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        عنوان الرسالةعنوان الرسالةعنوان الرسالةعنوان الرسالة
  

  ء المهني للمراجعة قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداىمد
  في المؤسسات االقتصادية الفساد المالي ة مواجهة ظاهرعلىالداخلية الدولية 

   )الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزة دراسة تطبيقية على(
  
  
  

  إعداد الطالب
  مؤمن محمد حسن العفيفي

  
  

  إشراف األستاذ الدكتور
  يوسف محمود جربوع 

  
  
  

   درجة الماجستير في المحاسبة والتمويلتكماالً للحصول علىهذه الرسالة اسقدمت 
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  اإلهداء 
  

 .ًعارواح الشهداء األكرم منا مجيإىل أ •

 .إىل مجيع اجلرحى واألسرى يف سجون االحتالل •

 . إىل والدي العزيزين •

  .وجتي وولديإىل ز •

  . .إىل كل من ساهم يف هذه الرسالة لتخرج بهذا الشكل •
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  شكر وتقدير 
الحمد والشكر هللا أوالً وأخيراً على عظيم نعمه التي ال تعد وال تحصى وعلى فضله وكرمه الـذي                  

وعلى أن هدانا وجعلنا مسلمين وله الحمد والشكر أن وفقني إلتمام هذه الرسالة والـصالة               ال يرد   

والسالم على نبينا الكريم محمد ابن عبد اهللا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعـين                

  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

/ الدكتورة أن أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ    يسعدني في هذا المقام وبعد التوصل إلى إتمام هذه الرسال         

 والذي تفضل باإلشراف على هذا البحث ولم يدخر جهداً إلى قدمه وله مني              يوسف محمود جربوع  

  .جزيل الشكر والتقدير 

  على عبداهللا شاهين/ الدكتورلى أعضاء لجنة المناقشة كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إ

تقبلهم وقبولهم بمناقشة هذا البحث وإبرازه بالـشكل العلمـي       على   حمدي شحدة زعرب  / والدكتور

  . المناسب 

 قبلة العلماء ومهد الباحثين     اإلسالميةكما أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لهذا الصرح الشامخ الجامعة          

 .  

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم بإتمام هذا البحث مادياً ومعنويا راجياً من المولى                

  . سبحانه وتعالى إن يجزيهم خير الجزاء 

  واهللا ويل التوفيق

  الباحث                                                                  
  مؤمن محمد حسن العفيفي 
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  قائمة المحتويات
 

  الصفحة  العنوان
  أ  آية قرآنية

  ب  إهداء
  ج  .شكر وعرفان

  د  قائمة المحتويات
  و  ولقائمة الجدا

  ح  قائمة المالحق
  ط  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ي  ملخص الدراسة بالغة اإلنجليزية
    الفصل التمهيدي: الفصل األول

  الصفحة  الموضوع  الرقم
  ٢  .مقدمة  ١/١
  ٤  شكلة الدارسةم  ١/٢
  ٥  أهمية الدراسة  ١/٣
  ٦   الدراسةأهداف  ١/٤
  ٦  فرضيات الدراسة  ١/٥
  ٧  دراسةمجتمع وعينة ال  ١/٦
  ٨  منهجية الدراسة والتحليل  ١/٧
  ٩  الدراسات السابقة  ١/٨
  ٢١  التعقيب على الدراسات السابقة  ١/٩
  ٢١  هذه الدراسة عن الدراسات السابقةأهم ما يميز   ١/١٠

  المراجعة الداخلية: الفصل الثاني
  ٢٣  المقدمة  ٢/١
  ٢٥  تطور المراجعة الداخلية  ٢/٢
  ٢٩  لى ظهور المراجعة الداخليةالعوامل التي أدت إ  ٢/٣
  ٣٣  أسباب تطور المراجعة الداخلية  ٢/٤
  ٣٤  أهمية المراجعة الداخلية  ٢/٥

 د
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  ٣٥  وظائف المراجعة الداخلية  ٢/٦
  ٣٩  أهداف المراجعة الداخلية  ٢/٧
  ٤١  مجال عملية المراجعة  ٢/٨
  ٤٢  أنواع المراجعة الداخلية  ٢/٩
  ٤٥  خصائص المراجعة الداخلية  ٢/١٠
  ٤٦  عند تقييم وظيفة المراجعة الداخلية  يجب أخذها في االعتبارمهمةقضايا   ٢/١١
  ٤٧  الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين االختالف أوجه  ٢/١٢
  ٤٩  الداخلية المراجعة بوظيفة للقيام الخارجي التعاقد  ٢/١٣

  معايير األداء المهني: الفصل الثالث
  ٥٣  المقدمة  ٣/١
  ٥٤  صائص المعاييرخ  ٣/٢
  ٥٥  الداخلية المراجعة معايير أهداف  ٣/٣
  ٥٦  مفهوم المعيار  ٣/٤
  ٥٧  معايير المراجعة  ٣/٥
  ٥٨  (Attribute Standard)العامة  المعايير  ٣/٦
  ٦٢  (Performance Standards) (IIA,2004 )األداء معايير  ٣/٧
  ٦٥  المهني السلوك قواعد  ٣/٨

  اإلجراءاتريقة والط: الفصل الرابع
  ٦٩  مقدمة  ٤/١
  ٦٩  منهجية الدراسة  ٤/٢
  ٧٠  عينة الدراسةمجتمع و  ٤/٣
  ٧١   كما يليخصائص وسمات مجتمع الدراسة  ٤/٤
  ٧٣  أداة الدراسة  ٤/٥
  ٧٤  صدق وثبات االستبيان  ٤/٦
  ٨٠  Reliabilityثبات فقرات االستبانة   ٤/٧
  ٨٢  المعالجات اإلحصائية  ٤/٨

  الدراسة الميدانية وتفسيرهانتائج : الفصل الخامس
  ٨٥  اختبار التوزيع الطبيعي  ٥/١
  ٨٦  تحليل فقرات الدراسة  ٥/٢
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٥/٢/١  
مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات : تحليل فقرات المحور األول 

  المساهمة العامة
٨٦  

٥/٢/٢  
لمهني التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء ا: تحليل فقرات المحور الثاني

  في الشركات المساهمة العامة
٩١  

٥/٢/٣  
توفر القدرات المالية والفنية القائمة في : تحليل فقرات المحور الثالث 
  الشركات المساهمة العامة

٩٦  

  ١٠١  تحليل محاور الدراسة  ٥/٣
  ١٠٣  اختبار فرضيات الدراسة  ٥/٤
  ١١٣  النتائج  ٥/٥
  ١١٤  التوصيات  ٥/٦

  
  قائمة الجداول

رقم 
  دولالج

  رقم الصفحة  العنوان

  ٤٧  الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين االختالف أوجه  .١
  ٧١  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي  .٢
  ٧٢  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة   .٣
  ٧٢  توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص العلمي  .٤
  ٧٣  حسب متغير عدد سنوات الخبرةتوزيع مجتمع الدراسة   .٥
  ٧٤  مقياس اإلجابة على الفقرات  .٦
مقومات تطبيق المراجعة الداخليـة فـي       : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول      .٧

  الشركات المساهمة العامة
٧٦  

التزام المراجع الـداخلي بمعـايير األداء       : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني      .٨
  المهني

٧٧  

  ٧٩  توفر القدرات المالية والفنية القائمة: لصدق الداخلي لفقرات المحور الثالثا  .٩
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات               .١٠

  االستبانة
٨٠  

  ٨١  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات   .١١
  ٨٢  )طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات   .١٢

 و
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  ٨٥  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي  .١٣
مقومات تطبيق المراجعة الداخليـة فـي الـشركات         (تحليل فقرات المحور األول     .١٤

  )المساهمة العامة
٨٩  

التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهنـي فـي         (تحليل فقرات المحور الثاني     .١٥
  )الشركات المساهمة العامة

٩٥  

توفر القدرات المالية والفنية القائمة فـي الـشركات         (تحليل فقرات المحور الثالث     .١٦
  )المساهمة العامة

٩٩  

  ١٠٢  تحليل محاور الدراسة  .١٧
ثقافة تطبيق المراجعة الداخلية وبين مواجهة ظاهرة الفـساد         معامل االرتباط بين      .١٨

  المالي في الشركات المساهمة العامة
١٠٣  

امل االرتباط بين مدى التزام المراجع الداخلي بمعـاير األداء المهنـي وبـين              مع  .١٩
  .مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة

١٠٤  

ظـاهرة   معامل االرتباط بين توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين مواجهـة            .٢٠
  .الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة

١٠٥  

 للفروق  بين إجابات المبحوثين حول مدى قدرة المراجع الداخلي           tنتائج  اختبار      .٢١
من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية الدوليـة فـي مواجهـة              

  ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى  المؤهل العلمي

١٠٧  

 بين إجابات المبحـوثين  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي   .٢٢
حول مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة            
الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى           

  إلى  المسمى الوظيفي

١٠٩  

بين إجابات المبحـوثين   (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي   .٢٣
حول مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة            
الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى           

  إلى  التخصص العلمي

١١٠  

مبحـوثين   بين إجابات ال(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي   .٢٤
حول مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة            
الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى           

١١٢  
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  إلى  سنوات الخبرة
  ١١٢  اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات يعزى لسنوات الخبرة  .٢٥

  
 المالحققائمة 

رقم   بيان الملحق  الرقم
  الصفحة

  ١٢٢  االستبانة في صورتها النهائية  ١

  ١٢٣   المحكمين األساتذةقائمة بأسماء  ٢

قائمة بأسماء الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزة حسب دليل وزارة   ٣
  االقتصاد

١٣٠  
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  الملخص

قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معـايير األداء         هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى        

 في قطاع غزة   العامةالمهني للمراجعة الداخلية في كشف ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة            

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانه اعتماداً على الدراسات النظرية والدراسات السابقة مكونـة              

 وتـم   . في قطاع غـزة    العامةلمراجعين الداخلين في الشركات المساهمة      أجزاء وزعت على ا   ) ٣(من  

منهـا  ) ٣(وتم اسـتبعاد    %) ٩٧,١(أي بنسبة إرجاع قدرها     ) ٣٤(استبانه وبلغت الردود    ) ٣٥(توزيع  

للتحليـل اإلحـصائي، كمـا      ) SPSS(لعدم صالحيتهم للتحليل واستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي        

 وقد توصلت الرسالة إلى مجموعة مـن النتـائج          ئية المالئمة لهذا الغرض   استخدم المعالجات اإلحصا  

  . أهمها

 . أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة بدرجة كبيرةضانخفا •

 .ارتفاع تكاليف تطبيق معايير األداء المهني يحول بدرجة كبيرة دون تطبقها •

  . الدراسةومن أهم ما أوصت به

 .لمراجعة الداخلية بأهمية كبيرة في الشركات المساهمة العامةضرورة أن تحظى ا •

ضرورة تخفيض تكاليف تطبيق معايير األداء المهني لكي يتم تطبيقها لمواجهة ظاهرة الفـساد        •

 .المالي

  

  
  

  
  

 ط
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Abstract  

 

This study aimed to identifying the range the ability of internal auditor through 

applying the standards of professional performance in the general corporations to 

detect the financial corruption phenomenon.                                                            

To achieve these objectives a questionnaire has been distributed to the general 

corporations depending at the previous studies and theoretical frame work, the 

distributed questionnaires were (35),the repliect questionnaire were (34), which 

represent (97%) of  which 3 were excluded for non-suitability for analysis, the 

researcher used the statistical program (SPSS) for statistical analysis, and used 

appropriate statistical processors for this purpose . 

 

The study concluded with the following findings 

1-The reduction of the importance of internal audit in the general  corporation at a 

great degree  

2-The High costs of the applicant of the professional standards performance 

preventing its application at great degree.  

 

The study concluded with some recommendations of which the 

following are the most important: 

1-The necessity of providing the internal audit with great importance in the general 

corporation. 

2-The necessity of reducing the application costs of professional performance to 

enable of its application to face the financial corrupt phenomenon 

 ي
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  الفصل األول
  الفصل التمهيدي

  
 مة المقد١/١

   مشكلة الدارسة ١/٢

   أهمية الدراسة١/٣

 أهداف الدراسة  ١/٤

  فرضيات الدراسة  ١/٥

  مجتمع وعينة الدراسة ١/٦

  منهجية الدراسة والتحليل ١/٧

   الدراسات السابقة١/٨

   التعليق على الدراسات السابقة١/٩

   أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة١/١٠
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 :مقدمة ١/١

نشاط الشركات في اآلونة األخيرة وتعددت أقسامها وفروعها سواء كانت تلـك            اتسع  

، بغية المحافظة على رؤوس األموال المستثمرة في تلك         صناعية أو تجارية أو خدمية    الشركات  

الشركات وضمان نجاحها في أداء مهامها والمساهمة في زيادة حقوق المساهمين والمستثمرين            

 بصورة سليمة تضمن حقوق الدائنين، فقد بـرزت الحاجـة ملحـة             فيها، ولالحتفاظ باألصول  

لوظيفة التدقيق الداخلي للمساهمة في تحقيق تلك األغراض باعتبارها تمثل جزءا أساسيا مـن              

وظيفة الرقابة الداخلية التي تسعى لضمان تحقيق تلك األهداف جنبا إلى جنـب مـع األدوات                

  )٢٠٠٦العمري وعبد المغني،(.والوظائف األخرى

  

وقد مرت مهنة المراجعة بالكثير من التطورات، وأدت هذه التطورات باإلضافة إلـى             

مساهمة كثير من العوامل في ظهور الحاجة إلى تكـوين أقـسام للمراجعـة الداخليـة فـي                  

ومـن التطـورات    . المشروعات التجارية، ومن هذه العوامل ما هو مهني وما هو أكـاديمي           

المراجعة هو تأثرها بالتطور في تكنولوجيا المعلومات ممثلة فـي          الحديثة التي مرت بها مهنة      

الجوانب السلوكية وإدخال األساليب الرياضية واإلحصائية في عمليـة المراجعـة واسـتعانة             

 .المراجع باألساليب اإلحصائية وااللكترونية في إتمام عملية المراجعة باستخدام االلى في ذلك           

  )١٩٩٤عبد الاله ،(

  

مهنة المحاسبة والمراجعة منذ بداية القرن الحادي والعـشرين مـشكالت           وقد واجهت   

عديدة أدت بسببها إلى انهيار كبريات المؤسسات االقتصادية وخسارة مليـارات الـدوالرات             

 في الكشف عن    - بل وتواطؤ بعضهم   –نتيجة فساد إدارتها العليا وفشل المراجعين الخارجيين        
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المهنية المالئمة، فضال عـن انحـصار دور المـراجعين          تلك التجاوزات واتخاذ اإلجراءات     

الداخليين عن القيام بدور فعال في مواجهة الفساد المالي المنسوب إلى المؤسسات االقتـصادية              

 لبيب،( .على الرغم من التطورات المهنية والتقنية الهائلة التي دعمت مهنة المراجعة بنوعيها

2003 (  

  

غوط كبيرة على مهنة المحاسبة والتدقيق وخاصة في        وقد لوحظ في اآلونة األخيرة ض     

ضوء الزيادة المضطربة إلفالس شركات كثيرة في جميع الدول والدعاوى القضائية المرفوعة            

باتهم وبأسلوب يتماشى مـع دليـل       ضد المحاسبين القانونيين على عدم قدرتهم على أداء واج        

أن تتم عملية التـدقيق وفـق ضـوابط          المهني وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة ب      اآلدابر  ييامع

  )٢٠٠٩جربوع،(.ومعايير معينة

  

وإلتمام عملية المراجعة بكفاءة فإنه توجد بعض المعايير التي يرتكز عليها المراجـع             

  .هذه المعايير يجب االلتزام بها عند إتمام عملية المراجعة. في أداءه لعمله

  

 فإنه يجب توفير االستقالل والحياد الكافي       وحتى يتمكن المراجع الداخلي القيام بهذه المهام،      

له لممارسة مهنته، باعتبارها واحداً من أهم عناصـر دعـم اإلدارات الناجحـة بالمؤسـسة                

لهذا يتطلب إرساء إطار جديد لمعايير أداء مهنة المراجعة الداخلية، لكي تـتمكن             . االقتصادية

ه خاص بعد أن تفجرت مـشكالت       من مواجهة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية وبوج       

إنرون، (انهيار العديد من المؤسسات والشركات المساهمة في الواليات المتحدة األمريكية مثل            
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، كما شـهدت فرنـسا      )٢٠٠٨وآخرها بنك ليمان في شهر سبتمبر        وأكسروكس، وورلدكوم، 

  .انهيار كل من البنك السعودي ومصرف لبنان العربي

قد تبينت تفاصيل العديد من حاالت الفساد المـالي بـدءاً مـن             أما على المستوى العربي ف    

ن الماضي كمشكلتي بنك    مشاكل بعض المصارف اللبنانية في عقد السبعينات من القرن العشري         

ر بنك المشرق نتيجة سوء استخدام إدارته العليا لألموال في أغراضهم وتعـامالتهم         وتعث. إنترا

م، ١٩٨٢ الخطيرة والتي وقعت في الكويت في عـام          الشخصية، ومروراً بمشكلة سوق المناخ    

والمتعلقة بتداول األوراق المالية، والتي نتجت عن غياب الرقابة الجادة والمنافسة مـن قبـل               

األجهزة المشرفة على تلك السوق، وما حدث في مصر في عقد الثمانينات لشركات توظيـف               

الذهب العالمية، مما أدى إلى تحقيق      األموال وتورط بنك التنمية والتجارة في مضاربات سوق         

خسائر كبيرة، ومشاكل هروب العديد من رجال األعمال بماليين الجنيهات المقترضـة مـن              

  )٢٠٠٩جربوع، (. البنوك المصرية

  

 : مشكلة الدارسة١/٢

 -:ابة على السؤال الرئيسي التالي اإلج مشكلة هذه الدراسة تتلخص فيمما سبق ذكره يتبين إن

مهني للمراجعة الداخليـة    ير األداء ال  ية المراجع الداخلي من خالل تطبيق معا       قدر مدىما  

 المؤسسات االقتصادية ومن هـذا الـسؤال        ة ظاهرة الفساد المالي في     مواجه الدولية على 

  -: التالية الرئيسي للمشكلة تتفرع األسئلة

 العامـة  ما مدى استخدام مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة       ٍ .١

  ؟ٍ الفساد المالي ظاهرةمواجهةعلى 
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 فـي    التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة          ما مدى  .٢

 ؟ مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة 

ما مدى توفر القدرات المالية والفنية في مواجهة ظـاهرة الفـساد المـالي فـي                 .٣

 ة العامة ؟الشركات المساهم

  

  : أهمية الدراسة١/٣

 توافر التطبيق الـسليم لمقومـات       تتبع أهمية هذه الدراسة من خالل التأكيد على أهمية        

 ن الداخليين في الـشركات المـساهمة العامـة         التزام المدققي  تطبيق المراجعة الداخلية وكذلك   

المعوقات التي تحول دون    بمعايير األداء المهني وإبراز أهمية هذه المعايير والتعرف على أهم           

 وكذلك معرفة مدى توافر القدرات المالية والفنية في الشركات المساهمة العامـة فـي               تطبيقها

لما في ذلك من أهمية في تحسين أداء المراجع الداخلي وزيـادة            مواجهة ظاهرة الفساد المالي     

وظـائف هـذه    مصداقيته وتحقيق الهدف من وجوده، األمر الذي تنعكس آثاره على تطـوير             

المراجعة وتعمل على الرفع من كفاءتها ودورها في تطوير أداء المؤسسة المالي والفني بمـا               

يحقق مقومات تقدمها ونجاحها واستمرارية وجودها ودعمها لالقتصاد الوطني، ولذا فإن هـذه             

ـ            إظهار الدراسة تعمل على   ي  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهن

  .الشركات المساهمة العامةللمراجعة الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في 
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 : الدراسةأهداف ١/٤

  :  تحقيق األهداف التالية إلىتهدف هذه الدراسة 

 المراجعـة الداخليـة فـي    التعرف على مدى توافر مقومات التطبيق السليم لمهـام         .١

 . المساهمة العامةالشركاتمواجهة الفساد المالي في 

 في مواجهة ظـاهرة     ر األداء المهني  يي التزاِِم المراجع الداخلي بمعا    التعرف على مدى   .٢

 .الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة

التعرف غلى مدى توافر القدرات المالية والفنية القائمة في مواجهة ظـاهرة الفـساد               .٣

 .المالي في الشركات المساهمة العامة 

   

   :فرضيات الدراسة ١/٥

  : التالية مشكلة الدراسة وأهدافها بالفرضياتاعتمد الباحث في إجابته على

 

 :الفرضية األولي

وبـين   المراجعـة الداخليـة      بين توفر مقومات تطبيق   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       

  .الشركات المساهمة العامة الفساد المالي في مواجهة ظاهرة

  

 :الفرضية الثانية 

 وبين   التزام المراجع الداخلي بمعاير األداء المهني      توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      ال

  .في الشركات المساهمة العامة مواجهة ظاهرة الفساد المالي
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 :الفرضية الثالثة

بين توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين مواجهـة   ٍال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       

   .الشركات المساهمة العامة لمالي فيظاهرة الفساد ا

  

  :الفرضية الرابعة

 فـي آراء مجتمـع      α=05.0 فروق  ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            دال توج 

الدراسة حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خـالل تطبيـق معـايير األداء المهنـي                 

فساد المالي فـي المؤسـسات االقتـصادية    للمراجعة الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة ال      

  ).المؤهل العلمي ، المسمى الوظيفي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة(تعزى إلى 

  

  :مجتمع وعينة الدراسة ١/٦

الـشركات  يتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين ومدراء التـدقيق العـاملين فـي              

 الحصر الشامل لجمـع البيانـات نظـرا         وتم استخدام أسلوب  المساهمة العامة في قطاع غزة      

  .  مراجع ومدقق٣٥لصغر حجم المجتمع والبالغ 

  

  

  

  

  



- ٨ - 
 
 

  :منهجية الدراسة والتحليل ١/٧

والذي يعـرف بأنـه     لمنهج الوصفي التحليلي    ا جل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام     أمن  

اس كما هي   طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقي          

وسـوف  . ادون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحلله           

  :تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات

  

  . البيانات األولية١/٧/١

 لدراسة بعض مفردات البحـث وحـصر        توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج   ، الزمة في موضوع البحث   وتجميع المعلومات ال  

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات

  . الدراسةاإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع

  

  . الثانويةالبيانات ١/٧/٢

ع العلمية والدوريات المتخصصة في مجـالت علميـة محكمـة، ورسـائل              في المراج  تتمثل

  .الماجستير والدكتوراه
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  :الدراسات السابقة ١/٨

  :الدراسات العربية: ١/٨/١

   ."معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية: "، بعنوان)١٩٨٣رضوان، ( دراسة -١

تطور المراجعة الداخلية، والتي يتمثل     هدفت هذه الدراسة إلى بيان العوامل التي ساعدت على          

في إعداد دليل اآلداب واألخالقيات لمهنة المراجعة الداخلية، إعداد وثيقة بمسئوليات المراجـع             

الداخلي، وضع برنامج تعليمي مستمر للمراجعة الداخلية، تصميم وتطوير هيكل عام للمعرفـة             

ج المراجع الداخلي المعتمـد،     مة لتخري بمهنة المراجعة الداخلية، ووضع األسس والبرامج الالز      

 إلى االرتقاء بمستوى المهنة وأداء المشتغلين بها في مختلـف المـشروعات عـن               تهدفكما  

استقالل المراجع الداخلي، والتفوق المهني للمراجع الداخلي، ومجال عمل المراجعـة           : طريق

  .داخليةالداخلية، وأداء عمل المراجعة الداخلية، وإدارة قسم المراجعة ال

 وأوصت الدراسة إلى أنه يجب أن يعطى المراجع الداخلي االستقالل التام عن األمور التنفيذية              

  .بالمؤسسة االقتصادية، وأن يكون له خط مباشر مع اإلدارة العليا أو لجنة المراجعة

  

ر إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطو       " بعنوان   ،)١٩٩٤عبد الاله،   ( دراسة   -٢

  ." المعلوماتاتكنولوجي

 إلى إبراز أثر الجوانب السلوكية على معايير األداء فـي المراجعـة الداخليـة                الدراسة هدفت

وإبراز مدى إمكانية استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية فـي إتمـام عمليـة المراجعـة               

ي على معايير األداء    الداخلية وأثر ذلك على معايير األداء، وإبراز تأثير استخدام الحاسب اآلل          

في المراجعة الداخلية، وكانت أهم نتائجها  أن للتأثيرات واالعتبارات السلوكية تأثير كبير على              

المراجعة الداخلية ومعايير األداء فيها وانه يمكن استخدام الحاسوب واألساليب اإلحصائية في            
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ع الداخلي ومعايير االسـتقالل     المراجعة الداخلية ويؤثر ذلك في معياري التأهيل العلمي للمراج        

والحياد وقد شمل اإلطار المقترح للمعايير معايير عامة تتعلـق بالتأهيـل العلمـي والمهنـي                

واالستقالل المهني والفني والحياد ومعيار يتعلق بااللتزام بالقيم واألخالق المهنيـة ومعـايير             

العمل في قسم المراجعة الداخلية     تتعلق بتنفيذ عملية المراجعة الداخلية شملت معيارا عن إدارة          

ومعيار الموضوعية، ومعيار بذل العناية المهنية الواجبة ومعيار يتعلق في مجـال المراجعـة              

الداخلية وكذلك وضعت الدراسة معايير تتعلق بالتقرير وتوصيل نتائج المراجعة تشمل معيـار             

  .التقرير ومعيار المتابعة

  

 دراسـة   –حليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية      ت" بعنوان   ،)١٩٩٤بدران،  ( دراسة   -٣

  "تطبيقية

 عرض أهم االتجاهات الحديثة في المراجعـة الداخليـة واستكـشاف             إلى  هذه الدراسة  هدفت

الوظائف والخدمات التي تقدمها وحدات المراجعة الداخلية في جمهوريـة مـصر وجودتهـا              

 تبعيته في الهيكل التنظيمي، كما هدفت       وفحص مدى استقاللية قسم المراجعة الداخلية من حيث       

الدراسة تقديم دليل عملي بالعائد الذي يمكن أن يحققـه قـسم المراجعـة الداخليـة إذا تمتـع               

باالستقالل الكافي وفق المفهوم الحديث ولقد تناولت الدراسة تطور المراجعـة الداخليـة فـي               

ناولت أهمية استقالل قسم المراجعة     المفهوم واألهداف ومجاالت العمل للمراجعة الداخلية كما ت       

الداخلية وأهمية تبعيته إلى اإلدارة العليا ولجنة التدقيق وتعزيز مكانته في الهيكـل التنظيمـي،              

حيث أوضحت نتائجها أن خدمات المراجعة الداخلية يكاد يقتصر دورها على النواحي الماليـة              

راسة أن السبب في ذلك يعود على تبعية        والمحاسبية وتقييم نظم الرقابة الداخلية واستنتجت الد      

قسم المراجعة الداخلية لإلدارة المالية وعدم استقالله الكافي لتحقيق وظائفه الحديثة للمراجعـة             
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الداخلية كما أوضحت الدراسة عدم وجود لجنة مراجعة في معظم الشركات المـصرية كمـا               

 لتوصـيات قـسم المراجعـة       أوضحت عدم أخذ اإلدارة العليا للشركات المصرية في الغالب        

الداخلية في مجاالت تقييم الكفاءة االقتصادية واإلدارية كما خلصت الدراسة الميدانية إلـى أن              

العائد المتحقق من تطبيق المفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية يفوق تكلفة وجود قسم متخصص             

  .في المنشأة

  

   " تطبيقية دراسة – الداخلية للمراجعة المهني التأصيل" بعنوان 1998) إبراهيم، (دراسة -٤

 بلـورة  خالل من شأنها رفع على والعمل الداخلية المراجعة مهنة دور إبراز إلى الدراسة هدفت

 ووضع الداخلي المراجع وواجبات لمسئوليات العريضة الخطط ووضع الداخلية المراجعة أهداف

 للمراجعـة  المهنـي  للتطبيق العامة ئالمباد وتطبيق الداخلية المراجعة فعالية يحقق لما تصور

 إحدى على ميدانية بدراسة أتبعها نظرية دراسة بإجراء إبراهيم قام وقد العملي الواقع في الداخلية

 وأنـواع  أهداف شمل الداخلية للمراجعة عاماً إطاراً النظرية الدراسة في واستعرض الشركات

 والمراجع الداخلي المراجع بين ختالفاال أوجه واستعرض الداخلية المراجعة تأصيل ومحاوالت

 التنظيمـي  الهيكل من الداخلية المراجعة وموقع عمله ونطاق الداخلي المراجع وتبعية الخارجي

 الداخلية المراجعة عملية تخطيط المستهدفة الشركة على والتطبيق والتحليل بالدراسة واستعرض

 مـا  واهـم  تطبيقها، وكيفية لدراسةا محل الشركة مع تتناسب مقترحة خطة دراسته في وأورد

 تحديد وان ممكن إداري مستوى أعلى إلى الداخلية المراجعة وحدة تبعية أهمية الدراسة استنتجته

 للفتـرة  المراجعـة  أهداف بلورة في الداخلي المراجع يساعد الداخلية المراجعة ونطاق أهداف

 مـن  التحقق على والتركيز للمراجعة المحورية النقاط تحديد في المخاطر تحليل وأهمية القادمة

 بتشجيع الدراسة وأوصت المراجعة عملية لتنفيذ الموضوعة باإلجراءات االلتزام
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 ذلك وغير البيانات وتشغيل المراجعة إجراءات في التطورات مواكبة على الداخليين المراجعين

 باالحتفـاظ  الـداخلي  عالمراج التزام وكذلك المكثف التدريب عبر بالمهنة المتعلقة المجاالت من

 مع والتنسيق والتكامل الداخلي التدقيق عملية بتخطيط والقيام العمل وأوراق والمستندات بالملفات

 والوضـوح  الدقـة  ومراعـاة  المراجعة برنامج في األهداف تحقيق ومراعاة الخارجي التدقيق

 توصـياته  تنفيـذ  متابعة الداخلي المراجع على ويجب الداخلية المراجعة لتقارير الجيد والتوثيق

  . بنفسه تقاريره في الواردة

  

تطور المراجعة الداخلية بين  النظرية و الممارسـة         "  بعنوان   ،)١٩٩٩، العبادي(دراسة   -٥

 –العملية في ضوء التحديات االقتصادية و االجتماعية التي تواجـه الوحـدات االقتـصادية               

  ."دراسة ميدانية

ير يي مفهوم وأهداف ونطاق عمل المراجعة الداخلية ومعا       هدفت الدراسة إلي عرض التطور ف     

ستقالل المراجع الداخلي وعالقة ذلك بـالتطورات و التحـديات          اأدائها ومسؤوليات وتأهيل و     

االقتصادية واالجتماعية التي تواجه الوحدات االقتصادية وقام العبادي بإجراء دراسة ميدانيـة            

وحدات االقتصادية المصرية وأهمية تطور المراجعـة       لمراجعة الداخلية لل  التحدي مدى أهمية    

الداخلية وإبراز جوانب القصور والضعف وأوجه النقص في مواجهـة المراجعـة الداخليـة              

 كـاداه   تلوظيفتها في هذه الوحدات وقد استنتجه العبادي أن أهمية المراجعة الداخليـة ازداد            

في القرن العـشرين    ة المفروض عيها    لمساعدتها في مواجه التحديات االقتصادية و االجتماعي      

 نطاق عمل المراجعة الداخلية الي مراجعة اقتصادية قد أصبح هامـاً كـذالك              كذالك ان امتداد  

 بتحقيـق   وفعلية الوسائل الرقابيـة المرتبطـة      تحقيق الجودة وتقيم مدى كفاية       تتحقيق مطالبا 

هيل العلمي   التأ إنخلية كذالك    المراجعة الدا  مستويات الجودة المستهدفة يعبر عن جانب هام في       
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و العملي للمراجع الداخلي بالوحدات االقتصادية غير متناسب مع التطور فـي نطـاق عمـل                

  المراجع الداخلي يلتزم في تنفيذه     وأهداف المراجعة الداخلية ومسؤوليات المراجع الداخلي وان      

تعتبر بمثابة مقياس لجودة    واإلرشادات التي    لعملية المراجعة بمجموعة من القواعد و المعايير      

  دائه وعملهأ

 هذه الدراسة بضرورة تطوير نطاق ومجال عملية المراجعة الداخلية، وضـرورة             وقد أوصت 

 الداخلية ومسؤوليات المراجع الداخلي في الوحـدات و االقتـصادية           أهداف المراجعة تطوير  

للمراجع الـداخلي مـن     التابعة للقطاع الخاص المصري، وضرورة االهتمام بالتأهيل العلمي         

  .  في مرحلة البكالوريوسخالل تطوير نظام التعليم الجامعي

ين نشاء هيئة علمية أو مهنية علي غرار مجمـع المـراجعين الـداخلي            إ ب ت الدراسة وصأ وقد

نشاء فرع لهذا المجمع في مصر يعمل علي تفعيل دور المراجع الـداخلي فـي               إو  أمريكي  األ

  .مصر وصقل مهاراته وخبراته 

 

 إطـار   –التقرير عن الرقابة الداخلية للجهات الخارجية       : "، بعنوان ١٩٩٩دراسة حسن،    -٦

  ."مقترح

 تحديد مدى كفاية وفعالية هيكل الرقابة الداخليـة بالمؤسـسة االقتـصادية              إلى  الدراسة هدفت

لضمان تحقيق أهدافها من وجهة نظر اإلدارة واألطراف الخارجية، كما هدفت إلـى وضـع               

   مستقل عن مدى فعالية الرقابة الداخلية لمواجهة مخاطر النشاط،تقرير

 : وقد أوصت الدراسة بما يلي

ضرورة قيام المراجع الخارجي بااللتزام باإلعالم المناسب عن كفاية وفعاليـة األداء             •

حيث أن  . الرقابي بهيكل الرقابة الداخلية، وبإصدار تقرير مستقل عن الرقابة الداخلية         
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حيط بالتساؤالت عن فشل نظم الرقابة الداخلية في منع أو ضبط الفساد            هناك غموض ي  

  .المالي الذي احتوت نتائجه القوائم المالية

ضرورة وجود توازن في األهمية بين نظرة المراجع الذي يهتم بفهم الرقابة الداخليـة               •

من أجل تخطيط عملية المراجعة، ونظرة الجهات الخارجيـة التـي تهـتم بالرقابـة               

اخلية، باعتبار أن الرقابة الداخلية تمثل البناء الخلفي الذي يدعم مـصداقية القـوائم              الد

  .المالية

  

نحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخليـة  " بعنوان ،)٢٠٠٠الكاشف،  ( دراسة    -٧

  ."كنشاط مضيف للقيمة

ية في خلـق القيمـة       هدفت الدراسة إلى وضع إطار عام لتطوير فاعلية دور المراجعة الداخل          

منطلقا من نتائج تقييم جهود المنظمات المهنية والباحثين والممارسين للمهنة وسـعى إللقـاء              

الضوء على مبررات توسيع النطاق التقليدي للمراجعة الداخلية وما يترتب على ذلك من دعـم    

ادية لنـشاطها   مساهمة المراجعة الداخلية في تعظيم القيمة المتحققة عن ممارسة الوحدة االقتص          

وقد استعرض الكاشف الدراسة التغيرات التي طرأت على الدور التقليدي للمراجعة الداخليـة             

في ظل التطورات التي حدثت في بيئة النشاط من وجهة نظر المنظمات المهنيـة والبـاحثين                

والمستفيدين، حيث تعدى دور المراجعة الداخلية مجرد التأكد من صحة وسـالمة العمليـات              

 وأنشطة المنظمة للتحقق من االسـتخدام الكـفء         ةالية والرقابية إلى تقييم العمليات التشغيلي     الم

للموارد وتقييم مدى فعالية النظم الرقابية ونظم إدارة المخاطر ووضع وتطوير برنامج لضمان             

الجودة سواء على مستوى المنظمة ككل أو على مستوى قسم المراجعة الداخليـة بمـا يخـدم                 

لمختلفة، كما أصبح لزاما على أقسام المراجعة الداخلية المشاركة في وضع مقـاييس             الجهات ا 
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األداء والمساهمة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كما أورد في نهاية بحـث إطـارا مقترحـا                 

لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية في خلق القيمة تتحدد فعاليته على ضوء ثالثة عوامل أساسية              

يعة العالقة بين فريق المراجعة الداخليـة واإلدارة والفهـم المـشترك لجميـع              أوال طب : وهي

مدى مساهمة فريق   : األطراف في سلسلة القيمة لدور وأهمية وظيفة المراجعة الداخلية، وثانيا         

مدى اقتنـاع   : المراجعة في تقييم مخاطر النشاط الثالث المالية والتشغيلية واإلستراتيجية، ثالثا         

  .تعاملين مع فريق المراجعة بدورها في تحقيق القيمةاإلدارة والم

  

 محدداتـه  ظـل  فـي  الداخلية المراجعة احتراف نتائج " بعنوان  2000)العطار،( دراسة -٨

   " المصرية األعمال بيئة على ميدانية دراسة – المهنية

 خالل من ةالمنظم وأداء الفرد بقيم وعالقته الداخلي المراجع سلوك فهم تعزيز إلى البحث هدف

 المعقدة بتركيباتها االحتراف مقاييس مناقشة خالل من الداخليين للمراجعين االحتراف فهم تحسين

 الرقابة ومطلب الجماعي وااللتزام التعليم في العطار لخصها التي االحتراف عناصر ضوء في

 البحـث  هدف كوكذل اآلخرين األعضاء مع المهنية والعالقات االحتراف بقواعد واإللمام الذاتية

 ومعـدل  الوظيفي والرضا التنظيمي واالنتماء األداء مثل االحتراف لمحددات التجريبي االختبار

 شملت نظرية دراسة في السابقة األمور العطار استعرض وقد الديموغرافية والمؤثرات الدوران

 لمـدققين ا كمعهـد  المهنيـة  الجمعيات اهتمام واستعرض وتطورها وأهميتها الداخلية المراجعة

 الـداخلي  للمراجع والمهني العلمي التأهيل أهمية واستعرض أصدرها التي والمعايير الداخليين

 الـذي  الداخلي المراجع أن استنتجكما .ومتغيراته االحتراف مفهوم وكذلك التأهيل ومستلزمات

 أعلـى  عنده الوظيفي الرضا مستوى يكون المتخصصة المهنية الجمعيات مع عالقة على يكون

 وعلى االحتراف درجة على جداً مؤثر الخبرة عامل بأن أيضاً واستنتج دوراناً اقل يكون انه كما



- ١٦ - 
 
 

 عناصـر  بتعميق العطار أوصى وقد الدوران معدل مع عكسي بشكٍل ومؤثر االستمرارية عامل

 االحتراف بقواعد واإللمام االستقاللية على والحرص الجماعي وااللتزام التعليم وهي االحتراف

 المـراجعين  لـدى  الخبـرة  تعميق وكذلك المتخصصة الجمعيات مع المهنية العالقات كريسوت

  .الداخليين

  

فـي   وأهميتهـا  الداخلية للمراجعة الحديثة االتجاهات " بعنوان 2000) الغباري، (دراسة -٩

   ".المستقبلية االتجاهات تحديد

 وتحديد المجـاالت  الداخلية راجعةالم بعملية المرتبط المحاسبي الفكر إبراز إلى الدراسة هدفت

 فـي مواجهـة   يساهم مقترح إطار ووضع المراجعة لعمليات قيمة إضافة خاللها من يمكن التي

 .لها المستقبلية االتجاهات وتحديد التحديات

 المراجعة الداخلية وفي ألعمال المستقبلية االتجاهات يحدد إطار وضع إلى الدراسة توصلت وقد

 الستفادة تعظيم إلى المنظمات دفع ما وهو التحديات من العديد وظهور نافسةالم حدة تنامي ضوء

 تتعلـق  مجاالت إضافية لتشمل الداخلية المراجعة دور لتعظيم المتاحة مواردها كافة من الفعالة

 الهندسـة  وأعمال إعـادة  االستراتيجي التخطيط مثل المنظمة أعمال في المؤثرة الهامة بأنشطة

  .البيئية والمراجعة املةالش الجودة ونظم

  

نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المرجعة الداخلية في          " ٢٠٠٣ دراسة لبيب  -١٠

   ."مواجهة الفساد المالي في قطاع األعمال

هدفت الدراسة إلى تقديم إطار متكامل من الضوابط التي ترمي إلى زيادة درجـة كفـاءة أداء                 

جهة ظاهرة الفساد المالي، وكـذلك أهميـة توجيـه الجهـود            مهنة المراجعة الداخلية في موا    
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األكاديمية والمهنية نحو إرساء إطار جديد لمعايير أداء مهنة المراجعة الداخلية لكي تتمكن من              

مواجهة الفساد المالي في قطاع األعمال وبوجه خاص بعد أن تفجرت مشاكل انهيار العديد من               

  .منشآت األعمال العالمية

راسة إلى مجموعة من الضوابط التي يمكن أن تزيد من درجة الكفـاءة المهنيـة               وتوصلت الد 

للمراجعين الداخليين ومن تلك الضوابط العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن مـن االسـتقاللية               

للمراجع الداخلي وتفعيل دور لجان المراجعة باإلضافة إلى تطـوير معـايير األداء المهنـي               

  .للمراجعة الداخلية

  

مدى تطبيق معايير التطبيق الـداخلي      "بعنوان  ) ٢٠٠٣العمري وعبد المغني،    (دراسة    -١١

  . "المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية

 التعرف علي مدى تطبيق معايير التطبيق الداخلي المتعارف عليهـا فـي             إلي الدراسة   هدفت

طبيق وكل مـن حجـم البنـك و         البنوك التجارية اليمنية وقياس العالقة بين ذلك المدى من الت         

المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي ، وكذالك استكشاف المعوقات التي تحـول دون تطبيـق              

معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية ، وقد استنجت الدراسـة وجـود ضـعف                

ني التجارية ،   وقصور في تبني وتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اليم           

كما استنتجت الي عدم وجود عالقة بين مدي تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهـا               

كمـا   في البنوك التجارية اليمنية وحجم البنك وكذالك المتغيرات الشخصية للمدقق الـداخلي،           

اخلي فـي    أهم المعوقات التي تحول دون تبني وتطبيق معايير التدقيق الد          أناستنتجت الدراسة   

  . قانوني بتطبيق هذه المعاييرالبنوك التجارية اليمنية هي عدم وجود إلزام
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وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام اإلدارات العليا بدعم استقالل المدقق الـداخلي وضـرورة              

تأسيس لجان تدقيق في البنوك اليمنية وكذلك أهمية المسارعة في تأسيس جمعية مهنية تضمن              

  و الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم حماية استقاللهم 

  

 قياس في الخارجي والمراجع الداخلي المراجع دور" بعنوان  2005 ) ،جربوع (دراسة -١٢

 . "االقتصادية المشروعات في األداء وتقييم والفاعلية الكفاءة

 من العقدين اآلخرين منذ الحسابات مراجعة مهنة واجهت التي التحديات إبراز إلى الدراسة هدفت

 في العالمية الشركات المساهمة لكبريات حدثت التي االفالسات بعد عديدة مشاكل العشرون القرن

 في المالي المجتمع مما جعل واستراليا وكندا المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة الواليات من كل

 األقـسام  داخـل  األداء لألفراد وتقييم ، المشروعات في والفاعلية الكفاءة لمراجعة ملحة حاجة

 . المناسبة الحلول التصحيحية واقتراح التشغيلية العمليات في المعوقات عن والبحث المختلفة

 سوف تفرض 2005 عام بحلول العالمية التجارة منظمة قرارات تنفيذ أن إلى الدراسة وأشارت

 ل األمثـل االستغال يتطلب العالمية المنافسة وجه في فالصمود المساهمة الشركات على تحديات

 إال بمراجعـة  يتـأتى  ال وهذا المستهلك، ورضاء الشاملة الجودة إلى والوصول المتاحة للموارد

 الداخلي الخدمة المراجع بهذه قام سواء االقتصادية المشروعات في األداء وتقييم والفاعلية الكفاءة

 لكليهماأو  الخارجية لألطراف أو المشروع إلدارة التقارير وجهت وسواء الخارجي أو

  

  

  

  



- ١٩ - 
 
 

  :الدراسات األجنبية: ١/٨/٢

 Internal auditing practices" بعنـوان  )  Jantan,et al,2005(دراسة كالً من  -٩

"and internal control system المدرجة توالتي هدفت الي تحديد مدى التزام الشركا 

لمـدققين الـداخليين    في السوق المالي الماليزي بمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهـد ا           

)IIA (         نظم الرقابة الداخلية في هـذه      ييؤثر عل وكذلك تحديد ما إذا كان االلتزام بهذه المعايير 

الشركات ،وقد استنتجت الدراسة أن مهنية وبراعة وموضوعية أقسام المراجعة الداخلية فـي             

ي كفـاءة نظـم     الشركات المدرجة في السوق الماليزي لألوراق المالية تؤثر بشكل ملحوظ عل          

الرقابة الداخلية فيها، كما أن لنطاق التدقيق الداخلي ولألداء المهني في أقسام التدقيق الـداخلي               

تأثير علي سمات االتصال و اإلعالم الخاصة بنظام الرقابة الداخلية وسمات بيئة نظام الرقابة              

خلي وأداء عمل التـدقيق     الداخلية، كما استنتجت هذه الدراسة أن عملية إدارة قسم التدقيق الدا          

وخطة التدقيق الداخلي و التقرير عن عمل التدقيق الداخلي تؤثر بشكل ملحوظ علـي سـمات                

  .تقدير المخاطر الخاصة بنظام الرقابة وكذلك أنشطة الرقابة الداخلية

  

 The use of internal" بعنـوان  ٢٠٠٦ عام Kent and Stewart دراسة كالً من -١٠

audit by Australian companies"    هدفت إلي استطالع مـدى اسـتخدام الـشركات 

االسترالية المدرجة في السوق للمراجعة الداخلية بشكل طوعي وتحديد العوامل التي دعت هذه             

الشركات إلنشاء وظيفة التدقيق الداخلي، وذلك عبر استبيان وزع على الشركات االسـترالية             

عريف معهد المدققين الداخليين كمفهـوم يحـدد        المدرجة في البورصة وقد اعتمدت الدراسة ت      

نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطرة و الحوكمة كعوامل تشجع على تبني وظيفـة التـدقيق               

 ثلـث   أنالداخلي واجري علي ضوئه مسح على جميع الشركات المدرجة وقد وجدت الدراسة             
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وظيفة وفق مفهوم معهد المدققين     الشركات االسترالية فقط قامت باستخدام المراجعة الداخلية ك       

الداخليين وان العامل األساسي وراء ذلك هو حجم الشركة كما استنتجت الدراسة وجود عالقة              

قوية بين التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية وكذلك وجود عالقة قوية بين التدقيق الداخلي              

القة غير قويـة بـين الحوكمـة         هناك ع  أنو القدرة علي إدارة المخاطر كما وجدت الدراسة         

ووجود التدقيق الداخلي في الشركة كما استنتجت الدراسة ضرورة تقوية العالقة بين التـدقيق              

الداخلي ولجنة التدقيق كما أوصت بضرورة دعم طواقم المراجعة الداخلية بموظفين علي قدر             

يام بالتـدقيق الـداخلي     من المهنية والكفاءة حيث يوجد لدى العديد الشركات طقم غير كافي للق           

  .وفق المنظور الحديث لها
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  : التعقيب على الدراسات السابقة١/٩

معظم الدراسات تناولت التزام الشركات بمعايير األداء المهني في مواجهـة ظـاهرة              .١

 .الفساد المالي

ة للمراجعة الداخلية وكذلك التطـور فـي        د الدراسات قامت بإبراز األدوار الجدي     معظم .٢

 .مجالها وأهدافها

معظم الدراسات تهدف إلى االرتقاء بالمراجعة الداخلية والعاملين فيهـا فـي جميـع               .٣

المجاالت وذلك عن طريق االستقالل التام للمراجع الداخلي وزيادة المعرفة عن طريق            

 .التدريب والتعليم

 استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي .٤

  

  :راسة عن الدراسات السابقةأهم ما يميز هذه الد ١/١٠

 في قطـاع    أنها تناولت مدى توفر القدرات الفنية المالية في الشركات المساهمة العامة           .١

 . لمواجهة ظاهرة الفساد الماليغزة

 فـي الـشركات     أنها تناولت مدى توفر مقومات التطبيق السليم للمراجعـة الداخليـة           .٢

 .فساد المالي في مواجهة ظاهرة الالمساهمة العامة في قطاع غزة

 .أوضحت درجة أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة .٣

أوضحت أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير األداء المهني فـي الـشركات               .٤

  . المساهمة العامة في قطاع غزة ومنها ارتفاع تكاليف تطبيقها
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  الفصل الثاني
  المراجعة الداخلية

  مقدمة ال٢/١

  تطور المراجعة الداخلية ٢/٢

 العوامل التي أدت إلى ظهور المراجعة الداخلية ٢/٣

   خلية أسباب تطور المراجعة الدا٢/٤

    أهمية المراجعة الداخلية٢/٥

  وظائف المراجعة الداخلية  ٢/٦

  أهداف المراجعة الداخلية  ٢/٧

    مجال عملية المراجعة٢/٨

  أنواع المراجعة الداخلية ٢/٩

  خصائص المراجعة الداخلية ٢/١٠

  قضايا هامة يجب أخذها في االعتبار عند تقييم وظيفة المراجعة الداخلية ٢/١١

  الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين االختالف أوجه ٢/١٢

  الداخلية المراجعة بوظيفة للقيام الخارجي التعاقد ٢/١٣
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  : مقدمة ٢/١

ذ زمن بعيد حيث كان أصحاب المشروعات التجارية        عرفت المراجعة الداخلية كمهنة من    

يهتمون بمراقبة العمليات التجارية لهم أما المراجعة الداخلية كمفهوم علمي ومهني فقـد ظهـر               

وعلى الرغم من أن خدمة المراجعة الداخلية قد عرفت قـديماً فـي دوائـر                .االهتمام به مؤخراً  

ر من المشروعات إال أن طبيعة ومجال خدمات        األعمال التجارية وسرعان ما تم شيوعها في كثي       

  )١٩٨٣رضوان،  (.المراجع الداخلي قد اعتراها كثير من التطوير في اآلونة األخيرة

     

وقد بدأت المراجعة الداخلية في البدايات األولى لنشأتها وكان المراجع الداخلي يتصيد األخطاء،             

عة الداخلية أقرب إلى الحماية األمر الـذي        وكان يطلق عليه مدقق األرقام، وكانت وظيفة المراج       

أدى باألشخاص المراجعة أعمالهم أن يطلقوا على المراجع الداخلي لفظ جاسوس اإلدارة العليـا،              

 المراجعـة   ف، ويؤكد هذه النظرة أحد تعـاري      المشروعأي أن المراجع الداخلي في خدمة إدارة        

اجعة المجاالت المحاسبية والمالية والتشغيلية     نشاط تقييم مستقل في المشروع لمر     " الداخلية بأنها   

   IIA, 2004( Institute of Internal Auditors .("األخرى كأساس لخدمة اإلدارة 

  

 دائمة الجدل والتطوير سواء من      المهمةوتعتبر المراجعة الداخلية أحد القضايا المحاسبية       

 أداؤه وذلك للتكيف مع التطـورات       حيث المفهوم أو األهداف أو المجال ونطاق العمل أو معايير         

 الجوهرية التي تحدث في البيئة المحيطة بها وفي مفاهيم ومداخل العلوم األخرى وما تحمله مـن      

أساليب واتجاهات إدارية متطورة تطلب من المراجعة الداخلية القيام بخدمات مهنية لتساعد إدارة             

   )٢٠٠٥سليمان،  (.المنشئة على تحقيق مزيد من الفعالية
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هذا وقد تطورت المراجعة بعد قيام الثورة الصناعية في أوروبـا لتتجـاوز المراجعـة               

السمعية للحسابات وأصبحت تشمل التحقق من السجالت المحاسبية والوثائق الداعمة المرتبطـة            

  )Teasury Board of Canada, 2003(بها، فكانت خصائصها مشابهة للمراجعة الحالية 

  

في القرن التاسع عشر، زاد االهتمـام بالمراجعـة وبـضرورة           وبمجئ العصر الحديث    

تطويرها للمحافظة على رأس المال األجنبي باعتباره الحافز األساسي لتطور مهـام المراجعـة              

لتالءم احتياجات المستثمرين، إذ طالب المستثمرين االنجليز بعمل فحص مستقل على مشاريعهم            

مها فـي تـدقيق     راءات أحضروها معهـم السـتخدا     ، بواسطة طرق وإج   واليات المتحدة داخل ال 

  ,sawyer & others). ستخدام المنهج التحليلـي للحـسابات  ، كما طالبوا باالميزانية العمومية

2003)   

  

ورغم هذا التطور في نطاق عمل وأهداف المراجعة الداخلية وبرامج تركيزها إال أنه لم              

، حيث  طاق عمل المراجعة الداخلية   وم وأهداف ون  يكن يوجد تحديداً نظرياً واضحاً ومتكامالً لمفه      

كان األمر يقتصر على اجتهادات إدارات بعض المنشآت في إنشاء قـسم المراجعـة الداخليـة،                

وتحديد وظائفه ونطاق سلطاته واختصاصاته بشكل ضيق يختلف من منشأة ألخرى حسب رؤية             

 أنـشأ مجمـع     ١٩٤١وفي عـام    . مالمراجعين الداخلين بهذه األقسا   وفلسفة كل إدارة واجتهادات     

، ي تطوير وظيفة المراجعة الداخلية    ، وساهم مساهمة فعالة ف    األمريكي) IIA(المراجعين الداخلين   

، ومسئوليات المراجع الداخلي، وقواعد     داف ونطاق عمل المراجعة الداخلية    حيث حدد مفهوم وأه   

 وأصـدر معـايير وإرشـادات       ،جب أن يلتزم بها المراجع الداخلي     وآداب السلوك المهني التي ي    
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 .ير في المراجعة الداخلية كما يلي     ، ويمكن عرض جوانب التطو    األداء المهني للمراجعة الداخلية   

  ) ١٩٩٩العبادى ، (

ويرى الباحث اننا ال زلنا بحاجة إلى المزيد من األبحـاث إلظهـار أهميـة المراجعـة            

  .الداخلية في الشركات المساهمة العامة في فلسطين

  

   :طور المراجعة الداخليةت ٢/٢

اته عن مسئوليات   أولى توصي )  IIA( م أصدر مجمع المراجعين الداخلين     ١٩٤٧في عام   

النشاط التقييمـي المـستقل     " ، وعرف المراجعة الداخلية في هذه التوصية بأنها         المراجع الداخلي 

ـ              اءه لـإلدارة   الذي يتم داخل الشركة بقصد مراجعة العمليات كأساس لتقديم خدمات وقائيـة وبن

وبالتالي فإنها نوع من أنواع الرقابة تمارس وظيفتها عن طريق قياس وتقييم فعالية غيرها مـن                

  ) ٢٠٠٥، سليمان (".أدوات الرقابة وتهتم أساساً بالجوانب المالية والمحاسبية للعمليات

  

ـ         م   ١٩٥٧ عاموفي   ف أصدر المجمع التعريف التالي للمراجعة الداخلية بدالً من التعري

المراجعة الداخلية هي ذلك النشاط التقييمي المحايد داخل المنشأة لمراجعة          " السابق حيث ذكر أن     

، فهي جـزئ    دارة وتقديم خدمات رقابية وبناءة    العمليات المحاسبية والمالية وذلك بقصد خدمة اإل      

  ) ١٩٩٤عبد الاله ، ". (بة األخرى من نظام الرقا

  

ل توصياته مرة أخرى وشملت هذه التوصيات تعريفاً        م قام المجمع بتعدي   ١٩٧١وفي عام   

نشاط تقييمي مستقل داخل الشركة لمراجعة عملياتها       " جديداً للمراجعة الداخلية حيث عرفها بأنها       
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بقصد تقديم الخدمات إلى اإلدارة وهي جزء من نظام الرقابة المالية تعمل عـن طريـق قيـاس                  

  )١٩٩٥صحن، سرايا، ال (."وتقييم فعالية نظم الرقابة األخرى 

ويالحظ الباحث أن هذا التعريف شمل جميع عمليات المنـشأة ضـمن إطـار خـدمات              

  .أي العمليات المالية وغير المالية" عملياتها"المراجع الداخلي  من خالل لفظ 

  

وظيفة تقييم مـستقلة داخـل      "  م عرف المجمع المراجعة الداخلية بأنها        ١٩٨١وفي عام   

أنشطة الشركة كخدمة للشركة ، وهي نظام رقابي يعمل عن طريق فحص            الشركة لفحص وتقييم    

  ) ٢٠٠٠الغباري، " (وتقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة األخرى 

  

وظيفة "م أصدر المجمع أحدث تعريف للمراجعة الداخلية وعرفها بأنها           ١٩٩٤وفي عام   

ي تهدف إلى مساعدة جميع     تقييم مستقلة داخل الشركة لفحص وتقييم أنشطتها كخدمة للشركة وه         

أفراد الشركة بما في ذلك اإلدارة والعاملين في القيام بمسئولياتهم بشكل فعال وذلك عن طريـق                

( . "تزويدهم بتحليالت وتوصيات استشارية ومعلومات تخص األنـشطة الخاضـعة للفحـص             

  ) ١٩٩٩سيدي، 

  

ع على تعريف جديد    وافق مجلس المراجعين الداخليين باإلجما    م   ١٩٩٩  يونيو   ٢٦في  و

المراجعة الداخلية هي نشاط استشاري، مستقل وتأكيد موضوعي بغرض          "للمراجعة الداخلية هو    

أنها تساعد المنشأة في تحقيق أهدافها من خـالل طريقـة           . يادة عائد وتحسين عمليات المنشأة    ز
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صـبيحي،   " .( منهجية منظمة لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والسيطرة         

٢٠٠٠ (  

Internal auditing is a independent, objective assurance and 

consulting activity designed to add value and improve an objectives by 

bringing a systematic, discipline approach to evaluate and improve the 

effectiveness of risk management, control, and governance processes". ( 

IIA)     

  )IIA, 2004 (:يلي فيما الداخلية للمراجعة الحديث التعريف عناصر وتمثلت

  :مستقل نشاط_ أ 

 المستحدث أن غير الداخلية، المراجعة مجال في المستحدثة المفاهيم من االستقالل يعتبر ال

 إلضفاء وذلك التنظيمي، االستقالل جانب إلى النشاط استقالل ليتضمن المفهوم هذا نطاق اتساع هو

 (SOCPA,2004). الداخليـة  المراجعة أنشطة على والفاعلية الداخلي، المراجع على المصداقية

 عن وبعيدا تامة، بحرية المهنية واجباته ألداء الداخلي المراجع أمام المجال إفساح االستقالل ويعني

 بمـا  التنظيمـي،  باالستقالل االحتفاظ وكذلك منهجياتها أو ،المراجعة نطاق تحديد في ضغوط أية

 تامة بحرية المناسبة المستويات إلى وتوصيلها النتائج عن والتقرير الفحص عمليات إتمام من يمكنه

   (IIA, 2004) .فيها شارك يكون قد أنشطة على التأكيد أو فحص في االشتراك وتجنب ،

  

 :موضوعي تأكيد_ ب

 مـستقل  تقـويم  توفير بغرض لألدلة الموضوعي الفحص هو التأكيدي طبالنشا والمقصود

 المالية، العمليات مثل. للمنشأة) الحوكمة (المؤسسي التحكم إدارة وعملية والرقابة، المخاطر إلدارة
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 ذهني موقف هي والموضوعية . النظام وأمن المنشأة، داخل واللوائح بالسياسات وااللتزام واألداء،

 أي يقدم لم وبأنه به، قام بما مقتنعا يكون بحيث بعمله يقوم بأن الداخلي للمراجع حيسم متحيز غير

 حكمه الداخلي  المراجع يخضع أال الموضوعية وتتطلب . العمل جودة على تؤثر جوهرية تنازالت

  IIA, 2004) . (اآلخرين ألحكام بالمراجعة المتعلقة األمور على

  

 :استشارية طبيعة ذو_ ج

 هـذه  ونطـاق  طبيعـة  وتتحدد بالمنشأة، تتعلق التي االستشارية الخدمات نع عبارة هي

 إدارة و المؤسـسي  الـتحكم  عمليـة  ويدعم للمنشأة قيمة يضيف بما المنشأة مع باالتفاق الخدمات

 النـصيحة،  ذلـك  مثال ،ونالداخلي للمراجعون إدارية مسئولية أي بدون الرقابة وعملية المخاطر

   (IIA, 2004) .والتدريب ، المشورة

  

 :قيمة إضافة_ د

 العمليـات  فـي  التحـسينات  فـرص  وتحديد ، المنشأةأهداف لتحقيق الفرص تحسين هو

 والخـدمات  التأكيـد  بخـدمات  القيـام  طريق عن للمخاطر التعرض درجة تخفيض أو التشغيلية

 فاألطـرا  لجميـع  منـافع  مـن  الداخلية المراجعة تقدمه أن يمكن ما آخر وبمعنى . االستشارية

  (IIA, 2004). واستمراها بقاؤها يضمن بما به والمتأثرين المنشأة بنشاط المرتبطين

  



 - ٢٩ -

 تـأثير  له يكون أن يمكن ما حدث وقوع إمكان مدى هو بالمخاطر والمقصود:المخاطر إدارة_ ه

 احتمـال  ودرجة وقوعه على المترتبة النتائج بتوقع الخطر قياس ويتم األهداف، تحقيق على سلبي

  (IIA, 2004). حدوثه

   

  :)الحوكمة( المؤسسي التحكم إدارة_ و

 اإلشـراف  لتوفير المصالح أصحاب ممثلي بوساطة المستخدمة اإلجراءات من سلسلة هي

 إنجاز في المباشرة والمساهمة الرقابية الضوابط كفاية من والتأكد ومراقبتها وإدارتها المخاطر على

  (IIA, 2004). الوكالة فعالية تحقيق لغرض الشركة أهداف 

 

  :العوامل التي أدت إلى ظهور المراجعة الداخلية ٢/٣

لقد كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ظهور المراجعة الداخلية وزيادة االهتمام بها 

  :داخل المنشآت وتفعيل دورها بشكل كبير ومن هذه العوامل ما يلي

 .عملياتها عقدوت الحديثة والمشروعات األعمال منشآت حجم كبر •

 .اإلدارة عن الملكية انفصال • 

 .الجنسيات متعددة والشركات جغرافيا المنتشرة الفروع ذات المنشآت ظهور • 

  . (ISO) العالمية  للجودة القياسية  إصدار المواصفات•

 (TQM) .الشاملة  الجودة إدارة مدخل وانتشار ظهور • 

 .الملكية أنماط في  التغير •

  .المنشآت إخفاق التحا زيادة • 
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  :وفيما يلي تحليالً للعوامل التي أدت إلى ظهور المراجعة الداخلية

 :األعمال منشآت حجم كبر ٢/٣/١

 قـدرة  عـدم  إلى عملياتها، وتعقد الحديثة والمشروعات المساهمة الشركات ظهور أدى لقد

 اإلدارة تطمئن ولكي .خليةالدا الرقابة بنظم االستعانة استوجب مما شيء، بكل اإللمام على اإلدارة

 وبـذلك  . الداخلي بالمراجع اإلدارة استعانت بها، العاملين والتزام الداخلية الرقابة نظم سالمة على

 وفعاليـة  كفاءة تقويم على تعمل التي الداخلية الرقابة فروع أحد أصبحت قد الداخلية المراجعة فإن

  )١٩٩٤عبدالاله، ( .الداخلية الرقابة فروع بقية

  

 :اإلدارة عن الملكية انفصال ٢/٣/٢

 وبخاصـة  فيهـا،  لمصلحة ا أصحاب عن وكيل بمثابة تعتبر الشركات إدارة أصبحت لقد

 للرقابـة  فعالـة  ة أنظـم  وتشغيل تصميم بها منوط المساهمين عن كوكيل اإلدارة وأن .المساهمين

 وضمان ة، المتعمد وغير عمدةالمت الجوهرية التحريفات من خالية مالية قوائم إعداد لضمان الداخلية

 الشركة وعمليات أنشطة وفعالية كفاءة ضمان أخيرا و ، للشركة الملزمة واللوائح بالقوانين االلتزام

 فعالـة  آليات وتنفذ تضع أن يجب فإنه الوكالية، اإلدارية المسئولية بهذه اإلدارة وفاء سبيل وفي .

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦،شحاتهنصر، .(الداخلية اجعةالمر اآلليات، هذه ضمن ومن الداخلية، للرقابة

  

 :الجنسيات متعددة والشركات الفروع ذات المنشآت ظهور ٢/٣/٣

 وقـد  ومتباعدة، مختلفة مناطق في لها فروع إنشاء عليه ترتب المشروعات حجم كبر إن

 ابعـة لمت الفروع مقر إلى للسفر الداخلي المراجع استخدام في المنشآت لهذه المركزية اإلدارة بدأت
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 أداء المراجـع  مـن  اإلدارة طلبـت  ما وسرعان ،" المتجول بالمراجع" المراجع وسمي أعمالها،

. التعـديالت  واقتـراح  اإلداريـة  بالـسياسات  االلتـزام  مدى إيضاح مثل لإلدارة، أخرى خدمات

   1994) عبدالاله،(

  

 بالمراجعـة  االهتمـام  زيادة في الكبير األثر الجنسيات، متعددة الشركات لظهور كان كما

 شركات الشركة لَِتملك تعداه، بل الفروع، على جغرافيا التوسع يقتصر لم حيث وتطويرها، الداخلية

 المسئوليات طبيعة زيادة أدى مما إدارتها، في مستقلة ، األم الشركة بلد غير أخرى بلدان في أخرى

 إلـى  باإلضـافة  للعمليات فيالجغرا النطاق واتساع النشاط، حجم لزيادة كنتيجة ونطاقها اإلدارية

 بطريقـة  العمليـات  هذه مراقبة إلى اإلدارة حاجات وتزايد .الجديدة لألسواق المصاحبة التعقيدات

 تغييـرات  وجـود  ذلـك  على وترتب الدولية، بالعمليات الداخلية المراجعة اهتمام برز فقد سليمة،

 واعتراف الداخلي، المراجع عمل قنطا في الزيادة في تتمثل الداخلية المراجعة وظيفة في جوهرية

 المـساءلة  من مزيد لتحقيق الخارجية األطراف ضغوط وتزايد كمهنة، بها الخارجيين المراجعين

   2000 )صبيحي،(. الداخلية المراجعة وظائف وتوسيع المحاسبية

 

 (ISO):العالمية للجودة القياسية المواصفات إصدار ٢/٣/٤

 دول مختلـف  فـي  الخارجية األسواق إلى للمروراً جواز تمثل ةالعالمي الجودة شهادة أصبحت لقد

 الـسلع  مـوردي  حـصول  ضـرورة  االقتصادية والتكتالت الدول بعض اشترطت حيث العالم،

 .القياسـي  للتوحيـد  الدولية المنظمة تصدرها التي العالمية الجودة شهادات على إليها، والخدمات

 المراجعـة  علـى  ليـشتمل  الداخلية المراجعة عمل امتداد ضرورة المنشأة من تتطلب الذي األمر

 عمـل  نطـاق  أن بمعنى العالمية، الجودة ومواصفات بمتطلبات االلتزام من للتأكد للجودة الداخلية
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 وإعطـاء  المراجعة هذه بنتائج تقرير وإعداد الجودة مراجعة على ليشتمل امتد الداخلية المراجعة

 علـى  للمحافظة الالزمة اإلجراءات التخاذ اإلدارة لىإ وتوصيله التحسين كيفية حول المقترحات

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦ ،هنصر،شحات.(العالمية الجودة متطلبات تطبيق

  

 ضـمان  محاولة هي الجودة ومتطلبات الجودة لنظم الداخلية المراجعة من الهدف فإن لذلك

 هـذه  عليـة وفا كفايـة  من التأكد مع التنفيذ موضع وضعت قد الموثقة الجودة وإجراءات خطط أن

 المـستويات  إلـى  النتائج وإبالغ ، الجودة نحو المنشأة إستراتيجية تحقيق في واإلجراءات الخطط

  2005) حسن،. (تصحيحية إجراءات من يلزم ما التخاذ المختصة اإلدارية

  

  

 (TQM):الشاملة الجودة إدارة مدخل وانتشار ظهور ٢/٣/٥

 تتضمن التي األساليب و األفكار من جموعةم هو الشاملة الجودة إدارة بمفهوم المقصود إن

 لكافة الجودة مستويات في المستمر والتحسين التطوير يحقق بما المنشأة داخل العمل جوانب جميع

 تـدعيم  ثـم  ومن اإلنتاجية وزيادة العمالء رضا تحقيق عنه ينتج الذي األمر والعمليات، المنتجات

 أو مراجعة إجراء إلى حاجة وجود إلى تشير الشاملة جودةال برامج أن وبما .للمنشأة التنافسي األداء

 الفحـص  عمليـة  تخطيط خالل من وذلك البرامج لهذه التشغيلية والنواحي المالية للنواحي فحص

 هنـاك  فأصبح .الشاملةة الجود عملية على الداخلية الرقابة تحسين على للعمل وذلك بها واالهتمام

.  الـشاملة الجـودة  بـرامج  فـي  الداخليـة  المراجعـة  إدارة تلعبـه  الـذي  الـدور  فـي  تزايد

  )٢٠٠٥/٢٠٠٦،نصر،شحاته(
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 :الملكية أنماط في التغير ٢/٣/٦

 تتركز الملكية أصبحت حيث المساهمة، الشركات في خصوصا الملكية، أنماط تغيرت لقد

 فاتالمواص في التغيير بضرورة ينادون المستثمرون هؤالء وبدأ المستثمرين، من قليل عدد يد في

 .لمـصالحهم  الحمايـة  يحقق بما المنشآت تستخدمها التي الرقابية واألساليب واإلجراءات اإلدارية

(SOCPA, 2004)  

  

  :المنشآت إخفاق حاالت  زيادة٢/٣/٧

 والعـشرين،  الحادي القرن بدايات مع واجهته ما بمثل والمراجعة، المحاسبة مهنة جهاُتو مل

 المساهمين، من العديد وفقدان العالمية، األعمال منشآت من يد العد انهيار مشاكل بها عصفت حيث

 الخارجيين المراجعين وإخفاق العليا، إداراتها فساد نتيجة الدوالرات، لمليارات المصالح وأصحاب

 فضالً المالئمة، المهنية اإلجراءات واتخاذ التجاوزات تلك عن الكشف في – بعضهم وتواطؤ بل -

 المنـسوب  المالي الفساد مواجهة في فعال بدور القيام عن الداخليين، ني المراجع دور انحسار عن

   2003) لبيب،.( المنشآت لتلك العليا اإلدارة إلى

 

 

  :  أسباب تطور المراجعة الداخلية٢/٤

، فقد تم   ١٩٤٧منذ أصدر معهد المراجعيين الداخليين أول تعريف للمراجعة الداخلية عام           

فة المعهد، ومن ثم تعديل مسئوليات المراجع الـداخلي، معـايير           إجراء عدة تعديالت عليه بمعر    

  .المراجعة الداخلية، نطاق عمل المراجعة الداخلية كانعكاس للظروف البيئية والممارسات العملية



 - ٣٤ -

غير أنه في العقد األخير تحركت الممارسات العملية في مجال المراجعة مما أدى إلـى               

. ويمكن إجمال األسباب التي أدت إلى ذلك فيما يلي        . اخليةوجود تطورات حديثة في المراجعة الد     

  )٢٠٠٠صبيحي، (

 .قصور استقالل المراجع الداخلي .١

 .تطور مفهوم الرقابة الداخلية .٢

 .التوسع في احتياجات اإلدارة .٣

 .تزايد نطاق العمليات الدولية .٤

  نقص عدد وخبرة المراجعيين الداخليين .٥

  

   : أهمية المراجعة الداخلية٢/٥   

 ١٩٢٩ت الحاجة للمراجعة الداخلية بصورة جدية خالل األزمة االقتصادية العالمية           ظهر

 وكذلك بعد الحرب العالمية نتيجة إلفالس العديد من الشركات وتحميـل إدارات هـذه               ١٩٣٣ –

الشركات المسئولية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عدم معرفة ومتابعة إدارات هذه الشركات              

 الرقابة الداخلية لديها، األمر الذي دفعها إلى إنشاء وظيفة المراجعة الداخليـة             مدى فاعلية أنظمة  

لتكون العين الساهرة لها في فحص وتقييم وتتبع فعالية جميع أنظمة الرقابة في انجاز مهامها من                

التحقق والتحليل والتقييم لجميع أوجه ومجاالت النشاط والخطط واألهداف التـي تـسعى هـذه               

ى تحقيقها، علماً بأن وظيفة المراجعة الداخلية هي جزء من نظام الرقابة الداخلية إال              الشركات إل 

وخصوصاً بعد إبالء هذه الوظيفة أهميـة مميـزة     . بؤرة هذا النظام وصمام األمان له     أنها تشكل   
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والسعي إلى تحويل من وظيفة من وظائف الرقابة في المنظمة إلى مهنة معترف بها وذلك مـن                 

   ) ٢٠٠٠بكري، ( .نية المحاسبية العالمية والدوليةمات المهقبل المنظ

  

 فحـص  إلى الداخلية المراجعة تمتد أن ضرورة إلى التكاملية للعمليات الطبيعية أدت ولقد

 . المالية باإلدارة تتعلق أو تشغيلية أو كانت إدارية سواء األنشطة كل وتقييم

 :مثل أهميتها يعكس بما الداخلية المراجعة من مختلفة أنواع ظهرت ولقد

 .المحاسبية السجالت مراجعة •

 .والبرامج والمشروعات العمليات مراجعة •

 . األداء مراجعة •

 .أليا التشغيل نظم مراجعة •

ناحيـة   مـن  الـداخليين  للمـراجعين  الكافي التأهيل توفير ضرورة إلى أدى المتنامي الدور وهذا

  )1996 ، آخرونوالصبان،. (أخرى ناحية من أداءهم تحكم ومعايير.

  

   :وظائف المراجعة الداخلية ٢/٦

 أن المراجع الـداخلي أصـبح    بالواليات المتحدة األمريكيةالداخليين المراجعين معهد يرى

 تنفذ بفعاليـة  وإجراءاته سياساتها أن من بالتأكد قيامه لمجرد فقط ليس لإلدارة األيمن الذراع يمثل

 االيجابي للمراجـع  للتدخل نتيجة أيضا بل السيطرة، وتحت األدنى حده عند المخاطر مستوى وأن

 مـديري  وإعداد وتدريب لإلدارة االستشاري بدوره قيامه خالل من المنشأة إدارة وظيفة تدعيم في
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 منـه  واإليضاحات المطلوبـة  الرقابية بالتقارير اإلدارة ومجلس المراجعين لجنة وإمداد المستقبل

  (IIA -USA) :يلي فبما الداخلي لمراجعل اليومية المهام تحديد يمكن ،وذلك

 .المستمرة العكسية التغذية ووجود المعلومات مصداقية إثبات •

 .الملموسة وغير الملموسة األصول مراجعة •

 .المخاطر تقييم •

 .العمليات تحليل •

 .الداخلية الرقابة وتوجيه تقييم •

 .األخالقية والقيم والقوانين بالقواعد االلتزام مدى مراجعة •

  

 :في اآلتـي  الداخلي يتمثل المراجع دور أن انجلترا في الداخليين المراجعين معهد يرى بينما

(IIA-UK) 

الرقابـة   إطـار  وفعالية مالئمة مدى عن اإلدارة ومجلس التنفيذية لإلدارة معقول تأكيد  تقديم:.أوال

 .المخاطر إدارة في المطبق الداخلية

 كافة المجاالت في الداخلية الرقابة وإطار المخاطر إدارة نوتحسي لتدعيم المهنية العناية بذل :.ثانيا

   :يلي ما تتضمن التي

 .الداخلية الرقابة بيئة •

 .األصول حماية •

 .المنشأة معلومات ونزاهة مصداقية •
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 .بالقوانين االلتزام مدى •

  .المخاطر تحليل عملية •

يا في المؤسسة، حيث    كما سبق فإن المراجعة الداخلية قد نشأت تلبية الحتياجات اإلدارة العل          

تقوم هذه اإلدارة بتحديد المهام التي تحتاج من المراجع الداخلي القيام بها، وبالتالي فإن وظـائف                

الـسوافيرى  .(المراجع الداخلي ستحدد بناءاً على األهداف التي تسعى اإلدارة العليا إلى تحقيقهـا            

  )٢٠٠٢،  وآخرون،

  

: لس اإلدارة واإلدارة ولجنة المراجعة كما يلـي       ويمكن تجسيد وظيفة المراجعة الداخلية لمج     

)Dana and , 2003 / Steinberg,2000 (  

  

   :احتياجات مجلس اإلدارة_ أ

  .مات عن استراتيجيات وخطط اإلدارةتوفير معلو

 .تحديد المخاطر وتقييم إداراتهاالمساعدة في 

  .توفير المعلومات عن مقاييس األداء ومدى شمولها

 . بالقواعد األخالقية عن االلتزامتوفير المعلومات

 .توفير المعلومات عن التوسعات الرأسمالية المقترحة

 .توفير المعلومات عن الدروس المستفادة من معامالت الماضي

  .ن اإلستراتيجيات والخطط المقترحةتوفير المعلومات ع
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  :احتياجات اإلدارة _ ب

   .التقييم المستقل للرقابة

 .تقرير عن الرقابةعدة في إعداد الالمسا

 . اإلجراءاتتقييم كفاءة

 .ييم المخاطرتحليل وترتيب وتق

  .ر التقييم الذاتي للخطر والرقابةتيسي

 

  احتياجات لجنة المراجعة_ ج

   .التأكيد المستقل عن الرقابة

  .تقييم النغمة السائدة في القمة

 .التقييم المستقل للتقرير المالي

  .مارسات المحاسبيةالتقييم المستقل للعمليات والم

  .تحليل المخاطر المرتبطة بالتقرير المالي

  .ليل الغش والفحص الخاصتح
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اإلتحاد األمريكي للمراجعين الداخليين، إلى أن المراجعة الداخليـة يمكنهـا مـن             ويرى  

 :مساعدة اإلدارة، ولجنة المراجعة، واإلدارة في أداء مسئولياتهم من خالل اإلجـراءات التاليـة             

)IIA, IAS-ED,2003 (  

 .ضيحاتالتقييم والتحسين للعمليات من خالل استمرارية التحقق وتوفير التو •

 .تقييم كفاية التوصيل للمخاطر الهامة من مستويات اإلدارية المناسبة خالل التنظيم •

 .المساعدة في تحسين التفاعل بين المجلس واإلدارة والمراجعين الداخلين والخارجين •

  .مي فيما يتعلق بالتحديات واالتجاهات الحديثة في بيئة األعمالالخدمة كمصدر تعلي •

  

   :أهداف المراجعة الداخلية ٢/٧

عبد ( .فلها هدفين أساسيين هما هدف حماية، وهدف البناء       أما عن أهداف المراجعة الداخلية      

  ) ١٩٩٤الاله ، 

  

  : هدف الحماية ٢/٧/١

اط الذي يهدف إلـى حمايـة أصـول         يبدو من تعريف المراجعة الداخلية بأنها ذلك النش       

المنشأة كما تهدف المراجعة الداخلية إلى التأكد من سالمة نظم الرقابة الداخلية والذي يهدف إلى               

حماية المنشآت من االختالس والسرقة وكان التركيز بالماضي على هدف الحماية، وعموماً فإن             

  :.مراجع الداخلي يتمثل في ما يلي دور ال

  .ة المعلومات المحاسبية المعدة ومدى االعتماد عليهاالتأكد من سالم •
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مة بين أساليب القياس والسياسات والخطـط واإلجـراءات والقـوانين           ءالتأكد من الموا   •

 .واللوائح الموضوعة

 .حماية أصول المنشأة •

 .التأكد من االستخدام االقتصادي الكفء للموارد •

  .يليةداف الموضوعة للعمليات التشغالتأكد من انجاز األه •

   

 :ءهدف البنا ٢/٧/٢

ويتحقق هدف البناء من خالل اقتراح العالج والتوصيات لما قام به من فحـص                  

ويواجه المراجع الداخلي غالباً بمعارضة من اإلدارة الوسطى والتنفيذية في التنظيم وذلـك             

احـات  خالل قيامه بمراجعة العمليات علماً بأن المراجع هنا يقيم عمل اإلدارة ويعطي اقتر            

  .بشأنها

  :وهما والبناء الحماية لهدفي آخرين هدفين 2005) بكري،(أضاف وقد

 :الشراكة هدف  _١

 بـين  الحقيقيـة  الـشراكة  علـى  يركز حيث ، والبناء الحماية هدفي تحقيق لضمان وهو

 فـي  خاصـة  وبـصورة  مستوياتهم، مختلف في المنشأة، في العاملين وبين الداخليين المراجعين

 المنـشأة  خدمة في الداخليين المراجعين ودور مهام توضيح خالل من والدنيا، لوسطىا المستويات

 المنـشأة،  فـي  العاملين جميع يضم واحد، عمل فريق من جزء هم الداخليين المراجعين وأن ككل،

 وجدت والذي ة، للمنشأ النهائي الهدف تحقيق هي الفريق هذا غاية وأن مستوياتهم، مختلف وعلى
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 االعتقاد هذا تحويل أجل من .العاملين أخطاء تصيد ليس الداخليين المراجعين هدف نوأ أجله، من

 إلى النظر إلى

 صعوبات من العمل هذا يعترض وما عملهم لطبيعة ومتفهم متعاون كشريك الداخليين، المراجعين 

  . عقبات من تنفيذه عن ينتج ما أو

  

 :مضافة قيمة خلق هدف  _٢

  المنشأة في لالستثمار النهائي العائد بتحقيق للمنشأة القيمة إضافة على ليةالداخ المراجعة قدرة وهو

  

   : مجال عملية المراجعة٢/٨

المجال الرئيسي للمراجعة الداخلية هو تقديم خدماتها في النطاق المحاسـبي والمـالي التقليـدي               

لى أن تطـرق     ولكن التطورات التي مرت بها المراجعة أدت إ        الماليةوالمنحصر في المراجعات    

المراجعة الداخلية مجاالت أخرى ومسئوليات أخرى وطلب من المراجع الداخلي القيام بـبعض             

   .المراجعات غير المالية والتي تمكنه من تقديم خدماته البناءة

:  ما يلي   لخدمة العملية المالية   المراجعة الداخلية  وظيفة    بها  أهم المجاالت التي تسهم    ومن

     )٢٠٠٥جربوع، (

  . من السرقة والعبث واالختالس وسوء االستخدام الشركةية أصول وممتلكات حما .١

لقيام بعمليات التخطـيط    ا الشركة على الحصول على البيانات المالية الدقيقة التي تساعد         .٢

  . واتخاذ القرارات 
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   :أنواع المراجعة الداخلية ٢/٩  

  )١٩٩٨،إبراهيم( تنقسم المراجع الداخلية إلى ثالثة أنواع 

   .المراجعة المالية •

 .مراجعة العمليات والكفاءة •

   .مراجعة المهام الخاصة •

  

   :المراجعة المالية ٢/٩/١

 ويقصد بالمراجعة المالية التحقق من مدى التزام كافة أنشطة الشرطة بتطبيق السياسات 

 داء األعمـال  ولوائح اإلجراءات المالية واإلدارية التي اعتمدتها اإلدارة العليا للشركة كأسلوب أل           

 المالية (Arens, & Loebbecke JK 1997)ثم التقرير إلى هذه اإلدارة بدرجة هذا االلتزام

باعتبارها تعني بمدى االلتـزام     ( ومن هذا المفهوم يطلق عليها أحياناً مراجعة إجرائية أو الئحية           

المعتمـدة ومـن   أو مراجعة مدى االلتزام بتطبيق اللـوائح والـنظم         ) بتطبيق اللوائح والقرارات  

  .ة بين نوعين من المراجعة الماليةالضروري التفرق

  

  :مراجعة قبل الصرف ٢/٩/١/١

إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية والتي تتطلب أن تتم مراجعة األعمال قبل وأثنـاء              

ـ               مـن سـالمة     قتنفيذها عن طريق تكليف موظف معين بمراجعة عمل موظـف آخـر للتحق

لمستندات وموافقة السلطة المختصة على التنفيذ تتم هذه المراجعـة بنـسبة            اإلجراءات واكتمال ا  
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على كافة العمليات المالية وتقوم بها اإلدارة المالية، ولذا يطلق عليها أحياناً مراجعـة               % ١٠٠

  .المدفوعات

  

  :مراجعة بعد الصرف ٢/٩/١/٢ 

وفحـصها  ) ينـات أي ع (تطبق بعد تنفيذ المعاملة وفق خطة مرسومة وبنسبة اختيارية          

ليؤكد المراجع الداخلي لإلدارة العليا للشركة أن المعامالت تتم وفق األسس واللـوائح والـنظم               

  .الموضوعة والمقررة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة ، وتقوم بها إدارة المراجعة الداخلية

  

   :راجعة العمليات والكفاءة م٢/٩/٢

 العمليات والكفاءة فبينما يطلق عليها الـبعض        استخدم أكثر من معنى ليعبر عن مراجعة      

ويطلـق عليـه    . اسم المراجعة اإلدارية يطلق عليها البعض اآلخر مراجعة العمليات واإلنجـاز          

  .) ١٩٩٠محمود،  ( البعض اآلخر مراجعة النظم

 والفعالية  كفايةوتسعى هذه المراجعة إلى فحص وتقييم أداء أعمال الشركة ككل لتحقيق ال           

ام الموارد المتاحة في ضوء عدة معايير موضوعية لتقييم الكفاية وتعتبر هذه المراجعة             في استخد 

التطور الطبيعي للمراجعة المالية وإن كانت تتجاوزها من حيث النطاق وعلى سبيل المثال بينما              

تعني المراجعة المالية بالتحليل اإلحصائي ألعمار وقيم أرصدة حسابات العمالء التي لم تسدد في              

تواريخها وتبرزها باعتبارها معلقات أو مستحقات يتعين تحصيلها أو تكوين المخصص الـالزم             

 تتجه مراجعة العمليات والكفاءة إلى إجراء تقييم شامل لنظام البيع الذي قد يسفر عن كشف              . لها  
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شاكل محورية في التشغيل أي البحث أو الخدمة مما يؤدي إلى عدم رضاء العميل وبالتالي عدم                م

  .السداد

التأخر في تسليم البضاعة أو الخدمة مما يؤدي إلى عدم رضاء العميل وبالتـالي عـدم                 •

  . السداد 

نقص المخزون وعدم االستجابة في الوقت المناسب لطلبات العميل ممـا يكـشف عـن                •

 . المبيعات الضائعة أو سوء إدارة ورقابة المخزون 

كشف عن سوء نظام مناولة المخـزون       أخطاء في تسليم البضاعة المطلوبة للعميل مما ي        •

  .وضعف االتصاالت بين اإلدارات المختلفة 

نشطة داخل الشركة بغرض تحديـد      األ  كافة  إلى تقييم   الداخلية تهدف  المراجعةويرى الباحث أن    

رية لرفع الكفاية أو خفض     مدى استفادة الشركة من مواردها المتاحة واقتراح التحسينات الضرو        

  .التكلفة

  

  :راجعة المهام الخاصةم ٢/٩/٣

تتعلق بأية موضوعات إضافية يكلف بها المراجع الداخلي من اإلدارة العليـا للـشركة              

كالمخزون الراكد وكيفية التصرف فيه وأسباب تكوينه أو مدى تناسب أسعار الـشراء أو مـدى                

سـبل  أو بحث شكاوى العمالء أو أسباب انخفاض المبيعات أو          . واقعية جدول مرتبات العاملين   

زيادة رأس المال أو القروض أو اقتراح مجاالت خدمة جديدة يمكن للشركة تقـديمها أو مـدى                 

تناسب أسعار البيع مع المنافسة أو عدم كفاءة نظام الحاسب اآللي وتقديم التوصيات التي تـؤدى                

     (Arens, & Loebbecke JK 1997). إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج
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 من حيث النطاق أو األسـلوب مـع مراجعـة التـشغيل             وتتفق مراجعة المهام الخاصة   

والكفاءة وتختلف معها من حيث التوقيت فقط ، إذ بينما يتم تنفيذ مراجعة التشغيل وفقـاً لخطـة                  

مراجعة متكاملة ومعتمدة من اإلدارة العليا للشركة تنفذ مراجعة المهام الخاصة بالطلب أو عنـد               

ى مجرد رصد الظاهرة مثـل تـراكم المخـزون أو           الحاجة وال يقتصر الهدف من أى منهما عل       

 أدت إلـى    التيانخفاض المبيعات أو ارتفاع نسبة المرجعات من المبيعات وإنما تبحث األسباب            

  .وجود الظاهرة واقتراح أساليب العالج

  

  :خصائص المراجعة الداخلية ٢/١٠

حليل والتفـسير   تكاد تجمع العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت هذا التعريف بالت          

  ) ٢٠٠٠صبيحى، (.  الداخلية تتمثل فيةعلى أن خصائص المراجع

أنها وظيفة تنشأ داخل المنشأة، وبالتالي ضرورة أن يوجد بالهيكل التنظيمـي للمنـشأة                •

  .شخص مسئول عنها

 .يقوم بها موظفون من داخل المنشأة وتابعون لها •

 .مهمتها فحص وتقييم أنشطة المنشأة •

 .يذية بها إلى إنجاز أعمال تنفال يؤدى القيام •

 .أن يتم تأديتها بطريقة موضوعية •

 .من يقوم بها يكون مستقالً عن األنشطة محل الفحص والتقييم  •

  .  تحدد اإلدارة مجال ونطاق عملها  •
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  : يجب أخذها في االعتبار عند تقييم وظيفة المراجعة الداخليةمهمةقضايا  ٢/١١

 المهمة بعض القضايا    اتحاد المراجعيين الداخليين  قدم  في إطار التعرض للقضايا المهنية      

التي يجب أخذها في االعتبار عند تقييم وظيفة المراجعة الداخلية وتتمثل تلك القضايا في ما يلي                

 :(IIA, UK and Ireland (b) ,2002 ) (   

  .الوضع التنظيمي للوظيفة  .١

 قدرة أهداف الوظيفة مع أهداف التنظيم  .٢

 ى أولويات التنظيم كفاءة الوظيفة عل .٣

 .كفاءة الموارد البشرية العاملة بالوظيفة  .٤

 .تركيز الوظيفة على أولويات التنظيم  .٥

القيمة المضافة من تقارير المراجعين الداخليين، ومدى إنجازهم في تعلـيم إدارة            .٦

 . الخطر والرقابة في مواضع التشغيل المختلفة 

 .احة في التنظيم استغالل الوظيفة لكل وسائل التكنولوجيا المت .٧

 .وجود برامج إلدارة المعرفة بالوظيفة  .٨

 فيما يقابل كل قضية أو مجال من المجـاالت الـسابقة            اتحاد المراجعيين الداخيين  وقدم  

 التي يمكن مـن خاللهـا       سبمجموعة من التساؤالت التي تمثل اإلجابة عليها المؤشرات والمقايي        

لى الرغم من أن تلك المحاوالت تقتصر فـي معظـم   وع. تقييم وظيفة المراجعة الداخلية للشركة    

مع المفهوم المعاصر   ) التي شهدت على ضرورة تقييمها في وظيفة المراجعة الداخلية        (المجاالت  
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للمراجعة الداخلية إال أنها تفتقر إلى مكونات النمـوذج المتكامـل إلدارة وقيـاس أداء وظيفـة                 

  . ذلك األداء المراجعة الداخلية في ضوء التوجهات المعاصر ل

  

  )١(جدول رقم 

  :الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين االختالف أوجه ٢/١٢

 عن المراجعة الخارجية من حيث اإللزام بها، ومن يقوم بها وعالقتـه             المراجعة الداخلية  تختلف

ـ     . بإدارة المنشأة، ومجال ونطاق عملها والمسئولية المترتبة على القيام بها          دول وفيمـا يلـي ج

  . يوضح أهم الفروق بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

  الخارجي المراجع  الداخلي المراجع  االختالف وجه

 اإلدارة ( معـين  إداري مـستوى  يتبع موظف  :والتبعية التعيين

  ).العليا

  .الشركة عن تماما مستقل مهني متعاقد

أو  الـشركة  ةإدار مجلـس  رئيس أمام مسئول :أمامها المسئول الجهة

 التابعة لمجلس المراجعة لجنة أو العليا اإلدارة

  .اإلدارة

  .للمساهمين العامة الجمعية أمام مسئول

 للشركة العليا اإلدارة بمعرفة تتحدد  :المراجعة عملية أهداف

العالقـة   ذات الدوليـة  المعـايير  من وبتوجيه

 مع الذي يجريه االرتباط ونطاق التعاقد وحسب

  .لةالمسئو الجهة

 الدولية وال المراجعة معايير بحسب تتحدد

 بتحديدها وتتمحور العليا الشركة إلدارة دخل

 كانت إذا فيما الفني المحايد الرأي إبداء حول

 النـواحي  كافة من قد أعدت المالية القوائم

 وفقًا الجوهرية

  .محدد مالية تقارير إلطار

 لألطراف باإلضافة المساهموناإلداريـة   توياتوالمـس  للشركة العليا اإلدارة  :المستفيدة األطراف
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 مباشر ويستفيد بشكل المراجعة ولجنة المختلفة

 غيـر  األداء بـشكل  تحـسن  من المساهمون

  .مباشر

  .المختلفة الخارجية

 ومراجعة النظم أداء مراجعة و مالية مراجعة  :العمل نطاق

  .الرقابية

  .فقط مالية مراجعة

أو  المنـشأة  إلدارة لتبعيتـه  ةمجتزأ استقاللية  :االستقاللية

  .التأثير المباشر تحت ووقوعه اإلدارة مجلس

  .استقاللية أكثر

 الرقابة نظام تقويم هدف

  :الداخلية

 وتطويره النظام هذا جودة من التأكد

  .الضعف ونقاط الثغرات ومعالجة

 وتوقيت ونطاق العينة حجم تحديد

  .الخارجية المراجعة إجراءات

لألحـداث   والفعاليـة  الكفـاءة  علـى  التركيز  :عةالمراج وغرض مجال

تقـويم   و والتنبؤ وتقويمها تقويمها و التاريخية

إدارة  و الرقابـة  نظم تقويم و المستقبلي األداء

 الـشركات  فـي  الحوكمـة  وتفعيـل  المخاطر

الماليـة   الجوانـب  جميع تشمل فهي وبالتالي

  .بالبيئة يتعلق ما وحتى والتشغيلية

علـى   بـالتركيز  لمنتظما اإلنتقادي الفحص

التاريخيـة   الماليـة  البيانات وتسجيل صحة

 عدالة تمثيل حول محايد فني برأي والخروج

 وأن المـالي للمنـشأة   للواقع المالية القوائم

 تقارير إلطار أعدت وفقًا قد المالية البيانات

  .محدد مالية

لجنـة   أو العليـا  لإلدارة أساسية بصفة يوجه  :التقرير متلقي

 التنظيمية واألهميـة  التبعية بحسب جعةالمرا

  .النسبية

فـي   وينـشر  للمـساهمين  العامـة  الجمعية

الداخليـة   األطـراف  على ويوزع الصحف

  .والخارجية

 لخطة وفقاً مستمرة المراجعة عملية  :المراجعة دورية

  .المراجعة ولجنة العليا اإلدارة من معتمدة

البيانـات   حـول  تتركـز  المراجعة عملية

 وبالتالي فهي المالية بالفترة الخاصة الختامية

 إلى المالية باإلضافة الفترة آخر في تتركز

  .خالل العام محدودة مراجعات

  2007)  المدلل،(المصدر
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  :الداخلية المراجعة بوظيفة للقيام الخارجي التعاقد ٢/١٣

ت نـشاطا  توسـع  إلى النظر األمريكية، المراجعة شركات بدأت ، التسعينات أوائل في

المراجعـة   شـركات  من فالعديد .الجدد العمالء أو الحاليين لعمالئها سواء ، المراجعة وخدمات

 الداخلية كتعاقد المراجعة خدمات وتقديم لتسويق داخلية، وأقسام وحدات بإنشاء قامت األمريكية،

 الخدمات ذهمثل ه تقديم بأن يعتقد منهم فالعديد .الداخلية المراجعة عميل للمنشآت بالنسبة خارجي

 .المراجعة في خدمات التوسع عليه ويطلقون ، الخارجيين المراجعين لعمل طبيعي وامتداد َتوسع

 أن يمكن الداخلية، بنشاطات المراجعة يتعلق فيما الخارجيين المراجعين أداء بأن أيضا ويعتقدون

 العميـل، ب الخـارجي  المراجـع  معرفـة  باالعتبار األخذ خالل من المراجعة، جودة من يعزز

 األعمـال  فهم من يمكنِّه داخل المنشأة الخارجي المراجع وجود إن حيث .والصناعة والعمليات،

 التطـور  هـذا  فـي  السبب وكان   للمراجعة الرئيسة المخاطر وتحديد والعمليات، والنشاطات

 للمنـشآت  بالنسبة متخصصة مهارات إلى واحتياجها الداخلية، المراجعة تكلفة ارتفاع والتوسع

  (Geiger,Others,2002) .المراجعة محل

  

التعاقـد   أن إلى التسويقي دليلها في للمراجعة العالمية أندرسون آرثر شركة أشارت وقد

وظيفـة   تحويـل  خـالل  مـن  للمؤسسة قيمة يضيف استراتيجيا مفهوما يشكل أصبح الخارجي

 متخصصة للمراجعة، شركة إلى بالشركة الخاص الداخلية المراجعة قسم من الداخلية المراجعة

 قسم تكاليف الشركة من إعفاء إلى باإلضافة خبرة وأكثر متميز كادر إضافة شأنه من الذي األمر

 صـبيحي،  (وغيرها ويضيف والتوظيف التعيين على المترتبة األعباء ومن الداخلية، المراجعة

 : أهمها األسباب من جملة)  2000
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اسـتقالل   لتفعيـل  تستنفذ التي المحاوالت جميع أن حيث الداخلي، المراجع استقالل قصور _ ١

 التنفيذية، وحتـى  الوظائف عن وعزله التنظيمي الهيكل في مركزه تدعيم من الداخلي، المراجع

 عـزل تـأثيرات   في تنجح ال قد المراجعة، ولجنة اإلدارة مجلس وبين بينه اتصال خط وجود

 .عليه اإلدارة

الخبـرات   هذه مجموع أن حيث الداخلي المراجع في فرهاتوا يتطلب التي العالية الخبرات _ ٢

 مكتب المراجعة لدى المتوفرة بالخبرات قورنت ما إذا صغيرة تبدو قد الداخلية الرقابة وحدة في

 .المجال هذا في الخبرة وبيوت الخارجية

 .ذاته الوقت في المؤدى العمل جودة على المحافظة مع التكاليف تخفيض _ ٣

خـارجي   بفريـق  االستعانة أن حيث الرئيسية االختصاصات على بالتركيز دارةلإل السماح _ ٤

  .اإلستراتيجية القضايا لمتابعة التفرغ لها ويتيح المباشر اإلشراف من اإلدارة يعفي

 على الحصول من المنشأة يمكن الخارجي التعاقد أن حيث رائدة، ممارسات على الحصول _ ٥

المنـشآت   فـي  العمـل  فـي  الفريق هذا خبرة من نبعت يالخارج الفريق من رائدة ممارسات

 .األخرى

 شركة مع صفقة إلى الوصول تستطيع الشركة أن حيث الخارجية المراجعة تكلفة تخفيض _ ٦

يـسمى   مـا  علـى  والحـصول  والخارجية الداخلية المراجعة بموجبها يتم الخارجية المراجعة

  .الكبير الحجم بوفورات

  

 الداخليـة  المراجعة خدمات بتقديم األمريكية الخارجية مراجعةال شركات قيام أثار وقد

 بـوظيفتي  قيامـه  عنـد  الخارجي المراجع استقالل قضية حول كبير جدل وكبير، بشكل واسع

 نظـرا  القلـق  تثير العالقة هذه أن حيث المنشأة، لنفس الداخلية والمراجعة المراجعة الخارجية
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 ُتـضعف  أن يمكـن  والتـي  المراجعة، محل لمنشأةوا الخارجي، المراجع بين لنضج المصالح

 التـشريعات  بإصـدار  2000 العـام  فـي  الكونجرس قام لذلك .الخارجي المراجع موضوعية

 المراجعـة،  ومكاتـب  شركات تقدمها أن يمكن التي الخدمات من وتحد التي تخفض والقوانين

 دعا للطاقة، انرون شركة ارانهي بعد وخاصة لذلك المالية، قوائمها بمراجعة التي تقوم للشركات

معهد  يعتقد فيما. عام بشكل الخدمات هذه مثل تعليق إلى القانونيين، للمحاسبين المجمع األمريكي

تأخـذ   أن إلـى  يـؤدي  المراجعة شركات عمل في التناقض هذا وجود أن الداخليين المراجعين

 اإلدارةات وتأكيد مزاعم يف المنشآت هذه إدارة عن المباشر غير المدافع دور المراجعة شركات

 المـساهمين  خدمـة  من أكثر اإلدارة خدمة إلى تميل تصبح فهي بالتالي ، المالية القوائم حول

  Geiger, et al 2002).. (والمستثمرين

  

 عام أصدرها نشرة في الخارجي التعاقد من موقفه الداخليين المراجعين معهد أوضح وقد

 (IIA, 2005) بشروط وذلك التعاقد من النوع لهذا امفتوح الباب أبقى بأن  

 .لذلك مؤهلين أشخاص يؤديها وأن الخدمة في المناسبة الجودة على الحصول .١

 التابعة المستويات داخل من الطواقم هذه على والمالئم الكافي اإلشراف المنشأة توفر أن .٢

  .لها

 المراجعة وظيفة ازبانج الخارجية، بالمراجعة للقيام معها المتعاقد الشركة تقوم ال أن. ٣

  .الداخلية
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  الفصل الثالث
  معايير األداء المهني

  
   المقدمة٣/١

   خصائص المعايير٣/٢

 الداخلية المراجعة معايير أهداف ٣/٣

   مفهوم المعيار٣/٤

  : معايير المراجعة٣/٥

  (Attribute Standard) :العامة المعايير ٣/٦

     (Performance Standards) (IIA,2004 ) :األداء معايير ٣/٧

  المهني السلوك قواعد ٣/٨
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  :مقدمة ٣/١

اعتمدت مهنة المراجعة لمدة تزيد عن ربع قرن على معايير المراجعة الـصادرة عـن               

، التي ظهرت في أوائل الخمـسينات ، حيـث          ) AICPA(مجمع المحاسبين القانونين األمريكي     

تهدف إلى وضع وصياغة تلك المعـايير،       " عة  لجنة إجراءات المراج  " شكل المجمع لجنة تسمى     

 وطبقت آنذاك على قطاع األعمال بالواليات المتحدة األمريكيـة          ١٩٥٤وقد نشرت تقريرها عام     

وكندا، واعتبرت المصدر األساسي الذي اعتمدت عليه المهنة في معظـم دول العـالم الحـر،                

صبحت متعارفا عليها بين أعضاء    وحظيت بقبول عام على المستوى العالمي خالل تلك الفترة، وأ         

   )١٩٨٩محمود، .( .المهنة نظرا لتناولها المفاهيم األساسية التي تحكم األداء المهني

  

وقد تعرضت تلك المعايير للعديد من الدراسات والبحوثات الفردية والجماعية الـصادرة               

لب علـى مـشاكل     عن المجامع العلمية، وكانت تهدف في معظمها إلى تطويرها حتى يمكن التغ           

 بمعرفة لجنـة المراجعـة      ١٩٧٩التطبيق، إلى أن صدر معايير المراجعة الدولية في يوليو عام           

الذي تم إنشاؤه في أكتوبر عـام       ) IFAC(المنبثقة عن اتحاد المحاسبين الدولي      ) AIPC(الدولية  

ن الثـي م نتيجة اتفاق تم توقيعه بمعرفة ثالث وسـتين منظمـة مهنيـة تمثـل تـسعة وث               ١٩٧٧

   )١٩٨٩محمود، .(قطراً

  

عـام  ) IIA(أصدر مجمع المراجعين األمريكيين معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة           وقد  

 في خمسة معايير رأسية ويشمل كل معيار رئيسي على مجموعة من المعايير الفرعيـة               ١٩٧٨

ـ    يالتي تعبر عن وسائل تحقيق المعيار الرئيسي، وقد ساهمت هذه المعا           ورة أهـداف   ير فـي بل

المراجعة الداخلية، ووضع الخطوط العريضة لمسئوليات وواجبات المراجع الـداخلي، وموقعـه           
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التنظيمي، وكفاءته المهنية، ونطاق عمل وإطار تنفيذ المراجعة الداخلية، وتوصيل النتائج وتتبعها            

ـ              ددات األساسـية   ، وكيفية إدارة قسم المراجعة الداخلية، وبذلك فإن هذه المعايير تعتبر من المح

  )م١٩٩٩،العبادي. (لتحسين جودة عمل المراجعة الداخلية

  

 مرجعاً ال غنى عنه يسترشد به المهنيون في جميع          الداخليةلذا أصبحت معايير المراجعة     

أنحاء العالم، وفي دول العالم الثالث على وجه الخصوص حيث ال يتواجد في معظم تلك الـدول                 

 المهنية فيها، ولعل ذلك كان دافعاً لجهات الرقابة واإلشراف على           معايير محلية تحكم الممارسات   

مهنة المراجعة في معظم الدول العربية ألن تلزم المراجعين القانونيين باعتماد تطبيـق معـايير               

المراجعة الدولية على حسابات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بعد مراعاة تكييـف             

   )٢٠٠٢ ،جربوع. ( طلبات البيئة االقتصادية والمالية المحلية في كل منهاتطبيقها بما يتالءم ومت

  

  :خصائص المعايير ٣/٢

   )١٩٨٩محمود،: (يمكن إيجازها في ما يليتتميز تلك المعايير في بعض الخصائص 

ركزت على تفصيالت إجراءات العمل المهني مما يشكل قيداً على تحرك المـراجعين،              .١

ثل في تقليل التفاوت واالختالف بين المراجعين واالقتراب نحـو          وإن كان لذلك ميزة تتم    

  . الموضوعية قدر اإلمكان عند انجاز عملية المراجعة 

وال شك أن تلك التسمية أكثـر   . استخدمت اللجنة مصطلح خطوط إرشادية لألداء المهني       .٢

 قـدر  تحفظا من المصطلح الذي كان يشيع استخدامه عالمياً وهو مستويات، وذلك لتوفير  

من المرونة عليه لترك المجال مفتوحاً أمام المنظمات المهنية للدول األعضاء لالسترشاد            

كيفها مع الظروف البيئية الخاصـة بكـل دولـة،          يبتلك المعايير، مع ترك الفرصة لها ل      
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باإلضافة إلضفاء الطابع االختياري لألخذ بتلك المعايير من قبل تلك المنظمات، وال شك             

  . حافزا لتوسيع دائرة قبول تلك المعايير أن ذلك يشكل 

لم ترق لمستوى المعايير التي تجب أن يتوافر فيها مجموعة من المقومـات األساسـية،                .٣

 االعتـراف ويجب   .واعتبارها أداء للحكم على جودة األداء     . وأولها قابلية للقياس الكمي   

جع أو ما يقوم بـه      أنه من الصعب التعبير الكمي عن الخدمات التي يوفرها مكتب المرا          

وإن كانت قد تمت محاوالت في هذا الصدد، ولذلك كانـت التـسمية التـي               . من أعمال 

أطلقتها اللجنة والتي اعتبرتها خطوطـا إرشـادية تتـضمن مجموعـة مـن القواعـد                

 " .معيار" واإلجراءات التي تحكم األداء المهني أكثر تحديدا ودقة من مصطلح 

را لصدورها عن تجمع دولي يضم معظـم دول العـالم           تعتبر أكثر عمومية وشموال نظ     .٤

 .الحر فقد شمل ثالثا وستين منظمه مهنية محاسبية تمثل تسعة وثالثين قطرا

تمثل اإلطار العام الذي ينظم المهنة، والذي يلقى قبوال عاما على المستوى الدولي، كمـا            .٥

 . ولة المهنةينظر إليها باعتبارها قواعد أساسية يجب إتباعها لمن يرغب في مزا

  

   : الداخلية المراجعة معايير أهداف ٣/٣

 (IIA, 2004). تهدف معايير المراجعة الداخلية إلى ما يلي

 .الداخلية للمراجعة المهنية للممارسة األساسية المبادئ بيان -١

 .المضافة القيمة ذات الداخلية المراجعة أنشطة ولتحسين لألداء، عمل إطار وضع -٢

 .الداخلية المراجعة أداء تقويم أسس وضع -٣

 .المنشأة وأنشطة أعمال وتطوير تحسين على التشجيع -٤
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  :مفهوم المعيار ٣/٤

 واعتبرت بل مهني عمل أي مواصفات وتحدد تحكم لألداء معايير وجود أهمية على خالف يوجد ال

 المعيار)  1985عويض،( عرف وقد المهني، العمل مقومات تشكل التي األساسية المقومات ضمن

 أو للعـرف  نتيجـة  أو المختـصة  السلطات بواسطة موضوع مثال أو نموذج" أنه على عام بشكل

 أو معينة قيمة أو محددة محتويات أو حجما أو وزنا يكون وقد إتباعه يجب لما كأساس العام التفاقا

  "لألداء طريقة

 : بأنه المعيار الداخليين المدققين معهد عرف كما

Standard – A professional pronouncement promulgated by the Internal 

Auditing Standards Board that delineates the requirements for performing 

a broad range of internal audit activities, and for evaluating internal audit 

performance. (IIA, 2004).  
  

 أداء متطلبـات  يحـدد  الداخلي التدقيق يرمعاي هيئة عن يصدر رسمي مهني إعالن بمعنى

  .الداخلي التدقيق أداء وتقييم الداخلي التدقيق أنشطة من عريض نطاق
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  : معايير المراجعة٣/٥

 للمراجعة المختلفة الجوانب تغطي أساسية أقسام خمسة إلى الداخلية المراجعة معايير تنقسم

 أعمـال  تنفيذ – العمل نطاق - المهنية العناية - تقاللاالس : هي األقسام وهذه منشأة أي في الداخلية

  .الداخلية المراجعة قسم إدارة - المراجعة

 التي المعايير مختلف تناولت ، ومكملة الحقة قوائم  المراجعين الداخليينمعهد أصدر وقد

 حاالت نم الحد و الرقابة ومسئوليات مفاهيم مثل ، تفصيلية بصورة السابقة القائمة عليها اشتملت

 المراجع مع والعالقة المراجع عمل وأوراق الداخلية، المراجعة جودة وضبط منها، والتحقق الغش

 نتـائج  ومتابعة المراجعة عملية وتخطيط المخاطر تقويم و اإلدارة مجلس مع واالتصال الخارجي

 عـام  ها إصدار قسب التي القائمة للمعايير وتفسيرا امتدادا التفاصيل هذه وتعتبر وغيرها المراجعة

 جديدة قائمة المعهد أصدر 2000 عام من الثاني كانون وفي .لها تعديالً وال تغييرا تعتبر وال 1978

 عددا إدخال على1978 عام منذ األولى للمرة اشتملت الداخلية للمراجعة  المهنية الممارسة بمعايير

 الجديـدة  المعايير من عدد على اأيض واشتملت 1978 عام في الصادرة القائمة على التعديالت من

 وهمـا  رئيـسين  قـسمين  إلـى  المعايير تقسيم المعهد أعاد وقد ، 2006) المغني، العمري،عبد(

)٢٠٠٤(IIA,    

  

  (Attribute Standard). العامة المعايير • 

  (Performance Standards). األداء معايير • 

 مؤخرا الداخليين المراجعين معهد أصدرها والتي الداخلية المراجعة معايير يلي وفيما

IIA) (2002 عام أول من بتطبيقها  والملتزم) 2004 ) م  
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  (Attribute Standard)العامة  المعايير ٣/٦

التـدقيق   بعمليـة  القائم الشخص أو الجهة ومواصفات خصائص تحدد التي المعايير وهي

 تنفيـذ  إلى معايير باإلضافة فرعية معايير إلى منها كل ينقسم رئيسية معايير أربعة ويشمل الداخلي

  :المعايير هذه

  

 ,Purpose)والمـسئوليات   والسلطات الداخلي التدقيق من بالغرض يتعلق  معيار٣/٦/١

Authority, and Responsibility). الغـرض والـسلطات   أن المعيـار  هـذا  يوضح حيث 

 النظـام  عبر اإلدارة  مجلسخالل من تحديدها يتم أن يجب الداخلي للمدقق الممنوحة والمسئوليات

  .الداخلي بالتدقيق الخاص

 

  (Independence and Objectivity).والموضوعية  باالستقاللية يتعلق معيار ٣/٦/٢

 يجب الداخليين المدققين وأن مستقلة تكون أن يجب الداخلي التدقيق أنشطة أن المعيار هذا ويوضح

  :الفرعية المعايير من ثالثة على المعيار هذا لويشم األنشطة هذه أداء في موضوعيين يكونوا أن

 

 حيثIndependence)  (Organizational التنظيمي باالستقالل يتعلق معياراً:. األول �

 بمـا  المنـشأة  داخـل  مناسب إداري مستوى إلى تقريره الداخلي المدقق يرفع أن يفترض

 . الواردة التوصيات تنفيذ يضمن

 للمـدقق (Objectivity Individual) الشخـصية  وضوعيةبالم يتعلق معياراًً :.والثاني �

 مع المصالح تضاربات عن وبعيداً منحاز وغير محايداً يكون أن به يفترض حيث الداخلي

 .العالقة ذات األطراف جميع
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 Impairments) والموضـوعية  االستقاللية في الضعف بمعالجة يتعلق معياراً :.والثالث �

to Independence or Objectivity)  فـي  ضـعف  أي بـأن  المعيار هذا ويوضح 

 وذات المناسبة لألطراف فوراً عنه الكشف يجب الجوهر أو المظهر حيث من االستقاللية

 .االختصاص

  :وهي الداخلي بالمدقق تتعلق أوجه لالستقاللية أربعة )١٩٩٦ومحمود، فخرا( حدد وقد

 للتدقيق مستقلة لجنة تشكيل عبر يةاالستقالل من الشكل هذا تحقيق ويمكن :المهني االستقالل_ أ

 نقله وقرار تعيينه قرار وكذلك بالعمل للقيام الداخلي للمراجع التفويض عنها يصدر المنشأة داخل

  .ومكافآته راتبه وتحديد وعزله

 عنـد  الغيـر  بآراء التدقيق عملية تأثر عدم به ويقصد :التدقيق عملية أداء في االستقالل_ ب

  .التقرير عند وكذلك بالفحص القيام وعند التدقيق عملية تخطيط

 العمـل  أداء فـي  المهارة درجات أعلى الداخلي المدقق امتالك به ويقصد :الفني االستقالل_ ج

 التعيـين  وسياسـات  والتـدريب  العاليـة  العلمية المؤهالت خالل من تعزيزه يتم وهذا به المنوط

  .والتوظيف

 وتحديـد  الداخلي المدقق تعيين في التنفيذية إلداراتا تدخل عدم به ويقصد: المالي االستقالل_ د

 االسـتقالل  موضوع من مهما جزءا أو امتدادا يعتبر الشكل هذا أن الباحث ويرى ومكافآته أتعابه

  .التنظيمي
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 Professional )الواجبـة  المهنية العناية وبذل والحرفية باالحتراف يتعلق معيار ٣/٦/٣

and Due Professional Care)   
   فرعية معايير ثالثة على المعيار هذا يشمل حيث

  .الحرفية بمنتهى يتم أن يجب بالحرفية يتعلق منها األول �

 تحقيق تضمن والتي الواجبة المهنية العناية العمل أداء في يبذل بأن يتعلق معياراً والثاني �

 .كافية بنسبة ومؤهل رشيد داخلي مدقق قبل من أدائها يتوقع والتي النتائج

 Continuing) أن المعيـار  هذا ويوضح المستمر المهني بالتطور يتعلق معياراً الثالثو �

Professional Development) معـارفهم  يعززوا أن عليهم يجب الداخليين المدققين 

 .مستمر بشكل ومهاراتهم

 الداخلية حيـث أصـبحت      ةويرى الباحث أن التأهيل العلمي من أهم عوامل نجاح المراجع         

 خالل مجموعة من األساليب العلمية والفنية التي يصعب تطبيقها بدون توافر التأهيل             تمارس من 

  .وبدن امتالك مجموعة من المهارات والخبرات الالزمة لذلك. العلمي

 

 Quality)       الداخلي التدقيق عملية وتطوير الجودة لتأمين ببرنامج يتعلق معيار ٣/٦/٤

Assurance and Improvement Program) وحـدة  عن المسئول من المعيار هذا يقتضي و 

 يغطـي   وبماالتدقيق جودة وتحسين تأمين يضمن برنامج على ويحافظ يطور أن الداخلي التدقيق

 عـام  بـشكل  المنـشأة  عمليات وتحسين القيمة إضافة باتجاه مصمموأن يكون  النشاط أوجه كافة

 علـى  المعيار هذا ويشمل األخالقية، قواعدوال المعايير مع الداخلي التدقيق عمل انسجام وضمان

 :وهي فرعية معايير أربعة
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 (Quality Program  Assessments) البرنـامج  هـذا  جـودة  بتقديرات يتعلق معيار �

 واألخـذ  للجـودة  المطبق البرنامج تأثير وتقييم العمل جودة  مراقبة المعيار هذا ويقتضي

 .والمنشأة خليالدا التدقيق وحدة وخارج داخل من بالمالحظات

 التـدقيق  عـن  المسئول من ذلك ويتطلب المقر الجودة برنامج عن بالتقرير يتعلق معيار �

 .الجودة لبرنامج الخارجية التقييمات عن اإلدارة مجلس إبالغ الداخلي

         المعايير مع العمل اتساق مراقبة حول معيار هو المجموعة هذه في الثالث والمعيار �

(Use of ‘Conducted in Accordance with the ‘Standards)   هـذا  ينص و 

 ويـشير  المعايير مع يتسق عملهم بأن التقرير على الداخليين المدققين تشجيع على المعيار

 وفق يتم الداخلي التدقيق أن على الداخلي التدقيق ميثاق نص إذا بذلك ملزمين غير أنهم إلى

  .المعايير

 الكامـل  االلتـزام  عدم حاالت عن الكشف على ينص عةالمجمو هذه في الرابع والمعيار �

 التدقيق عن المسئول من يقتضي وهذا  (Disclosure of Noncompliance) بالمعايير

 عـدم  حاالت عن اإلدارة مجلس أو التدقيق لجنة أو العليا لإلدارة فورا يكشف أن الداخلي

 التـدقيق  عمليـة  نتائج على هريةجو تأثيرات األمر لهذا كان إذا بالمعايير الكامل االلتزام

  . الداخلي
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     (  Performance Standards) (IIA,2004 ) األداء معايير ٣/٧

فحـص   وبتوصيل النتائج بطريقة سليمة و     ةعايير تتعلق بتخطيط عملية المراجع    موهذه ال 

  .البيانات والتأكد من صحتها وإعداد التقارير بصورة جيدة

 

 :الداخلية المراجعة ةأنشط إدارة معيار ٣/٧/١

الداخليـة   المراجعـة  أنشطة بإدارة الداخلية المراجعة مسئول يقوم بأن المعيار هذا يقضي

 الداخلية خطة للمراجعة بإعداد يقوم أن عليه يتوجب والذي . للمنشأة قيمة إضافة من للتأكد بكفاءة،

 أهداف مع الخطة هذه تتسق أنالمنشأة و تواجهها التي المخاطر مواجهة أولويات تحديد على مبنية

 ومجلـس  العليا باإلدارة االتصال يتعلق بضرورة فيما المختصة الجهات مع والتواصل . المنظمة

 علـى  والحصول الخطط، على الجوهرية بالخطط والتغييرات إلبالغها المراجعة، ولجنة اإلدارة

 .الداخليـة  المراجعـة  خطة إلنجاز الكافية، الموارد توافر من التأكد دائما وكذلك . عليها الموافقة

 الداخليـة،  المراجعـة  نشاط مسئوليات لتنفيذ الخطط بوضع الداخلية عن المراجعة المسئول ويقوم

 المنظمة بالخـدمات  بتزويد تقوم التي والخارجية الداخلية األطراف مع والتنسيق وقيامه باالتصال

 دوريـاً  تقريراً أن يرفع عليه ويجب . لجهودا وضياع العمل الزدواج منعاً واالستشارية، التأكيدية

 إلنجـازه  الالزمـة  به والصالحيات قام الذي العمل أهداف يتضمن اإلدارة، ومجلس العليا لإلدارة

 مخـاطر  وكشف اإلفصاح، أن يشمل يجب وكذلك الخطة، من إنجازه تم وما ذلك، عن ومسئوليته

 أمـور  وأية المؤسسي، والتحكم لمتعلقة بالرقابةا الرقابية والقضايا واألمور المنشأة، تواجه محددة

  .العليا اإلدارة بها كلفته
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 :الداخلية المراجعة عمل طبيعة معيار ٣/٧/٢

تحـسين   فـي  ويساهم أن يقوم، بجي الداخلية المراجعة نشاط أن على المعيار هذا وينص

  .ومنضبطًا مامنتظ منهجا مستخدما المؤسسي، التحكم وعملية والرقابة، المخاطر إدارة

 

  :الداخلية المراجعة عملية تخطيط معيار ٣/٧/٣

لنـشاط   خطـة  وتوثيـق  إعـداد  الداخليين المراجعين على يجب أنه على المعيار وينص

 للقيـام  والموارد الالزمـة  المراجعة عملية وتوقيت وأهداف، نطاق، تتضمن الداخلية، المراجعة

  .المراجعة بنشاط

 

 :الداخلية المراجعة عملية تنفيذ  معيار٣/٧/٤

تقـويم   و وتحليـل،  تحديد، الداخليين المراجعين على يجب أنه على المعيار هذا ويوضح

  . المراجعة عملية أهداف لتحقيق كاف بشكل المعلومات وتوثيق

  

 :الداخلية المراجعة نتائج توصيل معيار ٣/٧/٥

اإلداري  المـستوى  مـع  إليها توصل التي والتوصيات، النتائج مناقشة المراجع على يجب

 وواضـحة ومحـددة   موضـوعية  التقارير تكون أن ويجب النهائي، تقريره إصدار قبل المناسب،

 عملية ونتائج منه، ونطاق، الغرض على عادة التقرير يشتمل و المناسب، الوقت في معدة و وبناءة،

 التقريـر  منيتـض  أن ويجب رأي المراجع، يتضمن أن يجب فإنه مناسبا ذلك كان كلما المراجعة

 إجـراءات  أي و األداء فـي  السلبية الجوانب ذكر مع الممكنة التحسينات بشان المراجع توصيات

 والتوصيات النتائج في المراجعة محل الجهة نظر وجهة يتضمن التقرير قد كما . الزمة تصحيحية
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رته بـصو  إصـداره  قبل الداخلية المراجعة قسم على المشرف طريق عن مراجعة التقرير ويجب

  .النهائية

 

 : النتائج متابعة معيار ٣/٧/٦

 فيه وذلـك  تم ما متابعة الداخلية المراجعة مسئول على يجب المراجعة، تقرير إصدار بعد

  .للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع نتائج المراجعة

  

 :للمخاطر اإلدارة قبول  معيار٣/٧/٧

 مستوى المخاطر أن وجد ما إذا الداخلية المراجعة مسئول لىع يجب أنه على المعيار ينص

 حال وفي العليا، مع اإلدارة المسألة يناقش أن عليه فإن مقبول، غير التوصيات تنفيذ بعد ، المتبقية

 مجلـس  إلـى  يتوجه أن العليا مع اإلدارة بالتوافق المراجعة مسئول فعلى حل، إلى الوصول عدم

  .باألمر وإبالغه اإلدارة
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 : المهني السلوك قواعد ٣/٨

ضرورة  على الداخلية المراجعة ومعايير الداخلية، المراجعة مسئوليات وثيقة من كل تؤكد

 وجـود  لـضرورة  ة رئيس أسباب ثالثة وهناك . المهني للسلوك مناسبة بقواعد المراجعين التزام

 : (SOCPA,  2004) يلي مما كل في األسباب هذه وتتمثل .المهني السلوك بقواعد رسمي إصدار

 .الداخلية المراجعة مهنة يمثلون الداخليين المراجعين معهد أعضاء  أن •

  .الداخلية المراجعة مهنة على اإلدارة اعتماد • 

يمكـنهم   حتـى  ، والشخـصية  والشرف، معايير السلوك، على المهنة أعضاء يحافظ أن  يجب •

  .بةمناس بطريقة الداخلية المراجعة ممارسة

القويم،  السلوك مسئولية الداخليين المراجعين على تقع بأن ، المهني السلوك قواعد وتقضي

المهنـي   الـسلوك  قواعـد  تلخيص ويمكن . ونزاهتهم إخالصهم في شك أي هناك يكون ال بحيث

 SOCPA, 2004): (يلي فيما الداخلية للمراجعة

 أداء واجبـاتهم  في والحرص والموضوعية ةباألمان يتسموا أن الداخليين لمراجعين ا على يجب • 

 .ومسئولياتهم

 التي يعملون ة بالمنشأ المتعلقة األمور جميع في باإلخالص الداخليون المراجعون يتسم أن  يجب •

 .غير مالئم أو قانوني غير نشاط أي من ًا جزء  علم عن يكونوا أال ويجب فيها،

مهنـة   إلـى  اإلسـاءة  إلـى  يؤدي نشاط أو عمل أي في الداخليون المراجعون ينخرط أال يجب • 

 . فيها العاملين المنشأة إلى أو الداخلية، المراجعة

 مع مـصلحة  يتعارض أن يمكن نشاط أي في الدخول عن الداخليون المراجعون يمتنع أن يجب • 

 . ومسئولياتهم بموضوعية بواجباتهم القيام عن يعيقهم أن يمكن أو فيها، يعملون التي المنشأة
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أو  عمالئهـا،  أو بالمنـشأة  العـاملين  من قيمة له شئ أي الداخليون، المراجعون يقبل أال يجب • 

 . الشخصي حكمهم في يؤثر أن يفترض أو ذلك يؤثر قد إذ العمل، شركاء أو الموردين

 .مهنية بكفاءة بها القيام يمكنهم التي باألعمال إال الداخليون المراجعون يقوم أال  يجب •

 المهنيـة  الممارسـة  بمعـايير  لاللتزام المناسبة الوسائل الداخليون المراجعون يستخدم نأ  يجب •

  .الداخلية للمراجعة

 خالل عمليـة  عليها يحصلون التي المعلومات على أمناء الداخليون المراجعون يكون أن  يجب •

 أو خاصـة  بلتحقيق مكاس بالمنشأة خاصة أو سرية معلومات أي يستخدموا أال ويجب  .المراجعة

  .المنشأة بمصلحة تضر أو القوانين تخالف صورة بأي

 عـن جميـع   الكـشف  أعمالهم نتائج عن التقارير إعدادهم عند الداخليين المراجعين علي  يجب •

 عن مضللة إلى تقارير تؤدي سوف عنها الكشف يتم لم إذا والتي لهم، المعروفة الجوهرية الحقائق

 . غير قانونية ممارسات على التغطية إلى تؤدي قد أو المراجعة محل العمليات

 وفعاليتهم وجودة كفاءتهم لتحسين مستمرة وبصفة دائما السعي الداخليين المراجعين على  يجب •

 . يقدمونها التي الخدمات

 على المعـايير  الحفاظ بضرورة االلتزام للمهنة ممارستهم في  الداخليين المراجعين على يجب • 

 الداخليين المراجعين معهد يضعها التي والكرامة واألخالق للتأهيل العالية

 . 

 تستند التي األساسية األركان الممارسة المهنية، ومعايير المهني لسلوكا قواعد وتمثلهذا 

 .الداخلية المراجعة مهنة إليها

خـالل   األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات  في وازدهرت تطورت قد المهنة هذه أن من الرغم وعلى

المراجعـة   لمهنـة  العملـي  الواقع أن إال أخرى، دول إلى تطورها وامتد الماضية، سنة سينالخم
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 تنظيم شئون تلك على المشرفة المهنية المنظمات توفر عدم إلى يشير الدول، من كثير في الداخلية،

 عـدم  عـن  المناسب، فضالً التنظيمي للموقع الداخلية المراجعة إدارة اكتساب عدم وكذلك المهنة،

 إنها. الداخلية إلدارة المراجعة المناسبة المهنية الكفاءات بتوفير األعمال، منشآت من العديد اهتمام

 الرقابة وظائف من إليها كوظيفة النظرة زالت ال إذ . العربية منطقتنا في التطور هذا بمثل تحظ لم

 دور اقتصر حيث . ساسيةاأل وأركانها متطلباتها لها و بها معترف متكاملة مهنة وليس المنشأة في

 البنـاء  بالـدور  االهتمام دون الحسابية والمستندية بالمراجعة القيام مجرد على الداخلية المراجعة

 2003) لبيب،. (المطلوب والتقويمي

  

ه ال بد من وجود إلزام قانوني للمراجعين الـداخليين  أن يعتبر فالباحث سبق، ما خالل من

ي ألنها تمثل ركناً جوهريا مهماً في المراجعة الداخلية وال بد مـن             بااللتزام بقواعد السلوك المهن   

  .وجود جهة تشرف على ذلك وفى حالة اإلخالل بها تكون هناك عقوبات بذلك
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

   مقدمة٤/١

  منهجية الدراسة  ٤/٢

   مجتمع وعينة الدراسة٤/٣

  ع الدراسة  ئص وسمات مجتم خصا٤/٤

   أداة الدراسة٤/٥

   صدق وثبات االستبيان٤/٦

  Reliability ثبات فقرات االستبانة ٤/٧

  المعالجات اإلحصائية ٤/٨
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  : مقدمة٤/١

أفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكـذلك أداة       صفاً لمنهج الدراسة، و   يتناول هذا الفصل و   

ا، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات       الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباته     

التي قام بها  الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجـات اإلحـصائية التـي                

  .اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة

  
  

   :منهجية الدراسة ٤/٢

بأنـه  والـذي يعـرف     لمنهج الوصفي التحليلي    ا جل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام     أمن  

طريقة في البحث تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي              

وتهدف هذه  ،  دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها           

مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معـايير األداء المهنـي للمراجعـة              الدراسة إلى دراسة    

و سوف تعتمد الدراسة   الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية،           

  :على نوعيين أساسيين من البيانات

  

  . البيانات األولية٤/٢/١

 لدراسة بعض مفردات البحث وحـصر       توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج       ، وع البحث وتجميع المعلومات الالزمة في موض    

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  ــتخدام ــصائي واس اإلح
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االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع           

  .الدراسة 

  

  .البيانات الثانوية ٤/٢/٢

والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،       تم مراجعة الكتب والدوريات     

والتي تتعلق بمدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معـايير األداء المهنـي للمراجعـة                

الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية، وأية مراجع قد يرى              

 الباحث من خـالل اللجـوء للمـصادر         وقام بشكل علمي،    الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة     

التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك           بالثانوية في الدراسة،    

  .أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة 

  

  :  مجتمع وعينة الدراسة٤/٣

عين الداخليين ومدراء التدقيق العاملين في الـشركات        يتكون مجتمع الدراسة من المراج    

 ، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجمع البيانـات نظـرا لـصغر حجـم                المساهمة العامة 

وتم توزيع استبانه الدراسة على جميـع أفـراد مجتمـع     مراجع ومـدقق،  ٣٥المجتمع والبالغ   

 استبانات نظـرا لعـدم     ٣ات تم استبعاد    ، وبعد تفحص االستبان   استبانه ٣٤الدراسة، وتم استرداد    

تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسـة          

  . استبانه٣١
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  : خصائص وسمات مجتمع الدراسة  كما يلي٤/٤

  :المؤهل العلمي ٤/٤/١

 �oول ر�r s�t�)٨٧أن) ٢v١ %  w�xا�� �yxه{| ، " ����ر��س�" |s |���~ ا��را{

�" |s |���~ ا��را{  % ١٢v٩و���r�| "  

  

  )٢(جدول رقم 
  المؤهل العلمي

��  ا�KLار  المؤهل العلمي�M�  اN# � ا

  ٠v٠  ٠  دبلوم

  ٨٧v١  ٢٧  بكالوريوس

  ١٢v٩  ٤  ماجستير

 ٠v٠  ٠  دكتوراه

  ١٠٠v٠  ٣١  المجموع

  

  

  : مسمى الوظيفة ٤/٤/٢

 �oول ر�r s�t�)٩أن )  ٣v٧ % ~���| s|w� ن�x��� مدير  "  و��� ا��را{

مدقق  "   و���|s |���~ ا��را{ ����xن �w% ١٦v١، و  " التدقيق الداخلي) وحدة(دائرة

  " و���|s |���~ ا��را{ ����xن �w % ٣٨v٧، و " التدقيق الداخلي) وحدة(رئيسي في دائرة 

�ى و���� أ" |s |���~ ا��را{ ����xن �w  % ٣٥v٥، و "مدقق داخلي�"  
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  )٣(جدول رقم 
  الوظيفة 

��  ا�KLار  الوظيفة �M�  اN# � ا

  ٩v٧  ٣  التدقيق الداخلي) وحدة(مدير دائرة

  ١٦v١  ٥  التدقيق الداخلي) وحدة(مدقق رئيسي في دائرة 

  ٣٨v٧  ١٢  مدقق داخلي

  ٣٥v٥  ١١  أخرى

  ١٠٠v٠  ٣١  المجموع

  

  

  :التخصص العلمي ٤/٤/٣

 �oول ر�r s�t�)٧٧أن) ٤v٤ %  w�xا�� �y���� " |s |���~ ا��را{t}��| " و ،

١٢v٩ % w�xا�� �y���� |s |���~ ا��را{ % ٩v٧، و " إدارة أ���ل" |s |���~ ا��را{

 w�xا�� �y���� "��� ����"  

  

  )٤(جدول رقم 
  التخصص العلمي

��  ا�KLار  التخصص العلمي�M�  اN# � ا

  ٧٧v٤  ٢٤  محاسبة

  ١٢v٩  ٤  إدارة أعمال

  ٠v٠  ٠  علوم مالية ومصرفية

 ٠v٠  ٠  اقتصاد

  ٩v٧  ٣  تخصص آخر

  ١٠٠v٠  ٣١  المجموع

  

  

  :عدد سنوات الخبرة ٤/٤/٤

 �oول ر�r s�t�)١٩أن  ) ٥v٤ % �yا��t� ��x� ، " {��ات٥اs| " s| �o |���~ ا��را{

�ا�s�� �y % ٢٩v٠و   t� او���� ~ |s |���% ٢٩v٠، و "  سنوات١٠- ٥" |s |���~ ا��را{
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 �y��� ة�tاو�� {��ات ا���� �او�� % ٢٢v٦، و " سنة٢٠-١١" ا��را{� |s |���~ ا��را{

 �y��� ة�tسنة٢٠أكثر من " {��ات ا�� " ،  

  

  )٥(جدول رقم 
   عدد سنوات الخبرة

��  ا�KLار  عدد سنوات الخبرة�M�  اN# � ا

  ١٩v٤  ٦   سنوات٥اقل من 

  ٢٩v٠  ٩   سنوات١٠-٥

  ٢٩v٠  ٩   سنة٢٠- ١١

  ٢٢v٦  ٧   سنة٢٠ثر من أك

  ١٠٠v٠  ٣١  المجموع

  
  

  : أداة الدراسة٤/٥
  

  :تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -١

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات -٢

 .حسب ما يراه المشرفتعديل االستبانة بشكل أولي  -٣

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح               -٤

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -٥

ولقد تم تقسيم    ،   توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة          -٦

  : كما يلياالستبانه إلى جزأين 

�ات٤ ����ن �� ا������ت ا�����
 ������ ا��را�
 و����ن �� :الجزء األول ���  
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مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني  �� �ول   :الجزء الثاني �
 وتم ي في المؤسسات االقتصاديةللمراجعة الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المال

 :تقسيمه إلى ثالثة محاور كما يلي

 

مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات  يناقش :المحور األول ����
  فقرات١٢،  ويتكون منالمساهمة العامة

،  التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني يناقش :المحور الثاني ����
 . فقرة٢٠ويتكون من

، ويتكون من توفر القدرات المالية والفنية القائمة يناقش :الثالمحور الث ����
  فقرة١٤

تعني الموافقة  " ٥"  إجابات حيث الدرجة ٥وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة من 
  )٥(تعني اقل موافقة حسب جدول رقم " ١"بشدة والدرجة 

  
  
  

  )٦(جدول رقم
  مقياس اإلجابة على الفقرات

  غير موافق بشدة   موافق بشدة  التصنيف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة
  
  

  : صدق وثبات االستبيان٤/٦

  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي

  .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين

  : صدق اإلستبانه٤/٦/١

ـ  ) ٧(على مجموعة من المحكمين تألفت من       االستبيان  تم عرض    ن أعـضاء   أعضاء م

الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة  واإلحصاء وقد              
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استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حـذف وتعـديل فـي ضـوء                  

  .مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض

  

  :ات االستبانهاالتساق الداخلي لفقر صدق ٤/٦/٢

 مفردة،  ٣١تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغ حجمها            

  . وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

  
مقومات تطبيق المراجعـة الداخليـة فـي الـشركات          : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول    

  المساهمة العامة
  

يبين معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المحـور األول              )  ٧(جدول رقم   

والمعدل الكلـي لفقراتـه ،       ) مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة       (

،حيـث إن مـستوى      )٠,٠٥(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة            

 الجدوليـة والتـي تـساوي       r المحسوبة اكبر من قسمة      r وقيمة   ٠,٠٥اللة لكل فقرة اقل من      الد

  ،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه٠,٣٥٥
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  )٧(جدول رقم 
مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 

  المساهمة العامة

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

تطبق إدارة المراجعة الداخلية أساليب ووسائل فنية فاعلة للكـشف عـن              ١
  .مواطن القصور والضعف في األداء المالي

0.681 0.000 

تحرص إدارة لمراجعة الداخلية على رفع كفاءة العاملين فيها من خـالل              ٢
  .ة ظاهرة الفساد الماليعقد المؤتمرات والندوات لمواجه

0.525 0.002 

تحرص إدارة المراجعة الداخلية على دراسة وتقويم النظـام المحاسـبي             ٣
المستخدم ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات المالية بدقة وكفاءة في مواجهـة           

  .ظاهرة الفساد المالي
0.731 0.000 

يين بشكل مـستمر    تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتدريب المراجعين الداخل        ٤
  .لزيادة المعرفة العلمية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي

0.686 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقويم المخاطر التـي تواجـه المـشروع،              ٥
وعمل التقارير المالئمة إلمداد اإلدارة بها والتي تساهم بإصدار القرارات          

  .الرشيدة لمواجهة ظاهرة الفساد المالي
0.782 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من مصداقية التقارير الماليـة عـن              ٦
طريق مدى كفاية وفاعلية الضوابط الرقابية المتعلقة بالنظـام المحاسـبي          
للمحافظة على األصول والسجالت المحاسبي التي يعتمد عليها عند إعداد          

  .القوائم المالية والتقارير المالية 

0.637 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من االلتزام واالنضباط وفقاً للقوانين            ٧
  .واألنظمة واإلجراءات المعمول بها داخل المشروع 

0.446 0.012 

يعتمد المراجعين الداخليين في قطاع غزة على استخدام التقنيات الحديثـة             ٨
  .ة للعميلفي مراجعة الحسابات لتقديم خدمات ذات جودة عالي

0.741 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتركيز جهودها على هدف تـدعيم وتقويـة              ٩
منظومة الرقابة على الشركة المساهمة والتنسيق بين كل مـن المراجـع            

  .الخارجي ومجلس اإلدارة
0.813 0.000 

 كـم مـن المعرفـة       المراجع الداخلي في الشركة المساهمة العامة     يمتلك    ١٠
نية المتخصصة في مجاالت المحاسبة والمراجعة ولديهم القدرة علـى       المه

استخدام تلك المعرفة في شتى المواقف التي يتعرض لها مما يؤدي إلـى             
  جودة األداء المهني لخدماتهم في مواجهة ظاهرة الفساد المالي 

0.395 0.028 

ـ            ١١ داخلي يقوم المراجع الداخلي بتدقيق النظام المحاسبي ونظام الـضبط ال
  .الذين وضعتهما اإلدارة 

0.538 0.002 

 بوضع خطط تـدقيق تعتمـد علـى درجـة           ةيقوم قسم المراجعة الداخلي     ١٢
الـداخلي  . المخاطر المتوقعة في تحديد أولويات أنشطة دائـرة التـدقيق           

  .باالتساق مع األهداف العامة للشركة المساهمة 
0.718 0.000 

  ٠,٣٥٥تساوي "  ٢٩" ودرجة حرية ٠,٠٥  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة 
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  التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

التزام  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني         )  ٨(جدول رقم   

اته ،  والذي يبين أن معـامالت        والمعدل الكلي لفقر  ) المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني    

، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقـل مـن            )٠,٠٥(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       

،   وبذلك تعتبر فقرات ٠,٣٥٥ الجدولية والتي تساوي r المحسوبة اكبر من قسمة     r وقيمة   ٠,٠٥

  المحور الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه

  
  )٨(جدول رقم 

  التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني: لداخلي لفقرات المحور الثاني الصدق ا

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 المعرفة الكافية بمعايير األداء المهني الـصادر عـن          المدقق الداخلي يمتلك    ١
  .معهد المدققين الداخليين 

0.605 0.000 

المراجعة الداخلية واحداً من أهم أركان نجـاح        يمثل استقالل أعضاء إدارة       ٢
مهنة المراجعة الداخلية في سبيل قيامها بمواجهة ظـاهرة الفـساد المـالي             

  .بالشركات المساهمة العامة 
0.487 0.005 

يلتزم المراجع الداخلي بتنفيذ أحكام القانون والكشف عن كـل مـا يخـالف                ٣
  .التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة

0.618 0.000 

يقوم المراجع الداخلي بتـدقيق التكـاليف الحقيقيـة ومقارنتهـا بالتكـاليف               ٤
  .المعيارية

0.710 0.000 

 0.002 0.533  .يقوم المراجع الداخلي بتدقيق ومراقبة جودة اإلنتاج  ٥

يقوم المراجع الداخلي بكشف واإلفصاح عن االنحرافات التي حدثت واقتراح            ٦
  .حيح األوضاع مستقبالًالحلول التي تؤدي إلى تص

0.683 0.000 

 0.000 0.680  .يقوم المراجع الداخلي برفع تقرير عن سوء استخدام الموارد والتسهيالت  ٧

 0.027 0.398  .يتمتع المراجع الداخلي بالنزاهة واالستقامة عند قيامه بواجباته ومسئولياته  ٨

 0.000 0.655  .يلتزم المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة  ٩

المراجع الداخلي قادر على إبداء أعلى درجات الموضوعية في عملـه، وال              ١٠
  .يخضع لتأثير مصالحة الشخصية

0.663 0.000 

تكتسب إدارة المراجعة الداخلية الموقع التنظيمي المناسب الذي يتيح لها أداء             ١١
  .مسئولياتها المهنية باستقالل وحياد وموضوعية

0.433 0.015 

مل إدارة المراجعة الداخلية الحالي التحقق مـن الدقـة الحـسابية            يتضمن ع   ١٢
والمستندات، ومراجعة كشوف الرواتب واألجور والتأكد من التصديق على         

  .تلك المستندات من األشخاص المفوضين بذلك
0.452 0.011 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من ملكية المشروع لألصول المختلفة            ١٣
  .الحماية الكافية لها خشية من السرقة واالختالس وسوء االستخداموتوافر 

0.511 0.003 

 0.003 0.511  .تنخفض أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة في فلسطين  ١٤

يستطيع المدقق الداخلي إيصال رأيه بدون عوائق إلى لجنة التدقيق أو مجلس              ١٥
  .ثر على تحقيق األهدافاإلدارة حين يكتشف مخاطر تؤ

0.372 0.039 
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  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

ارتفاع تكاليف تطبيق معايير األداء المهني في الشركات المساهمة العامـة             ١٦
  .يؤدى إلى عدم تطبيقها في مواجهة ظاهرة الفساد المالي

0.472 0.007 

يلتزم المراجع الداخلي بتنفيذ أحكام القانون والكشف عن كـل مـا يخـالف                ١٧
  .ين ويسيء للمهنةالتشريعات والقوان

0.643 0.000 

يقوم قسم التدقيق الداخلي بترتيب المخاطر حسب درجة الخطورة وأوليـات             ١٨
  مواجهاتها 

0.698 0.000 

يوجد إلزام قانوني بتطبيق معايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة فـي               ١٩
  .الشركات المساهمة العامة

0.433 0.015 

عايير األداء المهني في الشركات المساهمة العامة       يوجد إدراك كاف ألهمية م      ٢٠
  .في فلسطين

0.503 0.004 

  ٠,٣٥٥تساوي "  ٢٩" ودرجة حرية ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  

  توفر القدرات المالية والفنية القائمة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث
  

تـوفر  (فقرة من فقرات المحور الثالث      يبين معامالت االرتباط بين كل      )  ٩(جدول رقم   

والمعدل الكلي لفقراته ،  والذي يبين أن معـامالت االرتبـاط            ) القدرات المالية والفنية القائمة   

 وقيمة  ٠,٠٥، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من           )٠,٠٥(المبينة دالة عند مستوى داللة      

r      المحسوبة اكبر من قسمة r     وبذلك تعتبر فقـرات المحـور         ٠,٣٥٥ الجدولية والتي تساوي   ،

  .الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه
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  )٩(جدول رقم 
  توفر القدرات المالية والفنية القائمة :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث 

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

١  
 التي تساعده في كـشف      يقوم المراجع الداخلي بتطبيق معايير األداء المهني      

  . الفساد المالي الموجود في الشركة
0.763 0.000 

٢  
يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخلية المؤهالت والخبرات في ميـادين           
المعرفة كالمحاسبة ، واالقتصاد ، العلوم المالية، اإلحصاء، القانون، وأيضا          

   .مجاالت المعرفة ذات االرتباط بطبيعة نشاط المشروع
0.622 0.000 

٣  
يقوم المراجع ببذل العناية المهنية الواجبة وتوخي بذلك الحذر والمهارة فـي            

  .عمله
0.510 0.003 

٤  
يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخلية المعرفـة والمهـارات والخبـرة            

  . واالنضباط الالزم لممارسة مهنة المراجعة الداخلية
0.642 0.000 

٥  
لداخلي القدرة على تمييـز مؤشـرات الغـش والتالعـب           يمتلك المراجع ا  

  . والتحريف في السجالت والقوائم المالية
0.681 0.000 

٦  
يتم تزويد المراجع الداخلي بالمهارات والخبرات المطلوبة والقـادرة علـى           

  . تحديد ومراقبة وقياس وإدارة المخاطر
0.721 0.000 

٧  
 االستبيان وورش العمل والمقـابالت  يتم استخدام األساليب الحديثة مثل قوائم  

  . الشخصية جميعها أو أي منها في تحديد المخاطر المحيطة بالمنظمة
0.413 0.021 

 0.000 0.705  . يمتلك المراجع الداخلي قدرة على التعامل مع الحاسوب  ٨

٩  
يمتلك المراجع الداخلي الخبرة الواسعة بمواضـيع االقتـصاد والـضرائب           

  . نوالمالية والقانو
0.649 0.000 

١٠  
 العامة بقطاع غـزة بتحـديث        في الشركات المساهمة   المراجع الداخلي يقوم  

 المهنية والعلمية مما يساهم في زيادة كفاءة أداء مهام عملية المراجعة       معرفته
  . في مواجهة ظاهرة الفساد المالي

0.809 0.000 

١١  
لمنـشأة بالتـدريب     في ا  المراجع الداخلي إلى تحسين وتطوير قدراته     يسعى  

والتعليم المهني المستمر للحصول علـى الخبـرات الالزمـة ألداء عمليـة             
  . المراجعة بجودة عالية لمواجهة ظاهرة الفساد المالي

0.761 0.000 

١٢  
 في المنـشأة بالحـصول      المراجع الداخلي إلى تحسين وتطوير قدراته     يسعى  

  . جعةعلى مؤهالت علمية عالية في مهنة المحاسبة والمرا
0.647 0.000 

١٣  
تستخدم الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة إستراتيجية التخصص في          
  . صناعة عميل المراجعة لتحسين القدرات المهنية وزيادة كفاءة األداء المهني

0.606 0.000 

١٤  
تقوم الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة بوضع نظم وبرامج لتطوير أداء           

لين لدينها بشكل مستمر للمساهمة باالرتقاء بمستوى جـودة         المراجعين العام 
  . أداء عملية المراجعة 

0.526 0.002 

  ٠,٣٥٥تساوي "  ٢٩" ودرجة حرية ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  : صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة٤/٦/٣
  

محاور الدراسة مع يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من ) ١٠(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة المعدل الكلي لفقرات االستبانة 
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 r المحسوبة اكبر من قسمة r وقيمة ٠,٠٥ ، حيث إن مستوى الداللة لكل محور اقل من ٠,٠٥

  . لقياسه وبذلك تعتبر محاور الدراسة  صادقة لما وضعت٠,٣٥٥الجدولية والتي تساوي 

  
   )١٠( جدول رقم 

  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  حمتوى احملور  احملور

  األول
مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات 

  المساهمة العامة
0.776 0.000 

  الثاني
ع الداخلي بمعايير األداء المهني في التزام المراج

  الشركات المساهمة العامة
0.893 0.000 

  الثالث
توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات 

  المساهمة العامة
0.892 0.000 

  ٠,٣٥٥تساوي "  ٢٩" ودرجة حرية ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  

  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة  ٤/٧

 هما طريقة التجزئة النصفية     نتم إجراء خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي        

  .ومعامل ألفا كرونباخ

  

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -١

ل بعد وقـد  تـم تـصحيح         بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرتبة لك          

 Spearman-Brown(معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  

=   معامل الثبات 
1

2

ر+
يبين أن هناك ) ١١(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

 وقد بلغ المعدل العام لثبات جميع فقرات االستبانة   لفقرات االستبيانمعامالت ثبات كبيرة نسبيا
باستخدام طريقة التجزئة النصفية مما يطمئن الباحث من استخدام أداة الدراسة في  " 0.81411" 

  عملية البحث
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  )١١(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

  األول

مقومات تطبيق المراجعة 
الداخلية في الشركات المساهمة 

  العامة

١٢ 0.8541 0.92131 0.000 

  الثاني

التزام المراجع الداخلي بمعايير 
األداء المهني في الشركات 

  المساهمة العامة

20 0.6609 0.795834 0.000 

  الثالث

توفر القدرات المالية والفنية 
القائمة في الشركات المساهمة 

  العامة

14 0.8524 0.92032 0.000 

 0.000 0.814112 0.6865 46  جميع الفقرات  

  ٠,٣٥٥تساوي "  ٢٩" ودرجة حرية ٠,٠٥ الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  
  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ  -٢

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبـات وقـد يبـين                  

، وقد بلغ المعدل العام لثبات جميع فقرات االستبانة          أن معامالت الثبات مرتفعة   ) ١٢(جدول رقم   

دراسة في عمليـة    مما يطمئن الباحث من استخدام أداة ال       " ٠,٩١٣٧" باستخدام طريقة كرونباخ    

  البحث
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  )١٢(جدول رقم 

  )طريقة الفا كرونباخ( معامل الثبات 

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

 0.8541 ١٢  مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة  األول

  الثاني
 الشركات التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني في

  المساهمة العامة
20 0.8286 

  الثالث
توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات المساهمة 

  العامة
14 0.8517 

 0.9137 46  جميع الفقرات  

  

  : المعالجات اإلحصائية٤/٨

تبـارات   اإلحـصائي وتـم اسـتخدام االخ       SPSSتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج        

  :اإلحصائية التالية

 .اسةرالنسب المئوية والتكرارات لخصائص مجتمع الد -١

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -٢

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -٣

  .معادلة سبيرمان براون للثبات -٤

     عـي أم ال سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيـع الطبي      -اختبار كولومجروف  -٥

 )1- Sample K-S(  

 للفـرق بـين متوسـط الفقـرة     One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tاختبار  -٦

 " ٣" والمتوسط الحيادي 

 ")بكالوريوس، ماجستير" المؤهل العلمي (  للفرق بين متوسط عينتين مستقلتين tاختبار  -٧
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٨- t          ـ المـسمى  (ستقلة فـأكثر    اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث عينـات م

 ) الوظيفي، التخصص العلمي، سنوات الخبرة
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  
 اختبار التوزيع الطبيعي٥/١

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة٥/٢

   تحليل محاور الدراسة٥/٣

   اختبار فرضيات الدراسة٥/٤

   النتائج٥/٥

 التوصيات ٥/٦
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-Sample K -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي ٥/١

S)(  

 سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال وهـو             - اختبار كولمجروف  يستخدم

اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تـشترط أن يكـون               

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللـة         ) ١٣(الجدول رقم   ويوضح  . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  ٠,٠٥لكل قسم اكبر من  >sig (  وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي

  .ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  
  )١٣(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المحور زءالج
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   الفقرات

  األول
مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات 

  المساهمة العامة
١٢ 0.754 0.621 

  الثاني
التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني 

  في الشركات المساهمة العامة
20 0.866 0.442 

  الثالث
ة والفنية القائمة في توفر القدرات المالي

  الشركات المساهمة العامة
14 1.026 0.244 

 0.316 0.959 46  جميع الفقرات  
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  تحليل فقرات الدراسة ٥/٢

لتحليل فقرات االستبانة ، وتكون ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 المحسوبة اكبر من    tلعينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة          الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد ا     

 والوزن النسبي اكبر من     ٠,٠٥أو مستوى الداللة اقل من       (٢,٠٤ الجدولية  والتي تساوي      tقيمة  

 t، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة                   % )٦٠

 ٠,٠٥ أو مستوى الداللة اقل من       ٢,٠٤- الجدولية والتي تساوي             t المحسوبة أصغر من قيمة   

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللـة             % )٦٠والوزن النسبي اقل من     

  ٠,٠٥لها اكبر من 

  
  

مقومات تطبيق المراجعة الداخلية فـي الـشركات        : تحليل فقرات المحور األول     ٥/٢/١
  ةالمساهمة العام

  

والذي يبين آراء أفـراد     ) ١٤( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الـشركات المـساهمة         (عينة الدراسة في المحور األول      

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) العامة

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  87.10"  الوزن النسبي       بلغ   "٦"في الفقرة  رقم      .١

إدارة المراجعة الداخلية تقوم بالتأكـد مـن مـصداقية          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

التقارير المالية عن طريق مدى كفاية وفاعلية الضوابط الرقابية المتعلقـة بالنظـام المحاسـبي               

 التي يعتمد عليها عنـد إعـداد القـوائم الماليـة            للمحافظة على األصول والسجالت المحاسبي    

  " .والتقارير المالية 
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 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  85.81"  بلغ الوزن النسبي         "٧"في الفقرة  رقم      .٢

إدارة المراجعة الداخلية تقـوم بالتأكـد مـن االلتـزام           "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " .ة واإلجراءات المعمول بها داخل المشروع واالنضباط وفقاً للقوانين واألنظم

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  81.94"  بلغ الوزن النسبي         "٩"في الفقرة  رقم      .٣

إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتركيز جهودها على هدف "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

يق بين كل من المراجـع الخـارجي   تدعيم وتقوية منظومة الرقابة على الشركة المساهمة والتنس   

  " .ومجلس اإلدارة

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  80.65"  بلغ الوزن النسبي         "٣"في الفقرة  رقم      .٤

إدارة المراجعة الداخلية تحرص على دراسـة وتقـويم         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

المالية بدقة وكفاءة في مواجهة ظاهرة      النظام المحاسبي المستخدم ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات        

  " .الفساد المالي

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  80.00"  بلغ الوزن النسبي         "١"في الفقرة  رقم      .٥

إدارة المراجعة الداخلية تطبق أساليب ووسـائل فنيـة         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .الماليفاعلة للكشف عن مواطن القصور والضعف في األداء 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  79.35"  بلغ الوزن النسبي         "٥"في الفقرة  رقم      .٦

إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقـويم المخـاطر التـي          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

تواجه المشروع، وعمل التقارير المالئمة إلمداد اإلدارة بها والتي تساهم بإصـدار القـرارات              

  " .رشيدة لمواجهة ظاهرة الفساد الماليال

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  78.71"  بلغ الوزن النسبي         "١٠"في الفقرة  رقم      .٧

  الشركات المساهمة العامة يمتلـك      في المراجع الداخلي "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 ولديهم القدرة على استخدام     كم من المعرفة المهنية المتخصصة في مجاالت المحاسبة والمراجعة        
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تلك المعرفة في شتى المواقف التي يتعرض لها مما يؤدي إلى جودة األداء المهني لخدماتهم في                

 " .مواجهة ظاهرة الفساد المالي 

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  78.71"  بلغ الوزن النسبي         "١١"في الفقرة  رقم      .٨

مراجع الداخلي يقوم بتدقيق النظام المحاسبي ونظـام        ال"   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " .الضبط الداخلي الذين وضعتهما اإلدارة 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  78.06"  بلغ الوزن النسبي         "٢"في الفقرة  رقم      .٩

إدارة المراجعة الداخلية تحرص علـى رفـع كفـاءة          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " . خالل عقد المؤتمرات والندوات لمواجهة ظاهرة الفساد الماليالعاملين فيها من

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  75.48"  بلغ الوزن النسبي         "٤"في الفقرة  رقم      .١٠

إدارة المراجعة الداخليـة تقـوم بتـدريب المـراجعين     "   مما يدل على أن   ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .مية في مواجهة ظاهرة الفساد الماليالداخليين بشكل مستمر لزيادة المعرفة العل

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  75.48"  بلغ الوزن النسبي         "١٢"في الفقرة  رقم      .١١

قسم المراجعة الداخلي يقوم بوضع خطط تدقيق تعتمـد         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

الداخلي باالتـساق مـع     . ق  على درجة المخاطر المتوقعة في تحديد أولويات أنشطة دائرة التدقي         

 " .األهداف العامة للشركة المساهمة 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  74.84"  بلغ الوزن النسبي         "٨"في الفقرة  رقم      .١٢

 علـى اسـتخدام     المراجع الداخلي في قطاع غزة يعتمد     "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " . خدمات ذات جودة عالية للعميلالتقنيات الحديثة في مراجعة الحسابات لتقديم
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مقومات تطبيق المراجعة   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول           

 % ٧٩,٦٨  ، و الوزن النسبي  يساوي         ٣,٩٨تساوي  ) الداخلية في الشركات المساهمة العامة    

  وهـي    ١٣,٣٧٣بة تـساوي     المحسو tوقيمة  % " ٦٠" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد        

   وهي اقل      ٠,٠٠٠، و مستوى الداللة تساوي      ٢,٠٤ الجدولية والتي تساوي       tاكبر من قيمة    

 مما يدل على أن إدارة المراجعة الداخلية تحـرص علـى دراسـة وتقـويم النظـام                  ٠,٠٥من  

ظـاهرة  المحاسبي المستخدم ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات المالية بدقة وكفاءة في مواجهـة             

الفساد المالي  كما تطبق أساليب ووسائل فنية فاعلة للكشف عن مواطن القصور والضعف فـي                

  .األداء المالي

ويرى الباحث أن هذا يدل على أهمية عمل المراجعة الداخلية في الشركات المـساهمة العامـة                

رة الفـساد  وكذلك الوعي الموجود لدى الشركات على ما تقوم به هذه الوظيفة في مواجهة ظـاه             

  .المالي

  
  

  )١٤(جدول رقم 

 )مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة(المحور األولتحليل فقرات 
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تطبق إدارة المراجعة الداخلية أساليب ووسائل فنية فاعلـة           ١
  .شف عن مواطن القصور والضعف في األداء الماليللك

4.00 0.816 80.00 6.819 0.000 

تحرص إدارة لمراجعة الداخلية على رفع كفاءة العـاملين           ٢
فيها من خالل عقد المؤتمرات والندوات لمواجهة ظـاهرة         

  .الفساد المالي
3.90 0.651 78.06 7.726 0.000 

 دراسة وتقويم النظام    تحرص إدارة المراجعة الداخلية على      ٣
المحاسبي المستخدم ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات الماليـة        

  .بدقة وكفاءة في مواجهة ظاهرة الفساد المالي
4.03 0.605 80.65 9.505 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتدريب المراجعين الـداخليين     ٤
 بشكل مستمر لزيادة المعرفة العلمية في مواجهـة ظـاهرة       

  .الفساد المالي
3.77 0.560 75.48 7.693 0.000 
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تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقويم المخاطر التي تواجـه           ٥
المشروع، وعمل التقارير المالئمة إلمداد اإلدارة بها والتي        
تساهم بإصدار القرارات الرشيدة لمواجهة ظاهرة الفـساد        

  .المالي

3.97 0.657 79.35 8.195 0.000 

إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من مصداقية التقـارير   تقوم    ٦
المالية عن طريق مدى كفاية وفاعلية الـضوابط الرقابيـة          
المتعلقة بالنظام المحاسـبي للمحافظـة علـى األصـول          
والسجالت المحاسبي التي يعتمد عليها عند إعداد القـوائم         

  .المالية والتقارير المالية 

4.35 0.608 87.10 12.403 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتأكد من االلتزام واالنضباط          ٧
وفقاً للقوانين واألنظمة واإلجراءات المعمول بهـا داخـل         

  .المشروع 
4.29 0.588 85.81 12.209 0.000 

 في قطاع غـزة علـى اسـتخدام         المراجع الداخلي يعتمد    ٨
ذات التقنيات الحديثة في مراجعة الحسابات لتقديم خـدمات        

  .جودة عالية للعميل
3.74 0.855 74.84 4.831 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتركيز جهودها على هـدف           ٩
تدعيم وتقوية منظومة الرقابة علـى الـشركة المـساهمة          

  .والتنسيق بين كل من المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة
4.10 0.539 81.94 11.333 0.000 

 في الـشركات المـساهمة      خلي العامل المراجع الدا يمتلك    ١٠
العامة كم من المعرفة المهنية المتخصصة فـي مجـاالت          

 القـدرة علـى اسـتخدام تلـك         لديهالمحاسبة والمراجعة و  
المعرفة في شتى المواقف التي يتعرض لها مما يؤدي إلى          
جودة األداء المهني لخدماتهم في مواجهة ظـاهرة الفـساد          

  المالي 

3.94 0.629 78.71 8.280 0.000 

يقوم المراجع الداخلي بتدقيق النظـام المحاسـبي ونظـام            ١١
  .الضبط الداخلي الذين وضعتهما اإلدارة 

3.94 0.574 78.71 9.080 0.000 

يقوم قسم المراجعة الداخلي بوضع خطط تدقيق تعتمد على           ١٢
درجة المخاطر المتوقعة في تحديد أولويات أنشطة دائـرة         

االتساق مع األهداف العامـة للـشركة       الداخلي ب . التدقيق  
  .المساهمة 

3.77 0.762 75.48 5.657 0.000 

 0.000 13.373 79.68 0.410 3.98  جميع الفقرات 

  ٢,٠٤تساوي " ٣٠" و درجة حرية " ٠,٠٥"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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ي بمعايير األداء المهني فـي      التزام المراجع الداخل  :  تحليل فقرات المحور الثاني    ٥/٢/٢
  الشركات المساهمة العامة

  
والذي يبـين آراء أفـراد      ) ١٥( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني فـي الـشركات          (عينة الدراسة في المحور الثاني      

  : ليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليمرتبة  تناز) المساهمة العامة

وهي  " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللة   %"  91.61"  بلغ الوزن النسبي        "٩"في الفقرة  رقم      .١

   " .المراجع الداخلي يلتزم بأخالقيات المهنة"   مما يدل على أن ٠,٠٥اقل من 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  89.03"  بلغ الوزن النسبي         "٨"في الفقرة  رقم      .٢

المراجع الداخلي يتمتع بالنزاهة واالستقامة عند قيامـه        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .بواجباته ومسئولياته

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  88.39"  بلغ الوزن النسبي         "١٠"في الفقرة  رقم      .٣

بـداء أعلـى درجـات      المراجع الداخلي قادر علـى إ     "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .الموضوعية في عمله، وال يخضع لتأثير مصالحة الشخصية

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  88.39"  بلغ الوزن النسبي         "١٢"في الفقرة  رقم      .٤

عمل إدارة المراجعة الداخلية الحالي يتضمن التحقق من        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

، ومراجعة كشوف الرواتب واألجور والتأكد من التصديق على تلـك           الدقة الحسابية والمستندات  

 " .المستندات من األشخاص المفوضين بذلك 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  87.74"  بلغ الوزن النسبي         "٢"في الفقرة  رقم      .٥

من استقالل أعضاء إدارة المراجعة الداخلية يمثل واحداً        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    
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أهم أركان نجاح مهنة المراجعة الداخلية في سبيل قيامهـا بمواجهـة ظـاهرة الفـساد المـالي                 

 " .بالشركات المساهمة العامة 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  84.52"  بلغ الوزن النسبي         "٧"في الفقرة  رقم      .٦

 سوء اسـتخدام    المراجع الداخلي يقوم برفع تقرير عن     "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .الموارد والتسهيالت

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  83.87"  بلغ الوزن النسبي         "٦"في الفقرة  رقم      .٧

المراجع الداخلي يقوم بكشف واإلفصاح عن االنحرافات       "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " . التي حدثت واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تصحيح األوضاع مستقبالً

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  83.23"  بلغ الوزن النسبي         "٣"في الفقرة  رقم      .٨

المراجع الداخلي يلتزم بتنفيذ أحكام القانون والكشف عن   "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .كل ما يخالف التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  82.58 " بلغ الوزن النسبي         "١١"في الفقرة  رقم      .٩

إدارة المراجعة الداخلية تكتـسب الموقـع التنظيمـي         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .المناسب الذي يتيح لها أداء مسئولياتها المهنية باستقالل وحياد وموضوعية

 " ٠,٠٠٠ "ومستوى الداللـة    %"  81.94"  بلغ الوزن النسبي         "١٣"في الفقرة  رقم      .١٠

إدارة المراجعة الداخلية تقـوم بـالتحقق مـن ملكيـة           "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

المشروع لألصول المختلفة وتوافر الحماية الكافية لها خشية من الـسرقة واالخـتالس وسـوء               

  " .االستخدام



 - ٩٣ -

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  80.65"  بلغ الوزن النسبي        "١٥" في الفقرة  رقم      .١١

المدقق الداخلي يستطيع إيصال رأيه بدون عوائق إلـى         "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة حين يكتشف مخاطر تؤثر على تحقيق األهداف

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  78.71"  بلغ الوزن النسبي        "١٧" في الفقرة  رقم      .١٢

المراجع الداخلي يلتزم بتنفيذ أحكام القانون والكشف عن   "  ل على أن     مما يد  ٠,٠٥وهي اقل من    

   " .كل ما يخالف التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  78.06"  بلغ الوزن النسبي        "١٨" في الفقرة  رقم      .١٣

 المخاطر حسب درجة    قسم التدقيق الداخلي يقوم بترتيب    "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " .الخطورة وأوليات مواجهاتها 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  76.13"  بلغ الوزن النسبي        "٤" في الفقرة  رقم      .١٤

المراجع الداخلي يقـوم بتـدقيق التكـاليف الحقيقيـة          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .ومقارنتها بالتكاليف المعيارية

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  74.84"  بلغ الوزن النسبي       " ٥" في الفقرة  رقم      .١٥

  " .المراجع الداخلي يقوم بتدقيق ومراقبة جودة اإلنتاج"   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من 

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  74.84"  بلغ الوزن النسبي        "١٩" في الفقرة  رقم      .١٦

جد إلزام قـانوني بتطبيـق معـايير األداء المهنـي           يو"   مما يدل على أنه      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .للمراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  70.97"  بلغ الوزن النسبي        "١" في الفقرة  رقم      .١٧

 المعرفة الكافية بمعـايير األداء      المراجع الداخلي يمتلك  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " .لمهني الصادر عن معهد المدققين الداخليين ا
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 " 0.001" ومستوى الداللـة    %"  70.97"  بلغ الوزن النسبي        "٢٠" في الفقرة  رقم      .١٨

يوجد إدراك كاف ألهمية معايير األداء المهنـي فـي          "   مما يدل على أنه      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .الشركات المساهمة العامة في فلسطين

" 0.630" ومستوى الداللـة    %"  61.94"  بلغ الوزن النسبي        "١٦" في الفقرة  رقم      .١٩

ارتفاع تكاليف تطبيـق معـايير األداء المهنـي فـي           "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اكبر من    

  " .الشركات المساهمة العامة ال يؤدى إلى عدم تطبيقها في مواجهة ظاهرة الفساد المالي

 " 0.778" ومستوى الداللـة    %"  58.71" ي     بلغ الوزن النسب    "١٤" في الفقرة  رقم      .٢٠

ارتفاع أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة       "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اكبر من    

  " .العامة في فلسطين

 

التزام المراجع الـداخلي    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني           

 ، و الوزن النسبي  يساوي       ٣,٩٧تساوي  ) ي الشركات المساهمة العامة   بمعايير األداء المهني ف   

 المحـسوبة تـساوي     tوقيمـة   % " ٦٠" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد          % ٧٩,٣٥

، و مستوى الداللـة تـساوي       ٢,٠٤ الجدولية والتي تساوي       t  وهي اكبر من قيمة       ١٥,٤٨٤

المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني في       مما يدل على التزام      ٠,٠٥   وهي اقل  من        ٠,٠٠٠

  الشركات المساهمة العامة
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  )١٥(جدول رقم 

 )التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء المهني في الشركات المساهمة العامة(المحور الثانيتحليل فقرات 
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 المعرفة الكافية بمعايير األداء المهني      المدقق الداخلي يمتلك    ١
  .الصادر عن معهد المدققين الداخليين 

3.55 0.768 70.97 3.978 0.000 

يمثل استقالل أعضاء إدارة المراجعة الداخلية واحداً مـن           ٢
أهم أركان نجاح مهنة المراجعة الداخلية في سبيل قيامهـا          

  .اهرة الفساد المالي بالشركات المساهمة العامة بمواجهة ظ
4.39 0.715 87.74 10.795 0.000 

يلتزم المراجع الداخلي بتنفيذ أحكام القانون والكشف عـن           ٣
  .كل ما يخالف التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة

4.16 0.638 83.23 10.142 0.000 

 ومقارنتهـا   يقوم المراجع الداخلي بتدقيق التكاليف الحقيقية       ٤
  .بالتكاليف المعيارية

3.81 0.946 76.13 4.747 0.000 

 0.000 6.061 74.84 0.682 3.74  .يقوم المراجع الداخلي بتدقيق ومراقبة جودة اإلنتاج  ٥

يقوم المراجع الداخلي بكشف واإلفصاح عن االنحرافـات          ٦
التي حدثت واقتراح الحلول التي تـؤدي إلـى تـصحيح           

  .األوضاع مستقبالً
4.19 0.749 83.87 8.870 0.000 

يقوم المراجع الداخلي برفع تقرير عـن سـوء اسـتخدام             ٧
  .الموارد والتسهيالت

4.23 0.560 84.52 12.180 0.000 

يتمتع المراجع الداخلي بالنزاهة واالسـتقامة عنـد قيامـه            ٨
  .بواجباته ومسئولياته

4.45 0.506 89.03 15.977 0.000 

 0.000 17.545 91.61 0.502 4.58  .داخلي بأخالقيات المهنةيلتزم المراجع ال  ٩

المراجع الداخلي قادر على إبداء أعلى درجات الموضوعية          ١٠
  .في عمله، وال يخضع لتأثير مصالحة الشخصية

4.42 0.502 88.39 15.755 0.000 

تكتسب إدارة المراجعة الداخلية الموقع التنظيمي المناسـب          ١١
ء مسئولياتها المهنيـة باسـتقالل وحيـاد        الذي يتيح لها أدا   

  .وموضوعية
4.13 0.670 82.58 9.376 0.000 

يتضمن عمل إدارة المراجعة الداخلية الحالي التحقق مـن           ١٢
الدقة الحسابية والمستندات، ومراجعة كـشوف الرواتـب        
واألجور والتأكد من التصديق على تلك المـستندات مـن          

  .األشخاص المفوضين بذلك

4.42 0.502 88.39 15.755 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من ملكية المـشروع           ١٣
لألصول المختلفة وتوافر الحماية الكافية لها خـشية مـن          

  .السرقة واالختالس وسوء االستخدام
4.10 1.012 81.94 6.036 0.000 

تنخفض أهمية المراجعة الداخلية في الشركات المـساهمة          ١٤
  .ي فلسطينالعامة ف

2.94 1.263 58.71 -0.284 0.778 

يستطيع المدقق الداخلي إيصال رأيه بدون عوائق إلى لجنة           ١٥
التدقيق أو مجلس اإلدارة حين يكتشف مخاطر تؤثر علـى          

  .تحقيق األهداف
4.03 0.948 80.65 6.062 0.000 

ارتفاع تكاليف تطبيق معايير األداء المهني في الـشركات           ١٦
لعامة يؤدى إلى عدم تطبيقها في مواجهة ظاهرة        المساهمة ا 

  .الفساد المالي
3.10 1.106 61.94 0.487 0.630 

 0.000 7.161 78.71 0.727 3.94يلتزم المراجع الداخلي بتنفيذ أحكام القانون والكشف عـن           ١٧
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  .كل ما يخالف التشريعات والقوانين ويسيء للمهنة
لمخاطر حـسب درجـة   يقوم قسم التدقيق الداخلي بترتيب ا     ١٨

  الخطورة وأوليات مواجهاتها 
3.90 0.597 78.06 8.417 0.000 

يوجد إلزام قانوني بتطبيق معايير األداء المهني للمراجعـة           ١٩
  .الداخلية في الشركات المساهمة العامة

3.74 0.815 74.84 5.068 0.000 

يوجد إدراك كاف ألهميـة معـايير األداء المهنـي فـي              ٢٠
  .لمساهمة العامة في فلسطينالشركات ا

3.55 0.810 70.97 3.770 0.001 

 0.000 15.484 79.35 0.348 3.97  جميع الفقرات 

  ٢,٠٤تساوي " ٣٠" و درجة حرية " ٠,٠٥"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

 

توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات       :  تحليل فقرات المحور الثالث      ٥/٢/٣
  مساهمة العامةال
  
  

والذي يبين آراء أفـراد     ) ١٦( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم         tتم استخدام اختبار    

) مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الـشركات المـساهمة العامـة          (عينة الدراسة في المحور الثالث      

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  87.74"  بلغ الوزن النسبي       "٨"   رقم   في الفقرة    .١

   "المراجع الداخلي يمتلك قدرة على التعامل مع الحاسوب"   مما يدل على أن ٠,٠٥وهي اقل من 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  84.52"  بلغ الوزن النسبي       "٤"  في الفقرة  رقم      .٢

يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخليـة المعرفـة         "  ه   مما يدل على أن    ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .والمهارات والخبرة واالنضباط الالزم لممارسة مهنة المراجعة الداخلية
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 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  83.87"  بلغ الوزن النسبي       "٥"  في الفقرة  رقم      .٣

قدرة على تمييـز مؤشـرات      المراجع الداخلي يمتلك ال   "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .الغش والتالعب والتحريف في السجالت والقوائم المالية

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  81.29"  بلغ الوزن النسبي       "٣"  في الفقرة  رقم      .٤

المراجع يقوم ببذل العناية المهنية الواجبة وتوخي بذلك        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " . عملهالحذر والمهارة في

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  81.29"  بلغ الوزن النسبي       "١١"  في الفقرة  رقم      .٥

 في  قدراته إلى تحسين وتطوير     المراجع الداخلي يسعى  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 المنشأة بالتدريب والتعليم المهني المستمر للحصول على الخبرات الالزمة ألداء عملية المراجعة           

 " .بجودة عالية لمواجهة ظاهرة الفساد المالي 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  80.00"  بلغ الوزن النسبي       "٦"  في الفقرة  رقم      .٦

يتم تزويد المراجع الـداخلي بالمهـارات والخبـرات         "   مما يدل على أنخ      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .المطلوبة والقادرة على تحديد ومراقبة وقياس وإدارة المخاطر

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  80.00"  بلغ الوزن النسبي       "٧"  في الفقرة  رقم      .٧

يتم استخدام األساليب الحديثة مثـل قـوائم االسـتبيان          "   مما يدل على أنه      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " وورش العمل والمقابالت الشخصية جميعها أو أي منها في تحديد المخاطر المحيطة بالمنظمة            

وهي اقـل   " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللة %"  80.00"  بلغ الوزن النسبي    "٩"  رة  رقم    في الفق .

المراجع الداخلي يمتلك الخبرة الواسـعة بمواضـيع االقتـصاد          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥من  

  " .والضرائب والمالية والقانون
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 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  79.35"  بلغ الوزن النسبي       "١٠"  في الفقرة  رقم      .٨

 في الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة     المراجع الداخلي  مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 المهنية والعلمية مما يساهم في زيادة كفاءة أداء مهام عملية المراجعة فـي              بتحديث معرفته  يقوم

 " .مواجهة ظاهرة الفساد المالي 

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  78.71"  بلغ الوزن النسبي       "١٢"  في الفقرة  رقم      .٩

 في  قدراته إلى تحسين وتطوير     المراجع الداخلي يسعى  "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

 " .المنشأة بالحصول على مؤهالت علمية عالية في مهنة المحاسبة والمراجعة 

"  ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  75.48"  بلغ الوزن النسبي        "٢" في الفقرة  رقم      .١٠

يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخلية المـؤهالت        "   مما يدل على أنه      ٠,٠٥وهي اقل من    

والخبرات في ميادين المعرفة كالمحاسبة ، واالقتصاد ، العلوم الماليـة، اإلحـصاء، القـانون،               

 " .وأيضا مجاالت المعرفة ذات االرتباط بطبيعة نشاط المشروع 

 " ٠,٠٠٠" ومستوى الداللـة    %"  75.48" لوزن النسبي      بلغ ا   "١٤" في الفقرة  رقم      .١١

الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة تقوم بوضع نظم        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

وبرامج لتطوير أداء المراجعين العاملين لدينها بشكل مستمر للمساهمة باالرتقاء بمستوى جـودة       

 " .أداء عملية المراجعة 

 " ٠,٠٠٠" ومـستوى الداللـة     %"  72.90"  بلغ الوزن النسبي        "١ " في الفقرة  رقم    .١٢

المراجع الداخلي يقوم بتطبيق معايير األداء المهني التي        "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    

  " .تساعده في كشف الفساد المالي الموجود في الشركة

 " ٠,٠٠٠"  الداللـة    ومستوى%"  72.26"  بلغ الوزن النسبي        "١٣" في الفقرة  رقم      .١٣

الشركات المساهمة العامة في قطـاع غـزة تـستخدم          "   مما يدل على أن      ٠,٠٥وهي اقل من    
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إستراتيجية التخصص في صناعة عميل المراجعة لتحسين القدرات المهنية وزيادة كفـاءة األداء             

  " .المهني

 

وفر القـدرات الماليـة     ت(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث           

 ، و الـوزن النـسبي  يـساوي           ٣,٩٧تساوي  ) والفنية القائمة في الشركات المساهمة العامة     

 المحـسوبة تـساوي      tوقيمـة   % " ٦٠" وهي اكبر من  الوزن النـسبي المحايـد          % ٧٩,٤٩

، و مـستوى الداللـة تـساوي        ٢,٠٤ الجدولية والتي تساوي       t وهي اكبر من قيمة      ١٣,٦٨١

 مما يدل على توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات           ٠,٠٥ وهي اقل  من        ٠,٠٠٠

  المساهمة العامة

ويرى الباحث أن تنمية وتطوير قدرات المراجع الداخلي يعتبر حجر الزاويـة فـي أداء وظيفـة                 

 واتالمراجعة الداخلية حتى يستطيع المراجع أداء مهامه بكفاءة وفعالية وذلك مـن خـالل النـد               

  والدورات 

  
  
  

  )١٦(جدول رقم 

 )توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات المساهمة العامة(المحور الثالثتحليل فقرات 
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 يقوم المراجع الداخلي بتطبيق معايير األداء المهني التـي          ١
  . تساعده في كشف الفساد المالي الموجود في الشركة

3.65 0.915 72.90 3.927 0.000 

يتوافر في أعضاء إدارة المراجعـة الداخليـة المـؤهالت            ٢
والخبرات في ميادين المعرفة كالمحاسـبة ، واالقتـصاد ،          
العلوم المالية، اإلحصاء، القانون، وأيضا مجاالت المعرفة       

  .نشاط المشروع ذات االرتباط بطبيعة 

3.77 0.845 75.48 5.101 0.000 

يقوم المراجع ببذل العناية المهنية الواجبة وتـوخي بـذلك            ٣
  .الحذر والمهارة في عمله

4.06 0.574 81.29 10.333 0.000 

 0.000 16.058 84.52 0.425 4.23يتوافر في أعـضاء إدارة المراجعـة الداخليـة المعرفـة             ٤
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والمهارات والخبرة واالنضباط الـالزم لممارسـة مهنـة         
  . راجعة الداخليةالم

يمتلك المراجع الداخلي القدرة على تمييز مؤشرات الغـش           ٥
  . والتالعب والتحريف في السجالت والقوائم المالية

4.19 0.477 83.87 13.919 0.000 

يتم تزويد المراجع الداخلي بالمهارات والخبرات المطلوبة         ٦
  . مراقبة وقياس وإدارة المخاطروالقادرة على تحديد و

4.00 0.632 80.00 8.803 0.000 

يتم استخدام األساليب الحديثة مثل قوائم االسـتبيان وورش           ٧
العمل والمقابالت الشخصية جميعها أو أي منها في تحديـد        

  . المخاطر المحيطة بالمنظمة
4.00 0.683 80.00 8.150 0.000 

 0.000 12.553 87.74 0.615 4.39  . ى التعامل مع الحاسوبيمتلك المراجع الداخلي قدرة عل  ٨

يمتلك المراجع الداخلي الخبرة الواسعة بمواضيع االقتصاد         ٩
  . والضرائب والمالية والقانون

4.00 0.730 80.00 7.624 0.000 

 العامة بقطاع    في الشركات المساهمة   المراجع الداخلي يقوم    ١٠
لمية مما يساهم في زيادة      المهنية والع  غزة بتحديث معرفته  

كفاءة أداء مهام عملية المراجعة في مواجهة ظاهرة الفساد         
  . المالي

3.97 0.547 79.35 9.855 0.000 

 فـي   المراجع الداخلي إلى تحسين وتطوير قدراتـه      يسعى    ١١
المنشأة بالتدريب والتعليم المهني المستمر للحصول علـى        

 بجـودة عاليـة     الخبرات الالزمة ألداء عملية المراجعـة     
  . لمواجهة ظاهرة الفساد المالي

4.06 0.629 81.29 9.422 0.000 

 فـي   المراجع الداخلي إلى تحسين وتطوير قدراتـه      يسعى    ١٢
المنشأة بالحصول على مؤهالت علمية عالية فـي مهنـة          

  . المحاسبة والمراجعة
3.94 0.680 78.71 7.660 0.000 

فـي قطـاع غـزة      تستخدم الشركات المـساهمة العامـة         ١٣
إستراتيجية التخصص في صناعة عميل المراجعة لتحسين       

  . القدرات المهنية وزيادة كفاءة األداء المهني
3.61 0.761 72.26 4.487 0.000 

تقوم الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة بوضـع نظـم            ١٤
وبرامج لتطوير أداء المراجعين العـاملين لـدينها بـشكل          

تقاء بمـستوى جـودة أداء عمليـة        مستمر للمساهمة باالر  
  . المراجعة 

3.77 0.805 75.48 5.358 0.000 

 0.000 13.681 79.49 0.397 3.97  جميع الفقرات 

 ٢,٠٤تساوي " ٣٠" و درجة حرية " ٠,٠٥"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  تحليل محاور الدراسة ٥/٣
 

والذي يبين آراء أفـراد     ) ١٧(تائج مبينة في جدول رقم       للعينة الواحدة والن   tتم استخدام اختبار    

  : عينة الدراسة في محاور الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

المرتبة " مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات المساهمة العامة         "  احتل محور    -

  ٠,٠٥وهى اقل من  " ٠,٠٠٠" لداللة و مستوى ا% 79.68األول حيث بلغ الوزن النسبي  

المرتبـة  " توفر القدرات المالية والفنية القائمة في الشركات المساهمة العامة          "    احتل محور     -

  ٠,٠٥وهى اقل من   " ٠,٠٠٠"و مستوى الداللة % 79.49الثاني حيث بلغ الوزن النسبي  

" مهني في الشركات المساهمة العامة      التزام المراجع الداخلي بمعايير األداء ال     "   احتل محور    -

وهى اقل مـن     " ٠,٠٠٠" و مستوى الداللة    % 79.35المرتبة الثالث حيث بلغ الوزن النسبي         

٠,٠٥  

  

، و الـوزن    ٣,٩٧وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة تـساوي              

 tوقيمـة   % " ٦٠" وهي اكبر من  الـوزن النـسبي المحايـد            % ٧٩,٤٨النسبي  يساوي    

، و  ٢,٠٤ الجدوليـة والتـي تـساوي          t  وهي اكبر من قيمـة        ١٦,٦٤٨المحسوبة تساوي   

 مما يدل على قدرة المراجع الـداخلي        ٠,٠٥   وهي اقل  من        ٠,٠٠٠مستوى الداللة تساوي    

 مواجهة ظاهرة الفـساد      على من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية الدولية        

  في المؤسسات االقتصاديةالمالي 
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  )١٧(جدول رقم 
 تحليل محاور الدراسة

 المحور م

بي
سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

ري 
عيا
الم
ف 
حرا

االن
  

بي
نس
 ال
زن
الو

  

مة 
قي

t 

اللة
الد
ى 
ستو

م
 

١ 

مقومات تطبيق المراجعة الداخلية في الشركات 
  المساهمة العامة

3.98 0.410 79.68 13.373 0.000 

٢ 

عايير األداء المهني التزام المراجع الداخلي بم
  في الشركات المساهمة العامة

3.97 0.348 79.35 15.484 0.000 

٣ 

توفر القدرات المالية والفنية القائمة في 
  الشركات المساهمة العامة

3.97 0.397 79.49 13.681 0.000 

 0.000 16.648 79.48 3.984 3.97  جميع المحاور 

 ٢,٠٤تساوي " ٣٠" و درجة حرية " ٠,٠٥"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  اختبار فرضيات الدراسة ٥/٤

 :الفرضية األولي اختبار ٥/٤/١

 تطبيـق   مقومـات    بـين      α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           

  .اهمة العامةالمراجعة الداخلية وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات المس

  

 تطبيق المراجعة الداخلية وبين مواجهـة       مقوماتتم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين        

 والنتائج مبينـة    α=05.0ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة عند مستوى داللة           

 ،  ٠,٠٥ وهي اقل مـن      ٠,٠٠٠وي  والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تسا      ) ١٨(في جدول رقم    

 الجدوليـة والتـي تـساوي     r  وهي اكبر من قيمة ٠,٧٧٦ المحسوبة تساوي   rكما أن قيمة 

  إحـصائية بـين      α=05.0 ، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة             ٠,٣٥٥

المالي في الـشركات المـساهمة       تطبيق المراجعة الداخلية وبين مواجهة ظاهرة الفساد         مقومات

  . مما يثبت عكس الفرضية السابقةالعامة

  

  )١٨(جدول رقم 

 تطبيق المراجعة الداخلية وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي في مقوماتمعامل االرتباط بين 
  الشركات المساهمة العامة

  اإلحصاءات  المحور

مواجهة ظاهرة 
الفساد المالي في 

الشركات 
  مةالمساهمة العا

 0.776  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

 تطبيق مقومات
المراجعة 
 31  حجم العينة  الداخلية

  ٠,٣٥٥يساوي " ٠,٠٥"ومستوى داللة " ٢٩"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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 :الفرضية الثانية اختبار ٥/٤/٢ 

  بين مدى التـزام المراجـع        α=05.0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
الداخلي بمعاير األداء المهني وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي فـي الـشركات المـساهمة               

  .العامة
  

 وبين  التزام المراجع الداخلي بمعاير األداء المهني     تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين        

 α=05.0لمساهمة العامة عنـد مـستوى داللـة         مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات ا      

 وهي اقل   ٠,٠٠٠والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي        ) ١٩(والنتائج مبينة في جدول رقم      

 الجدولية والتـي   r   وهي اكبر من قيمة ٠,٨٩٣ المحسوبة تساوي  r ، كما أن قيمة ٠,٠٥من 

  إحصائية   α=05.0قة ذات داللة عند مستوى داللة        ، مما يدل على وجود عال      ٠,٣٥٥تساوي  

التزام المراجع الداخلي بمعاير األداء المهني وبين مواجهة ظـاهرة الفـساد المـالي فـي                بين  

  . مما يثبت عكس الفرضية السابقةالشركات المساهمة العامة

  

  )١٩(جدول رقم 

اخلي بمعاير األداء المهني وبين مواجهة ظاهرة معامل االرتباط بين مدى التزام المراجع الد
  .الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة

  

  اإلحصاءات  المحور

مواجهة ظاهرة 
الفساد المالي في 

الشركات 
  المساهمة العامة

 0.893  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

التزام المراجـع   
الداخلي بمعـاير   

 31  نةحجم العي  األداء المهني

  ٠,٣٥٥يساوي " ٠,٠٥"ومستوى داللة " ٢٩"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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 :الفرضية الثالثة اختبار ٥/٤/٣

   بـين تـوفر القـدرات         α=05.0ٍال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
  . الشركات المساهمة العامة المالية والفنية القائمة وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي في

  
  

بين توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين مواجهة        تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة       

 والنتائج مبينـة    α=05.0 عند مستوى داللة     ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة      

 ،  ٠,٠٥ وهي اقل مـن      ٠,٠٠٠يمة مستوى الداللة تساوي     والذي يبين أن ق   ) ٢٠(في جدول رقم    

 الجدوليـة والتـي تـساوي     r   وهي اكبر من قيمة ٠,٨٩٢ المحسوبة تساوي  rكما أن قيمة 

  إحـصائية بـين      α=05.0 ، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة عند مستوى داللة             ٠,٣٥٥

 مواجهة ظاهرة الفساد المالي في الـشركات المـساهمة           تطبيق المراجعة الداخلية وبين    مقومات

  .  مما يثبت عكس الفرضية السابقةالعامة

  

  )٢٠(جدول رقم 

معامل االرتباط بين توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين مواجهة ظاهرة الفساد المالي في 
  الشركات المساهمة العامة

  اإلحصاءات  المحور

مواجهة ظاهرة 
الي في الفساد الم

الشركات 
  المساهمة العامة

 0.892  معامل االرتباط

 0.000  مستوى الداللة

توفر القدرات 
المالية والفنية 

 31  حجم العينة  القائمة

  ٠,٣٥٥يساوي " ٠,٠٥"ومستوى داللة " ٢٩"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة
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  :الفرضية الرابعة ٥/٤/٤
 في آراء مجتمـع الدراسـة       α=05.0د مستوى داللة     فروق  ذات داللة إحصائية عن      دال توج 

حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة                
المؤهل العلمي  (الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى            

  ).لمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، التخصص الع
  

  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 
  

 في آراء مجتمع الدراسة     α=05.0 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          دال توج  -١

حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة                

ية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى  المؤهل العلمي              الدول

  ).بكالوريوس ، ماجستير( 

  

 للفرق بين متوسطي آراء أفراد عينة الدراسة حول tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

عة الداخلية الدولية في مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراج

مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى  المؤهل العلمي والنتائج مبينة 

 ، ٠,٠٥ المحسوبة  لكل محور من المحاور اكبر من tوالذي يبين أن قيمة ) ٢١(في جدول رقم 

 الجدولية والتي تساوي tمة  المحسوبة لكل محور  من المحاور اقل من قيtوكذلك يتبين أن قيمة 

  مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل تلك المحاور يعزى للمؤهل ٢,٠٤

  العلمي

  
 ١,١٠٤ المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي tوبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة 

توى الداللة لجميع ، كما أن قيمة مس٢,٠٤ الجدولية والتي تساوي   tوهي اقل من قيمة 



 - ١٠٧ -

 مما يدل  على عدم وجود فروق ذات داللة ٠,٠٥  وهي اكبر من ٠,٢٧٩المحاور تساوي 

�ل ��ى ��رة ا�Kا]Z ا�اα  W� X�Y=05.0إحصائية عند مستوى ^ W�_�! �`�W إ]�`�ت ا

 �b[ا�� Xc ����Kا]
� ا�ا���Y ا�و XNb���K اeداء ا�
� f� gh ل�Y Xc X��k�هKة اi#�د ا

l
�ى إh ��   المؤهل العلميا��o#�ت اm��n�د

  
  )٢١(جدول رقم 

��K اeداء للفروق   tنتائج  اختبار �
� f� gh ل�Y W� X�Yا��ل ��ى ��رة ا�Kا]Z ا^ W�_�! �`�W إ]�`�ت ا

�#�o�Xc X ا���ا]k �b�هKة اi#�د ا� Xc ����Kا]
� ا�ا���Y ا�و XNb�
�ى إlاh ��  المؤهل ت اm��n�د
  العلمي

�ر!��ر  ا!��ان اN�  
المؤهل 
  العلمي


�د  ا
 q����ا
X`�#!  ا

اK!snاف 

��ري�  ا

 ����t 
�ى �#�

�n�  ا

  �����ر��س
27 3.951 0.390 

�ر اeول!�  ا

مقومات تطبيق 
المراجعة الداخلية 
في الشركات 
  المساهمة العامة

����r�|  
4 4.208 0.529 

-1.182 0.247 

  �����ر��س

27 3.952 0.371 
Xs�u�ر ا!�  ا

التزام المراجع 
الداخلي بمعايير 
األداء المهني في 
الشركات المساهمة 

  العامة

����r�|  

4 4.075 0.029 

-0.654 0.518 

  �����ر��س
27 3.944 0.411 Xs�u�ر ا!�  ا

توفر القدرات المالية 
والفنية القائمة في 
الشركات المساهمة 

  العامة
����r�|  

4 4.179 0.206 

-1.106 0.278 

 3.949 27 27  �����ر��س
  ]��Z ا�!�ور

����r�|  4  0.335 
-1.104 0.279 

  ٢,٠٤ تساوي٠,٠٥ومستوى داللة " ٢٩" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 في آراء مجتمع الدراسة     α=05.0 فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          دال توج   -٢

حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة                

الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتـصادية تعـزى إلـى المـسمى                

  .الوظيفي 

  

روق في آراء مجتمع الدراسة حول  مـدى         تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الف       

قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة الدوليـة فـي                

مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى  المسمى الوظيفي ، والنتـائج         

داللة لكل محور من المحاور اكبر من       والذي يبين أن قيمة مستوى ال     ) ٢٢(مبينة في جدول رقم     

 الجدولية F  اقل من قيمة    المحسوبة  لكل محور من المحاورF ، وكذلك يتبين أن قيمة ٠,٠٥

 مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين حول كل محور مـن               ٢,٩٦والتي تساوي   

  .محاور الدراسة يعزى المسمى الوظيفي

  

 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي   وهي اقل من قيمة            Fة  وبصفة عامة يتبين أن قيم    

F       كما أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحـاور تـساوي               ٢,٩٦ الجدولية والتي تساوي ،   

 مما يدل  على عدم وجود فروق  ذات داللـة إحـصائية عنـد                ٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,٦٦٥

جتمع الدراسة حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل           في آراء م   α=05.0مستوى داللة   

تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي فـي              

  .المؤسسات االقتصادية تعزى إلى المسمى الوظيفي 

  



 - ١٠٩ -

  )٢٢(]�ول ر�" 
�W اe^�دي � �� ا��!h xy��s( One Way ANOVA)�ل ��ى ��رة ا�Kا]Z ا�اW�`  X�Y إ]�`�ت ا^ W�_�! �

Xc X ا��o#�ت ���ا]k �b�هKة اi#�د ا� Xc ����Kا]
� ا�ا���Y ا�و XNb���K اeداء ا�
� f� gh ل�Y W�

  l
�ى إh ��  .المسمى الوظيفياm��n�د
 ا����ر


�ان ا����ر�  � ���ر ا����
����ع 
 ا������ت

در�� 
� ا���

 �����
 ا������ت

���   
" F"  

�$��ى 
 ا��%��

 0.256 3 0.767 بين المجموعات

  األول 0.158 27 4.267 داخل المجموعات
ــة  ــق المراجع ــات تطبي مقوم
الداخلية في الشركات المساهمة    

  30 5.034 المجموع  العامة

1.618 
 

0.208 
 

 0.045 3 0.134 بين المجموعات

  الثاني 0.130 27 3.498 داخل المجموعات
التزام المراجع الداخلي بمعايير    
األداء المهني فـي الـشركات      

  30 3.633 المجموع مة العامةالمساه

0.346 
 

0.792 
 

 0.031 3 0.093 بين المجموعات

  الثالث 0.171 27 4.626 داخل المجموعات
توفر القدرات المالية والفنيـة     
القائمة في الشركات المساهمة    

  30 4.720 المجموع العامة

0.182 
 

0.908 
 

 0.044 3 0.133 بين المجموعات
 0.113 27 3.050 داخل المجموعات

  
 ]��Z ا�!�ور

  30 3.184 المجموع

0.393 
 

0.759 
 

  ٢,٩٦ تساوي ٠,٠٥ومستوى داللة " ٢٧، ٣" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 

  

 فـي آراء مجتمـع      α=05.0اللـة    فروق  ذات داللة إحصائية عند مـستوى د         دال توج  -٣

الدراسة حول  مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهنـي للمراجعـة                

الداخلية الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسـسات االقتـصادية تعـزى إلـى                

  .التخصص العلمي 

ادي الختبار الفروق في آراء مجتمع الدراسة حول  مـدى           تم استخدام اختبار تحليل التباين األح     

قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة الدوليـة فـي                

  .مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى  التخصص العلمي 

أن قيمة مستوى الداللة لكل محور من المحاور        والذي يبين   ) ٢٣(، والنتائج مبينة في جدول رقم       

 F  اقل من قيمة    المحسوبة  لكل محور من المحاورF ، وكذلك يتبين أن قيمة ٠,٠٥اكبر من 
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 مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين حـول كـل      ٣,٣٤الجدولية والتي تساوي    

  . محور من محاور الدراسة يعزى التخصص العلمي

  وهي اقـل     ٠,٤٢٧ المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fمة يتبين أن قيمة     وبصفة عا 

، كما أن قيمة مستوى الداللـة لجميـع المحـاور           ٣,٣٤ الجدولية والتي تساوي       Fمن قيمة   

 مما يدل  على عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين           ٠,٠٥ وهي اكبر من     ٠,٦٥٦تساوي    

ن خالل تطبيق معايير األداء المهنـي للمراجعـة الداخليـة           مدى قدرة المراجع الداخلي م     حول

الدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعـزى إلـى  التخـصص                

  العلمي

  

  )٢٣(]�ول ر�" 
�W اe^�دي � �� ا��!h xy��s( One Way ANOVA) X�Yا��ل ��ى ��رة ا�Kا]Z ا^ W�_�! � `�W إ]�`�ت ا

h ل�Y W� ت�#�o�Xc X ا���ا]k �b�هKة اi#�د ا� Xc ����Kا]
� ا�ا���Y ا�و XNb���K اeداء ا�
� f� g

  l
�ى إh ��  .التخصص العلمي اm��n�د
 ا����ر


�ان ا����ر�  � ���ر ا����
����ع 
 ا������ت

در�� 
� ا���

 �����
 ا������ت

���   
" F"  

�$��ى 
 ا��%��

 0.048 2 0.096 بين المجموعات

  األول 0.176 28 4.938 داخل المجموعات
ــق المرا ــات تطبي ــة مقوم جع

الداخلية في الشركات المساهمة    
  30 5.034 المجموع  العامة

0.272 
 

0.763 
 

 0.001 2 0.003 بين المجموعات

  الثاني 0.130 28 3.630 داخل المجموعات
التزام المراجع الداخلي بمعايير    
األداء المهني فـي الـشركات      

  30 3.633 المجموع المساهمة العامة

0.010 
 

0.990 
 

 0.327 2 0.654 بين المجموعات

  الثالث 0.145 28 4.065 داخل المجموعات
توفر القدرات المالية والفنيـة     
القائمة في الشركات المساهمة    

  30 4.720 المجموع العامة

2.254 
 

0.124 
 

لمجموعاتبين ا  0.094 2 0.047 
 0.110 28 3.089 داخل المجموعات

  
 ]��Z ا�!�ور

  30 3.184 المجموع

0.427 
 

0.656 
 

  ٣,٣٤ تساوي ٠,٠٥ومستوى داللة " ٢٨، ٢" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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 فـي آراء مجتمـع      α=05.0 فروق  ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة            دال توج  -٤

مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة             دراسة حول   ال

  .تعزى إلى سنوات الخبرةالدولية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية 

  

ـ                دى تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء مجتمع الدراسة حول  م

قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة الدوليـة فـي                

مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية تعزى إلى سنوات الخبـرة ، والنتـائج               

والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة لكل محور من المحاور اقل مـن             ) ٢٤(مبينة في جدول رقم     

 F  اكبـر مـن قيمـة       المحسوبة  لكل محور من المحـاور F ، وكذلك يتبين أن قيمة ٠,٠٥

 مما يدل على وجود فروق في إجابات المبحوثين حول كل محـور     ٢,٩٦الجدولية والتي تساوي    

أن الفروق بـين    ) ٢٥(ويبين اختبار شفيه جدول رقم      .من محاور الدراسة يعزى سنوات الخبرة     

  " سنوات١٠-٥" والفروق لصالح الفئة "  سنوات١٠-٥" ، و "  سنوات٥ اقل من" فئتي الخبرة 

 وهي اكبـر    7.964 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي         Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

   ، كما أن قيمة مستوى الداللة لجميـع المحـاور             ٢,٩٦ الجدولية والتي تساوي       Fمن قيمة   

دل  على وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول          مما ي  ٠,٠٥ وهي اقل من     ٠,٠٠١تساوي    

مدى قدرة المراجع الداخلي من خالل تطبيق معايير األداء المهني للمراجعة الداخليـة الدوليـة فـي                 

تعزى إلى سنوات الخبرة ويبـين اختبـار        مواجهة ظاهرة الفساد المالي في المؤسسات االقتصادية        

"  سنوات ١٠-٥" ، و   "  سنوات ٥اقل من   " لخبرة  أن الفروق بين فئتي ا    ) ٢٤(شفيه جدول رقم    

  " سنوات١٠-٥" والفروق لصالح الفئة 
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  )٢٤(]�ول ر�" 
�W اe^�دي � �� ا��!h xy��s( One Way ANOVA) X�Yا��ل ��ى ��رة ا�Kا]Z ا^ W�_�! � `�W إ]�`�ت ا

b[ا�� Xc ����Kا]
� ا�ا���Y ا�و XNb���K اeداء ا�
� f� gh ل�Y W� ت�#�o�Xc X ا��� k�هKة اi#�د ا

  l
�ى إh ��  .سنوات الخبرةاm��n�د
 ا����ر


�ان ا����ر�  � ���ر ا����
����ع 
 ا������ت

در�� 
� ا���

 �����
 ا������ت

���   
" F"  

�$��ى 
 ا��%��

 0.523 3 1.568 بين المجموعات

  األول 0.128 27 3.465 داخل المجموعات
ــة  ــق المراجع ــات تطبي مقوم
الداخلية في الشركات المساهمة    

  30 5.034 المجموع  العامة

4.074 
 

0.016 
 

 0.403 3 1.208 بين المجموعات

  الثاني 0.090 27 2.424 داخل المجموعات
التزام المراجع الداخلي بمعايير    
األداء المهني فـي الـشركات      

  30 3.633 المجموع المساهمة العامة

4.486 
 

0.011 
 

 0.646 3 1.938 بين المجموعات

  الثالث 0.103 27 2.782 داخل المجموعات
توفر القدرات المالية والفنيـة     
القائمة في الشركات المساهمة    

  30 4.720 المجموع العامة

6.271 
 

0.002 
 

 0.498 3 1.495 بين المجموعات
 0.063 27 1.689 داخل المجموعات

  
 ]��Z ا�!�ور

  30 3.184 المجموع

7.964 
 

0.001 
 

  ٢,٩٦ تساوي ٠,٠٥ومستوى داللة " ٢٧، ٣" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  
  
  
  

  )٢٥(جدول رقم 
  اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات يعزى لسنوات الخبرة

  الفرق  المحور
 ٥اقل من 
  سنوات

١٠-٥ 
  سنوات

٢٠-١١ 
  سنة

أكثر من 
   سنة٢٠

0.556-    سنوات٥اقل من 
* 

-0.231 -0.024 

0.556   سنوات١٠- ٥
* 

 0.324 0.532 

 0.208  0.324- 0.231   سنة٢٠-١١

ق المراجعة الداخلية مقومات تطبي
  في الشركات المساهمة العامة

  0.208- 0.532- 0.024   سنة٢٠أكثر من 

0.494-    سنوات٥اقل من 
* 

-0.167 -0.040 

0.494   سنوات١٠- ٥
* 

 0.328 0.454 

 0.126  0.328- 0.167   سنة٢٠-١١

التزام المراجع الداخلي بمعايير 
األداء المهني في الشركات 

   سنة٢٠أكثر من   عامةالمساهمة ال
0.040 -0.454 -0.126  

0.675-    سنوات٥اقل من 
* 

-0.254 -0.170 

0.675  سنوات ١٠- ٥
* 

 0.421 0.505 

 0.084  0.421- 0.254   سنة٢٠-١١

توفر القدرات المالية والفنية 
القائمة في الشركات المساهمة 

   سنة٢٠أكثر من   العامة
0.170 -0.505 -0.084  

0.565-    سنوات٥اقل من 
* 

-0.210 -0.076 

0.565   سنوات١٠- ٥
* 

 0.355 0.490 

 0.135  0.355- 0.210   سنة٢٠-١١
  جميع المحاور

  0.135- 0.490- 0.076   سنة٢٠أكثر من 

  



 - ١١٣ -

  :النتائج ٥/٥

  : من خالل استعراض ومناقشة التحليالت النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة تظهر النتائج التالية

أن إدارة المراجعة تحرص على دراسة وتقويم النظـام المحاسـبي المـستخدم ومـدى                •

 .مالءمته لتنفيذ العمليات التشغيلية

اعلـة للكـشف عـن مـواطن        أن إدارة المراجعة الداخلية تطبق أساليب ووسائل فنية ف         •

 .القصور والضعف في األداء المالي

 .التزام المرجعيين الداخليين بمعايير األداء المهني في مواجهة ظاهرة الفساد •

توفر القدرات المالية والفنية في الشركات المساهمة العامة في مواجهة ظـاهرة الفـساد               •

 .المالي

مساهمة العامة في قطاع غزة بدرجـة        أهمية المراجعة الداخلية في الشركات ال      ضانخفا •

 .كبيرة

ارتفاع تكاليف تطبيق معايير األداء المهني يحول بدرجة كبيرة دون تطبقها في الشركات              •

 .المساهمة العامة في قطاع غزة

عدم المعرفة الكاملة بمعايير األداء المهني لدى المراجعيين الـداخليين فـي الـشركات               •

 .المساهمة العامة في قطاع غزة

 .لة اإلدراك ألهمية معايير األداء المهني في الشركات المساهمة العامة في قطاع غزةق •
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 :التوصيات ٥/٦

ضرورة تنظيم شئون مهنة المراجعة الداخلية، بإنشاء الجمعية المهنية الرسمية المسئولة             •

لـك  عن ذلك، مع ضرورة قيام الجمعية المهنية للمراجعة الداخلية بتنظيم آليات مزاولة ت            

المهنة، مع عدم السماح ألحد بمزاولة المهنة إال بعد حصوله على رخصة لممارسة هذه              

 . المهنة

ضرورة االستمرار بتدريب المراجعيين الـداخليين مـن خـالل النـدوات وحـضور               •

 . المؤتمرات لمواكبة التطورات الحديثة للمراجعة الداخلية

لي ليتناسـب مـع المهـام       ضرورة قيام الشركات بتوسيع صـالحية المراجـع الـداخ          •

 . الملقاة على عاتقهتوالمسؤوليا

ضرورة أن تحظى المراجعة الداخلية بأهمية كبيرة في الشركات المساهمة العامـة فـي               •

 .قطاع غزة

ضرورة تخفيض تكاليف تطبيق معايير األداء المهني لكي يتم تطبيقها لمواجهة ظـاهرة              •

 .الفساد المالي

 . الداخليين المعرفة الكاملة لمعايير األداء المهنيضرورة أن يكون لدى المراجعيين •

 . ضرورة أن تدرك الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة أهمية معايير األداء المهني •
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  المراجع
  :المراجع العربية/ أوالً

  القران الكريم

   .١٩٨٧، "الكفايةالمراقبة الداخلية أسلوب تحقيق الرقابة الوقائية وتنمية " الجزار، محمد، -١

 كلية التجـارة    "طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية كأداة في خدمة المشروع       " الرملي، محمد،    -٢

   . ١٩٨٦بسوهاج، جامعة أسيوط ، 

االتجاهات الحديثـة فـي الرقابـة       "  السوافيري، فتحي، محمد، سمير، مصطفى، محمود،        -٣

   . ٢٠٠٢ندرية،  ، دار الجامعة الجديدة، اإلسك"والمراجع الداخلية 

 الرقابـة " رزق الـسوافيري، فتحـي   و إسـماعيل  جمعة،إبراهيم و سمير  الصبان، محمد-٤

  .١٩٩٦، اإلسكندرية ، الجامعية ،الدار"تطبيقي نظري مدخل-الداخلية والمراجعة

الجزئـي   المـستوى  على : الداخلية والمراجعة الرقابة" محمد، سرايا الفتاح، عبد  الصحن-٥

  .١٩٩٥، القاهرة التوني، عةمطب ،"والكلي

تطور المراجعة الداخلية بين  النظرية و الممارسة العملية فـي           " العبادى، مصطفى راشد     -٦

"  دراسـة ميدانيـة  –ضوء التحديات االقتصادية و االجتماعية التي تواجه الوحدات االقتصادية     

 القـاهرة، العـدد األول،   المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة ـ جامعة عين شمس، 

  .١٩٩٩يناير 

مدى تطبيق معايير التطبيق الداخلي     "العمري، أحمد محمد، وعبد الغنى، فضل عبد الفتاح           -٧

المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد الثـاني،        " المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية     

  .٢٠٠٦العدد الثالث، 
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االتجاهـات   تحديـد  فـي  وأهميتهـا  الداخلية للمراجعة الحديثة اتاالتجاه "أيمن،  الغباري-٨

الـسادس   العـدد  القـاهرة،  جامعة التجارة، كلية والتأمين، واإلدارة المحاسبة مجلة ،"المستقبلية

  ٢٠٠٠، والخمسون

نحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنشاط مضيف         "الكاشف، محمود يوسف     -٩

 العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة ـ جامعة عين شمس، القـاهرة، العـدد     المجلة"للقيمة

  ٢٠٠٠الرابع، أكتوبر 

 المـالي  األداء ضبط في الداخلي التدقيق وظيفة دور " ،( 2007 ) سعيد يوسف  المدلل،-١٠

 سـوق فلـسطين   فـي  المدرجة العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة – واإلداري
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  )٢( رقم إستبانة
  

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  يضاحاتاإل  م
موافق غير 

  بشدة
  ـ:الفرضية األولى 

 مقوماتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين       تال  " 
  ظـاهرة  تطبيق المراجعة الداخلية وبين مواجهة    

  .الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة 

          

تطبق إدارة المراجعة الداخليـة أسـاليب         .١
 فنية فاعلة للكشف عـن مـواطن        ووسائل

  .القصور والضعف في األداء المالي

          

تحرص إدارة لمراجعة الداخلية على رفع        .٢
كفاءة العاملين فيهـا مـن خـالل عقـد          
المؤتمرات والندوات لمواجهـة ظـاهرة      

  .الفساد المالي

          

 تحرص إدارة المراجعة الداخليـة علـى        .٣
لمـستخدم  دراسة وتقويم النظام المحاسبي ا    

ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات المالية بدقة      
  . في مواجهة ظاهرة الفساد الماليوكفاءة

          

تقوم إدارة المراجعـة الداخليـة بتـدريب          .٤
المراجعين الداخليين بشكل مستمر لزيـادة      
المعرفة العلمية في مواجهة ظاهرة الفساد      

  .المالي

          

قـويم  بتتقوم إدارة المراجعـة الداخليـة         .٥
، وعمـل   المخاطر التي تواجه المـشروع    

التقارير المالئمة إلمداد اإلدارة بها والتي      
لمواجهة تساهم بإصدار القرارات الرشيدة     

  .ظاهرة الفساد المالي

          

التأكد مـن   ب إدارة المراجعة الداخلية     تقوم  .٦
مصداقية التقارير المالية عن طريق مدى      

ية المتعلقـة   كفاية وفاعلية الضوابط الرقاب   
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بالنظام المحاسبي للمحافظة على األصول     
والسجالت المحاسبي التي يعتمد عليها عند      

  .إعداد القوائم المالية والتقارير المالية 
التأكد مـن   ب إدارة المراجعة الداخلية     تقوم  .٧

االلتزام واالنضباط وفقاً للقوانين واألنظمة     
ع واإلجراءات المعمول بها داخل المشرو    

.  

          

 في قطـاع غـزة      المراجع الداخلي يعتمد    .٨
على استخدام التقنيات الحديثة في مراجعة      
الحسابات لتقديم خدمات ذات جودة عاليـة       

  .للعميل

          

 المراجعـة الداخليـة بتركيـز       إدارة تقوم  .٩
جهودها على هدف تدعيم وتقوية منظومة      
الرقابة على الشركة المساهمة والتنـسيق      

ن المراجع الخـارجي ومجلـس      بين كل م  
  .اإلدارة

          

فـي   العامـل  يمتلك المراجـع الـداخلي      .١٠
 كم من المعرفة    الشركات المساهمة العامة  
مجاالت المحاسبة  المهنية المتخصصة في    

 القدرة على استخدام تلك     والمراجعة ولديه 
المعرفة في شتى المواقف التي يتعـرض       

نـي  لها مما يؤدي إلى جـودة األداء المه       
    في مواجهة ظاهرة الفساد الماليلخدماتهم

          

يقوم المراجع الـداخلي بتـدقيق النظـام          .١١
المحاسبي ونظام الضبط الـداخلي الـذين       

  .وضعتهما اإلدارة 

          

 الداخلي بوضع خطـط  المراجعةيقوم قسم     .١٢
تدقيق تعتمد على درجة المخاطر المتوقعة      

  .دقيقفي تحديد أولويات أنشطة دائرة الت     
الداخلي باالتساق مـع األهـداف العامـة        

  .للشركة المساهمة 
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  ـ:الفرضية الثانية 
 التـزام   بينال توجد عالقة ذات داللة إحصائية       " 

المراجع الداخلي بمعايير األداء المهنـي وبـين        
مواجهة ظاهرة الفساد المـالي فـي الـشركات         

  "المساهمة العامة 

          

 المعرفـة الكافيـة     خليالمدقق الدا يمتلك    .١٣
بمعايير األداء المهني الصادر عن معهـد       

  .المدققين الداخليين 

          

يمثل استقالل أعـضاء إدارة المراجعـة         .١٤
الداخلية واحداً من أهم أركان نجاح مهنـة        
المراجعة الداخليـة فـي سـبيل قيامهـا         
بمواجهة ظاهرة الفساد المالي بالـشركات      

  .المساهمة العامة 

          

 الداخلي بتنفيذ أحكام القانون      المراجع يلتزم  .١٥
والكشف عن كل ما يخـالف التـشريعات        

  .هنةوالقوانين ويسيء للم

          

 الداخلي بتـدقيق التكـاليف      المراجعيقوم    .١٦
  .الحقيقية ومقارنتها بالتكاليف المعيارية

          

خلي بتـدقيق ومراقبـة      الدا المراجعيقوم    .١٧
  .جودة اإلنتاج

          

 الداخلي بكشف واإلفـصاح     لمراجعيقوم ا   .١٨
عن االنحرافات التـي حـدثت واقتـراح        

يح األوضاع  الحلول التي تؤدي إلى تصح    
  .مستقبالً

          

  الداخلي برفع تقريـر عـن      المراجعيقوم    .١٩
  .سوء استخدام الموارد والتسهيالت

          

تمتع المراجع الداخلي بالنزاهة واالستقامة     ي  .٢٠
  .اجباته ومسئولياتهعند قيامه بو

          

            .يلتزم المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة  .٢١
 الداخلي قادر على إبـداء أعلـى        المراجع  .٢٢

درجات الموضوعية في عمله، وال يخضع      
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  .لتأثير مصالحة الشخصية
لموقـع  اكتسب إدارة المراجعة الداخليـة      ت  .٢٣

التنظيمي المناسب الـذي يتـيح لهـا أداء      
سئولياتها المهنيــة باســتقالل وحيــاد مــ
  .موضوعيةو

          

يتضمن عمل إدارة المراجعـة الداخليـة         .٢٤
قــق مــن الدقــة الحــسابية الحــالي التح
، ومراجعة كشوف الرواتـب     والمستندات

واألجور والتأكد من التصديق على تلـك       
  .المستندات من األشخاص المفوضين بذلك

          

التحقق مـن   باخلية   إدارة المراجعة الد   تقوم  .٢٥
ملكية المشروع لألصول المختلفة وتوافر     
الحماية الكافية لها خـشية مـن الـسرقة         

  .واالختالس وسوء االستخدام

          

 أهمية المراجعـة الداخليـة فـي        تنخفض  .٢٦
  .الشركات المساهمة العامة في فلسطين

          

يستطيع المدقق الداخلي إيصال رأيه بدون        .٢٧
التدقيق أو مجلس اإلدارة    عوائق إلى لجنة    

حين يكتشف مخاطر تؤثر علـى تحقيـق        
  .األهداف

          

ارتفاع تكاليف تطبيق معايير األداء المهني        .٢٨
 يؤدى إلـى    في الشركات المساهمة العامة   

عدم تطبيقها في مواجهة ظـاهرة الفـساد        
  .المالي

          

 بتنفيذ أحكام القانون     المراجع الداخلي  يلتزم  .٢٩
 كل ما يخـالف التـشريعات       والكشف عن 

  .والقوانين ويسيء للمهنة

          

يقوم قسم التدقيق الداخلي بترتيب المخاطر        .٣٠
  حسب درجة الخطورة وأوليات مواجهاتها 

          

يوجد إلزام قانوني بتطبيق معـايير األداء         .٣١
 فـي الـشركات     المهني للمراجعة الداخلية  

          



 - ١٢٧ -

  .المساهمة العامة
كاف ألهميـة معـايير األداء    وجد إدراك   ي  .٣٢

المهني في الشركات المساهمة العامة فـي       
  .فلسطين

          

  ـ:الثالثةالفرضية   
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية حول       " 

توفر القدرات المالية والفنية القائمة وبين      
مواجهة ظـاهرة الفـساد المـالي فـي         

  "الشركات المساهمة العامة 

          

ـ     .٣٣ داخلي بتطبيـق معـايير     يقوم المراجع ال
األداء المهني التي تـساعده فـي كـشف         

  . الفساد المالي الموجود في الشركة

          

يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخلية        .٣٤
المؤهالت والخبرات في ميادين المعرفـة      

تصاد ، العلوم الماليـة،     كالمحاسبة ، واالق  
 وأيـضا مجــاالت  ون،، القــاناإلحـصاء 

االرتبـاط بطبيعـة نـشاط      المعرفة ذات   
  .المشروع 

          

يقوم المراجع ببذل العناية المهنية الواجبة        .٣٥
  .وتوخي بذلك الحذر والمهارة في عمله

          

يتوافر في أعضاء إدارة المراجعة الداخلية        .٣٦
المعرفة والمهارات والخبرة واالنـضباط     

  . الالزم لممارسة مهنة المراجعة الداخلية

          

 الداخلي القدرة على تمييز     المراجعتلك  يم  .٣٧
ريف فـي   مؤشرات الغش والتالعب والتح   

  . السجالت والقوائم المالية

          

 الـداخلي بالمهـارات     المراجعيتم تزويد     .٣٨
يـد  والخبرات المطلوبة والقادرة على تحد    

  . ومراقبة وقياس وإدارة المخاطر

          

ائم يتم استخدام األساليب الحديثة مثل قـو        .٣٩
ــابالت  ــل والمق ــتبيان وورش العم االس

          



 - ١٢٨ -

 تحديـد   الشخصية جميعها أو أي منها في     
  . المخاطر المحيطة بالمنظمة

خلي قدرة على التعامل    يمتلك المراجع الدا    .٤٠
   .مع الحاسوب

          

يمتلك المراجع الداخلي الخبـرة الواسـعة         .٤١
بمواضيع االقتصاد والـضرائب والماليـة      

  . والقانون

          

 فـي الـشركات     يقوم المراجع الـداخلي     .٤٢
 العامة بقطـاع غـزة بتحـديث        المساهمة
 المهنية والعلمية مما يـساهم فـي        معرفته

 في  زيادة كفاءة أداء مهام عملية المراجعة     
  . مواجهة ظاهرة الفساد المالي

          

يسعى المراجع الـداخلي إلـى تحـسين          .٤٣
 بالتـدريب   وتطوير قدراته فـي المنـشأة     

تعليم المهني المستمر للحـصول علـى       وال
الخبرات الالزمة ألداء عملية المراجعـة      

 لمواجهـة ظـاهرة الفـساد       بجودة عالية 
  . المالي

          

يسعى المراجع الـداخلي إلـى تحـسين          .٤٤
وتطوير قدراته في المنشأة بالحصول على      
مؤهالت علمية عالية في مهنة المحاسـبة       

   .والمراجعة

          

شركات المساهمة العامـة فـي      تستخدم ال   .٤٥
قطاع غزة استراتيجية التخـصص فـي       
صناعة عميل المراجعة لتحسين القـدرات      

  . المهنية وزيادة كفاءة األداء المهني

          

تقوم الشركات المساهمة العامـة بقطـاع         .٤٦
غزة بوضع نظم وبـرامج لتطـوير أداء        
المراجعين العاملين لدينها بشكل مـستمر      

قاء بمـستوى جـودة أداء      للمساهمة باالرت 
  . عملية المراجعة 
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  )٢(ملحق رقم 

  ساتذة المحكمينقائمة بأسماء األ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  الرقم

  اإلسالمية الجامعة  تدريس هيئة عضو  يوسف جربوع. د.أ  .١

نائب رئيس الجامعة   سالم حلس. د.أ  .٢

  للشئون اإلدارية

  اإلسالمية الجامعة

مساعد نائب رئيس   على شاهين. د  .٣

  الجامعة للشئون اإلدارية

  اإلسالمية الجامعة

  اإلسالمية الجامعة  تدريس هيئة عضو  عصام البحيصى. د  .٤

  اإلسالمية الجامعة  رئيس قسم المحاسبة  حمدي زعرب. د  .٥

  اإلسالمية الجامعة  تدريس هيئة عضو  ماهر درغام. د  .٦

  اإلسالمية الجامعة  تدريس هيئة عضو  نافذ بركات. د  .٧



 - ١٣٠ -

  )٣(ملحق رقم 
  
 

أسماء الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع غزة وفقاً لما جاء في دليل وزارة 
 االقتصاد الفلسطيني

  

 
 

  م
  اسم الشركة

عدد المراجعين 
 ومدراء التدقيق

 ٣ المحدودةشركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة   ١
 ١ بنك القدس للتنمية واالستثمار م ع م  ٢
 ٢ م.ع.شركة فلسطين لالستثمار العقاري م  ٣
 ٢ م.ع. للتأمين ماألهليةشركة المجموعة   ٤
 ١ م غزة٠ع٠شركة فلسطين للتأمين م  ٥
 ١ م.ع.شركة ترست العالمية للتأمين م  ٦
 ٢ م٠ع٠الشركة الوطنية للكهرباء م  ٧
 ٢ م.ع.شركة كهرباء فلسطين م  ٨
 ٢ الشركة الفلسطينية للكهرباء  المساهمة العامة المحدودة  ٩
 ١  للتمويل واالستثمار م ع ماألمينشركة   ١٠
 ٣  الفلسطيني للتنمية والتمويل المساهمة العامة المحدودةاإلسالميشركة البنك   ١١
 ال يوجد  الجنوبية المحدودةوالقرىشركة سيارات غزة   ١٢

 ٢  ومستحضرات التجميلاألدوية لصناعة األوسطشركة معامل الشرق   ١٣
 ٧ بنك فلسطين المحدود م ع م  ١٤
 ٢  واالستثمار م ع ملألعماراالتحاد   ١٥
 ٢  اإلسالميالوطنينك الب  ١٦
 ١   للتأمينمشركة الملتز  ١٧
 ١ شركة اعمار فلسطين لالستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة  ١٨


