال أو بنعم عليها اإلجابة يمكن بطريقة تصاغ ما غالباً األسئلة أن حيث الداخلية، بالرقابة

 وأن متـوفرة،  عنهـا  الـسؤال  يتم التي الرقابية الصفة أو قوي النظام أن تعني بنعم اإلجابة أن

 مـا  وعـادة   .متـوفرة  غير الرقابية الصفة أن أو النظام في ضعف ديوج أنه تعني بكال اإلجابة

 اإلجـراءات  بعض كانت إذا فيما لبيان عمود يضاف فقد ، إضافية أعمدة على االستبانة تحتوي

 وتعتبـر   .للمالحظـات  آخر عمود عادة ويضاف النشاط، أو المنشأة وضع على تنطبق ال التي

 وشـموليتها  إليهـا  والرجوع عليها واإلجابة استخدامها هولةبس تتميز التي الوسائل من االستبانة

 دون منفـرد  بشكل النظام بأجزاء تتعلق معلومات تعطي أنها  إال كثيرة، تفاصيل على واحتوائها

  .)184ص ،2006 ،الذنيبات( مترابطة واحدة كوحدة النظام تظهر أن

 وصـف  طريـق  عن الرقابة ظامن لتقييم الوصفي التقرير طريقة استخدام يتم :التحليلي الوصف .  ب

 الطريقـة  هذه وتسمح العمليات، على الرقابة إجراءات وتفاصيل المتبعة الرقابة نظام إجراءات

 يـصل  الوصـفي  التقرير نظام خالل ومن اإلستقصاء، نظام من أكبر المرونة من درجة بتوفير

 التقرير يشمل الضعف، نقاط هي وما ضعيف، أو قوي الداخلية الرقابة نظام أن نتيجة إلى المدقق

 وتـدقق  عمليـة  لكـل  المنشأة في المستخدمة اإلجراءات جميع الداخلية الرقابة لنظام الوصفي

 حيث المدقق، الحتياجات وفقا ويختلف آخر إلى مدقق من الوصفي التقرير ويختلف المستندات،
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 ،2006 ارنـة، المط( النظـام  فهـم  سوء إلى يؤدي الداخلية الرقابة لنظام جيد الغير الوصف أن

 .)220-219ص

 المنـشأة  عمليات من عملية ألي الداخلية الرقابة نظام تصوير يمكن :التدفق أو االنسياب خرائط .ج

 واألقـسام  اإلدارات تبـين  ،)رسـومات  أو رمـوز  شكل على عنها معبرا( تدفق خريطة شكل في

 في تعد التي والمستندات ليها،إ يرسل التي والجهة المستند أعد الذي المصدر( العملية بأداء المختصة

 الخرائط هذا وتتميز ،)وإتمامها لمعالجتها تتبع التي واإلجراءات فيها، تثبت التي والدفاتر خطوة كل

 مـدى  علـى  الحكـم  من بسهولة وتمكنه الرقابة نظام عن سريعة فكرة ولقارئها لمعدها تعطي بأنها

 إذا الفهـم  صـعبة  تكون قد أنها كما طويال، اوقت يتطلب إعدادها أن الطريقة هذه على يعاب جودته،

 كبيرة أهمية ذا تعتبر قد والتي اإلستثنائية اإلجراءات تبين ال أنها على فضال كثيرة، تفاصيل تضمنت

  . )162ص ،2002 جربوع،( الداخلية الرقابة نظام لتقويم

  :الداخلية الرقابة نظام تقييم مخاطر :خامساً

  علـى  400 رقم ISAS الدولي المعيار في IAASB الدولي والضمان التدقيق معايير مجلس أكد لقد

   ):118،ص2005 جمعة،(

 ربمـا  المـدقق  فـإن  الدقة، واختبارات الداخلية والرقابة المحاسبي للنظام فهم على للحصول كنتيجة

 نقاط عن اإلدارة إبالغ المدقق على يجب لذلك األنظمة هذه في الضعف نقاط على إطالع على يصبح

 النظـام   مـن  لكـل  العمليـات  في أو تصميم في سواء لها المناسبة واإلجراءات الجوهرية ضعفال

 ونظام المحاسبي النظام فهم بعد المدقق قيام ضرورة على المجلس وأكد ، الداخلية والرقابة المحاسبي

 إجـراءات  وتصميم التدقيق، مخاطر لتقدير المهني حكمة باستخدام للتدقيق والتخطيط الداخلي الرقابة

 مخـاطر  أن علـى  المجلـس  أكد كما مقبول، مستوى أدنى إلى المخاطر تخفيض على للتأكيد تدقيق
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 مخـاطر  تتكون كما مادياً، محرفة القوائم تكون عندما مناسب غير رأي المدقق إعطاء تعنى التدقيق

  :أنواع ثالث من التدقيق

 ).المالزم( الجوهرية المخاطر 

 .الرقابة مخاطر 

 .تشافاالك مخاطر 

  -:التالي النحو على تعريفها تم فقد الثالثة، األخطار تلك تعريف محور وفي

  -:الجوهرية المخاطر .1

 جوهرية تكون أن يمكن التي التحريفات إلى العمليات مجموعة أو الحسابات رصيد تعرض قابلية هي

 مجموعات أو ىاألخر األرصدة في التحريفات مع تجميعها يتم عندما أو الفردي المستوى على سواء

  .)239،ص2007 لطفي،( صلة ذات داخلية رقابة ضوابط هناك ليس أنه بافتراض األخرى العمليات

  -:الرقابة خطر .2

 اجتمع إذا جوهرياً يكون والذي ، الحسابات أرصدة أحد في خطأ حدوث عن الناتج الخطر بأنه يعرف

 إجراءات طريق نع مناسب وقت في اكتشافه أو حدوثه منع يمكن وال أخرى، أرصدة في أخطاء مع

  .)115ص ،1991 اهللا، وفتح الصبان ( الداخلية الرقابة

 -:االكتشاف خطر .3

 حساب رصيد في الخطأ أن استنتاج إلى وتقوده ترشده التي المراجع إجراءات عن الناشئ الخطر هو

 فئـات  أو حسابات أرصدة في األخطاء مع يجمع عندما جوهرياً يكون قد والذي العمليات من فئة أو

 2004 الوهاب، عبد( حقيقة موجود الخطأ هذا مثل يكون عندما موجود، وغير األخرى العمليات من

  .)224،ص
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  الثالث المبحث

  المراجعة معايير

  

  -:مقدمة

 أداء مـستويات  أو معـايير  وجود وجوب متطورة مهنة ألية األساسية المقومات أهم من إن

 فـي  هـديها  على ويسيرون ضوئها، في يعملون المهنة، هذهل الممارسين بين عليها ومتعارف معينة

 المتقـدم  العـالم  بلدان معظم في عليها متعارف معايير الحسابات تدقيق ولمهنة  .العمل مراحل كافة

 المدرسـين  أو وللدارسين للمهنة وللممارسين وللمحاكم للقضاء المرشد هي المعايير وهذه محاسبياً،

  ).75،ص 2004 اهللا، عبد ( العلم لهذا

 شـيوعا  األكثر )IIA( الداخليين المدققين معهد عن الصادرة الداخلي التدقيق معايير وتعتبر

 الـداخلي  التـدقيق  أنشطة تنفيذ ضمان في تساعد متكاملة إرشادية أدلة تشكل حيث العالم في وتطبيقا

 اإللـزام  مـن  نـوع  يوجد ال انه إذ معنوية سلطة الداخلي التدقيق معايير سلطة وتعتبر ،فعال بشكل

 ويلتزمـون  المنـشأة  داخل يعملون نموظفو هم الداخليين المدققيين قبل من المعنوي اإللزام باستثناء

 علـى  يركز المبحث هذا فإن ولذلك )84ص ،1995 عوض،( بها يعملون التي المنشآت ولوائح بنظم

  .التدقيق عملية في القصوى ألهميتها وذلك المعايير

 الحـسابات  لمراجعـة  الدولية المعايير عن مقدمة أو تمهيدا لمراجعةا معايير لجنة أصدرت

  ).72-71ص ،2006 الناغي،( يلي ما به وورد

 .منسقة قواعد إلى استنادا مترابطة دولية محاسبة مهنة وتدعيم تطوير هو المعايير إصدار هدف .1

 الحكومية المؤسسات عن الصادرة والتعليمات بالقوانين الخاصة المحلية األنظمة أن اللجنة تدرك .2

 .المراجعة عملية في المهنية الممارسة على تؤثر  -مختلفة بدرجة - بلد كل في المهنية أو
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 بعـين  دولـة  كـل  في المطبقة المراجعة معايير بين االختالف مظاهر أخذ اللجنة تحاول .3

 .المعايير لهذه الدولي القبول لتحقيق محاولة في االعتبار

 التـي  الحاالت في إال اللجنة تلك عن الصادرة المحلية المتطلباتو للمعايير األولوية تكون .4

 .الدولية المعايير تلقائية بصورة تطبق عندئذ محلية معايير فيها توجد ال

 إبـداء  بغرض مستقل فحص أو مراجعة كل يشكل بحيث المعايير هذه تطبيق مجال يتسع .5

 القانوني، وشكلها وهدفها احجمه عن النظر بغض وحدة ألنه المالية المعلومات في الرأي

 بهـا  يقـوم  التي النشاطات كافة في ذلك أمكن كلما المعايير بهذه اإللتزام األمر ويتطلب

 .به االلتزام مدى يتحدد معيار كل ومع الحسابات، مراجعوا

 على المحلية باللغة المناسبة الترجمة إعداد في الحق األعضاء الدول في المنظمات تعطي .6

  .اإلتحاد عن الصادر اإلنجليزي للنص بالترجمة قامت التي المنظمة إسم حتوضي مع نفقتها

  -:الداخلي التدقيق معايير أهداف :أوالً

  -:بأنها ) IIA,2004,P7( الداخلي التدقيق معايير أهداف الداخليين المدققين معهد حدد

 .الداخلي التدقيق عليها يكون أن يجب التي الكيفية تحدد التي األساسية المبادئ بيان .1

 التدقيق أنشطة تحققها التي المضافة القيمة وتعزيز الداخلي التدقيق إلدارة عام إطار وضع .2

 .ممكن مدى أوسع إلى الداخلي

 .الداخليين المدققين أداء وتقييم لقياس أسس وضع .3

  .عليها تحسينات إدخال وتشجيع متطورة تنظيمية ومعالجات لعمليات التأسيس .4
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  -:الداخلية المراجعة ممارسة معايير :ثانياً

         يلـي  كمـا  وهـي  الـداخلي  للتدقيق عامة معايير خمسة الداخليين للمدققين األمريكي المعهد وضع

)IIA, 1993(:- 

 .اإلستقالل 

 .المهنية الكفاءة 

 .العمل نطاق 

 .المراجعة عملية أداء 

  .الداخلية المراجعة قسم إدارة 

 المعيار تحقيق وسائل عن تعبر الفرعية المعايير من وعةمجم إلى ينقسم المعايير هذه من معيار وكل

  .الرئيسي

  -:مجموعات ثالث إلى وقسمها 2000 عام عليها تطويرا المعهد أجرى ثم

 .العامة المعايير :األولى المجموعة .1

 .األداء معايير :الثانية المجموعة .2

 .المراجعة وإجراءات التنفيذ معايير :الثالثة المجموعة .3

 التـدقيق  معـايير  عليهـا  ويطلق المهنة، ممارسة أوساط في عاما قبوال عاييرالم هذه والقت

 )AICPA( القـانونيين  للمحاسـبين  األمريكي المجمع عن الصادرة المعايير وهي عاما قبوال المقبولة

  -:يلي كما وهي رئيسية مجموعات ثالث إلى وتنقسم

 بحيـث  فيه تتوفر أن يجب التي صفاتوال المدقق بشخصية تتعلق المعايير وهذه :العامة المعايير .1

 ،2006 الـذنيبات، (أقـسام  ثالث يإل المعايير هذه قسمت لذلك التدقيق عملية لتولي أهال يصبح

  -: )78-76ص
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 مـن  الكـافي  القـدر  المـدقق  لدى يكون أن المعيار هذا ويتطلب :والعملي العلمي التأهيل  -أ 

 علـى  قـادرا  يكون بحيث والتدقيق المحاسبة مجال في العملية والخبرات العلمية المؤهالت

 كفؤا يكون نأ يجب للغير، خدماته يعرض من كل أن حيث إليه، الموكلة بالمسؤوليات القيام

 .تهالتزامبا الوفاء على وقادرا

 أن وتعني الحسابات، مدقق في توفرها ينبغي التي الثانية األساسية الصفة وهي :اإلستقاللية  -ب 

 تحيـز  ودون وموضوعية واستقامة أمانة بكل التدقيق، حلمرا جميع وفي بعمله المدقق يقوم

 مبـدأ  فهـذا  والذهنية، الفعلية الناحيتين من مستقال المدقق يكون أن يعني وهذا معينة، لجهة

 أن ويتطلب الذهنية، الناحية على أساسي بشكل يركز المبدأ هذا إن المهني، األداء في أساسي

 .تقريره من مستفيدةال الفئات جميع تجاه العدل قاصدا يكون

 على ينبغي التدقيق عملية بداية ففي :التدقيق مراحل جميع في المعقولة المهنية العناية بدل  -ج 

 من يتمكن حتى العميل أحوال لدارسة بوسعه ما يبذل وأن المناسب بالتخطيط يقوم أن المدقق

 ستكون األولية لفترةا هذه في المعقولة العناية المدقق يبذل لم وإذا مناسب بشكل الخطة إعداد

 المهنـي  الحـذر  يبـذل  أن يجب اإلختبارات عملية وخالل سليمة، غير عليها المبنية النتائج

 التقريـر  إعـداد  مرحلة في وكذلك تقييمها أو جمعها أو األدلة انتقاء في كان سواء المطلوب

 .سليم بشكل النهائية النتيجة وتحديد األدلة تقييم أجل من حذرا يكون أن يجب

 المـدقق  لقيـام  الـالزم  اإلرشـاد  بمثابـة  الميداني العمل معايير تعتبر :الميداني العمل معايير .2

 في الميداني العمل معايير وتتمثل وغيرهما والقرائن األدلة جمع مثل الفحص، عملية بإجراءات

  ):44-42ص ،2006 المطارنة،( هي ييرمعا ثالث
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  -:والتخطيط اإلشراف :األول

 البـدء  عنـد  به يقوم سوف لما التخطيط بعملية الحسابات مدقق يقوم أن رالمعيا هذا يتطلب

 نهاية قبل مبكر وقت في الحسابات مدقق تعيين يفضل التخطيط عملية من ولالستفادة التدقيق، بعملية

  .المدقق لدى أفضل الكفاءة تكون أن في يساعد أنه حيث للعمل، المالية السنة

 تقيـيم  عملية ومتابعة تخطيط تشمل أن يمكن المدقق بها وميق أن بجي التي التخطيط وعملية

 قائمة وكذلك المستندي، والفحص المنشأة، وخصوم أصول من التحقق وكذلك الداخلية، الرقابة نظام

  .النشأة أعمال نتيجة

 فـضال  المتوقعـة  للمهمة الشاملة اإلستراتيجية تحديد يتضمن التدقيق مهمة تخطيط أن ونجد

 أهـداف  وتحقيق تنفيذ على القائمين المساعدين توجيه يتضمن فإنه اإلشراف أما الفحص، نطاق عن

  .ال أم النهاية في تحققت قد األهداف هذه كانت ما إذا وتحديد الفحص

  :الداخلية الرقابة نظام تقييم :الثاني

 ألن لمـدقق ا يطبقها سوف التي االختبارات مدى يحدد الذي األساس الداخلية الرقابة نظام تقييم يعتبر

 الوقـت  تحديد على يؤثر أنه إلى باإلضافة األدلة حجم على يؤثر الداخلية الرقابة نظام ضعف أو قوة

  .التدقيق بعملية للقيام المالئم

  -:غرضين تحقيق إلى يؤدي الداخلية الرقابة نظام تقييم معيار نَّإ

 لتـسجيل  محاسـبية  سجالت إنشاء إعادة يستطيع ال المدقق أن حيث نفسه، النظام على االعتماد  -أ 

 العمليـات  جميـع  تسجيل يكفل داخلي رقابة نظام وجود عند أنه حيث تمت التي العمليات جميع

 فـي  أما ، للمنشأة الصحيح المالي الوضع تعكس مالية قوائم وإعداد صحيحة، بطريقة تمت التي

 هذا يعوض ال بمار المدقق من كبير جهد بذل يتطلب ذلك فإن الداخلية الرقابة نظام ضعف حالة

 .الضعف
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 يصل حتى الحسابات مدقق بها سيقوم التي االختبارات مدى يحدد الداخلية الرقابة نظام دراسة إن  -ب 

  .المالية القوائم عدالة بمدى والكفاية القناعة إلى

  -:التقرير إعداد معايير :الثالث

 و القـوائم  يومـستخدم  الحسابات مدقق بين اإلتصال وسيلة هو الحسابات مدقق تقرير إن

 المعهـد  حدد وقد إليها، التوصل تم التي النتائج فيه يبين الذي المدقق عمل زبدة وهو المدققة، البيانات

 المـدقق  تقرير يتمكن حتى توافرها ينبغي معايير أربعة )AICPA( القانونيين للمحاسبين األمريكي

   -:وهي )80ص ،2006 ات،الذنيب( المالية البيانات لمستخدمي المناسبة الرسالة توصيل من

 المبادئ حسب أعدت قد المالية القوائم كانت إذا عما الرأي إبداء فقرة في التقرير ينص أن يجب .1

 .عاماً قبوالً المقبولة المحاسبية

 عن تختلف القوائم إعداد في استخدامها تم التي المبادئ كانت إذا تقريره في ققالمد يبين أن يجب .2

، أما إذا كانت المبادئ المستخدمة      السابقة الفقرة في المالية القوائم دادإع عند استخدمت التي تلك

هي نفسها كما في السنة السابقة فال داعي لإلشارة إلى ذلك، حيث أن عدم اإلشارة إلى ذلـك                  

 .تعني أنه ال يوجد تغيير في المبادئ

اسبة، وبخالف ذلـك  يفترض أن القوائم المالية تحتوي على البيانات واإليضاحات الكافية والمن      .3

 .ال بد أن يشير المدقق إلى عدم كفاية ومناسبة اإلفصاح

يجب أن يحتوى التقرير على رأي مكتوب يبين النتيجة النهائية لعملية التدقيق، وهذا الـرأي                .4

يكون في فقرة خاصة، ويكون هذا الرأي خاص بالقوائم المالية كوحدة واحدة، إال أن معـايير                

 . الخيار للبلدان المختلفة في استخدام الرأي المجزأ أو عدم استخدامهالتدقيق الدولية تركت
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  -:الداخلي للتدقيق الدولية المعايير : ثالثاً

 تهتم دولية منظمة هو والذي للمحاسبين الدولي االتحاد عن صادرة معايير هي الدولية التدقيق معايير

 تقـديم  هـو  تأسيسه من المعلن والهدف ،1977 عام االتحاد هذا تأسس وقد المحاسبة، مهنة بشؤون

 معايير بتقديم امااللتز زيادة إلى يسعى للمحاسبين الدولي االتحاد فإن ولذلك للمجتمع، األفضل الخدمة

  .)81،ص2006الذنيبات،( جودة ذات مهنية

 إال الداخلي، للتدقيق دولية معايير أول 1978 عام )IIA( األمريكي الداخليين المدققين معهد أصدر فقد

 المـدققين  تواجـه  بـدأت  التي والمشكالت للحاالت المطلوبة الحلول جميع توفر لم المعايير تلك أن

 يقـوم  إذ المعـايير،  هـذه  وتطـوير  لتحديث خطة المعهد تبنى المعايير هذه إصدار وبعد الداخليين،

 المشكالت، لكلت المناسبة الحلول توفر الداخلية المراجعة بمعايير خاصة وإصدارات نشرات بإصدار

 هـذه  آخـر  كان وقد لها تبديالً أو تغييراً وليس المعايير لتلك وامتداداً تفسيراً اإلصدارات تلك وتعتبر

  :)65ص ،2005 لة،حالرحا(يلي ما إلى المعايير هذه وتهدف 2003 عام نهاية في اإلصدارات

 .الداخلي التدقيق ممارسة عليه تكون أن يجب ما تمثل أساسية مبادئ رسم •

 التـدقيق  أنـشطة  مـن  المـضافة  للقيمة واسع نطاق وتأسيس وتعزيز لتنفيذ عمل إطار تطوير •

 .الداخلي

 .المنظمات في التشغيلية العمليات تطوير تشجيع •

  -:وهي )IIA,2001( معايير ثالث من الداخلي للتدقيق دوليةال المعايير وتتكون

 يؤدون الذي واألفراد بالمنشآت لخاصةا بالصفات تختص التي المعايير وهي  :الخواص معايير  )1(

  :وتشمل الداخلي التدقيق أعمال

 .والمسؤوليات والصالحيات األهداف تشمل وهي التدقيق وثيقة .1

 .المدققين وموضوعية التنظيمي الهيكل على التدقيق دائرة موقع .2
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 .وخبرة ومهارة بكفاءة أعمالهم إلنجاز المدققين من المطلوبة المهنية البراعة .3

 .النوعية الرقابة برنامج خالل من التدقيق على قالتدقي .4

 أن يمكن التي النوعية المقاييس وتضع الداخلي التدقيق أنشطة طبيعة تصف فهي  : األداء معايير )2(

  :وتشمل بواسطتها الداخلي التدقيق أداء يقاس

 .رالمخاط تعميم أساس على المبينة السنوية الخطة إعداد خالل من التدقيق نشاط إدارة .1

 والتوصـية  الداخلية الرقابة نظام وفعالية مدى وتعميم فحص إعداد خالل من وذلك العمل طبيعة .2

 .والتقييم

 ).واإلجراءات المهمة نطاق األهداف على يحتوي والذي التدقيق برامج إعداد( للمهمة التخطيط .3

 الـدائم  ملـف ال فـي  المهمة أهداف لتحقيق كافية معلومات وتدوين تقييم خالل من المهمة تنفيذ .4

 .والجاري

 ).التقارير( النتائج إيصال .5

  المتابعة .6

 ).الخطر درجة قبول( المدققين توصيات من بعض تنفيذ بعدم اإلدارة لقبول توضيح .7

 :مثـل  محددة، حاالت في األداء ومعايير الخواص معايير من كل تطبيق فهي  :التطبيق معايير )3(

  .للرقابة الذاتي التقييم مشروع أو الواالحتي بالغش التحقيق اإللتزام، اراتباخت

  -:)98-95ص ،2005 جمعة، (العملي الداخلي للتدقيق عامة ييرمعا  :رابعاً

 عـام  ) IASB( الداخلي التدقيق معايير مجلس وضع فقد الداخلي التدقيق مهنة أداء تطوير إطار في

 يلـي  كمـا  مجمـوعتين  علـى  تـشتمل  والتـي  العملـي  الـداخلي  للتـدقيق  عامة معايير 2001

www.theiia.org)(:-  
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  )1(  رقم جدول

  العملي الداخلي للتدقيق عامة معايير

  األداء معايير  المعيار رقم  العامة المعايير  المعيار رقم

  الداخلي التدقيق أنشطة  2000  والمسؤولية والسلطة ضرغال  1000

  العمل طبيعة  2100  الموضوعية   1100

  المهمة تخطيط  2200  المهنية والعناية الكفاءة  1200

  المهمة أداء  2300  التحسين وبرامج الضمان جودة   1300

  االتصال نتائج  2400    

  المراقبة برامج  2500    

  للمخاطر اإلدارة قبول  2600    

  

 حزيـران  فـي  الداخلي التدقيق مهنة أخالقيات دليل  IIA الداخليين المدققين معهد وضع كما

 واثنـي  الكفاءة ة،يالسر الموضوعية، النزاهة، تشمل أخالقية ئمباد أربعة الدليل تضمن وقد 2000

  :(www.theiia.org ) منها نذكر األربعة للمبادئ وفقاً سلوكية قاعدة عشرة

  .واالجتهاد والموضوعية األمانة .1

 .القانونية غير األنشطة ممارسة عدم .2

 .العمالء من هدايا قبول عدم .3

 .نشأةالم أهداف مع يتعارض عمل في المشاركة عدم .4

 .معينة بمهارة باألعمال القيام .5

 .المهني للتدقيق المهنية الممارسة في المستخدمة للمعايير اإلذعان ضرورة .6
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 .المعلومات سرية على الحفاظ .7

 .قانونية غير ممارسات تخفي التي تلك أو المادية الحقائق جميع عن الكشف .8

 .الخدمة جودة وزيادة الكفاءة تحسين أجل من المستمر الكفاح .9

 .والنزاهة واألخالق الكفاءة لمعايير عالية مستويات على بالحفاظ االلتزام .10

  



 60

  الرابع المبحث

  الجامعات في الداخلي التدقيق

  

  -:مقدمة

 النجاح نحو الجامعة عمليات توجيه في هاما دورا الجامعات في الداخلي التدقيق وظيفة تلعب

 كـل  على اإلدارة أفراد وتزويد والتشغيلية، ةواإلداري المالية النشاطات وتقييم فحص في تساعد حيث

 تقـع  التـي  والعمليات لألصول والحماية الضبط تحقيق في للمساعدة الالزمة بالمعلومات المستويات

  .مسؤولياتهم تحت

 أدائهـا  وتحسين قراراتها ترشيد في الجامعة إدارة مساعدة إلى الداخلي التدقيق يهدف وعليه

 بفاعليـة،  المتاحة الموارد استغالل على تساعد التي واإلدارية المالية مةاألنظ تطبيق ضمان يكفُل بما

 والتنميـة  محليال المجتمع وخدمة والبحثية التعليمية الخدمات تقديم في وتميزها استمرارها وتضمن

  ).59صـ ،2005 الرحاحلة،( بكفاءة االقتصادية

 والتـي  منها الفنية سواء والجهود الخدمات من المزيد تقديم في الداخليين المدققين نجاح وإن

 حتمـا،  مـنهم  متوقـع  هو ما يفوق وبشكل السلوكية المفاهيم إلى تنسب التي تلك أو بوظائفهم تتعلق

 أو الجامعـة  داخـل  مـن  المستخدمين هؤالء كان سواء المعلومات مستخدمي ثقة كسب إلى سيؤدي

 التاليـة  بالمجاالت تحدد والتي فاعليةو عالية بكفاءة المرجوة األهداف تحقيق إلى يهدف بما خارجها

 المـشكالت  وحل واإلجراءات، النظم وتطوير وقياس القرارات، ترشيد التنسيق، الرقابة، التخطيط،(

  ).2001-200صـ ،1980 عقدة،( )اإلدارية
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  -:الجامعات في الداخلي التدقيق أهداف :أوالً

 فأغلـب  واإلدارية، المالية الرقابة ليةفاع تحقيق إلى الجامعات في الداخلي التدقيق وظيفة تهدف •

 داخـل  المختلفة لألنشطة التنفيذ كيفية في اإلدارة مساعدة إلى هادفا توجيهي نشاط يمثل أنشطتها

 ).88ص ،1981 األحمد،( الجامعة

 التـي  والبيانات بالمعلومات الجامعة إدارة ومسئولي أعضاء تزويد إلى الوظيفة هذه تهدف كما •

 ).13ص ،1996 وآخرون، يحيى( عالية بكفاءة مسؤولياتهم تحمل على تعينهم

 الـداخلي،  التـدقيق  ونظـام  المحاسـبي  بالنظام النظر إعادة الداخلي التدقيق أهداف من أن كما •

                  المعومـات  تلـك  عبـر  الماليـة  التقـارير  وإعـداد  والتـشغيلية  الماليـة  المعلومات اربواخت

 وفعاليتهـا  وكفاءتها للعمليات االقتصادية الجدوى فحصو ،)121-120صـ ،2003 جربوع،(

 الخارجية والمتطلبات واألنظمة بالقوانين اإللتزام فهي للمنشأة، المالية غير الضوابط ضمن ومن

 األخـرى  الداخليـة  والمتطلبات واإلدارية المالية واألوامر بالسياسات اإللتزام وكذلك األخرى،

   ).453-444صـ ،1998 ونيين،القان للمحاسبين العربي المجمع(

  -:مهام وواجبات وحدات التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية  :ثانياً

 .المالية الدورية وغير الدورية وسجالتها من صحة ودقة القيود والمستندات التأكد .1

التحقق من أن كل دائرة من دوائر الجامعة المختلفة تمسك بسجالت منظمة بدون شـطب                .2

 .تحشية أو نقل على الهامشأو كشط أو 

 .التحقق من أن أي من الموظفين المعنيين لم يوقع على مستند واحد بوصلين مختلفين .3

تدقيق جميع حسابات التسوية من أمانات وسلف للتحقق من صحة العمليات فيها والتأكـد               .4

 .من استيفاء األقساط في مواعيدها وتسوية السلف بعد انتهاء الغرض منها
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م الشيكات وأوامر الصرف والتحويالت وسائر إشعارات القيد علـى مختلـف            مراقبة أرقا  .5

 .حسابات الجامعة وقيمة كل منها وسالمة التوقيعات عليها

التحقق من أن المدير المعني قد وقع في بداية كل سنة بجوار األرقام المتسلسلة لصفحات                .6

 .لمعنيةسائر السجالت والدفاتر المستخدمة قبل استعمالها في الدوائر ا

 .تدقيق حسابات المستودعات والمخازن وقيودها ودفاترها وسجالتها .7

 .مراقبة السجالت المختلفة لمركبات الجامعة وآلياتها .8

مراجعة االتفاقيات والقيود والعطاءات والتأكد من اختصاصات موقعهـا، ومـن سـالمة              .9

 خطابات الـضمان    تنفيذها، ومن عدم تعارضها مع القوانين واألنظمة والتعليمات ومراقبة        

 .والشيكات المصدقة الصادرة مقابل عطاءات تطرحها الجامعة

  منها للتثبيت من عدم إجـراء الـشطب أو         ءالتدقيق في معامالت شطب اللوازم واإلعفا      .10

 والتعليمـات   اإلعفاء في غير الحاالت واألصول المنصوص عليها في القوانين واألنظمة         

 .المعمول بها في الجامعة

 السجالت المثبتة لواردات الجامعة كالرسوم التـي تقـبض مـن الطلبـة،              مراقبة سائر  .11

والتحقق من أن الدوائر المختصة داخل الجامعة وخارجها قد قامـت بتحـصيل األمـوال          

المستحقة في أوقاتها المحددة وأن هذه التحصيالت قد دفعت لصندوق الجامعة وقيدت فـي   

 .عةالفصول والمواد المخصصة لها في موازنة الجام

مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة وفحص الحسابات الختامية والنظر فـي تقـارير مـدققي               .12

 .الحسابات الخارجيين والتأكد من صحتها

إعداد القوائم المالية الشهرية والدورية والتحليالت المالية الخاصة بها، كذلك التحلـيالت        .13

 .اإلحصائية
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تقديمها لإلدارة العليا بغرض المساعدة في       الدراسات المالية والتحليلية والمقارنة و     دادإع .14

 .اتخاذ القرار

التأكد من كافة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات السارية التي يراعى تطبيقها من             .15

  .قبل جميع العاملين في الجامعة

 من نوعين في تنحصر الجامعات في الداخلي التدقيق وحدات باتوواج مهام أن الباحث ويرى

  .اإلداري والتدقيق المالي التدقيق التدقيق،

  -:المالي التدقيق :أوالً

 .لها المعززة والوثائق المالية والمستندات القيود وصحة دقة من التأكد •

 فـي  المنفـذة  المالية والمعامالت النقدية، الجامعة ومدفوعات مقبوضات تدقيق صحة من التأكد •

 .رةالصاد القيد سندات تدقيق خالل من المالية الدائرة

 .مرات لعدة الجامعة لصندوق ومفاجئ فعلي جرد •

 .موعدها في األقساط استيفاء من والتأكد والسلف القروض مراجعة •

 الختاميـة  الحسابات وفحص ونفقات إيرادات من الجامعة موازنة تنفيذ على والتدقيق اإلشراف •

 .صحتها من والتأكد الخارجية الحسابات مدققي تقارير في والنظر

 .وصرف قبض سندات بموجب الحاسوب على يوميا والمصروفات اإليرادات إدخال من التأكد •

 واقتـراح  الداخليـة  الرقابـة  نظام في الضعف نقاط وتحديد مراجعة التدقيق دائرة واجبات من •

 .لعالجه الحلول

 نهايـة  في واعتمادها بالساعة والعاملين والسنوية الشهرية بالعقود العاملين رواتب وتدقيق إعداد •

 .شهر لك

 .والخارجية الداخلية والمساعدات والطالبات الطلبة من اإليرادات تحصيل •
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 ومن تنفيذها، وسالمة والخارجية الداخلية األطراف مع المبرمة والعقود لإلتفاقيات كاملة متابعة •

 .والتعليمات واألنظمة القوانين مع تعارضها عدم

 حسابات مختلف على القيد إشعارات ائروس والتحويالت الصرف وأوامر الشيكات أرقام مراقبة •

 .فيها التوقيعات وسالمة منها كل وقيمة الجامعة

 .مختلفين بوصلين واحد مستند على يوقع لم الموظفين من أي أن من التحقق •

 والقـرارات  والتعليمـات  واألنظمة القوانين في المحددة األصول وفق اإلنفاق قانونية من التأكد •

 .الجامعة في النافذة

 .المعنية للجهات انتهائها وقت وتسليمها وحفظها ومتابعتها البنكية الكفاالت سجل دادإع •

 .الموظفين شؤون مع بالتنسيق الرواتب وتسوية والترقيات الدورية العالوات احتساب •

  -:اإلداري التدقيق :ثانياً

 .الترسية نةولج التدقيق ولجنة المظاريف فتح لجنة في والمتمثلة العطاءات لجان في المشاركة •

 .اإلنشائية لألعمال النهائي اإلستالم لجان في المشاركة •

 .الجامعة ومستودعات ألصول السنوي الجرد لجان رئاسة •

 .مرات عدة الجامعة لمستودعات المفاجئ الجرد •

 .الجامعة في الحركة بقسم الخاصة الصيانة وإجراءات الحافالت تشغيل نظام وتقييم متابعة •

 .الجامعة في العامة الصيانة لأعما وتقييم متابعة •

 الدوريـة  العـالوات  احتـساب  من للتأكد دورية بصورة الموظفين شؤون دائرة ملفات متابعة •

 .الجامعة في بها المعمول القوانين حسب والترقيات
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جربـوع،  ( المجاالت التي يؤديها قسم التدقيق الداخلي لخدمة العملية الماليـة          :ثالثاً

  )324، صـ2006

 .ول وممتلكات الجامعة من العبث وسوء االستخدامحماية أص .1

الحصول على البيانات المالية الدقيقة التي تساعد إدارة الجامعـة بعمليـات التخطـيط               .2

 .واتخاذ القرارات

ضرورة الضبط الداخلي ضمن إطار الرقابة الداخلية بجميع الوسائل والـسبل الكفيلـة              .3

ا كل شخص بشكل مستقل أو متمم للعمل        لضبط العمليات اليومية للجامعة الذي يقوم به      

الذي قام به الشخص اآلخر، أي عدم السماح لشخص واحد القيام بعملية بكاملهـا مـن                

أولها إلى آخرها، وتعتبر درجة سالمة عمليات الضبط الداخلي مسألة هامة، حيث كلما             

كانت حلقات الضبط الداخلي مترابطة وقوية قلل ذلك من وجود الثغـرات وزاد مـن               

درجة االعتماد على النتائج، والوقوف على مواطن الضعف إن وجدت تعطي للمراجع            

الضوء األخضر لزيادة نطاق مدى المراجعة بشأن اإلقتناع واإلطمئنان علـى سـالمة             

 . األمور

قوم به عادة قسم المراجعة    يال بد من وجود نظام مراجعة داخلية مناسبة داخل الجامعة و           .4

اجعة الداخلية من أهم عناصر ومكونات نظام الرقابـة الداخليـة           الداخلية، وتعتبر المر  

وخصوصا نظام الرقابة المحاسبية، ويهدف نظام المراجعة الداخلية إلى تقييم األنظمـة            

  .المعنية المتعلقة بحماية أصول الجامعة وممتلكاتها وضبط وتوجيه عملياتها
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خدمـة العمليـات اإلداريـة      المجاالت التي يؤديها قسم التـدقيق الـداخلي ل        : رابعاً

  )326-324 صـ،2006،جربوع(

  -:التخطيط .1

يساهم التدقيق الداخلي في مراجعة الخطط المقترحة وتقييمها لتـسهيل تحقيـق األهـداف              

المرسومة في ضوء أن تكون الخطط تسهل األهداف المرسومة وتكون منـسجمة مـع الخطـط                

 أن تكون تلـك      و    الموارد المالية وغيرها   المرسومة، وأن تدرس تلك الخطط القيود المختلفة من       

 .الخطط متكيفة مع الظروف الطارئة لمواجهة النتائج المختلفة

 -:الرقابة .2

على المدقق الداخلي بالجامعة أن يكون مدركا لجميع المبادئ والوظائف اإلدارية، فعمليـة          

 .وظائف األخرىالتخطيط تحتاج أساساً إلى رقابة فعالة، وكذلك الحال بالنسبة لجميع ال

 -:التنسيق .3

على المدقق الداخلي أن يكون على احتكاك مباشر واتصال دائم مع جميع األقسام اإلداريـة               

بحكم طبيعة عمله ومقتضيات واجباته، فإن ذلك يمكنه من اكتشاف مسببات حـاالت الـضعف أو         

 .انعدام التنسيق بين مختلف األقسام اإلدارية

 -:ترشيد القرارات .4

قق الداخلي في مراجعة القرارات اإلدارية بهدف ترشيدها على استخدام قـوائم             يعتمد المد 

التحريات لتحليل القرارات اإلدارية، ومراجعة عمل المحاسب اإلداري بوصفه مـصدرا لتـوفير             

معلومات تعد مصدرا لصنع القرارات، وطلب شهادات من اإلدارة العليا كقرائن إضـافية لـدى               

 .المدقق الداخلي
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 -:ستخدام األمثل للموارد المتاحةاالتحديد  .5

تكون الجامعة ممثلة في إدارتها هي المسئولية عن إعداد معايير التشغيل لقياس اإلسـتخدام              

 .لمواردها

 -:تصميم النظم وتطويرها .6

 المدقق الداخلي يقدم المساعدة للمدراء أو المسؤولين عن تصميم النظم وتطويرها من خالل             

 .نات والمعلومات التي استخدمت بصيغتها سليمة وواضحةبيان ما إذا كانت البيا

 -:حل المشكالت اإلدارية .7

 يسهم المدقق الداخلي في اكتشاف األخطاء والمشكالت ومواطن اإلخفاق في العمل اإلداري            

 في الجامعة واحتكاكه المباشر بمختلف نواحي العمل فيها مـن خـالل             المستمرمن خالل تواجده    

 .ديهالخبرة التي تتولد ل

 -:المسئولية عن مراجعة الكفاءة والفعالية .8

 :ن للقيام بمراجعة الكفاءة والفاعلية يوجد اتجاهان أساسيا

مراجعة الكفاءة والفاعلية هي تطور طبيعي للمراجعة الداخلية، يوسع نطاق عملها   : االتجـاه األول  

  .خل الجامعةإلى ما وراء النواحي المالية والمحاسبية لتشمل جميع أنشطة اإلدارة دا

مراجعة الكفاءة والفاعلية هي امتداد طبيعي ومنطقي للمراجعة الخارجية فـبعض           : االتجاه الثاني 

إجراءات الكفاءة مثل فحص وتقويم نطاق الرقابة الداخلية يتم تنفيذها أثناء المراجعة الخارجيـة،              

  .ومن ثم فإن المراجع الخارجي أجدر أن يقوم بها

  -:مة لعمل وممارسات أجهزة التدقيق الداخليالمعايير المنظ: خامساً

إن اإللتزام بتطبيق هذه المعايير هو األساس الذي يتم بناء عليه تقييم أجهزة التدقيق الداخلي               

المطبقة لهذه المعايير وذلك لما توفره هذه المعايير من عملية تأطير وإرشـاد لنـشاط المـدققين                 
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الـداخليين بالوفـاء بمـسؤلياتهم المهنيـة               الداخليين، وتوضيح كيفية قيام المـدققين       

)Guy et al.,1999 (   لذلك اشتملت المعايير الجوانب المتعلقة بالمدققين الـداخليين كأشـخاص

منفذين للعمليات والجوانب المتعلقة بأنشطة وطبيعة عمل وتنفيذ األداء نفسه وركزت علـى إدارة              

ــايير ــداخلي، وتتكــون هــذه المع ــدقيق ال ــرة الت  مــن ثــالث مجموعــات                  دائ

Institute of Internal Auditors ( IIA, 2001) :  

التي تنفذ أنشطة التدقيق    وتتعلق بخصائص الجامعات واألطراف     ): المميزة(المعايير الخاصة    .1

 .الداخلي

 من  وتصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي، وتوفير معايير الجودة التي يمكن           :معايير األداء  . 2

 .خاللها قياس وتقييم أداء تلك األنشطة

وتتكون من مجموعات متعددة، كل مجموعة منها موجهة إلى نوع رئيسي من             :معايير التنفيذ  . 3

 .أنشطة التدقيق الداخلي

  -:)323، ص2006جربوع، (خطوات برنامج التدقيق الداخلي في الجامعات : سادساً

 .ارة العليا للجامعة للقسم موضع الدارسةتحديد األهداف العامة التي وضعتها اإلد .1

 .ع البيانات المالية المتعلقة بتنظيم القسميجمت .2

 .تحليل أعمال القسم .3

 .تقييم أعمال القسم وبيان المتغيرات اإليجابية للمحافظة عليها والمتغيرات السلبية لتالفيها .4

 .األهدافبمقارنة النتائج  .5
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ـ          ويؤكد البعض على أنه إلجراء الخطوات الس        ابقة البد من إجراء مراجعة شـاملة تتعلـق بـ

  -):1998المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (

 .مدى كفاءة األفراد •

 .إنتاجية القسم •

 .نوعية العمل •

 .جودة التقارير وانسيابها •

 .التكاليف المقترحة •

 .حجم األعمال المطلوب تنفيذها •

  -:)www.aabu.edu.com( إجراءات التدقيق والرقابة في الجامعات: سابعاً

يمارس الجهاز مهامه الرقابية وفقاً للقواعد القانونية وتكون الرقابة كاملة أو بالعينة حسب              .1

 :مقتضى الحال والهدف المراد تحقيقه منها

 .لجهاز الرقابة التدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق الزمة لقيامه بأعماله .2

د فيها الحسابات والسجالت والمـستندات      تجري عمليات التدقيق في مقر الجهات التي توج        .3

 عند الضرورة القيام بعمليات التدقيق في مقر        زأو المواد الخاضعة للتدقيق أو الجرد ويجو      

 .الجهاز

يلتزم جميع المسؤولين والعاملين في الجامعة بالتعاون مع العاملين في هذا الجهاز وعلـى               .4

أولئك أن يضعوا تحت تصرف العاملين فيه المعلومات والوثائق والسجالت التي تتعلـق             

 .بتسهيل مهمتهم

تكون المعلومات التي يحصل عليها موظفو الجهاز نتيجة قيامهم بأعمالهم وكذلك تقـاريرهم              .5

 .تي يرفقونها إلى اإلدارة العليا سريةال
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  .يرفع مدير الجهاز تقاريره إلى رئيس الجامعة مباشرة .6

 :)www.najah.edu.com( واجبات المراقب الداخلي: ثامناً

1. أن يكون ملما إلمامبالتعليمات والنظم المالية ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديالتاا تام . 

 . وتعديل التعديالت والنظم في ضوء التطبيق العملي لهاإبداء الرأي واالقتراح للتطوير .2

 .منهاالمحافظة على سرية األعمال التي يقوم بها وعدم البوح بشيء  .3

االلتزام بحدود اللياقة وحسن التصرف في أداء واجبات الوظيفة وفـي التعامـل مـع                .4

 .األشخاص الذين لهم عالقة في أداء مهمته

5.   األنظمة المعمول بها في الجهـة التـي سـيقوم            للفحص يتمشى مع   اأن يضع برنامج 

 .بالتفتيش عليها قبل مباشرته العمل

 .أن يناقش المسؤولين بخصوص المالحظات واألخطاء التي تنكشف له .6

إعداد تقارير نتائج الفحص يراعي فيه الوضوح واإليجاز بقـدر اإلمكـان وعـرض               .7

 .ال يوجد بها سند وال دليلالحقائق بدقة وشمول وموضوعية واإلبتعاد عن اآلراء التي 
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  ثالثالفصل ال

  راءاتـة واإلجـالطريق
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

  :مقدمة

يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكـذلك أداة               

لإلجراءات يتضمن هذا الفصل وصفا     الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما          

 في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد            التي قام بها  الباحث    

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة 

  

   -: منهجية الدراسة:أوالً

ي يعرف بأنـه    والذلمنهج الوصفي التحليلي    ا باستخدام الباحث   تحقيق أهداف الدراسة قام   جل  من أ 

طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا هـي               

وتهدف هـذه   ،  دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها             

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلـسطينية فـي ظـل            الدراسة إلى دراسة    

  : ،و سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البياناتيير التدقيق الداخلي الدوليةمعا

  -:البيانات األولية-1

 لدراسة بعض مفردات البحث وحـصر       توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ـ        , وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث      امج ومن ثم تفريغها وتحليلهـا باسـتخدام برن

SPSS   (Statistical Package for Social Science)    اإلحصائي واسـتخدام االختبـارات

  .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 
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 -:البيانات الثانوية-2

وضوع قة بالم  الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعل          حيث قام 

 معـايير   فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في ظل        بتتعلق  قيد الدراسة، والتي    

أنها تسهم في إثـراء الدراسـة       بمراجعة األبحاث التي رأى      الباحث   وقام،  التدقيق الداخلي الدولية  

رف على األسس و     الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التع         قامبشكل علمي، و  

الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المـستجدات التـي                

  .حدثت و تحدث في مجال الدراسة 

  -:مجتمع الدراسة  عينة و:ثانياً

يشمل مجتمع الدراسة جميع وحدات التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة             

فرداً أي بنسبة   ) 15( استبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، استجاب منهم          )16(حيث تم توزيع    

موزعين على جامعتين حكوميتين ، وجامعتين عامتين، وواحدة خاصة، ولم يتم توزيع أي             % 94

استبانة على جامعتين خاصتين حديثتي التأسيس بسب عدم وجود وحدة تدقيق داخلي فيها، ونظرا              

سة قام الباحث باستخدام أسلوب المسح الشامل لكافة أفراد مجتمع الدراسة           لصغر حجم مجتمع الدرا   

  .سواء كانت رقابة إدارية أو مالية

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات مجتمع الدراسة  كما يلي

  -:المؤهل العلمي .1

% 33.3و " بكالوريوس" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي % 66.7)  2(يبين جدول رقم 

 من الحاصلين على جابينونالحظ أن جميع المست، "ماجستير" جتمع الدراسة مؤهلهم العلمي من م

  .درجة البكالوريوس والماجستير مما يدل على صحة وقوة اإلجابات
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  )2(جدول رقم 

   المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي

  0.0  0  دبلوم

  66.7  10     سبكالوريو

  33.3  5  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  15  المجموع
     

  -:التخصص العلمي .2
% 13.4، و " محاسبة" من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي % 86.6) 3(يبين جدول رقم 

ومما سبق يتبين توفر تخصص المحاسبة بصفة ، "إدارة" من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي 

  .ا يدل على تدعيم دائرة التدقيق الداخلي بأشخاص على دراية بموضوع التدقيقكبيرة مم

  )3(جدول رقم 

   التخصص العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير                         

  

        

  -:المركـز الوظيفي .3

مدير دائرة وتدقيق " وظيفي من مجتمع الدراسة مركزهم ال% 20) 4(يبين جدول رقم 

% 53.33، و " مدير جهاز رقابة " من مجتمع الدراسة مركزهم الوظيفي % 13.33، و "داخلي

سة مركزهم من مجتمع الدرا% 13.34، و " داخلي مدقق " من مجتمع الدراسة مركزهم الوظيفي 

 النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

  86.6  13  محاسبة

  13.4  2  إدارة

 0.0  0  علوم مالية ومصرفية

  0.0  0  قانون

  0.0  0  اقتصاد

  100.0  15  المجموع
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ويالحظ مما سبق وجود هيكل تنظيمي يتوفر داخل الجامعات ، "وظائف أخرى " الوظيفي 

  .الفلسطينية من مدير دائرة ومدير جهاز رقابة ومدقق داخلي

  )4(جدول رقم 
   المركـز الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  المركـز الوظيفي

  20  3مدير دائرة وتدقيق داخلي 

  13.33  2  مدير جهاز رقابة

  53.33  8مدقق داخلي               

  13.34  2  أخرى

  100.0  15  المجموع

  

  -:العمـــر .4
% 33.3، و "  سنة 25اقل من " من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم % 13.3) 5(يبين جدول رقم 

من مجتمع الدراسة % 33.4، و "  سنة  35- 25" من مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم بين 

 سنة 50" من مجتمع الدراسة بلغت أعمارهم % 20، و "  سنة 45- 36" تراوحت أعمارهم بين 

  ."فما فوق 

  )5(جدول رقم 

   العمـــرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  العمـــر

  13.3  2 سنة  25أقل من 

  33.3  5 سنة    35- 25

  33.4  5   سنة45- 36

  0.0  0   سنة46-49

  20  3   سنة فما فوق50

  100.0  15  المجموع
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  -:الشهادة المهنية .5
، و  " CPA"من مجتمع الدراسة حاصلين على شهادات مهنية % 26.6) 6(يبين جدول رقم 

من مجتمع % 46.8 ، و "متنوعة " من مجتمع الدراسة حاصلين على شهادات مهنية 26.6%

ويالحظ مما سبق أن عدد غير الحاصلين على  على شهادات مهنية،  حاصلينالدراسة غير

شهادات مهنية مرتفع، مما يتطلب إيفاد الموظفين والمدققين للحصول على دورات وشهادات مهنية 

  .متخصصة

  

  )6(جدول رقم 
   الشهادة المهنيةوزيع عينة الدراسة حسب متغيرت

 النسبة المئوية  التكرار الشهادة المهنية
CPA  4  26.6  

CMA  0  0.0  
CIA    0  0.0  
  26.6  4  أخرى

  46.8  7  ال يحملون

  100.0  15  المجموع

  

  -:الخبرة .6

، و "  سنوات5اقل من " من مجتمع الدراسة بلغت خبرتهم % 13.4) 7(يبين جدول رقم 

من % 26.6، و "  سنوات10-5" من مجتمع الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم % 33.4

من مجتمع الدراسة % 6.6، و "  سنة 15-11" مجتمع الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم 

من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة % 20، و "  سنة20-16" تراوحت سنوات الخبرة لديهم 

  " سنة20اكثر من 5" لديهم 
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  )7(جدول رقم 
  الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  الخبرة

  13.4  2   سنوات5أقل من 

  33.4  5  سنوات    5-10

  26.6  4   سنة11-15

  6.6  1   سنة16-20  

  20  3   سنة20أكثر من 

  100.0  15  المجموع

  

  -:بالجامعةالمعلومات المتعلقة : القسم الثاني

  -:عمر الجامعة .1

، و "  سنوات 5اقل من " من الجامعات بلغت أعمارها % 13.3) 8(يبين جدول رقم 

من الجامعات % 13.3، و "  سنوات 10 اقل من -5" من الجامعات تراوحت أعمارها % 13.3

-15" من الجامعات تراوحت أعمارها % 26.8، و " سنوات 10 اقل من -5" تراوحت أعمارها 

، و "  سنة 25اقل من -20" من الجامعات تراوحت أعمارها % 13.3، و "  سنة 20ل من اق

  " سنة  فأكثر25" من الجامعات بلغت أعمارها % 20

  )8(جدول رقم 

   عمر الجامعةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  عمر الجامعة
  13.3  2   سنوات5أقل من 

  13.3  2   سنوات10 أقل من -5

  13.3  2   سنة15 أقل من -10

  26.8  4  سنة  20 أقل من -15

  13.3  2 سنة   25 أقل من -20

  20  3   سنة فأكثـر25

  100.0  15  المجموع
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  -:ارتباط جهاز التدقيق .2

% 6.6، و " مجلس األمناء " من أجهزة التدقيق مرتبطة بـ % 33.4) 9(يبين جدول رقم 

"  من أجهزة التدقيق مرتبطة بـ % 6.6، و " رئيس الجامعة "   التدقيق مرتبطة بـ من أجهزة

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية " من أجهزة التدقيق مرتبطة بـ % 53.4، و " المدير المالي 

 ويرى الباحث أن هذه نسبة جيدة وذلك الرتباطها بأعلى مستوى في الهيكل التنظيمي "والمالية 

  .رئيس للشؤون اإلدارية والمالية وثم مجلس األمناءوهو نائب ال

  )9(جدول رقم 
  ارتباط جهاز التدقيق

 النسبة المئوية  التكرار  ارتباط جهاز التدقيق

  0.0  0  وزارة التربية والتعليم

  33.4  5  مجلس األمناء

  6.6  1  رئيس الجامعة

  6.6  1  المدير المالي

  53.4  8  نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

  100.0  15  المجموع

  

  -:المستوى التنظيمي .3

، و " قسم" من مجتمع الدراسة المستوى التنظيمي هو % 26.5) 10(يبين جدول رقم 

ة من الجامعات غالبي، ونالحظ أن ال"دائرة" من مجتمع الدراسة المستوى التنظيمي هو % 73.4

  .الفلسطينية في قطاع غزة تسمى دائرة وهي األكثر شيوعاً
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  )10(جدول رقم 

   المستوى التنظيميتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار المستوى التنظيمي

  0.0  0  شعبة       

  26.5  4  قسم

  73.4  11  دائرة

 0.0  0  وحدة

  0.0  0  أخرى

  100.0  15  المجموع

                  

  -:نوع الجهاز .3
رقابة داخلية، هي أجهزة % 20 ، و ة تدقيق داخليأجهزهي % 80) 11(يبين جدول رقم 

  . الجامعات تطلق على نوع الجهاز، أجهزة تدقيق داخلي وهي األكثر شيوعاًويالحظ أن غالبية

  )11(جدول رقم 

   نوع الجهازتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  نوع الجهاز

  80  12  تدقيق

  20  3  رقابة

 0.0  0  أخرى

  100.0  15  المجموع

  

  -: نوع الجامعة.4

" من الجامعات %  20، و " ةحكومي" من الجامعات % 26.6) 12(يبين جدول رقم 

، والجامعات الحكومية هي جامعة األقصى )"أهلية( عامة " من الجامعات % 53 .4، و"خاصة

عامة هي األكثر  ونالحظ أن الجامعات الوجامعة القدس المفتوحة، والخاصة هي جامعة فلسطين،

  .والحكومية بوحدة التدقيق الداخلي من الجامعات الخاصة إهتماماً
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  )12(جدول رقم 
  

   نوع الجامعةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير                          

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الجامعة

  26.6  4  حكومية

  20  3  خاصة

  53.4  8  )أهلية(عامة 

  100.0  15  المجموع
 

  -:اسم الجامعة .5

من % 26.6و" الجامعة اإلسالمية " من مجتمع الدراسة من % 26.6) 13(يبين جدول رقم 

، و " جامعة األزهر  " من مجتمع الدراسة من % 26.6و " جامعة األقصى"  مجتمع الدراسة من 

"  اسة من تمع الدرمن مج% 13.3، و " جامعة القدس المفتوحة "  من مجتمع الدراسة من % 6.9

  .جامعة فلسطين 

  )13(جدول رقم 
  

   اسم الجامعةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية  التكرار  اسم الجامعة

  26.6  4  اإلسالمية

  26.6  4  األزهر

  26.6  4  األقصى

  6.9  1 القدس المفتوحة

  13.3  2  فلسطين

  100.0  15  المجموع
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  -:أداة الدراسة : ثالثاً

ث باالعتماد على الدراسة الميدانية في جمع البيانات على استخدام قائمة االستبيان وهـي              قام الباح 

  -:وتتكون أداة الدراسة من ثالث أقسامأكثر األساليب المالئمة في مثل هذا النوع من البحوث، 

 . فقرات6يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من  : القسم األول 

 . فقرات5 لمجتمع الدراسة ويتكون من المعلومات المتعلقة بالجامعة يتكون من :القسم الثاني 

 تتناول توجهات أفراد مجتمع الدراسة نحو فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في : القسم الثالث 

 :الجامعات الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية وتم تقسيمه إلى ثالثة محاور كما يلي

يناقش فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها  :  األولالمحور 

 . فقرة11،  ويتكون من 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع تأثر يناقش : المحور الثاني 

 . فقرات9ون من وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي ،  ويتك

يناقش تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح  : المحور الثالث 

 . فقرات10التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية ، ويتكون من 

  )14(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة وفق مقياس ليكارت الخماسي جدول رقم 

  )14(جدول رقم

   ليكارت الخماسيمقياس

 غير موافق بشدةغير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة

  1  2  3  4  5  الدرجة
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  :صدق وثبات االستبيان: رابعاً

  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

 .تينتم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريق : صدق فقرات االستبيان 

   :صدق أداة الدراسة )1

أعـضاء مـن أعـضاء الهيئـة        ) 5(تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من          

مـن وزارة   ) 1( من جامعة االقـصى و          )1(  و    التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية     

 آلراء الـسادة     واإلحصاء وقد استجاب الباحث    التربية والتعليم متخصصين في المحاسبة واإلدارة     

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تـم                 

  .إعداده لهذا الغرض

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

 مفردة، وذلك بحساب معامالت     15تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة حجمها          

  . قرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلياالرتباط بين كل ف

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

  .أدائها لوظيفتها

  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )  15(جدول رقم 

والمعدل الكلي ) في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتهافاعلية أجهزة التدقيق الداخلي (

،حيث  )0.05(لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

 الجدولية rمة ي المحسوبة اكبر من قr وقيمة 0.05إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 

  . المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه،  وبذلك تعتبر فقرات0.497والتي تساوي 
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  )15(جدول رقم 

  فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

  الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط 

مستوى 

  الداللة

1  
لتدقيق الداخلي  يمتلك المدققين الداخليين المعرفة الكافية بمعايير ا      

  .الدولية الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين
0.849 0.000 

2  

يقوم التدقيق الداخلي بفحص مدى االلتزام بالسياسات واألوامر        

الداخلية المالية واإلدارية وااللتزام بمعايير التـدقيق الـداخلي         

  .الدولية

0.583 0.018 

3  
قين إلنجـاز أعمـالهم     يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة من المدق     

  .بكفاءة ومهارة وخبرة
0.609 0.012 

4  
يتم إدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد خطة سنوية مبنية على           

  .أساس تعميم المخاطر
0.857 0.000 

5  
إعداد برامج التدقيق والذي يحتوي علـى       (يتم التخطيط للمهمة  

  .قبل البدء بعملية التدقيق) أهداف نظام المهمة واإلجراءات
0.630 0.009 

6  

إدارة التدقيق الداخلي توفر المعلومات بـشكل دقيـق ومـنظم           

لإلدارة التخاذ قراراتها ومساعدتها في فحص وتقـويم سـالمة          

  .النظم واإلجراءات فيها

0.745 0.000 

7  
األهـداف،  (وثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات تحـدد بدقـة          

  ).الصالحيات، المسؤوليات
0.876 0.000 

8  
وجد خطة تنظيمية بالجامعة توضح موقع دائرة التدقيق علـى          ي

  .الهيكل التنظيمي
0.739 0.001 

9  
نظام الرقابة الداخلية الفعال يساهم في وضع الرجل المناسـب          

  .في المكان المناسب
0.685 0.003 

10  
تتوفر في الجامعة معايير سليمة لرقابة األداء بما يساعد علـى           

  .ي إنجاز المهام المطلوبةالحكم على مدى التقدم ف
0.838 0.000 

11  

تطبق الجامعة كافة الوسائل اآللية بما يكفل صحة ودقة البيانات          

المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت والمحافظة على أصـول        

  .المحاسبة وموجوداتها من أي غش أو تالعب أو اختالس

0.728 0.001 

  0.497تساوي "  14"درجة حرية  و0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات  تتأثر :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  .الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

 تتـأثر   (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثـاني         )  16(جدول رقم   

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعـة وموقـع دائـرة                

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة            )  التدقيق في الهيكل التنظيمي   

 r وقيمـة    0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقـرة اقـل مـن              )0.05(دالة عند مستوى داللة     

،   وبذلك تعتبر فقرات المحور الثـاني          0.497 الجدولية والتي تساوي     rة  المحسوبة اكبر من قيم   

   .صادقة لما وضعت لقياسه

  )16(جدول رقم 
فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية  تتأثر :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني 

  وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيميبنوع وعمر الجامعة 

  الفقرة مسلسل
معامل 

  االرتباط 

مستوى 

  الداللة

1 

تؤثر ملكية الجامعة سواء كانت حكومية أو خاصة تؤثر علـى           

  .فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي
0.502 0.019 

2 

 عمـر الجامعة وأقدمية تأسيسها يؤثر علـى فاعليـة أجهـزة           

  .التدقيق الداخلي
0.538 0.026 

3 

يؤثر ارتباط وحدة التدقيق الداخلي وموقعها في الهيكل التنظيمي         

  .على فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي
0.789 0.000 

 0.020 0.564  .يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات دور الرقابة والتدقيق الداخلي 4

 0.030 0.521  .يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات مجاالت لتصحيح األخطاء 5

 0.014 0.528  .يتوفر لدى الجامعات نظام تقييم ذاتي 6

 0.000 0.738  .جهاز التدقيق الداخلي مرتبط باإلدارة العليا  7

 0.010 0.614  .تم االستفادة من تجارب وخبرات الجامعات ذات الخبرة  8

9  

توجد خطة تنظيمية سليمة بالجامعات الفلسطينية توضح تسلسل        

  .سؤولياتاالختصاص وتحديد الم
0.557 0.006 

  0.497تساوي "  14" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث

  الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية

تـأثير  (الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالـث          يبين معامالت ا  )  17(جدول رقم   

الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجـاح التـدقيق الـداخلي بالجامعـات               

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى               ) الفلسطينية

 rمة  ي المحسوبة اكبر من ق    r وقيمة   0.05لداللة لكل فقرة اقل من        حيث إن مستوى ا     ,)0.05(داللة  

  ،   وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه0.497الجدولية والتي تساوي 
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  )17(جدول رقم 

 المتطلبات تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 

  الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية

  الفقرة مسلسل
معامل 

  االرتباط 

مستوى 

  الداللة

1 

يتوفر في القائمين على عملية التدقيق المؤهالت والشهادات المهنية         

، CPA  ،CMAالمتخصصة في حقل التدقيق المالي واإلداري مثل        
CIA 

0.833 0.000 

2 

ن في أجهزة التدقيق على دورات تدريبية متخصصة        يحصل العاملو 

  .في حقل التدقيق الداخلي
0.593 0.005 

3 

يعمل المدققون على اكتساب شهادات مهنية بهدف زيـادة فاعليـة           

  .أجهزة التدقيق الداخلي
0.870 0.000 

4 

يساهم وجود مؤهل علمي متخصص في مجال الرقابة والتدقيق في          

  .لرقابة الداخليةزيادة فاعلية العاملين با
0.784 0.000 

5 

يتوفر قيم أخالقية مهنية يتميز بها العاملون فـي أجهـزة التـدقيق             

  .الداخلي
0.444 0.047 

6  

لجنة التدقيق مجموعة من األعضاء، أحدهم على األقل لديـه علـم            

  .ودراية معمقة بشؤون التدقيق الداخلي
0.731 0.001 

7  

 متفرغ لذلك ويكون من القيادات      يتولى وحدة التدقيق الداخلي مسئول    

  .اإلدارية فيها
0.520 0.039 

8  

ند للمدقق الداخلي الصالحيات الالزمة التي تمكنه من القيام بعمله          يس

  .على أكمل وجه
0.784 0.000 

9  

يتمتع المدقق الداخلي باستقالل كبير من خالل موقعه فـي الهيكـل            

  .فيذية إدارياالتنظيمي وعدم تبعيته لإلدارات واألقسام التن
0.541 0.031 

10  

فصل الصالحيات بين المدققين يحقق الدقة في البيانات المحاسـبية          

  .ويساعد في التخطيط والرقابة واتخاذ القرار
0.586 0.005 

  0.497تساوي "  14" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •
  

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مـع المعـدل               ) 18(رقم  جدول  

 ،  0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة            الكلي لفقرات االستبانة    

 الجدولية والتي rمة ي المحسوبة اكبر من ق r وقيمة   0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من         

   .0.497ساوي ت

   )18( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

 المحور
  محتوى المحور

معامل 

  االرتباط
 مستوى الداللة

  األول
فاعلية أجهزة التـدقيق الـداخلي فـي الجامعـات          

  الفلسطينية في أدائها لوظيفتها
0.909 0.000 

  نيالثا

 أداء دائـرة التـدقيق الـداخلي فـي          ةتتأثر فاعلي  

الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقـع       

  دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

0.634 0.008 

  الثالث

تأثير الكفاءات العلميـة والعمليـة علـى تـوفير          

المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات      

  الفلسطينية

0.935 0.000 

  0.497تساوي "  14" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة  
  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

 هما طريقة التجزئـة     ن الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي        ىوقد أجر 

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بـين  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لكل بعد وقد  تم تصحيح معـامالت                 

 Spearman-Brown(االرتباط  باسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون للتـصحيح       

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
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   =معامل الثبات   
1

2
ر+
يبين أن هناك معامـل     ) 19(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم         ر

ممـا   .94210سـتبانة   ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان، وبلغ معامل الثبات لجميع فقـرات اال           

  .يطمئن الباحث من استخدام أداة الدراسة في عملية البحث

  
  )19(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

  محتوى المحور  المحور
  عدد الفقرات

معامل 

  االرتباط

معامل 

االرتباط 

  المصحح

 مستوى المعنوية

  األول

فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي فـي       

الجامعات الفلـسطينية فـي أدائهـا       

  لوظيفتها

11 0.7920 0.8839 0.000 

  الثاني

ئـرة التـدقيق    فاعليـة أداء دا   تتأثر   

الداخلي في الجامعـات الفلـسطينية      

بنوع وعمر الجامعة وموقـع دائـرة       

  التدقيق في الهيكل التنظيمي

9 0.7323 0.8455 0.000 

  الثالث

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على     

توفير المتطلبـات الالزمـة لنجـاح       

  التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية

10 0.6279 0.7714 0.000 

 0.000 0.8906 0.8027 30  جميع الفقرات  

  0.49وي تسا"  14" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  
  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -2

طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقـد يبـين          استخدم الباحث 

 0.9105 وبلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة        أن معامالت الثبات مرتفعة   ) 20( رقم   جدول

  .مما يطمئن الباحث من استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
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  )20(جدول رقم 

  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

  محتوى المحور المحور
عدد 

  الفقرات

معامل ألفا 

  كرونباخ

  األول
جهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلـسطينية فـي أدائهـا           فاعلية أ 

  لوظيفتها
11 0.8736 

  الثاني
فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنـوع           تتأثر

  وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي
9 0.8821 

  الثالث
فير المتطلبات الالزمة لنجـاح     تأثير الكفاءات العلمية والعملية على تو     

  التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
10 0.8402 

 0.9105 30  جميع الفقرات  
  

  -:المعالجات اإلحصائية: خامساً

 اإلحصائي وتم اسـتخدام     SPSSبتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج        لقد قام الباحث  

  :االختبارات اإلحصائية التالية

  .النسب المئوية والتكرارات -1

  .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

   .معامل ارتباط سبيرمان لقياس صدق الفقرات -3

   .معادلة سبيرمان براون للثبات -4

  ."3"اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة والوسيط المحايد  -5

 .عينتين مستقلتين ة الفرق بين وسطي فاختبار مان وتني لمعر -6

  .اختبار كروسكال واالس لمعرفة الفروق بين وسيطات ثالث عينات فأكثر -7
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  الرابعالفصل 

  

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  

  -:تحليل فقرات الدراسة

لتحليل فقـرات االسـتبانة نظـرا       ) شارةمثل اختبار اإل  ( تم استخدام االختبارات الالمعلمية     

لصغر حجم مجتمع الدراسة والن البيانات ترتيبية ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينـة                

 " 3" يوافقون على محتواها إذا كان الوسيط المحسوب من بيانات العينة اكبر من الوسيط المحايد               

،  وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن        % 60كبر من    والوزن النسبي ا   0.05و مستوى الداللة اقل من      

أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كان الوسيط المحسوب من بيانات العينة اقل من الوسيط                

وتكون آراء العينة    %  60 والوزن النسبي اقل من      0.05، و مستوى الداللة اقل من       " 3"المحايد  

  0.05لة لها اكبر من في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الدال

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية فـي أدائهـا           : تحليل فقرات المحور األول     

  لوظيفتها

والنتائج مبينة  "  3" تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة و الوسيط المحايد             

فاعليـة  ( الدراسة في  فقرات المحـور األول         والذي يبين آراء أفراد مجتمع    ) 21(في جدول رقم    

مرتبة  تنازليا حسب الـوزن      ) أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها        

  : النسبي لكل فقرة كما يلي

وهي اقل  " 0.007"  ومستوى الداللة   %"  90.0"  بلغ الوزن النسبي        "  8"في الفقرة  رقم      .1

يوجد خطة تنظيمية بالجامعة توضح موقع دائرة التدقيق علـى          "  لى أنه    مما يدل ع   0.05من  

 " الهيكل التنظيمي 
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وهي اقـل   " 0.007"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  2" في الفقرة رقم     .2

التدقيق الداخلي يقوم بفحص مدى االلتزام بالسياسات واألوامر        "   مما يدل على أن      0.05من  

  " ة المالية واإلدارية وااللتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدوليةالداخلي

وهي اقـل   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  3" في الفقرة رقم     .3

يتوفر الكفاءة المهنية المطلوبة من المدققين إلنجـاز أعمـالهم          "   مما يدل على أنه      0.05من  

 ." بكفاءة ومهارة وخبرة

وهي اقـل    " 0.012"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  6" ي الفقرة رقم    ف .4

إدارة التدقيق الداخلي توفر المعلومات بـشكل دقيـق ومـنظم           "   مما يدل على أن      0.05من  

 " لإلدارة التخاذ قراراتها ومساعدتها في فحص وتقويم سالمة النظم واإلجراءات فيها 

وهي اقـل   " 0.015"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  7" في الفقرة رقم     .5

األهـداف،  (وثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات تحـدد بدقـة          "   مما يدل على أن      0.05من  

 )." الصالحيات، المسؤوليات

وهي اقل  " 0.003"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  10" في الفقرة رقم     .6

تتوفر في الجامعة معايير سليمة لرقابة األداء بما يساعد علـى           "   مما يدل على أنه      0.05ن  م

 " الحكم على مدى التقدم في إنجاز المهام المطلوبة 

وهي اقل  " 0.002"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  11" في الفقرة رقم     .7

افة الوسائل اآللية بما يكفل صحة ودقة البيانات        الجامعة تطبق ك  "   مما يدل على أن      0.05من  

المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجالت والمحافظة على أصول المحاسبة وموجوداتها مـن أي            

 " غش أو تالعب أو اختالس 



 93

وهي أكبر  " 1.000"  ومستوى الداللة   %"  60.0"  بلغ الوزن النسبي        "  1"في الفقرة رقم     .8

المدققين الداخليين يمتلكون بصورة متوسطة المعرفـة الكافيـة         "  ن   مما يدل على أ    0.05من  

 " بمعايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين 

وهي أكبر  " 0.344"  ومستوى الداللة   %"  60.0"  بلغ الوزن النسبي        "  4"في الفقرة رقم     .9

لتدقيق من خالل إعداد خطة سنوية مبنية على        يتم إدارة نشاط ا   "   مما يدل على أن      0.05من  

 " أساس تعميم المخاطر بصورة متوسطة 

وهـي  " 1.000"  ومستوى الداللة    %"  60.0" بلغ الوزن النسبي        "  5"في الفقرة رقم     .10

إعداد برامج التدقيق والذي يحتـوي      (يتم التخطيط للمهمة  "   مما يدل على أن      0.05أكبر من   

 " قبل البدء بعملية التدقيق بصورة متوسطة ) ة واإلجراءاتعلى أهداف نظام المهم

وهـي  " 0.180"  ومستوى الداللة    %"  60.0" بلغ الوزن النسبي        "  9"في الفقرة رقم     .11

نظام الرقابة الداخلية الفعال يساهم بصورة متوسطة فـي         "   مما يدل على أن      0.05أكبر من   

 " وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي     (صفة عامة يتبين أن الوسيط لجميع فقرات المحور األول          وب

% 80.0 ، و الوزن النـسبي  يـساوي     4.0تساوي  ) في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها     

 وهي اقل  مـن      0.012و مستوى الداللة تساوي     % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        

مع , دل على فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها            مما ي  0.05

 الكافية بمعايير التـدقيق الـداخلي       ة المعرف ة متوسط ةن المدققين الداخليين يمتلكون بصور    أالعلم ب 

  . الدولية الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين
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  )21(جدول رقم 

 )فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها(ألولالمحور اتحليل فقرات 
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1 

يمتلك المدققين الـداخليين المعرفـة الكافيـة        

بمعايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عـن       

  .مجلس المدققين الداخليين

6.3 25.031.037.5 0.0 3.0 60.0 1.000 

2 

يقوم التدقيق الداخلي بفحص مـدى االلتـزام        

بالسياسات واألوامر الداخلية المالية واإلدارية     

  .وااللتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدولية

6.3 75.06.3 12.5 0.0 4.0 80.0 0.007 

3 

المطلوبة مـن المـدققين   يتوفر الكفاءة المهنية    

  .إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبرة
18.868.812.50.0 0.0 4.0 80.0 0.000 

4 

يتم إدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد خطـة         

  .سنوية مبنية على أساس تعميم المخاطر
0.0 18.837.525.0 18.8 3.0 60.0 0.344 

5 

والذي إعداد برامج التدقيق (يتم التخطيط للمهمة

) يحتوي على أهداف نظام المهمة واإلجراءات     

  .قبل البدء بعملية التدقيق

6.3 25.037.512.5 18.8 3.0 60.0 1.000 

6 

إدارة التدقيق الداخلي توفر المعلومات بـشكل       

دقيــق ومــنظم لــإلدارة التخــاذ قراراتهــا 

ومساعدتها في فحص وتقويم سـالمة الـنظم        

  .واإلجراءات فيها

25.037.531.36.3 0.0 4.0 80.0 0.012 

7 

وثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات تحدد بدقة       

  ).األهداف، الصالحيات، المسؤوليات(
12.550.012.512.5 12.5 4.0 80.0 0.015 

8  

يوجد خطة تنظيمية بالجامعة توضـح موقـع        

  .دائرة التدقيق على الهيكل التنظيمي
50.031.06.3 12.5 0.0 4.5 90.0 0.007 

9  

نظام الرقابة الداخلية الفعال يساهم في وضـع        

  .الرجل المناسب في المكان المناسب
37.56.3 43.812.5 0.0 3.0 60.0 0.180 

10  

تتوفر في الجامعة معايير سليمة لرقابة األداء       

بما يساعد على الحكم على مدى التقـدم فـي          

  .إنجاز المهام المطلوبة

62.512.512.512.5 12.5 4.0 80.0 0.003 

11  

تطبق الجامعة كافة الوسائل اآللية بما يكفـل         

صحة ودقة البيانـات المحاسـبية المـسجلة        

بالدفاتر والسجالت والمحافظة علـى أصـول       

المحاسبة وموجوداتها من أي غش أو تالعب       

  .أو اختالس

12.550.037.50.0 0.0 4.0 80.0 0.002 

 0.012 4.0080.0 جميع الفقرات
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بنوع وعمر الجامعة وموقـع   فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي       تتأثر :ل فقرات المحور الثاني   تحلي

  دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

والنتائج "  3" تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة و الوسيط المحايد             

 (مع الدراسة في  فقرات المحـور الثـاني          والذي يبين آراء أفراد مجت    ) 22(مبينة في جدول رقم     

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة              تتأثر

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي)  التدقيق في الهيكل التنظيمي

" 0.000"  ومـستوى الداللـة     %"  100.0"  بلغ الوزن النسبي        "  3"في الفقرة  رقم      .1

ارتباط وحدة التدقيق الداخلي    "   مما يدل على أن      0.05الجامعات الفلسطينية من    وهي اقل   

 " وموقعها يؤثر في الهيكل التنظيمي على فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي 

ـ " 0.022"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  1" في الفقرة رقم     .2 ي وه

ملكية الجامعة سواء كانت حكومية أو خاصة تؤثر على        "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي 

وهـي  " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  4" في الفقرة رقم     .3

رقابة والتـدقيق   الهيكل التنظيمي للجامعات يوفر دور ال     "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " الداخلي 

وهـي  " 0.002"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  5" في الفقرة رقم     .4

الهيكل التنظيمي للجامعات يوفر مجـاالت لتـصحيح        "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 " األخطاء 

وهـي  " 0.012"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  6" في الفقرة رقم     .5

 " يتوفر لدى الجامعات نظام تقييم ذاتي "   مما يدل على أنه 0.05اقل من 
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وهـي  " 0.003"  ومستوى الداللة    %"  80.0" بلغ الوزن النسبي       "  7" في الفقرة رقم     .6

 " جهاز التدقيق الداخلي مرتبط باإلدارة العليا "   مما يدل على أن 0.05اقل من 

وهـي  " 0.015"  ومستوى الداللة   %"  80.0" لغ الوزن النسبي       ب "  8" في الفقرة رقم     .7

ت ذات  تم االستفادة من تجـارب وخبـرات الجامعـا        "   مما يدل على أن      0.05اقل من   

 "الخبرة

وهـي  " 0.002"  ومستوى الداللة    %"  80.0" بلغ الوزن النسبي       "  9" في الفقرة رقم     .8

ظيمية سـليمة بالجامعـات الفلـسطينية       توجد خطة تن  "   مما يدل على أنه      0.05اقل من   

 " توضح تسلسل االختصاص وتحديد المسؤوليات 

وهـي  " 0.109"  ومستوى الداللة   %"  70.0"  بلغ الوزن النسبي       "  2" في الفقرة رقم     .9

عمـر الجامعة و أقدمية تأسيسها يؤثر على فاعليـة         "   مما يدل على أن      0.05أكبر من   

 "  متوسطة أجهزة التدقيق الداخلي بصورة

فاعليـة أداء دائـرة      تتاثر (وبصفة عامة يتبين أن الوسيط لجميع فقرات المحور الثـاني           

 بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق فـي الهيكـل            التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية    

وهي اكبر من  الـوزن النـسبي         % 80.0 ، و الوزن النسبي  يساوي          4.0تساوي    ) التنظيمي

  تـاثر   مما يـدل علـى     0.05 وهي اقل  من      0.000و مستوى الداللة تساوي     % " 60" المحايد  

 بنوع وعمر الجامعة وموقـع دائـرة         فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية       

  .التدقيق في الهيكل التنظيمي بصورة كبيرة
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  )22(جدول رقم 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر  تتأثر ( المحور الثانيتحليل فقرات 

 ) الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي
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1 

تؤثر ملكية الجامعة سواء كانـت      

تـؤثر علـى    حكومية أو خاصة    

  .فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي

25.043.818.812.50.0 4.0 80.0 0.022 

2 

ــة   ــة و أقدمي ـــر الجامع  عم

تأسيسها يؤثر على فاعلية أجهزة     

  .التدقيق الداخلي

0.0 50.037.512.50.0 3.5 70.0 0.109 

3 

يؤثر ارتبـاط وحـدة التـدقيق       

الداخلي وموقعهـا فـي الهيكـل       

فاعليـة أجهـزة    التنظيمي على   

  .التدقيق الداخلي

56.343.80.0 0.0 0.0 5.0 100.0 0.000 

4 

يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات    

  .دور الرقابة والتدقيق الداخلي
18.862.518.80.0 0.0 4.0 80.0 0.000 

5 

يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات    

  .مجاالت لتصحيح األخطاء
18.843.837.50.0 0.0 4.0 80.0 0.002 

6 

يتوفر لدى الجامعات نظام تقيـيم      

  .ذاتي
0.0 62.531.36.3 0.0 4.0 80.0 0.012 

7 

جهاز التدقيق الـداخلي مـرتبط      

  .باإلدارة العليا
18.856.318.86.3 0.0 4.0 80.0 0.003 

8  

تم االستفادة من تجارب وخبرات     

  .الجامعات ذات الخبرة
12.543.86.3 37.50.0 4.0 80.0 0.015 

9  

توجد خطـة تنظيميـة سـليمة       

بالجامعات الفلـسطينية توضـح     

تسلــسل االختــصاص وتحديــد 

  .المسؤوليات

12.543.825.06.3 12.5 4.0 80.0 0.002 

 0.000 80.0 4.0 جميع الفقرات
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الالزمة لنجاح  تأثير الكفاءات العلمية والعملية علي توفير المتطلبات        : تحليل فقرات المحور الثالث     

  .لتدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية ا

والنتائج مبينة في   "  3" تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة و الوسيط المحايد             

تأثير الكفاءات العلميـة     (الثالث  والذي يبين آراء أفراد مجتمع الدراسة في  فقرات المحور           ) 23(جدول رقم   

مرتبة  تنازليا حـسب     )  تطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية      والعملية على توفير الم   

  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

وهي اقل من   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  90.0"  بلغ الوزن النسبي        "  5"في الفقرة  رقم      .1

  "لعاملون في أجهزة التدقيق الداخلييتوفر قيم أخالقية مهنية يتميز بها ا"   مما يدل على أنه 0.05

وهي اقل من   " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  4" في الفقرة رقم     .2

يساهم وجود مؤهل علمي متخصص في مجال الرقابة والتـدقيق فـي           "   مما يدل على أنه      0.05

 " زيادة فاعلية العاملين بالرقابة الداخلية 

وهي اقل من   " 0.004"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  6" في الفقرة رقم     .3

لجنة التدقيق مجموعة من األعضاء، أحدهم على األقـل لديـه علـم             "   مما يدل على أن      0.05

 " ودراية معمقة بشؤون التدقيق الداخلي 

وهي اقل من   " 0.012"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  7" في الفقرة رقم     .4

يتولى وحدة التدقيق الداخلي مسئول متفرغ لذلك ويكون من القيـادات           "   مما يدل على أنه      0.05

 "اإلدارية فيها 

وهي اقل من   " 0.017"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  8" في الفقرة رقم     .5

ات الالزمة التي تمكنه من القيام بعملـه        يسند للمدقق الداخلي الصالحي   "   مما يدل على أنه      0.05

 "على أكمل وجه 
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وهي اقـل مـن     " 0.000"  ومستوى الداللة   %"  80.0"  بلغ الوزن النسبي       "  10" في الفقرة رقم     .6

فصل الصالحيات بين المدققين يحقق الدقة في البيانات المحاسبية ويساعد          "   مما يدل على أن      0.05

 "القرار في التخطيط والرقابة واتخاذ 

وهي أكبـر مـن     " 0.549"  ومستوى الداللة    %"  60.0" بلغ الوزن النسبي       "  1" في الفقرة رقم     .7

يتوفر في القائمين على عملية التدقيق المـؤهالت والـشهادات المهنيـة            "   مما يدل على أن      0.05

 " بصورة متوسطةCPA ،CMA ،CIAالمتخصصة في حقل التدقيق المالي واإلداري مثل 

وهي أكبـر مـن     " 1.000"  ومستوى الداللة   %"  60.0"  بلغ الوزن النسبي       "  3" الفقرة رقم   في   .8

يعمل المدققون على اكتساب شهادات مهنية بهدف زيادة فاعليـة أجهـزة            "   مما يدل على أن      0.05

 "التدقيق الداخلي بصورة متوسطة 

وهي أكبـر مـن     " 1.000"  لداللة  ومستوى ا  %"  60.0" بلغ الوزن النسبي       "  9" في الفقرة رقم     .9

يتمتع المدقق الداخلي باستقالل كبير من خالل موقعه في الهيكل التنظيمي           "   مما يدل على أن      0.05

 "وعدم تبعيته لإلدارات واألقسام التنفيذية إداريا بصورة متوسطة 

وهي أكبـر مـن      " 0.302" ومستوى الداللة    %"  40.0" بلغ الوزن النسبي       "  2" في الفقرة رقم     .10

العاملون في أجهزة التدقيق يحصلون على دورات تدريبية متخصصة في          "   مما يدل على أن      0.05

 "حقل التدقيق الداخلي بصورة متوسطة 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على  (وبصفة عامة يتبين أن الوسيط لجميع فقرات المحور الثالث 

 ، و الوزن النـسبي       4.0تساوي  )  قيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية   توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التد    

  0.035تـساوي و مـستوى الداللـة      % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 80.0يساوي  

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجـاح            مما يدل على   0.05وهي اقل  من     

  .بصورة جيدة  بالجامعات الفلسطينيةالتدقيق الداخلي
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  )23(جدول رقم 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق  ( الثالثالمحورتحليل فقرات 

 ) الداخلي بالجامعات الفلسطينية

 الفقرات م
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1 

يتوفر في القائمين على عمليـة التـدقيق        

المؤهالت والشهادات المهنية المتخصصة    

في حقل التدقيق المـالي واإلداري مثـل        

CPA ،CMA ،CIA 

12.5 12.5 31.3 31.3 12.5 3.0 60.0 0.549 

2 

يحصل العاملون في أجهزة التدقيق علـى       

دورات تدريبية متخصصة في حقل التدقيق   

  .الداخلي

6.3 25.0 6.3 43.8 18.8 2.0 40.0 0.302 

3 

يعمل المدققون علـى اكتـساب شـهادات        

مهنية بهدف زيادة فاعلية أجهزة التـدقيق       

  .الداخلي

12.5 25.0 31.3 18.8 12.5 3.0 60.0 1.000 

4 

يساهم وجود مؤهل علمي متخصص فـي       

مجال الرقابة والتدقيق في زيـادة فاعليـة        

  .ة الداخليةالعاملين بالرقاب

43.8 56.3 0.0 0.0 0.0 4.0 80.0 0.000 

5 

يتوفر قيم أخالقية مهنية يتميز بها العاملون       

  .في أجهزة التدقيق الداخلي
50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 4.5 90.0 0.000 

6 

لجنة التدقيق مجموعـة مـن األعـضاء،        

أحدهم على األقل لديه علم ودراية معمقـة        

  .بشؤون التدقيق الداخلي

37.5 50.0 0.0 0.0 12.5 4.0 80.0 0.004 

7 

يتولى وحدة التدقيق الداخلي مسئول متفرغ      

  .لذلك ويكون من القيادات اإلدارية فيها
25.0 37.5 18.8 6.3 12.5 4.0 80.0 0.012 

8  

ند للمدقق الداخلي الصالحيات الالزمـة      يس

التي تمكنه من القيام بعمله علـى أكمـل         

  .وجه

6.3 38.8 0.0 12.5 12.5 4.0 80.0 0.017 

9  

يتمتع المدقق الداخلي باستقالل كبير مـن       

خالل موقعه في الهيكل التنظيمي وعـدم       

  .تبعيته لإلدارات واألقسام التنفيذية إداريا

0.0 31.3 43.8 12.5 12.5 3.0 60.0 1.000 

10  

فصل الصالحيات بين المدققين يحقق الدقة      

في البيانـات المحاسـبية ويـساعد فـي         

  .يط والرقابة واتخاذ القرارالتخط

12.5 62.5 25.0 0.0 0.0 4.0 80.0 0.000 

 0.035 80.0 4.0 جميع الفقرات 
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  تحليل جميع المحاور

والنتائج "  3" تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة و الوسيط المحايد             

لدراسة في محاور الدراسـة المتعلقـة       والذي يبين آراء أفراد مجتمع ا     ) 24(مبينة في جدول رقم     

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الـداخلي الدوليـة               

وبصفة عامة يتبين أن الوسيط لجميع محـاور        مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور،           

هي اكبر مـن  الـوزن النـسبي    و % 80.0   ، و الوزن النسبي  يساوي     4.0الدراسة تساوي 

فاعليـة   مما يدل علـى  0.05 وهي اقل  من 0.000و مستوى الداللة تساوي    % " 60" المحايد  

 بـصورة   أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي الدوليـة            

  .كبيرة

  )24(جدول رقم 

 تحليل محاور الدراسة

 الوسيط المحورم
الوزن 

  النسبي

مستوى 

 الداللة

1

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعـات الفلـسطينية فـي أدائهـا             

  لوظيفتها
4.0 80.0 0.012 

2

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنـوع           تتأثر

  وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي
4.0 80.0 0.000 

3

 الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمـة لنجـاح           تأثير

  التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
4.0 80.0 0.035 

 0.000 80.0 4.0  جميع المحاور 
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  -:اختبار فرضيات الدراسة

ن فاعليـة    بـي  α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى         : الفرضية األولى 

أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين ما ينسجم مـع معـايير                

  .التدقيق الداخلي الدولية

تم استخدام  اختبار سبيرمان إليجاد العالقة بين فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات              

معايير التدقيق الداخلي الدولية عند مستوى داللة       الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين ما ينسجم مع         

05.0=α       0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        ) 25( والنتائج مبينة في جدول رقم  

 الجدوليـة   r وهي اكبر من قيمـة  0.909 المحسوبة تساوي r ، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من 

  α=05.0ل على وجود عالقة ذات داللـة عنـد مـستوى داللـة             ، مما يد  0.497والتي تساوي   

إحصائية بين فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين مـا               

  .ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية

  )25(جدول رقم 

داخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين ما معامل االرتباط بين فاعلية أجهزة التدقيق ال

  .ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية

  معايير التدقيق الداخلي الدولية  اإلحصاءات  المحور
 0.909  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة
فاعلية أجهزة التـدقيق الـداخلي فـي        

  الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها
 15  حجم العينة

  0.497يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 14"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

 

 فاعلية أداء دائـرة التـدقيق       تأثر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين     ال  : الفرضية الثانية 

هيكـل  الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق الداخلي فـي ال             

  .التنظيمي وبين ما ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية
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 فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي فـي        تأثر بين   تم استخدام  اختبار سبيرمان إليجاد العالقة      

الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي وبين             

  .يير التدقيق الداخلي الدوليةما ينسجم مع معا

والـذي يبـين أن قيمـة       ) 26( والنتائج مبينة في جدول رقم       α=05.0 عند مستوى داللة    

 0.634 المحـسوبة تـساوي      r ، كما أن قيمة      0.05 وهي اقل من     0.008مستوى الداللة تساوي    

على وجود عالقة ذات داللة عند ، مما يدل 0.497 الجدولية والتي تساوي  rوهي اكبر من قيمة 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق الـداخلي فـي الجامعـات           تأثر   إحصائية بين   α=05.0مستوى داللة   

الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي وبين ما ينـسجم    

  .مع معايير التدقيق الداخلي الدولية

  )26(ول رقم جد

معامل االرتباط بين فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها وبين ما 

  .ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية

  معايير التدقيق الداخلي الدولية  اإلحصاءات  المحور

 0.634  معامل االرتباط

 0.008  مستوى الداللة

 فاعلية أداء دائرة التدقيق الـداخلي       تتأثر

سطينية بنـوع وعمـر     في الجامعات الفل  

الجامعة وموقع دائرة التدقيق الداخلي في      

  الهيكل التنظيمي
  حجم العينة

15 

  0.497يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 14"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

ير الكفاءة والفاعليـة العلميـة      ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأث       : الفرضية الثالثة 

والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبـين مـا              

  .ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية
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تأثير الكفاءة والفاعلية العلمية والعملية على      بـين    تم استخدام  اختبار سبيرمان إليجاد العالقة      

المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبين ما ينسجم مع معايير            توفير  

 .التدقيق الداخلي الدولية

 0.000والذي يبين أن قيمة مستوى الداللـة تـساوي          ) 27(والنتائج مبينة في جدول رقم       

 الجدوليـة   rمـة   وهي اكبر من قي0.935 المحسوبة تساوي r ، كما أن قيمة 0.05وهي اقل من 

  α=05.0، مما يدل على وجود عالقة ذات داللـة عنـد مـستوى داللـة               0.497والتي تساوي   

تأثير الكفاءة والفاعلية العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التـدقيق    بين إحصائية

 . التدقيق الداخلي الدوليةالداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبين ما ينسجم مع معايير

  )27(جدول رقم 

تأثير الكفاءة والفاعلية العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمـة            بين   معامل االرتباط 

لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبين ما ينسجم مع معايير التـدقيق الـداخلي              

  .الدولية

 داخلي الدوليةمعايير التدقيق ال  اإلحصاءات  المحور

 0.935  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

تأثير الكفاءة والفاعلية العلمية والعمليـة      

على توفير المتطلبات الالزمـة لنجـاح       

التدقيق الداخلي بالجامعات الفلـسطينية،     

وبين ما ينسجم مـع معـايير التـدقيق         

 .الداخلي الدولية

  

  

  

  حجم العينة
15                        

  0.497يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 14"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة

 



 105

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي            : الفرضية الرابعة 

في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمؤهل العلمـي ، التخـصص العلمـي ،                 

في، العمر، الشهادة المهنية ، الخبرة ، عمر الجامعة، ارتباط جهاز التدقيق، المستوى              الوظي المركز

    α=05.0التنظيمي، نوع الجهاز، ونوع الجامعة ، و اسم الجامعة  عند مستوى داللة 

  :ويشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -4.1

    α=05.0 الفلسطينية يعزي للمؤهل العلمي عند مستوى داللة الجامعاتالرقابة على أداء 

 بين إجابات المبحوثين قالختبار الفرومان وتني الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

 الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل محور ) 28(للمؤهل العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم 

فاعلية أجهزة "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05أكبر من 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق تتأثر "، " ت الفلسطينية في أدائها لوظيفتهاالتدقيق الداخلي في الجامعا

و " الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات " 

  .يعزي للمؤهل العلمي" فلسطينية  ال

 وهـي أكبـر      0.545وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق                0.05من  

علمي عنـد مـستوى     الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمؤهل ال          

    α=05.0داللة 
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  )28(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  مان وتني 

  أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمؤهل العلمي

  المحور
المؤهل 

  العلمي
مجموع  العدد

  الرتب
توسط م

مستوى  zقيمة   الرتب
  الداللة

فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي فـي         8.64  95.00  10  بكالوريوس

الجامعات الفلـسطينية فـي أدائهـا       

  8.20  41.00  5  ماجستير  لوظيفتها
-0.191 0.849 

  8.64  95.00  10  بكالوريوس
فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي     تتاثر

في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر     

رة التـدقيق فـي     الجامعة وموقع دائ  

  الهيكل التنظيمي
  8.20  41.00  5  ماجستير

-0.209 0.835 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على       7.50  82.50  10  بكالوريوس

توفير المتطلبـات الالزمـة لنجـاح       

  10.70  53.50  5  ماجستير  التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
-1.435 0.151 

  جميع المحاور  8.05  88.50  10  بكالوريوس
 0.454 0.748-  9.50  47.50  5  ماجستير

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام  – 4.2

    α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للتخصص العلمي عند مستوى داللة 

 بين إجابات المبحوثين قالختبار الفرومان وتني الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 

 لكل والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة) 29(للتخصص العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم 

فاعلية "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05محور أكبر من 

 فاعلية أداء دائرة تتأثر "، " أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها

في الهيكل التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق 
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تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي " و " التنظيمي

  .يعزي للتخصص العلمي" بالجامعات الفلسطينية  

 وهـي أكبـر      0.249وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

وق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق           مما يدل على عدم وجود فر      0.05من  

الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للتخصص العلمي عند مـستوى              

    α=05.0داللة 

  )29(جدول رقم 

قيق الداخلي للفروق بين إجابات المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدنتائج  اختبار  مان وتني 

  في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للتخصص العلمي

  المحور
التخصص 
 العدد  العلمي

مجموع 
  الرتب

متوسط 
مستوى  zقيمة   الرتب

  الداللة

فاعلية أجهزة التـدقيق الـداخلي فـي          8.64  121.00  13  محاسبة

  7.50  15.00  2  إدارة  الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها
-0.356 0.722 

  8.82  123.50  13  محاسبة
فاعلية أداء دائرة التدقيق الـداخلي      تتاثر

في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمـر      

الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل      

  التنظيمي
  6.25  12.50  2  إدارة

-0.878 0.380 

تأثير الكفاءات العلمية والعمليـة علـى         8.36  117.00  13  محاسبة

الزمة لنجاح التدقيق   توفير المتطلبات ال  

  9.50  19.00  2  إدارة  الداخلي بالجامعات الفلسطينية
-0.366 0.715 

  جميع المحاور  8.89  124.50  13  محاسبة
 0.249 1.153-  5.75  11.50  2  إدارة

  

ي أحكام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي ف -4.3

   α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمركز الوظيفي عند مستوى داللة 

 بـين إجابـات     قالختبار الفـرو  كروسكال واالس   الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

 الجامعات الفلسطينية   المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء           
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والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل       ) 30( والنتائج مبينة في جدول رقم       للمركز الوظيفي يعزي  

فاعليـة  "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من             0.05محور أكبر من    

 فاعليـة أداء دائـرة      تتأثر "،  " أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها        

التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق فـي الهيكـل               

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي           " و  " التنظيمي

  يعزي للمركز الوظيفي" بالجامعات الفلسطينية  

 وهي أكبر  مـن      0.479بصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           و

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي                 0.05

 في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمركـز الـوظيفي عنـد مـستوى داللـة                 

05.0=α    

  )30(رقم جدول 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمركز الوظيفي
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية 

  في أدائها لوظيفتها
5.33  7.50  9.22  11.00 2.738 3 0.434 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات  تتأثر

دقيق الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة الت

  في الهيكل التنظيمي

10.00 6.25  9.83  2.50  6.992 3 0.072 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات 

  الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
4.67  9.50  9.33  9.50  3.177 3 0.365 

 0.497 3 2.384  9.50  9.39  5.75  7.00  جميع المحاور
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وجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام ال ت-4.4

     α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للعمر عند مستوى داللة 

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية المبحوثين حول 

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل محور ) 31( والنتائج مبينة في جدول رقم للعمريعزي 

فاعلية أجهزة "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05أكبر من 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق تتأثر "، " داخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتهاالتدقيق ال

و " الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

خلي بالجامعات تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الدا" 

  .يعزي للعمر" الفلسطينية  

 وهي اقل  من     0.024وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في                0.05

  α=05.0 عند مستوى داللة      الوظيفي للمركزأحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي        

   "  سنة45-36"  والفروق لصالح الفئة العمرية 
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  )31(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

   يعزي للعمرفي أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات      

  الفلسطينية في أدائها لوظيفتها
4.00  9.60 10.67 5.33 5.822 3 0.121 

لتدقيق الداخلي فـي    فاعلية أداء دائرة ا   تتاثر

الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعـة      

  وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

10.00 9.70 7.50  7.50 1.380 3 0.710 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على تـوفير       

المتطلبات الالزمة لنجاح التـدقيق الـداخلي       

  بالجامعات الفلسطينية

1.50  9.60 10.50 7.33 7.727 3 0.052 

 0.024 3 9.407 7.00 10.58 9.50  2.00  جميع المحاور
  

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام -4.5

    α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للشهادة المهنية عند مستوى داللة 

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس هذه الفرضية تم استخدام اختبار الختبار 

المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية 

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل ) 32( والنتائج مبينة في جدول رقم للشهادة المهنيةيعزي 

فاعلية "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05ر أكبر من محو

 فاعلية أداء دائرة تتأثر "، " أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها

ل التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيك
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تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي " و " التنظيمي

  .للشهادة المهنيةيعزي " بالجامعات الفلسطينية  

 وهـي أكبـر      0.814وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

 داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق          مما يدل على عدم وجود فروق ذات       0.05من  

 عند مستوى داللة    للشهادة المهنية الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي          

05.0=α    

  )32(جدول رقم 

دقيق الداخلي في أثر فاعلية أجهزة التللفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للشهادة المهنية
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في        

  أدائها لوظيفتها
7.00  9.25 8.88 0.688 2 0.709 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الـداخلي فـي الجامعـات          تتاثر

الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق فـي         

  الهيكل التنظيمي

9.63  8.13 8.13 0.450 2 0.799 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية علـى تـوفير المتطلبـات          

  نيةالالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطي
12.50 6.13 7.69 5.371 2 0.068 

 0.814 2 0.411 8.56 7.63  9.25  جميع المحاور
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام -4.6

    α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للخبرة عند مستوى داللة 

  

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس ختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ال

المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية 

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل محور ) 33( والنتائج مبينة في جدول رقم للخبرةيعزي 

فاعلية أجهزة "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05أكبر من 

 فاعلية أداء دائرة التدقيق تتأثر "، " التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها

و " التنظيميالداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات " 

  .للخبرةيعزي " الفلسطينية  

 وهـي أكبـر      0.095وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

ئية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق        مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصا         0.05من  

 عنـد مـستوى داللـة       للخبـرة الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي          

05.0=α    
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  )33(جدول رقم 

الداخلي أثر فاعلية أجهزة التدقيق للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للخبرة
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في     

الجامعات الفلسطينية فـي أدائهـا      

  لوظيفتها

4.00  11.83 9.25  4.00  5.33 8.875 4 0.064 

فاعلية أداء دائـرة التـدقيق      تتاثر  

الداخلي في الجامعات الفلسطينية     

بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة     

  التدقيق في الهيكل التنظيمي

10.00 8.75  7.75  10.00 7.50 0.825 4 0.935 

تأثير الكفاءات العلمية والعمليـة     

لالزمـة  على توفير المتطلبـات ا    

لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات    

  الفلسطينية

1.50  9.58  11.00 9.50  7.33 7.902 4 0.095 

 0.052 4 9.407 7.00  9.50  9.50 10.58  2.00  جميع المحاور
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام -4.7

    α=05.0 فلسطينية يعزي لعمر الجامعة عند مستوى داللةالرقابة على أداء الجامعات ال

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية 

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل ) 34( والنتائج مبينة في جدول رقم عةلعمر الجاميعزي 

فاعلية "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05محور أكبر من 
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 فاعلية أداء دائرة تتأثر "، " أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها

داخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التدقيق ال

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي " و " التنظيمي

  .لعمر الجامعة يعزي" بالجامعات الفلسطينية  

 وهـي أكبـر      0.069جميع المحاور تساوي    وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة ل       

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق                0.05من  

 عند مستوى داللـة     لعمر الجامعة الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي          

05.0=α    

  )34(جدول رقم                                           

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لعمر الجامعة
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي    

في الجامعات الفلسطينية فـي     

  أدائها لوظيفتها

4.00  11.00 11.00 10.60 7.50 5.33  6.646 5 0.248 

فاعلية أداء دائرة التدقيق     تتأثر

ــي ا ــداخلي ف ــات ال لجامع

ــر  ــوع وعم ــسطينية بن الفل

الجامعة وموقع دائرة التدقيق    

  في الهيكل التنظيمي

10.00 6.25  10.00 7.00  6.25 12.00 5.150 5 0.398 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية    

على توفير المتطلبات الالزمة    

ــداخلي   ــدقيق ال ــاح الت لنج

  بالجامعات الفلسطينية

1.50  6.75  9.50  10.70 9.50 9.33  7.860 5 0.164 

 0.069 5 10.237  9.50 5.75 10.80  9.50  9.50  2.00  جميع المحاور
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام -4.8

الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي الرتباط جهاز التدقيق عند مستوى داللة 

05.0=α    

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات 

والذي يبين أن ) 35(الفلسطينية يعزي الرتباط جهاز التدقيق والنتائج مبينة في جدول رقم 

 مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات 0.05 مستوى الداللة لكل محور أكبر من قيمة

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها " المبحوثين حول كل من 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر  تتأثر" ، " لوظيفتها

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على " و " دائرة التدقيق في الهيكل التنظيميالجامعة وموقع 

الرتباط يعزي " توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية  

  .جهاز التدقيق

 وهـي   0.562وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

ا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حـول أثـر فاعليـة                مم 0.05أكبر  من    

الرتبـاط  أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي            

    α=05.0 عند مستوى داللة جهاز التدقيق
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  )35(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في ات المبحوثين حول للفروق بين إجابنتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  الرتباط جهاز التدقيقأحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 

  
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي فـي      

الجامعات الفلسطينية فـي أدائهـا      

  لوظيفتها

8.33  11.00  4.00  8.88  8.33  1.544 3 0.672 

فاعلية أداء دائـرة التـدقيق       تتأثر

الداخلي في الجامعات الفلـسطينية     

بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة     

  تنظيميالتدقيق في الهيكل ال

6.25  10.00  10.0
0  9.81  6.25  3.244 3 0.356 

تأثير الكفاءات العلميـة والعمليـة      

على توفير المتطلبـات الالزمـة      

لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعـات     

  الفلسطينية

7.83  9.50  9.50  8.75  7.83  0.302 3 0.960 

 0.562 3 2.051  6.83  9.50  9.50  9.50  6.83  جميع المحاور
  

جد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام ال تو-4.9

    α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لمستوى التنظيمي عند مستوى داللة 

 بين إجابات المبحوثين قالختبار الفرومان وتني الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل ) 36( والنتائج مبينة في جدول رقم للمستوى التنظيمي

فاعلية "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05محور أكبر من 
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 فاعلية أداء دائرة تتأثر "، " جهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتهاأ

التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل 

اح التدقيق الداخلي تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنج" و " التنظيمي

  .للمستوى التنظيمييعزي " بالجامعات الفلسطينية  

 وهـي أكبـر      0.522وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التـدقيق                0.05من  

 عند مـستوى  للمستوى التنظيمـي الجامعات الفلسطينية يعزي الداخلي في أحكام الرقابة على أداء       

    α=05.0داللة 
  

  )36(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  مان وتني 

  أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي للمستوى التنظيمي

  المحور
المستوى 
 العدد  التنظيمي

مجموع 
  الرتب

متوسط 
مستوى  zقيمة   الرتب

  الداللة
فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي فـي         9.25  37.00  4  قسم

الجامعات الفلـسطينية فـي أدائهـا       

  لوظيفتها
  8.25  99.00  11  دائرة

-0.408 0.683 

  8.13  32.50  4  قسم
فاعليـة أداء دائـرة التـدقيق        تتأثر

فلـسطينية  الداخلي في الجامعـات ال    

بنوع وعمر الجامعة وموقـع دائـرة       

  التدقيق في الهيكل التنظيمي
  8.63  103.50  11  دائرة

-0.224 0.823 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على        8.13  32.50  4  قسم

توفير المتطلبـات الالزمـة لنجـاح       

  8.63  103.50  11  دائرة  التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
-0.209 0.834 

  جميع المحاور  9.50  38.00  4  قسم
 0.522 0.641-  8.17  98.00  11  دائرة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام -4.10

     α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لنوع الجهاز الرقابي عند مستوى داللة 

 بين إجابات المبحوثين حول أثر قالختبار الفرومان وتني الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لنوع الجهاز الرقابي 

 مما 0.05يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل محور أكبر من والذي ) 37(والنتائج مبينة في جدول رقم 

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات " يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع  تتأثر" ، " الفلسطينية في أدائها لوظيفتها

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير " و " جامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيميوعمر ال

  .لنوع الجهاز الرقابي يعزي" المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية  

 0.05 من  وهي أكبر 0.631وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي  

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكـام                  

    α=05.0عند مستوى داللة لنوع الجهاز الرقابي الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 

  )37(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في ات المبحوثين حول للفروق بين إجابنتائج  اختبار  مان وتني 

   الرقابيأحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لنوع الجهاز

  المحور
نوع 
  الجهاز

 العدد
مجموع 
  الرتب

متوسط 
مستوى  zقيمة   الرتب

  الداللة

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات        7.83  94.00  12  تدقيق

  10.50  42.00  3  رقابة  يفتهاالفلسطينية في أدائها لوظ
-1.089 0.276 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في      تتاثر    8.63  103.50  12  تدقيق

الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعـة      

  8.13  32.50  3  رقابة  وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي
-0.224 0.823 

 العلمية والعملية على توفير     تأثير الكفاءات   7.67  92.00  12  تدقيق

المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الـداخلي      

  11.00  44.00  3  رقابة  بالجامعات الفلسطينية
-1.396 0.163 

  جميع المحاور  8.25  99.00  12  تدقيق
 0.631 0.480-  9.25  37.00  3  رقابة
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ل أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في أحكام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حو-4.11

    α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي لنوع الجامعة عند مستوى داللة 

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

يق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية المبحوثين حول أثر فاعلية أجهزة التدق

والذي يبين أن قيمة مستوى ) 38(يعزي الرتباط جهاز التدقيق والنتائج مبينة في جدول رقم 

 "، " فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتها" الداللة لمحوري 

 التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة  فاعلية أداء دائرةتتأثر

 مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين 0.05أكبر من "  التدقيق في الهيكل التنظيمي

 ،  "لوظيفتها  أدائها   في  الفلسطينية  الجامعات فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في" حول كل من 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع  تتأثر "

 قيمة مستوى الداللة لمحور أنلنوع الجامعة ، كما يتبين يعزي " دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي

 بالجامعات تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي" 

 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد العينة 0.05 وهي اقل من 0.028يساوي " الفلسطينية  

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي " حول 

  .لنوع الجامعة والفروق لصالح الجامعات األهليةيعزي " بالجامعات الفلسطينية  

 وهي اقل  من     0.024بصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي           و

 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في                0.05

  α=05.0 عند مستوى داللة     لنوع الجامعة أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي        

  .والفروق لصالح الجامعات الحكومية واألهلية
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  )38(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  لنوع الجامعةأحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية       

  في أدائها لوظيفتها
11.00 4.00  8.40  3.644 2 0.162 

فاعلية أداء دائرة التدقيق الداخلي في الجامعـات         تتأثر

في الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق        

  الهيكل التنظيمي

8.13  10.00 8.35  0.352 2 0.838 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبـات        

  الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية
8.13  1.50  10.05 7.169 2 0.028 

 0.024 2 7.431  9.40  2.00  9.50  جميع المحاور

إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق الـداخلي فـي أحكـام            ال توجد فروق ذات داللة      -4.12

     α=05.0الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي السم الجامعة عند مستوى داللة 

 بين إجابات قالختبار الفروكروسكال واالس الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

جهزة التدقيق الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية المبحوثين حول أثر فاعلية أ

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل ) 39(يعزي السم الجامعة والنتائج مبينة في جدول رقم 

فاعلية "  مما يعني عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول كل من 0.05محور أكبر من 

 فاعلية أداء دائرة تتأثر "، "  في الجامعات الفلسطينية في أدائها لوظيفتهاأجهزة التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي " و " التنظيمي

  .السم الجامعةيعزي " الجامعات الفلسطينية  ب
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 وهي أكبر  0.114وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أثر فاعلية أجهزة التدقيق 0.05من 

 عند مستوى داللة السم الجامعة الداخلي في أحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي

05.0=α    

  )39(جدول رقم 

أثر فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في للفروق بين إجابات المبحوثين حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس 

  السم الجامعةأحكام الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية يعزي 
        متوسط الرتب  
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فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي فـي      

الجامعات الفلسطينية فـي أدائهـا      

  لوظيفتها

6.75  8.75  11.00 4.00  11.00 5.028 4 0.284 

فاعلية أداء دائـرة التـدقيق      تتأثر  

ة الداخلي في الجامعات الفلـسطيني    

بنوع وعمر الجامعة وموقع دائـرة      

  التدقيق في الهيكل التنظيمي

11.50 8.13  8.13  10.00 2.50  7.575 4 0.108 

تأثير الكفاءات العلمية والعملية على     

توفير المتطلبات الالزمـة لنجـاح      

ــات   ــداخلي بالجامع ــدقيق ال الت

  الفلسطينية

9.38  11.00 8.13  1.50  9.50  7.522 4 0.111 

 0.114 4 7.442  9.50  2.00  9.50  9.25  9.50  رجميع المحاو
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  ســالخام الفصل

  والمقترحات اتــوالتوصي جــالنتائ
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  الفصل الخامس

   والمقترحاتالنتائج والتوصيات
  

  :مقدمة
  

يعتني هذا الفصل بتلخيص نتائج البحث في ضوء ما خلصت إليه الدراسة الميدانية وما تم               

ة النظرية والدراسات السابقة التي تناولت نظام الرقابة الداخليـة ومـدلوالتها،            عرضه في الدراس  

وكذلك مدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية في ظل معايير التدقيق الداخلي              

الدولية وصوالً إلى توصيات تساعد إدارة الجامعات في تطوير أجهزة التدقيق الـداخلي وزيـادة               

  .ها وتحسين أدائها بما يكفل استغالالً أفضل لمواردهافاعليت

  -:النتائـج: أوالً

 المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الداخلي الدوليـة        ة متوسط ةن يمتلكون بصور  المدققون الداخليو  .1

 .الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين

لي الهيكل التنظيمـي     بالجامعات الفلسطينية توضح موقع دائرة التدقيق ع       ةيوجود خطة تنظيم   .2

, والـصالحيات , األهـداف   (  بدقـة وكذلك فان وثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات محـدده          

 . ) والمسؤوليات

 ودقة البيانـات    صحة بما يكفل    ةاآلليالجامعات الفلسطينية في قطاع غزه تطبق كافة الوسائل          .3

 وموجوداتهـا مـن أي    امعةالج أصول علي   والمحافظة بالدفاتر والسجالت    المسجلةالمحاسبية  

 . تالعب واختالسأوغش 

 .ةمتوسطة  التدقيق الداخلي بصورأجهزه يؤثر علي فاعلية تأسيسها واقدمية الجامعة عمر إن .4
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 التـدقيق   ةأجهز ةالتدقيق الداخلي وموقعها يؤثر في الهيكل التنظيمي علي فاعلي        ة  ارتباط وحد  .5

 دور الرقابـة والتـدقيق الـداخلي ويـوفر          وكذلك يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات    , الداخلي  

 .األخطاءمجاالت لتصحيح 

لك يساعد في التخطـيط     ذفصل الصالحيات بين المدققين يحقق الدقة في البيانات المحاسبية وك          .6

 . القراراتواتخاذوالرقابة 

 فـي حقـل     المتخصـصة يتوفر في القائمين علي عمليه التدقيق المؤهالت والشهادات المهنية           .7

  . متوسطةلمالي واإلداري بصوريق االتدق

يتم إدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد خطة سنوية مبنية على أساس تعميم المخاطر بصورة                .8

 .متوسطة

قبل البدء  ) إعداد برامج التدقيق الداخلية والذي يحتوي على أهداف نظام المهمة واإلجراءات          ( .9

 .بعملية التدقيق بصورة متوسطة

 .يساهم بصورة متوسطة في وضع الرجل المناسب في المكان المناسبنظام الرقابة الداخلية  .10

يعمل المدققون على اكتساب شهادات مهنية بهدف زيادة فاعلية أجهـزة التـدقيق الـداخلي                .11

 .بصورة متوسطة

يتمتع المدقق الداخلي باستقالل كبير من خالل موقعه في الهيكل التنظيمـي وعـدم تبعيتـه                 .12

 .ية إداريا بصورة متوسطةلإلدارات واألقسام التنفيذ

العاملون في أجهزة التدقيق يحصلون على دورات تدريبية متخصصة فـي حقـل التـدقيق                .13

  .الداخلي بصورة متوسطة
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 -:اتــــــالتوصي:  ثانيًا

ضرورة إعطاء وظيفة التدقيق الداخلي األهمية المناسبة وذلك لـضمان اسـتغالل المـوارد               .1

  .ةكفاءة وفاعليالمتاحة واستثماراتها المختلفة ب

 اإلداريةأال يتركز نشاط التدقيق الداخلي علي األمور المالية فقط بل ضرورة أن يشمل األمور                .2

 . مخرجات الجامعةةوالتركيز بما يضمن جودة بنفس الدرجة من القو

ضرورة قيام الجامعات باستقطاب مدققين داخليين حاصلين علي شهادات مهنية متخصصة في             .3

  .خلي أو إيفاد المدققين لديهم في دورات للحصول على مثل هده الشهاداتحقل التدقيق الدا

 الجامعات األسبق تأسيسا فـي مجـال        ةحث الجامعات حديثة التأسيس علي االستفادة من خبر        .4

التدقيق الداخلي وتدقيق وتنميط أنشطة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية مـع مراعـاة              

  .ة جامعالخصوصية التي تتمتع بها كل

 للمدققين الداخليين للتعرف علي معـايير التـدقيق الـداخلي الدوليـة             ةإعطاء دورات تدريبي   .5

  .الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين

يجب إعداد خطة سنوية لوحدة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية  مبنية علـى أسـاس                 .6

  .تعميم المخاطر

الجامعات بمـا يـتالءم وتوسـع أنـشطة الجامعـات           العمل علي تطوير التدقيق الداخلي في        .7

متزايدة من الطلبةا واستيعابها أعداد.  

ل المزيد من التحسينات والتطوير والتقوية لمقومات وأدوات ووسائل تحقيـق مـستهدفات             بذ .8

 .د من الكفاءه والفاعلية في العملالتدقيق الداخلي بما يزي
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  -: مستقبليةلدراسةمقترحات : ثالثًا

دا إلى أهمية التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية، فإن هنـاك ضـرورة إلجـراء               استنا

المزيد من الدراسات واألبحاث لجوانب التدقيق الداخلي، وفـي هـذا المجـال يقتـرح الباحـث                 

  :الموضوعات التالية

لي تطوير أداء المدقق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بما ينسجم مع معايير التدقيق الداخ             •

 .الدولية

تقييم الهياكل التنظيمية للجامعات الفلسطينية باعتبارها العمود الفقري الذي يحكم أعمـال             •

 .الجامعات ويساهم بشكل أساسي في درجة تحقيقها ألهدافها الرئيسية

مدى اإللتزام في معايير التدقيق الداخلي في ظل تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومـات              •

  .لنظم وعلى اإلجراءات المتبعة في المحافظة عليها وعلى أمنهاوالتدقيق على هذه ا
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  عــــالمراج

  المراجع العربية: أوال

 :الكتب )1

إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد        "االتحاد الدولي للمحاسبيين،     •

 .2003ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، " أخالقيات المهنة

االتحاد الدولي للمحاسبين، المبادئ األساسية للتدقيق ومنشورات المجمـع العربـي للمحاسـبين         •

 .2001القانونيين، 

، النسخة المعمول بهـا فـي       )1999(، معايير التدقيق الدولية     IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين     •

 .2001لى فلسطين، ترجمة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، الطبعة األو

الـدار  : اشتيوي، ادريس عبد السالم، المراجعة معايير وإجراءات، الطبعة األولـى، بنغـازي            •

 .1990الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، 

 .1973دار النهضة العربية، : الجمل، متولي محمد، محمد، عبد المنعم، المراجعة، القاهرة •

امة، دراسة تحليلية لوسائل تحقيق الرقابة علـى        بدوي، عبد السالم، الرقابة على المؤسسات الع       •

 .1993القطاع العام ووحدته اإلنتاجية، مكتبة األنجلو المصرية، مصر، 

دار صـفاء للنـشر     : جمعة، أحمد حملي، المدخل إلى التدقيق الحديث، الطبعة الثانية، عمـان           •

 .2005والتوزيع، 

معايير المراجعة الدوليـة، الطبعـة      جربوع، يوسف محمود، مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا ل        •

 .2002األولى، غزة، فلسطين، 
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، أساسيات اإلطار النظري فـي مراجعـة   "المراجعة الداخلية وأهدافها"جربوع، يوسف محمود،     •

 .2003الحسابات، الطبعة الثانية، مكتبة الطالب الجامعي، غزة، فلسطين،  

 .1999ازوري العلمية للنشر والتوزيع، دار الي: الحالق، بشير، أسس اإلدارة الحديثة، عمان •

 .1997حسين، أحمد حسين علي، نظم المعلومات المحاسبية، جامعة االسكندرية، مصر،  •

 .1991الدار الجامعية، : لطفي، أمين السيد أحمد، التطورات الحديثة في المراجعة، االسكندرية •
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2004.  

: اهللا، خالد أمين، علم تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والعملية، الطبعة األولى، عمـان             عبد   •

 .2006دار وائل للنشر، 
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 :علميةاألبحاث ال )2
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، )1(، المجلـد    ألردنية في إدارة األعمـال    المجلة ا ،  "في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية     

  .2005، )1(العدد 
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  .2003السودان، 
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  .2005غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
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قائمة بأمساء األساتذة احملكمني
  مكان العمل  المسمى الوظيفي  االسم  م

  التعليموزارة التربية و  مدير عام  أكرم إبراهيم حماد.د.1

رئيس قسم المحاسبة وعضو هيئة   حمدي شحدة زعرب.د.2

  تدريس

  الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة عميد التخطيط والتطوير و  ماجد محمد الفرا.د.3

 تدريس

  الجامعة اإلسالمية

رئيس وحدة البحوث وعضو هيئة   نافذ محمد بركات.د.4

  تدريس

  الجامعة اإلسالمية

عضو هيئة ية التجارة وعميد كل  نضال فريد عبد اهللا.د.5

 تدريس

  جامعة األقصى

 نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  سالم عبد اهللا حلس.د.أ.6

   وعضو هيئة تدريسوالمالية

  الجامعة اإلسالمية

 مساعد نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  علي عبد اهللا شاهين.د.7

   وعضو هيئة تدريسوالمالية

  الجامعة اإلسالمية
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  حمن الرحيمبسم اهللا الر
  
  
  

       عمـادة  الدراسـات  العليـا

  ارةــــــة التجــــــــــــــآلي

  م المحاسبة والتمويلـقس

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  

  :األخت الفاضلة/  الفاضلخاأل

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،  

يق فاعليـة أجهـزة التـدق     مدى  " يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير بعنوان       

ـ   بقطاع غزة   الداخلي في الجامعات الفلسطينية      "  ةفي ظل معايير التدقيق الداخلي الدولي

، ويأمل من سيادتكم التعاون وتعبئة هذه االستبانة بدقة وموضوعية،          " دراسة تطبيقية "

حيث أن قيامكم بذلك يشكل ضمانة إلتمام هذه الرسالة والوصول إلى النتائج المرجوة،             

إلى المعلومات المقدمة من حضرتكم ستعامل بـسرية تامـة، ولـن            كما نود اإلشارة    

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                    

  

  عصام محمد الطويل/ الباحث

  برنامج المحاسبة والتمويل

  الجامعة اإلسالمية

  غزة ـ فلسطين   
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  نات الشخصيةالبيا:  القسم األول

  
  :المؤهل العلمي .1

              ماجستير                    دكتوراهسبكالوري             دبلوم

  

 :التخصص العلمي .2
           إدارة               علوم مالية ومصرفية        قانون        محاسبة

  اقتصاد

  

 : الوظيفيركـزالم .3
         مدير جهاز رقابة              تدقيق داخلي         مدير دائرة 

  .______________        مدقق داخلي                                   أخرى، حدد 

  

 : ـرــالعم .4
  49-46                   45- 36            35- 25              25        أقل من 

   فما فوق50        

  

 :الشهادة المهنية .5
CPA                       CMA    CIA                                         أخرى 

          ال يحملون

  

 :الخبرة .6
  20-16                    15-11               10-5   سنوات5        أقل من 

   سنة20        أكثر من 
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  علقة بالجامعةالمعلومات المت: القسم الثاني

  
 :عمر الجامعة .6

  15 أقل من -10                10 أقل من -5             سنوات 5      أقل من 

   فأكثـر25               25 أقل من -20            20 أقل من -15      

  

 :ارتباط جهاز التدقيق .7
  األمناء                  مجلس             وزارة التربية والتعليم

                    المدير المالي              رئيس الجامعة

        نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية

  

 :المستوى التنظيمي .8
         شعبة                      قسم                             دائرة                    

  .________________أخرى، حدد        وحدة                      

  

 :نوع الجهاز .9
  ._________      تدقيق                      رقابة                            أخرى، حدد

  

 : نوع الجامعة .10
  .________      حكومية                    خاصة                           أخرى، حدد
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   :القسم الثالث
  

   :مجال األولال

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلـسطينية                

  .في أدائها لوظيفتها وبين ما ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي الدولية
الدائرة، / القسم/ في المربع الذي يتوافق مع الواقع الفعلي للشعبة       ) (يرجى وضع إشارة    

  :جهة نظرك الخاصةمن و
  

  درجة الموافقة

موافق   الفقــــرة الرقم

  بشدة
غير موافق  محايد  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

ن المعرفـة الكافيـة     يمتلك المدققون الـداخليو     .1

بمعايير التدقيق الداخلي الدولية الصادرة عـن       

  .مجلس المدققين الداخليين

          

 فحـص مـدى االلتـزام   ب التدقيق الداخلي    يقوم  .2

بالسياسات واألوامر الداخلية المالية واإلداريـة      

  .وااللتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدولية

          

 المهنية المطلوبة مـن المـدققين       كفاءةيتوفر ال   .3

  .إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبرة

          

يتم إدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد خطـة           .4

  .طرسنوية مبنية على أساس تعميم المخا

          

إعداد برامج التدقيق والذي    (يتم التخطيط للمهمة    .5

 )يحتوي على أهداف نظام المهمة واإلجراءات     

  .قبل البدء بعملية التدقيق

          

إدارة التدقيق الداخلي توفر المعلومات بـشكل         .6

دقيق ومنظم لإلدارة التخاذ قراراتها ومساعدتها      

في فحص وتقويم سالمة الـنظم واإلجـراءات        

  .افيه

          

 بدقـة  تحددوثيقة التدقيق الداخلي في الجامعات      .7

  ).األهداف، الصالحيات، المسؤوليات(

          



 140

يوجد خطة تنظيمية بالجامعة توضـح موقـع          .8

  .دائرة التدقيق على الهيكل التنظيمي

          

نظام الرقابة الداخلية الفعال يساهم في وضـع          .9

  .الرجل المناسب في المكان المناسب

          

توفر في الجامعة معايير سليمة لرقابـة األداء        ت.10

بما يساعد على الحكم على مدى التقـدم فـي          

  .إنجاز المهام المطلوبة

          

 الجامعة كافة الوسائل اآللية بمـا يكفـل         طبقت.11

صحة ودقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر      

والسجالت والمحافظة على أصول المحاسـبة      

و تالعــب أو وموجوداتهــا مــن أي غــش أ

  .اختالس

          

  

  :المجال الثاني

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية أداء دائرة التدقيق الـداخلي فـي الجامعـات                   

الفلسطينية بنوع وعمر الجامعة وموقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي وبين مـا ينـسجم مـع                 

  .معايير التدقيق الداخلي الدولية

الدائرة / القسم  / في المربع الذي يتوافق مع الواقع الفعلي للشعبة       ) (يرجى وضع إشارة    

  .من وجهة نظرك الخاصة
  درجة الموافقة

موافق   الفقــــرة الرقم

  بشدة
غير موافق  محايد  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 ملكية الجامعة سواء كانـت حكوميـة أو         تؤثر  .1

خاصة تؤثر علـى فاعليـة أجهـزة التـدقيق          

  .الداخلي

          

ر الجامعة وأقدمية تأسيسها يؤثر علـى       ـ عم  .2

  .فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي

          

يؤثر ارتباط وحدة التدقيق الداخلي وموقعها في         .3

الهيكل التنظيمي على فاعلية أجهـزة التـدقيق        

  .الداخلي
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يوفر الهيكل التنظيمي للجامعات دور الرقابـة         .4

  .والتدقيق الداخلي

          

يكل التنظيمـي للجامعـات مجـاالت       يوفر اله   .5

  .لتصحيح األخطاء

          

            .يتوفر لدى الجامعات نظام تقييم ذاتي  .6

            .جهاز التدقيق الداخلي مرتبط باإلدارة العليا  .7

تم االستفادة من تجارب وخبـرات الجامعـات          .8

  .ذات الخبرة

          

توجــد خطــة تنظيميــة ســليمة بالجامعــات   .9

ل االختصاص وتحديد   الفلسطينية توضح تسلس  

  .المسؤوليات

          

  

  :المجال الثالث

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تأثير الكفاءات العلمية والعملية على توفير المتطلبات 

الالزمة لنجاح التدقيق الداخلي بالجامعات الفلسطينية، وبين ما ينسجم مع معايير التدقيق الداخلي 

  .الدولية

الدائرة / القسم / في المربع الذي يتوافق مع الواقع الفعلي للشعبة) (يرجى وضع إشارة 

  .من وجهة نظرك الخاصة
  

  درجة الموافقة

موافق   الفقــــرة الرقم

  بشدة
غير موافق  محايد  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يتوفر فـي القـائمين علـى عمليـة التـدقيق             .1

متخصصة فـي   المهنية  الشهادات  المؤهالت وال 

، CPAقيق المـالي واإلداري مثـل       حقل التد 

CMA ،CIA 

          

 يحصل العاملون في أجهـزة التـدقيق علـى          .2

دورات تدريبية متخصصة في حقـل التـدقيق        

  .الداخلي

          

اكتساب شـهادات مهنيـة     يعمل المدققون على      .3

  .فاعلية أجهزة التدقيق الداخليبهدف زيادة 
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يساهم وجود مؤهل علمي متخصص في مجال         .4

قابة والتدقيق في زيـادة فاعليـة العـاملين         الر

  .بالرقابة الداخلية

          

يتوفر قيم أخالقية مهنية يتميز بها العاملون في          .5

  .أجهزة التدقيق الداخلي

          

لجنة التدقيق مجموعة من األعـضاء، أحـدهم          .6

ـ على األقل لديه علم ودراية معم      ة بـشؤون   ق

  .التدقيق الداخلي

          

قيق الداخلي مـسئول متفـرغ      يتولى وحدة التد    .7

  .لذلك ويكون من القيادات اإلدارية فيها

          

ند للمدقق الداخلي الصالحيات الالزمة التي      يس  .8

  .تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه

          

باستقالل كبير من خالل     المدقق الداخلي    يتمتع  .9

في الهيكل التنظيمـي وعـدم تبعيتـه        موقعه  

  .نفيذية إداريالإلدارات واألقسام الت

          

فصل الصالحيات بين المدققين يحقق الدقة في       .10

البيانات المحاسـبية ويـساعد فـي التخطـيط         

  .والرقابة واتخاذ القرار

          

  

  

  

 ..شكراً لحسن تعاونكم




