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 الملخص
العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية 

 غزة الفلسطينية العاملة في قطاع

على العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي الصادرة عن  التعرف إلى الدراسة هدفت
العاملة في قطاع الوزارات والمؤسسات الحكومية  الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في وحدات
لتحسين جودة تقارير  تلك المؤسسات على الخطوات المتبعة من قبل وكذلك التعرف غزة.

 التدقيق الداخلي.

 ،الثانويةو  األولية البيانات على الدارسة اعتمدت فقد فرضياتها واختبار الدراسة أهداف ولتحقيق
وأهدافها، وقد اشتملت عينة الدراسة على  الدارسة موضوع مع تتناسب استبانة صممتحيث 
( 79) عددمؤسسة، حيث تم توزيع  03المؤسسات الحكومية والبالغ عددها الوزارات و كافة 

الوزارات بالعاملين في أقسام التدقيق الداخلي ووحدات الرقابة الداخلية كافة استبانة على 
 نسبته ما أي استبانة (93) عدد استرداد وتم تلف مستوياتهممؤسسات الحكومية على مخالو 

 حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ،% 8.597

ن العاملين في وحدات الرقابة الداخلية إ :هاأهم النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد
والتدريب المناسب وهي عوامل مؤثرة  اءة المهنيةالخبرة العملية والكفو  العلمي،التأهيل يتمتعون ب
العليا بنتائج  دارةيوجد اهتمام من قبل اإل الصادرة، وكذلكتقارير التدقيق الداخلي  في جودة

 .استقاللية قسم التدقيق الداخليوتوصيات تقارير التدقيق الداخلي و 

قابة الداخلية غير تفعيل وحدات الر  ضرورة :هاأهم التوصيات من عدد الدراسة قدمت وقد
 الشهادات تشجيع المدققين الداخليين على نيل وضرورةالحكومية،  المؤسسات في المفعلة

 موازنة خاصة بالدورات التدريبية توفيرباإلضافة لضرورة  المتخصصة، العلمية والمهنية
 في ياجاتهماحت يخدم بما واإلدارية والفنية المجاالت المالية في الداخليين للمراجعين المتخصصة

لما له الحكومية،  والمؤسسات الوزارات داخل الرقابي العمل يةأهمب الوعي نشرالعمل، وكذلك 
 .األداء تحسينمن دور في 



 ت
 

Abstract 

Factors affecting the quality of internal audit reports in Palestinian 

ministries and government institutions working in Gaza Strip 

This study aimed at identifying the factors affecting the quality of 

internal audit report prepared by internal control and internal audit units 

in the governmental institutions and ministries operating in Gaza Strip, 

as well as determining the steps followed by those institutions to 

improve the quality of internal audit reports. 

To achieve the objectives of the study and test the hypotheses, the study 

depended on the primary and secondary data. A questionnaire has been 

designed to suit the subject and objectives of the study. The sample was 

all governmental institutions which amount to 30 institutions. (97) 

questionnaires were distributed to all employees in the internal control 

units at all levels, of which (93) questionnaires have been received 

representing a net response rate of 94%. The study depended on the 

descriptive statistical analysis approach. 

The study found a number of results among which the most important is 

that employees in the internal control units have scientific qualification, 

practical experience, professional competence and appropriate training 

which are considered as an influential factors in the quality of internal 

audit reports, as well as the existence of the top management interest in 

the internal audit report results and recommendations in addition to the 

independence of the internal audit units. 

The study also revealed a number of recommendations including the 

need to activate the inactive internal control units in governmental 

institutions, in addition to the need to encourage the internal auditors to 

gain scientific and specialized professional certificates, as well as the 

need to put a special budget for training courses specialized in the 

financial, administrative and technical fields to serve their needs at work. 

Finally, it is recommended to raise the awareness of the importance of 

the control function within the governmental institutions and ministries 

in order to improve their performance. 
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 اإلهداء
 

 بال مقابلغرة جبيني من أحمل اسمه بكل فخر من أهداني السعادة  إلى
 أبي الغالي

 

التي ال أرى األمل الغالية  إلىالشمعة التي أنارت دربي، وركع العطاء أمام قدميها  إلى
  ال من عينيهاإ

 أمي الحنونة
 تاج رأسي من كان معي بكل حركاتي وسكناتي، من شاركني انشغالي إلى

 وجي العزيزز 
 

 الروح التي فارقتني وقد سكنت روحي من تمنت حضور مناقشتي إلى

 جدتي الحبيبة
 

 النفوس البريئة أطفالي من أرى في ضحكاتهما جمال الحياة إلى

 شام ومحمد
 

 القلوب الرقيقة رياحين حياتي إلى

 إخوتي وأخواتي الغوالي
 

 يلالذين كان لهم معي الصنيع الجميل والمعروف الجز  إلى

 عائلة زوجي الطيبين
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 شكر وتقدير
 السماوات ءال بطاعتك، اللهم لك الحمد ملإإلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار 

صاحب الفضل والمنة.  وأخيراا  ما شئت من شيء بعد. فلله الشكر أوالا  ءاألرض ومل ءومل
سلين عليه أفضل الصالة والشكر لمن أضاء دربنا بهداه سيدنا محمد أشرف األنبياء والمر 

 والتسليم.

تمام إ الذي قيض لي من عباده األخيار وذوي الفضل واالعتبار ليعينوني على هللاأحمد 
 األستاذ الدكتور حمدي شحدة زعربأستاذي  إلىيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان يط رسالتي،

سديدة من مالحظات ومعاونته الصادقة وتوجيهاته ال، لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة
رشادات قي    مة كان لها األثر إلنجاز الرسالة على أكمل وجه.وا 

أستاذ المحاسبة المشارك ورئيس قسم  ماهر موسى درغامالدكتور  إلىكما أتقدم بعظيم التقدير 
لىو المحاسبة بالجامعة اإلسالمية،  أستاذ المحاسبة المساعد  محمد ساير األعرج الدكتور ا 

 على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة فأعظما قيمتها. بجامعة األقصى،

الذي تفاني في مساعدتي في  حجوالمهندس عبد السالم كما أتقدم بجزيل الشكر لزوجي 
 مختلف مراحل رسالتي وخاصة في االستبانة واإلخراج النهائي للرسالة.

لجامعتي العظيمة وكل من أتقدم بعظيم االمتنان ألفراد عائلتي وأصدقائي وزمالئي في العمل و و 
 .هللا عني خيراا  أهممعروفا ولو بالدعاء. فجز  لي  إأسدى 

 زلتي يغفر وأن الكريم، لوجهه خالصا العمل هذا يتقبل أن القدير العلي هللا أسأل الختام وفي
 نفسي فمن خطأ من فيه كان وما وتوفيقه، هللا فمن صوابمن  فيه كان فما ويقبل عثرتي،

 .والشيطان
 التوفيق ولي وهللا



 ح
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           المقدمة: 1.1
على صحة  يعتمدرشيد صدار قرار إار من إن الهدف من التدقيق عموما هو تمكين صانع القر 

 يتم حيث الرقابة هيكل في التركيز بؤرةية التدقيق الداخلي لكونه أهموتكمن  البيانات المتاحة،
 البيانات سالمة من التأكد في األخرى  الرقابية اإلجراءات وفعاليةكفاءة  وتقييم فحص خالله من

 .(.، ص 2007ل، المدل) اإلدارية تزام بالسياساتاالل وتشجيع لألصول المادية الحمايةو  المالية
زيادة الطلب  إلىأدى  مما عملياتها،وحيث أن البيئة الحكومية تمر بتحديات أدت لتعقد 

ويعد التدقيق الداخلي أحد  الرقابة،ليات آعلى  والتوقعات من قبل المجتمع والحكومة والبرلمان
 Australian National)ومهامهته ايام بمسئولياالليات المتاحة أمام القطاع الحكومي للق أهم

Audit Office, 2012, p. 1). 

تلعب دوراا مهماا وحيوياا في حياة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية  وبما أن الوزرات الخدمية
المواطنين، من خالل تقديم الخدمات للمواطنين لرفع مستوى الحياة المعيشية من تطـوير 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كان البد من القاء الضوء علـى مدى للنـواحي الخدماتية و 
، بما يحقـق العاملة في قطاع غزة المؤسسات الحكومية جودة تقارير التدقيق الداخلي في

على تحقيق أهدافها من خالل  دارةاألهـداف الماليـة واإلداريـة المرجوة منها باإلضافة لمساعدة اإل
 منهج واضح ومحدد.

نفاق الحكومي لتوجيه المال العام نحو تحقيق أهداف انت الحاجة ماسة لضبط األداء واإلوقد ك
الحاجة لوضع ضوابط للحد من  زادتوبسبب تزايد دور الحكومة في تقديم الخدمات  ،الدولة

ص  ،314. ،)العبادي الداخلية الرقابة نظام تشكل بمجموعها الضوابط هدر الموارد وهذه
264). 

للمستوى  اا مقياس أيضاا عملها و ه الثقة في فائالتدقيق بالنسبة للوزارات إلض يةأهماءت وقد ج
التعرف على العوامل المؤثرة في جودة  الدراسة هذه خالل نحاول لذاالمهني المطلوب منها. 

تفعيل دور قسم التدقيق الداخلي في  في ساهمت بتوصيات تقارير التدقيق الداخلي بهدف الخروج
دمي للقيام بدوره بكفاءة لتحفز كل الطاقات للنهوض باألداء الوزاري الخ ت الحكوميةالمؤسسا
 وتعزيز االستغالل األمثل للموارد. وفعالية،
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 مشكلة الدراسة: 2.1

والمؤسسات  أدت الزيادة والتوسع في األعمال والمشاريع والخدمات التـي تقدمها الوزارات
العمليات اإلدارية والمالية في هذه  زيادة وتنوع إلىالت في كافة المجا الحكومية الفلسطينية

على مراقبة األنظمة  جودة تعملتقارير تدقيق داخلي ذات  إلىالوزارات، لـذلك برزت الحاجة 
وتضمن تنفيذ التعليمات  استغالالا أمثالا  تسـاعد على استغالل الموارد المتاحةو اإلدارية والمالية 

 مالية المقررة.وفق السياسات اإلدارية وال

المجتمع أفراد التدقيق الحكومي في الوقت الحالي عدة انتقادات من قبل  عمليةتواجه لما  ونظراا 
خاصة في الدول النامية بسبب ضعف وتهاون مكافحتها  المحلي والمنظمات غير الحكومية

تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن وعليه ، (5..ص  ،311.ألشكال الفساد )جمعة، 
 السؤال الرئيس التالي: 

والمؤسسات الحكومية  الوزاراتما العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في 
 غزة؟العاملة في قطاع  الفلسطينية

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية: 

في  جودة تقارير التدقيق الداخليو التأهيل العلمي لمعد التقرير  وجود عالقة بينما مدى  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

جودة تقارير التدقيق الداخلي في و الخبرة العملية لمعد التقرير  وجود عالقة بينما مدى  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

الوزارات قارير التدقيق الداخلي في جودة تو التدريب لمعد التقرير  وجود عالقة بينمدى ما  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

جودة تقارير التدقيق الداخلي في و استقاللية قسم التدقيق الداخلي  وجود عالقة بينمدى ما  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية الوزارات

الوزارات جودة تقارير التدقيق الداخلي في و العليا  دارةم اإلاهتما وجود عالقة بينمدى ما  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية
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الوزارات جودة تقارير التدقيق الداخلي في و عملية التدقيق  تخطيط وجود عالقة بينمدى ما  -
 ؟العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

جودة تقارير التدقيق الداخلي في و  الكفاءة المهنية لمعد التقرير القة بينوجود عمدى ما  -
 العاملة في قطاع غزة؟ والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

 أهداف الدراسة:  3.1

 التعرف على العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في إلىتهدف هذه الدراسة 
، ويتفرع مـن هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية لفلسطينيةمية اوالمؤسسات الحكو  الوزارات
 التالية: 

العاملة  المؤسسات الحكوميةو  الوزاراتفي التعرف على مدى جودة تقارير التدقيق الداخلي  -
 .في قطاع غزة

 لتطـوير جودة تقارير التدقيق الداخلي. الوزارات  إدارةالخطوات المتبعة من قبل  بيان -

 المعوقات التي تواجه المدقق الداخلي أثناء تنفيذه ألعمال الرقابة الداخلية. علىالوقوف  -

 ية الدراسة: أهم 4.1

الداخلية وبالتالي تزويد متخذي القرار  عداد التقاريرإ تسلط الدراسة الضوء على وظيفة  -
 بآليـات سليمة وواضحة لتحسين جودة هذه التقارير. 

ستفادة من الدراسة بحيث تلقي الضوء على من االتمكن الوزارات والمؤسسات الحكومية  -
الصادرة عن وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي فيها الضعف والقصور في جودة التقارير أوجه 

 ز الجوانب اإليجابية فيها.يتعز و 

ال والحفاظ على الموارد المال العام استخدام وترشيد الوزارات الدراسة في ارتقاء أداء  ساهمت -
 من أزمة مالية وعجـز مـالي خانق. تعاني وزاراتأن السيما 

واقع التدقيق الداخلي في الوزارات وقدرتـه علـى القيام بمهامه بكفاءة  فيتبحث الدراسة  -
 وفعالية.
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  فرضيات الدراسة: 5.1

وجودة  بين التأهيل العلمي لمعد التقرير إحصائية داللة ذات عالقة توجد :األولى الفرضية
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في  الداخليتقارير التدقيق 

وجودة  العملية لمعد التقرير الخبرة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجدالثانية:  الفرضية
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في  تقارير التدقيق الداخلي

 التدريب وجودة تقارير التدقيق الداخلي بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد :الثالثة الفرضية
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في 

وجودة استقاللية قسم التدقيق الداخلي  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد الرابعة: الفرضية
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في  تقارير التدقيق الداخلي

العليا وجودة تقارير  دارةاهتمام اإل بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد الفرضية الخامسة:
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في  التدقيق الداخلي

بين تخطيط عملية التدقيق وبين جودة  ةائيإحص داللة ذات عالقة توجد :السادسة الفرضية
 .العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات في  تقارير التدقيق الداخلي

التقرير وبين  المهنية لمعدبين الكفاءة  إحصائية داللة ذات عالقة توجد :السابعة الفرضية
العاملة في قطاع  ات الحكومية الفلسطينيةوالمؤسسفي الوزارات  جودة تقارير التدقيق الداخلي

 غزة.
 

 متغيرات الدراسة:6.1 

والذي يمكن قياسه من خالل مجال  التدقيق الداخليجودة تقارير  المتغير التابع: 1.6.1
 .خصائص التقرير

 المتغيرات المستقلة: 2.6.1 

التأكيد على الجودة نشرات  أشار المعهد فيفقد  ،وفقا لما حددته المعايير والتوصيات المهنية
الذي متابعة التطوير المهني العوامل الشخصية وخاصة عدد من ضرورة أن يتمتع المدقق ب إلى

، وبناء على (13. ص، 311.، )زريقاتالتدقيق التحسين المستمر في ممارسات  إلىسيؤدي 
دد ( والتي حددت عناصر الجودة في عملية التدقيق في ع.31.ما جاء في )دراسة التميمي،

 من العوامل والتي شملت ما يلي:
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 التأهيل العلمي لمعد التقرير -

 لمعد التقريرالخبرة العملية  -

 لمعد التقريرالتدريب  -

 قسم التدقيق الداخلياستقاللية  -

 العليا دارةاهتمام اإل -

 عملية التدقيق تخطيط -

 الكفاءة المهنية -

 حدود الدراسة: 7.1

 تحددت الدراسة بالحدود التالية:

ووحدات الرقابة  التدقيق الداخلي أقسامالعاملين في تقتصر هذه الدراسة على  بشرية:الحدود ال
 على مختلف مستوياتهم. الداخلية

قطاع  فيالعاملة الحكومية المؤسسات الوزارات و جميع تناولت هذه الدراسة  الحدود المكانية:
 مؤسسة حكومية. 03وعددها  غزة فقط

 .م2015عام في نهاية  لدراسةتم تطبيق هذه ا :الحدود الزمانية
 

 الدراسات السابقة:  8.1
 

 الدراسات العربية: 1.8.1
 إدارة من بالحد الداخلي التدقيق جودة عالقة" بعنوان: ،(2014. دراسة )المباشر، 1

 .األرباح"

التعرف على العناصر المرتبطة بجودة التدقيق الداخلي في الشركات المدرجة  إلىهدفت الدراسة 
فلسطين لألوراق المالية والخروج بتوصيات تدفع باتجاه تعزيز جودة التدقيق الداخلي  ةبورصفي 

 فلسطين،األرباح في الشركات المدرجة في بورصة  إدارةبما يضمن أكبر حد من ممارسات 
الحصر  أسلوب على واعُتمد التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم فقد الدراسة أهداف ولتحقيق
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 على الدراسة واعتمدت شركة، (49) من والمكون  الدراسة مجتمع أفراد عدد لقلة نظراا  الشامل؛
 في تلك الشركات. الداخلي التدقيق أقسام ورؤساء دوائر مدراء وزعت على استبانة

فلسطين لألوراق  بورصةن وظيفة التدقيق الداخلي في إ :الدراسةا إليهالتي توصلت نتائج ومن ال
وكذلك توفر عامل  ث أن تلك الشركات تهتم بتدريب المدققين الداخليينحيالمالية تتمتع بالجودة 

 .االستقاللية والموضوعية لديهم

بضرورة االستمرار في دعم وظيفة  فلسطين بورصةوقد أوصت الدراسة الشركات المدرجة في 
 .والموارد المالية الالزمةالتدقيق الداخلي ورفدها بالكادر البشري 

ة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط ساهمبعنوان: "مدى م ،(2013دراسة )الخيسي،  2.
 .األداء المالي واالداري في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة"

التعرف على مدى تبني معايير واضحة لوظيفة التدقيق الداخلي وتحديد تأثير  إلىهدفت الدراسة 
ري في هيئات الحكم المحلي بقطاع الكفاءة العلمية والعملية ودوره في ضبط األداء المالي واالدا

غزة وما هو تأثير وجود قسم التدقيق الداخلي على جودة المخرجات وكذلك اظهار نتائج نجاح 
ق وظيفة التدقيق الداخلي في ظل وجود المعايير العلمية والخبرة التنظيمية لممارسة مهنة التدقي

( استبانة تم 50الشخصية وكذلك ) اسلوب المقابلةت الدراسة الداخلي بقطاع غزة. وقد استخدم
 توزيعها على المدققين الداخليين العامليين بهيئات الحكم المحلي.

استقاللية لوظيفة التدقيق الداخلي وأنها تتأثر ا الدراسة أن هناك إليهومن النتائج التي توصلت 
ءات التدقيق وأن هيئات الحكم المحلي تطبق كافة اجرابالكفاءة العلمية والعملية المتخصصة، 

دارية وأن هناك التزام من قبل المدققين الداخلي بما يكفل صحة ودقة البيانات المالية واإل
 الداخلين بمعايير التدقيق المتعارف عليها.

ضرورة متابعة التطورات الفنية التي تطرأ على معايير التدقيق وأن يشتمل بالدراسة  وقد أوصت
 .لفنيقسم التدقيق الداخلي على التخصص ا

 ."التدقيقية العملية جودة في المؤثرة العوامل" بعنوان:، (2012التميمي، دراسة ) .3

 يؤديها التي التدقيقية العملية في الجودة تحقيق في المؤثرة العوامل دراسةلى إهدفت هذه الدراسة 
 في العاملين الداخليين المدققين وهي المهنية الفئة شملت خالل من وذلك الداخلي المدقق

 المحاسبة اساتذة من عينة وهم االكاديمية والفئة البصرة جامعة في والتعليمية البحثية المؤسسات
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حيث كانت االستبانة عي أداة  التدقيق في الجودة على تؤثر ان يمكن التي العوامل لمعرفة
 الفريق اعضاء تعددو  التخطيطالدراسة، حيث استخدمت الدراسة عدة عوامل لقياس الجودة منها 

 المدقق وخبرة المهني واالختصاص العلمية الكفاءةو  العملية المدقق وامانة المدقق واستقاللية
 تدريب .وال
 اتفقوا المحاسبين واألكاديميين الداخليين المدققين نأ :الدراسةمن النتائج التي توصلت اليها و 

 نهاأ على صنفت واملالع وهذه التدقيقي العمل في الجودة لتحقيق عوامل توافر من البد انه على
 .التدقيق مهنة في العلمية ساسياتاأل شخصية، عوامل سلوكية، عوامل تنظيمية، عوامل

 التدقيق بمهنة لالرتقاء عوامل جودة التدقيق الداخلي وقد أوصت الدراسة بضرورة أن تتوفر
 الفساد ظاهرة على القضاء في ستساهم بدورها والتي المهني التنظيم درجات علىأ  لىإ الداخلي
 .سليم اقتصادي بمجتمع والنهوض والتالعب الغش وحاالت المالي

( في six sigmaبعنوان: "مدى االلتزام بمنهج ستة سيجما ) ،(2012. دراسة )عبد هللا، 4
 .ضبط جودة التدقيق الداخلي"

( ودوره في تحسين أداء six sigmaالتعرف على منهج ستة سيجما ) إلىهدفت الدراسة 
( six sigmaن خالل ضبط جودة التدقيق وتقليل عيوبه وكذلك بيان أثر معايير )المصارف م

 في ضبط جودة التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في قطاع غزة. 

وقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة تم توزيعها على عينة من موظفي قسمي التدقيق 
وقد استخدمت التكرارات والنسب المئوية ومعامل  ،والجودة في المصارف العاملة في قطاع غزة
ا الدراسة أن المصارف العاملة في إليهالتي توصلت  ألفا كرونباخ للوصول للنتائج. ومن النتائج

( بدرجة كبيرة وكذلك تلتزم بمعايير التدقيق الداخلي six sigmaقطاع غزة تلتزم بمعايير )
 .بدرجة كبيرة جداا 

( six sigmaرة تخصيص موارد مالية الستخدام وتطوير منهج )ضرو وقد أوصت الدراسة ب
كساب العاملين المعرفة األساسية بهذا المنهج وأن التزام ودعم   إدارةواالهتمام بتدريب وا 

 بالتخطيط لكافة عمليات التدقيق وتقليل المخاطر.  ساهمالمصارف للعمل بهذا المنهج ي

 غزة، دراسة قطاع بلديات في الداخلي تدقيقال "واقع بعنوان: ،(2012دراسة )سالم،  5.
 .تحليلية" ميدانية
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 بمهامه القيام على غزة قطاع بلديات في الداخلي المدقق قدرة على التعرف إلىهدفت الدراسة 
جودة  تحسين على الداخلي التدقيق قسم وكذلك التعرف على قدرة بكفاءة وفاعلية المطلوبة
 جميع على استبانة (85) بتوزيع الباحث قام غزة. وقد قطاع بلديات في المالية الدائرة مخرجات
 غزة قطاع بلديات في والمحاسبين الماليين والمدراء لرقابةوا الداخلي التدقيق وحداتفي  العاملين
 .بلدية (25) عددها والبالغ

 المطلوبة الداخلي التدقيق بمهام الداخليين المدققين قياما الدراسة إليهتوصلت  التي ومن النتائج 
 البلدي المجلس أعضاء واهتمام عليها، المتعارف الداخلي التدقيق والتزامهم بمعايير منهم،

 .الداخلي التدقيق قسم بتطوير العليا دارةاإل اهتمام وعدم الداخلي قسم للتدقيق وجود يةأهمب

 البلدية في العليا دارةاإل اهتمام زيادةب الداخليين المدققين قيام ضرورةوقد أوصت الدراسة ب
قدرات  وتنمية بتدريب خاصة موازنة وتوفير فيه العاملين زيادة مثل الداخلي التدقيق تطوير قسمو 

 .الداخليين المدققين

"دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي  بعنوان: ،(2009. دراسة )المرعي، 6
 .في شركات التأمين األردنية"

 تحسين في الداخلي بالتدقيق المرتبط التدقيق لجان دور على رفالتع إلىهدفت هذه الدراسة 
 وأعضاء الداخليين المدققين آراء خالل من األردنية التأمين في شركات الداخلي التدقيق وظيفة
 نظر وجهة من إحصائية داللة ذات فروق  هناك كان إذا ما على وكذلك التعرف التدقيق لجان

 التدقيق وظيفة تحسين في التدقيق لجنة دور حول التدقيق لجان الداخليين وأعضاء المدققين
 .األردنية شركات التأمين في الداخلي

 التدقيق استقاللية تعزيز في التدقيق للجنة دورهناك ا الدراسة إليهالتي توصلت النتائج ومن 
 قيقالتد دائرة موقع أن من تتأكد التدقيق لجنة أن األردنية حيث التأمين شركات في الداخلي
 بواجباتها، بالقيام لها ويسمح استقالليتها، من بشكل يعزز التنظيمي الهيكل في يقع الداخلي
 .الداخلي بتوصيات المدقق التدقيق لجنة تهتم كذلك

 االبالغ تم التي والتعديالت المالحظات بمراجعة التدقيق لجنة قيام وقد أوصت الدراسة بضرورة 
 .المالية البيانات على وأثرها التعديالت، تلك أسباب وكذلك لي،الداخ التدقيق قبل دائرة من عنها
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مدى تأثير موقع التدقيق الداخلي في الهيكل : "بعنوان ،(8002، يباتنذدراسة ) .7
 .التنظيمي في تحقيق الشفافية المالية"

التعرف على مدى تأثير موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في  إلىهدفت الدراسة 
وكذلك التعرف  ،الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين في األردنتحقيق 

 دارةرير عن كل من غش الموظفين وغش اإلة التدقيق الداخلي في التقساهمعلى مدى م
هي التبعية لموقع التدقيق الداخلي و  ذلك بدراسة أربع  حاالتقد تم و  ،ومخالفة القوانين واألنظمة

 ،خارجي للشركةأو لجنة التدقيق أو عندما يؤدي مهام التدقيق الداخلي المدقق ال دارةإللمجلس ا
مدقق داخلي  33.على عدد  أو مدقق خارجي اخر وقد كانت أداة الدراسة استبانة وزعت

 وخارجي. 

 المدققين آراء بين إحصائية داللة ذات فروقات يوجد ا الدراسةإليهالتي توصلت النتائج  ومن
 في التنظيمي الهيكل في الداخلي التدقيق موقع بتأثير يتعلق فيما الخارجيين والمدققين ليينالداخ
 تبعية حالة في هو تأثيراا المواقع أكبر أن الداخليون  المدققون الشفافية المالية. حيث يرى  تحقيق
 .دارةاإل لمجلس الداخلي التدقيق

 على مباشر تأثير من له لما الداخلي التدقيق استقاللية تقويةوقد أوصت الدراسة بضرورة 
 .المالية الشفافية تحقيق

بعنوان: "واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األهلية في  ،(2007. دراسة )شاهين،2
 .قطاع غزة"

الدراسة للتعرف على الدور المهم الذي تلعبه الرقابة االدارية الداخلية في المنظمات  هدفت
غزة وذلك بتحليل مهامها واختصاصاتها والتحقق من أن ضعف أنظمة الرقابة  األهلية في قطاع

 القصور الملموس في أدائها.  إلىالداخلية في هذه المنظمات هي أحد العوامل التي أدت 

منظمة أهلية  120على عينة مكونة من صممت استبانة ووزعت ولتحقيق أهداف الدراسة فقد 
موية وصممت استبانة الستطالع رأي القائمين على الرقابة في قطاع غزة تعمل في مجاالت تن

 في المنظمات األهلية.
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ا الدراسة أن الرقابة ليست وظيفة تمارس صالحيتها عن طريق إليهالنتائج التي توصلت ومن 
التعسف في استخدام السلطة، وقد أظهرت الدراسة نتائج ايجابية حيث كانت غالبية العينة يتوفر 

 ات الرقابة الداخلية.مقوم أهمفيها 

ية العمل الرقابي وأن الهدف األساسي منه هو أهمضرورة نشر الوعي ببالدراسة قد أوصت و 
 تصحيح األداء وليس تصيد األخطاء.

معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآلليات " بعنوان: ،(2007، . دراسة )العفيفي9
 .المقترحة لزيادة فاعليتها"

الداخلية في مؤسسات السلطة الوطنية  المراجعة وحدات عمل يةأهم إظهار إلىهدفت الدراسة 
 وليس دارةاإل قرارات ترشيد في ةساهمالم هو هدفها أن على والتأكيد غزة،الفلسطينية بقطاع 

مؤسسات ( استبانة على موظفي التدقيق الداخلي في ال169وقد وزعت ) .األخطاء تصيد
 الحكومية.

 أكثر والخبرة والكفاءة المناسب العلمي المؤهل يعتبرالدراسة ا إليهت من النتائج التي توصلو 

 الرقابة أنواع كافة عمل تفعيل عدم الداخلية الرقابة عمل وحدات على وتأثيرا   أهمية   العناصر
 إنشاء حداثة بسبب وذلك والمؤسسات، من الوزارات العديد في الحكومية الوحدة اإليه تحتاج التي
 الصادرة بالتوصيات األخرى  لإلدارات العليا اإلدارات معظم إلزام عدمو  بها، لداخليةا الرقابة وحدة
 جهود ضياع ثم ومن بحقها، عقابية إجراءات اتخاذها حتى أو ،التدقيق الداخليوحدات  عن

حباط المراجعين سدى  .العمل في همتهم وا 

 ويكلف الحكومية، ؤسساتوالم الوزارات في للمراجعة فرعية لجان إنشاءبالدراسة وقد أوصت 
 د وتوفير مراقب من وزارة المالية في كل وزارة.األفرا من اللجان عدد هذه بمهام

 الدراسات األجنبية: 2.8.1
 :نابعنو  ،(MacRae and Gils, 2014دراسة ) .1

Nine elements required for internal audit effectiveness in the public 

sector. 

تحديد فرص تحسين فعالية التدقيق الداخلي بالقطاع العام وقد استخدمت هذه  إلىهدفت الدراسة 
الدراسة المسح العالمي وتمت برعاية معهد المدققين الداخليين لتحليل حالة القطاع العام في 

نشطة التدقيق الداخلي فيها أجميع أنحاء العالم بشأن العناصر التي يجب أن تتوفر لزيادة فعالية 
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 التنظيمي،االستقالل هي وقد حددت تسعة عوامل التدقيق الداخلي في القطاع العام وتعزيز دور 
 موضوعي،طاقم  متخصصة،قيادة  الكافي،التمويل  المقيد،غير  حرية الوصول رسمي،تفويض 
من   2824معايير المراجعة العامة. وقد تم أخذ عينة العامة،دعم المصلحة  أكفاء،موظفين 

ومن نتائج الدراسة . وقد لة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكادو  139العام من الممارسين في القطاع 
وكذلك  العام،في فعالية التدقيق الداخلي في القطاع  مهمعامل أن االستقاللية التنظيمية تعتبر 

 واتباع معايير التدقيق. الموضوعيةالخبرة و 
لي لتحديد العوامل التي تحتاج ضرورة تقييم عوامل فعالية التدقيق الداخبوقد أوصت الدراسة 

 وهل وجودها ذا جدوى في المنشآت. لتعزيزها،

 (، بعنوان:Kasim and Hanafi, 2012دراسة )  2.

Assessment of quality for internal audit functions: quest for a valid 

and reliable instrument. 

ها وظيفتها القياس الكمي لمدى تطبيق التوصل ألداة يمكن االعتماد علي إلىهدفت الدراسة 
 International Professionalالدوليةالمدققين الداخليين إلطار الممارسة المهنية 

Practices framework (IPPF)   من المدققين الداخليين  433وقد شملت عينة الدراسة
 والمحاسبين والمدراء التنفيذيين في العاصمة الماليزية كوااللمبور.

أن أدوات القياس المستخدمة في قياس جودة مهام ا الدراسة إليهتي توصلت للنتائج اومن ا
أن األداة الجديدة التي استحدثتها هذه ، و يحد من قيمتهاالتدقيق الداخلي تعاني من ضعف شديد 
أنها تتماشى مع اإلطار المقترح لمعهد المدققين  إلىالدراسة أثبتت مصداقيتها باإلضافة 

 يمكن استخدامها كأداة تقييم لقياس جودة مهام التدقيق الداخلي.الداخليين و 

وقد أوصت الدراسة باستخدام هذه األداة لقياس جودة مهام التدقيق الداخلي وكذلك تطويرها 
 لزيادة درجة الصحة والموثوقية للقياس.

 (، بعنوان:,Boyle 2012دراسة )3. 
The Effects of Internal Audit Report Type and Reporting 

Relationship on Internal Auditors' Judgments. 

التعرف على أنواع تقارير التدقيق الداخلي في الشركات العاملة في الواليات  إلىهدفت الدراسة 
المتحدة االمريكية وما هو أثر كل نوع على تقدير المراجع لخطر الرقابة الداخلية وخطر التحايل 
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سة أداة دراسة الحالة والتي شملت معلومات عن الشركة وصناعتها وقد استخدمت هذه الدرا
   .لجنة التدقيق والمدقق الخارجي دارةوأدائها المالي واإل

صدار تقرير تدقيق داخلي ألطراف خارجية لها إأن  ا الدراسةإليهومن النتائج التي توصلت 
الداخلية وخطر التحايل  عالقة مع المنشأة يؤثر على تقدير المدقق الداخلي لخطر الرقابة

وقد وجدت الدراسة أن لجنة ، يث يكون تقديره أعلى وأكثر تحفظاا وخاصة خطر التحايل ح
 .دارةبة بشكل مساوي للرقابة من قبل اإلالتدقيق لها مشاركة في الرقا

وأعضاء لجنة التدقيق هذه الدراسة  دارةالتوصيات أن تستخدم كل من اإل أهموقد كان من 
 اع من التقارير الداخلية وتقارير ذات العالقة لتعزيز فعالية حوكمة الشركات.بتصميم أنو 

 (، بعنوان:Lenz, 2012دراسة ) 4.
Testing the discriminatory power of factors of Internal Auditing 

Effectiveness. 

األكاديمية  توضيح مدى قوة العوامل المقترحة من قبل المتمرسين والبحوث إلىالدراسة هدفت 
لمانيا أي في عدد من المنظمات الخاصة في التي تؤثر على قوة وفعالية وظيفة التدقيق الداخل

وقد استخدمت الدراسة استبانة احتوت مجموعة من المؤشرات واألسئلة التي قد تساعد في 
 التمييز بين قوة وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي.

هو مفهوم متعدد األوجه مرتبط  فعالية التدقيق الداخلي أننتائج منها  إلىوقد توصلت الدراسة 
وقد تم تحديد  بعدد من العوامل التنظيمية التي لها تأثير على دور كل من المدراء والموظفين.

مثل    IA effectiveness modelاألسئلة من مكونات نموذج التدقيق الداخلي الفعال
لداخلي وممارسة التكنولوجيا وقد كانت بعض العوامل التدريب والتأهيل المهني لموظفي التدقيق ا
 (. 99.5دالة احصائيا عند مستوى ثقة عال )%

وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع مزيد من البحوث بشأن فعالية التدقيق الداخلي للنظر في 
 .المؤشرات الجديدة المقترحة التي ال يمكن تأكيدها إحصائيا في هذه الدراسة
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 (، بعنوان: Suyono, 2012راسة )د .5

Determinant factors affect the audit quality: an Indonesian 

perspective. 

حيث حددت الدراسة  التي تؤثر على جودة التدقيقتحليل العوامل  إلىهذه الدراسة هدفت 
 .والخبرة والمساءلة، االستقالليةثالثة عوامل مستقلة هي 
ضفيه من ثقـة لما ت وظيفة التدقيقفي تأدية  مهمة عنصر االستقالليوقد أوضحت الدراسة أن 

أمــا المســاءلة فهــي دافــع  ،الخبــرة يــتم اكتســابها مــن خــالل االنتظــام فــي العمــلو  المهمــة،علــى 
. إليـــهعـــن األعمـــال الموكلـــة  ال ومســـاءالا و نفســـي يحـــاول الشـــخص مـــن خاللهـــا أن يكـــون مســـئ

عامــة فــي محافظــة جــاوة الوســطى شــركة مــن شــركات المحاســبة ال 4.شــملت عينــة الدراســة و 
 .%40حسابات وكانت نسبة االسترداد مدقق  153وجاكرتا حيث وزعت استبانة على 

وقد استخدمت الطرق االحصائية وخاصة معادلة االنحدار حيـث قـد كانـت مـن نتـائج الدراسـة 
عالقـة أن هناك عالقة ذات داللة احصائية بين االستقالل والمساءلة وجودة التدقيق وال توجد 

 ية هو عامل المساءلة.أهملعامل الخبرة وقد وجد أن أكثر العوامل  اا دالة احصائي
 

 : (، بعنوانHajiha and Rafiee, 2011راسة )د .6

The impact of internal audit function quality on audit delays. 

ير المستقل على معرفة تأثير جودة وظيفة التدقيق الداخلي وهو المتغإلى هدفت هذه الدراسة 
عدد األيام بين نهاية السنة ب . حيث يقاس تأخير التقريرالمتغير التابع وهو توقيت اصدار التقرير

عن جودة وظيفة التدقيق الداخلي بثالثة الدراسة  وقد عبرت التدقيق،المالية وتاريخ اصدار تقرير 
ملت عينة الدراسة على تشاو  الداخلي،ءة المهنية وحجم التدقيق عناصر هي الموضوعية والكفا

 إلى 335.( شركة مدرجة في بورصة طهران لألوراق المالية وكانت فترة الفحص من 59)
. وقد دارةتدقيق مجلس اإلحيث قدمت كل منها تقارير التدقيق الداخلي للجان ال 337.

 .معامل االرتباط بيرسون  جمع البيانات واستخدمالستبانة في استخدمت ا

ا الدراسة أن تأخير اصدار التقرير يؤدي لعدم المساواة بين إليهي توصلت ومن النتائج الت
وجود عالقة ذات داللة  إلىوقد خلصت الدراسة المستخدمين في الحصول على المعلومات 

وأوصت بضرورة أن يستخدم  احصائية بين الكفاءة والموضوعية مع تأخير اصدار التقرير.
 ققين الداخليين لتحسين فعالية التدقيق.مدققي الحسابات المستقلين عمل المد
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 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:  3.8.1

وتميزت هذه  حسب االطالع، ال توجد دراسات سابقة في قطاع غزة تناولت هذا الموضوع،
  الدراسة بما يلي:

الصادر  كثير من الدراسات السابقة قامت بدراسة جودة التدقيق الخارجي وعالقته بالتقرير .1
ة وتناولت متغيرات ساهمالتقارير المالية في الشركات المبداء الرأي بإها وقد ركزت على عن

 وغيرها.وحجم الشركة  التدقيق،تتعلق بأتعاب 

الداخلية في  تناولت موضوع التدقيق الداخلي والرقابةوالتي معظم الدراسات السابقة  .8
معوقات عمل هذه التدقيق فيها أو واقع  تناولتأو في البلديات  المؤسسات الحكومية

 المؤسسات وسبل تطوير أدائها. هذه الوحدات في

جودة التقارير الصادرة عن الدراسات التي درست الواقع الحكومي الفلسطيني لم تتناول  .3
لذا نرى أن هذه الدراسة ستعزز وهي المخرج النهائي لعملية التدقيق  دوائر التدقيق الداخلي

تعزيز المساءلة واالستغالل األمثل ق الداخلي واألثر المترتب عليها من جودة تقارير التدقي
  األصول من سوء االستخدام.وحماية للموارد 

بعض الدراسات التي تناولت جودة عملية التدقيق قامت بدراسة جزء من المتغيرات الخاصة  .4
على  وتأثيرهيمي أو موقع وحدة التدقيق من الهيكل التنظكدراسة عامل االستقاللية  لجودةاب

عامل الخبرة والكفاءة المهنية ولم معا ك جمعت بعض العناصر أو منفرد،الجودة بشكل 
 تشمل كافة العناصر التي تناولتها الدراسة.
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 :المقدمة

بتطور األزمة االقتصادية التي ظهرت في الواليات  وثيقاا  يرتبط ظهور التدقيق الداخلي ارتباطاا 
ساعد تأثر اقتصاد الشركات حيث نار، ، ووفقا للمتخصص جاكس ري17.7المتحدة عام 

بالكامل ورغبة أصحاب العمل في تخفيض الضرائب والرسوم في ظهور التدقيق الداخلي. ومنذ 
زيادة الحاجة للتدقيق الداخلي  إلىواالقتصاد يتعرض ألزمات مماثلة أدى  17.7عام 

(Daniela, 2010, p. 238). 

وذلك يرجع لتطور أدوات الرقابة في  وظا،ملحوظيفة التدقيق الداخلي تطورا  وقد شهدت
مما جعل  المعلومات،وخاصة بعد تعقد عملياتها وزيادة اعتمادها على  المختلفة،المنشآت 

 .(09ص ، 337.، جمعة) األعمالالوظائف والعمود الفقري لمنشآت  أهمالتدقيق الداخلي من 

ته في توفير نظام رقابة داخلي ساهمملأحد عوامل البيئة الرقابية السليمة يعد التدقيق الداخلي و 
 االقتصادية بالمنشآت المهتمة الفئات كافة قبلمن فعال وقد حظيت هذه الوظيفة باهتمام 

 بعد المؤسسي التحكم آليات أهم منحيث تطور ليصبح . على مواكبة التغيراتلضمان قدرتها 
النشاط ليشمل كافة أوجه  ليتسع يقتصر على المفهوم المالي في بداية األمر كان اهتمامه أن
 .(40.ص ، 334. ،ذنيبات)

للمخاطر التي قد تؤثر  دارةوقد زاد الدور الذي تلعبه وظيفة التدقيق الداخلي ليشمل تنبيه اإل
ويرتبط ، يب لمواجهة المخاطرلفي تقديم أسالوظيفته االستشارية  باإلضافة المنشأة،على أهداف 

العليا والتدريب المستمر  دارةودعم اإل له،ارد المخصصة أداء وظيفة التدقيق بمدى كفاية المو 
 .(13 ص، 334.، عيسى)لفريق التدقيق 

 

يمات االدارية والزيادة في وعلى الصعيد الحكومي فمع تعدد مجاالت القطاع العام وكثرة التنظ
جعة بأقل التكاليف وأقصر الطرق تطلب ذلك مراولتسييره عدد العاملين ولتسهيل العمل االداري 

 .(5ص ، 330.، حرب) األهدافلضمان تحقيق  والمساءلة،أنظمة الرقابة 
 

ومفهوم جودة التدقيق وتقارير  ،وسيتم في هذا الفصل التعرف على طبيعة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي والمعايير المهنية للتدقيق الداخلي وكذلك طبيعة التدقيق والرقابة الداخلية في 

 . الوحدات الحكومية
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 تمهيد 8-1-0

ت السابقة الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق الخارجي الفترا استخدمت المنشآت األمريكية في
المنشآت البحث عن طريقة  هذهوقد حاولت  بها،بهدف التصديق على القوائم المالية الخاصة 

م 17.7لتخفيض مصاريف تلك الخدمات حيث ساعد ذلك في ظهور التدقيق الداخلي في عام 
التدقيق  ساهمقد وكبر حجم األعمال حيث يفي ظل األزمات المالية وتع إليهوقد زادت الحاجة 

، الداخلي في التخفيف من مخاطر التهديدات المحتملة التي تؤثر على ربحية المنشأة )المدهون 
 .(3. ، ص314.

وبشكل متسارع تطورت وظيفة التدقيق الداخلي على مستوى موقعها في الهيكل التنظيمي كتابع 
التدقيق  إدارةن قيام إمستوى الدور المناط بها، حيث  العليا أو لجنة التدقيق أو على دارةلإل

الداخلي بمسئولياتها يتطلب إعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي من خالل توفير ميثاق للتدقيق 
الهيكل  إطارالداخلي في يحدد المهام األساسية والصالحيات والمسئوليات لنشاط التدقيق 

)العقدة والجوهر،  األعمال تعزز الموضوعية في تنفيذ ومعايير أداء وظيفية للمنشأةالتنظيمي 
 .(111 ، ص313.

 مفهوم التدقيق الداخلي 8-1-1

، التدقيق الداخلي على أنه نشاط مستقل وموضوعي (IIA)رف معهد المدققين الداخليين ع
ساعد حيث ي. (46 ، ص311.)جمعة،  لمنظمة وتحسين عملياتهالإضافة قيمة  إلىيهدف 

 إدارةهدافها باستحداث أسلوب منهجي منضبط لتقييم وتحسين فعالية المنظمة في تحقيق أ 
 .(Kagermann, et. al., 2008, p. 4) المخاطر والرقابة والحوكمة

وظيفة تقييم مستقلة تنشأ ضمن المنظمة لفحص وتقييم أنشطتها تهدف  ويعد التدقيق الداخلي
 .(Robert, et. al., 2009, p. 3)بفعالية لمساعدة األفراد في أداء مسئولياتهم 

داخل المنشأة وكونها  ومستقالا  تقييماا  المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي كونه نشاطاا ويتضمن 
جميع أنواع الرقابات اإلدارية. ومن هنا نجد  إلى امتداد نشاطه إلىارية، باإلضافة وظيفة استش

ل شملت الرقابة المحاسبية أن وظيفة التدقيق الداخلي ال تقتصر على الرقابة االدارية فقط ب
 .(0.0 ص، 336.والضبط الداخلي، وهي وظيفة استشارية أكثر من كونها تنفيذية )جربوع، 
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 المالية الجوانب ات من القرن الماضي اقتصر نشاط التدقيق الداخلي علىيفي أواخر األربعينو 
للمنشأة،  التشغيلية ات شملت مهام التدقيق على الجوانبيأواخر الخمسين فقط، وفي والمحاسبية

وحدها بل خدمة  دارةعلى خدمة اإل وفي السبعينيات تطور مفهوم التدقيق فلم يعد مقتصراا 
م اتسع المفهوم وتطور حيث أصبح التدقيق الداخلي يتسم بطابع 333.المنشأة ككل، وبعد عام 

مخاطر وكذلك ال إدارةاستشاري لتحقيق أهداف المنشأة حيث أخذ باالعتبار القضايا المتعلقة ب
مراحل  (1رقم )ويبين الجدول  .(43 ص، 337.)المرعي،  مة لعمليات المنشأةإضافة القي

 تطور التدقيق الداخلي.

 مراحل تطور التدقيق الداخلي  :(1)رقم جدول 

 االقتصار على فحص السجالت المحاسبية 1753
 فحص االلتزام 1763
 اإلجراءاتاختبار  1693
 تقييم الرقابة 1743
 المخاطر إدارةتقييم  1773
 لمخاطرا إدارةدعم  333.
 إضافة القيمة 335.

.(Pickett, 2004, p. 11) :المصدر 

وتأكيد فعالية العمليات وكفاءتها تقويم وفي ضوء ما سبق يتبين أن التدقيق الداخلي هو عملية 
ط الموضوعة الضبل وسائحيث يساعد في أن تكون الرقابة الداخلية الفعالة ل أحد وسائو

حماية الموجودات ودقة البيانات المحاسبية ضمان العمليات و فعالية لتحقيقكافية مطبقة و
تباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط واإلجرا ءات اإلدارية االمنشاة والتحقق من ل وأموا

 المرسومة لهم. 

 ية التدقيق الداخليأهم 8-1-8

ة للمنشأة فقد أشار معهد المدققين الداخليين ما يضيف من قيم إلىية التدقيق الداخلي أهمترجع 
ذلك في تعريفه للتدقيق الداخلي، وتعد اضافة القيمة الهدف االستراتيجي للتدقيق الداخلي  إلى

لدوره في تحسين العمليات  وتأميني، باإلضافةمن خالل ما يقدمه من دور استشاري وتقويمي 
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واحدة من التدقيق الداخلي توازي عمل سنة وتعد وتخفيض المخاطر بدرجة من الموضوعية. 
الوظائف التي  أهمثالث سنوات من التدقيق الخارجي لذا تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من 

 .(14 ص، 314.)الجابري،  ا المنشآتتتميز به

والمعايير  الواقع بين االنحراف موضع تحدد استكشافية وسيلة الداخلي التدقيق ويعتبر
وكذلك استشارية حيث  والتضليل، األخطاء وقوع تمنع وسيلة لكونه إلضافةبا ،الموضوعة مسبقاا 

 ,.Kagermann, et. al) الالزمة التحسيناتبتحديد  ساهمت الداخلي المدقق توصياتأن 

2008, p. 3). 

في خدمة عدد من الفئات كالمديرين، المستثمرين  ساهمويعد التدقيق الداخلي وسيلة ال غاية ت
ك ورجال األعمال، والهيئات الحكومية. وفي مرحلة التخطيط ورقابة األداء تعتمد الحاليين والبنو 

المشروع على البيانات المحاسبية التي يجب أن تكون مدققة من قبل هيئة فنية فهو صمام  إدارة
 :(05 ص، 310.)الخيسي،  خدمات وهيالعديد من الب دارةأمان يزود اإل

دقيق الداخلي بالتأكد من حماية سياسات المنشأة تقوم وظيفة التحيث  خدمات وقائية:  .1
 وكذلك الحماية المناسبة لألصول.

 تقوم بقياس وتقويم فاعلية نظم الرقابة في المنشأة.حيث  خدمات تقويمية:  ..

  مهام التدقيق الداخلي 8-1-3

الداخلي في الفترات السابقة تركز على االحداث المالية والمحاسبية ومن  وقد كانت مهام التدقيق
 إلىأداء المنشأة وكذلك  على سلباا  تؤثر أن يمكن التي المخاطر تحديد لتشمل مهامه اتسعت ثم

 أة تتم وفق القواعد الموضوعة لهاالتأكد من أن االجراءات والعمليات التي تقوم بها المنش
(Kagermann, et. al., 2008, p. 4). 

، 314.، )وزارة الشباب والرياضة يلي كماالتدقيق الداخلي  إدارةمهام واختصاصات  وتتعدد
 :(6 ص

العليا حول األنشطة المختلفة، ومتابعة تنفيذ  دارةرفع تقارير التدقيق الداخلي لإل  .1
 التوصيات.

 تقييم المخاطر التي قد تواجه المنشأة بصفة دورية.  ..
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 تها في تحقيق أهداف المنشأة.  ساهمقياس كفاءة األساليب واإلجراءات المتبعة، ومدى م  .0

 قييم مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات واإلجراءات الموضوعة.ت .4

 .مةالتقرير عن األداء العام للمنشأة وأقسامها ومدى تنفيذها للخطط المرسو   .5

 التحقق من دقة وصحة العمليات والمعامالت المالية عن طريق فحص الوثائق المحاسبية.  .6

 :الداخلي التدقيق أهداف 8-1-4

داخلي إلضافة قيمة للمنظمة من خالل تحسين عملياتها، وهذا يتطلب توفير يهدف التدقيق ال
خطة موجهة للعملية التدقيقية ويتطلب من المدقق معرفة عميقة بأهداف المنظمة ليكونوا 

 .(096 ، ص313.مستشارين فعالين إلدخال التحسينات على عملياتها )العقدة وآخرون، 

فان أهداف التدقيق الداخلي هي ضمان دقة  033وبحسب المعيار األمريكي العام رقم 
ضمان حماية و فعالية واقتصادية أنشطة المؤسسة، و المعلومات المالية والتشغيلية والتقارير، 

 .(64 ، ص335.)الرحاحلة،  تحقيق االستغالل األمثل للمواردل باإلضافة األصول،

 :(7. ، ص337.)النونو،  يلي لتشمل ماالداخلي  التدقيق أهدافتعددت  وقد

  والمعايير. األداء الفعلي بين وهي عمل مقارنة :الحماية هدف  .1

المخالفات بين األداء الفعلي  لتصحيح واقتراح عالجات وهي طرح أساليب :البناء هدف  ..
 والمعايير.

 .وهو بناء روح للشراكة الفعالة بين العاملين لتحقيق أهداف المنشأةالشراكة:  هدف  .0

 :(283ص  ،334.ذنيبات، ) ييلما فتشمل  الحاضر الوقت في لداخليا أهداف التدقيق أما

 .والخطط واإلجراءات والسياسات بالقوانين االلتزام مدى عن تقديم تأكيد .1

 .الموارد االقتصادية استخدام وفاعلية مدى كفاءة عن تقديم التأكيد  ..

 .لها مخطط هو تنفذ كما عن أن البرامج تقديم التأكيد  .0
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 :(60 ، ص.31.)سالم،  اخلي في خدمة العملية اإلداريةدور التدقيق الد 8-1-5

تعزيز الضبط الداخلي للعمليات اليومية، وذلك بتقسيم العملية على عدد من األشخاص  .1
 بحيث ال يقوم بها شخص واحد فقط.

 تعزيز وجود نظام مراجعة داخلية مناسبة والذي يهدف لحماية األصول من سوء االستخدام. ..

 دقة البيانات المالية الصادرة. من خالل  الصحيحةاإلدارية القرارات اتخاذ المساعدة في  .0

 الداخلي التدقيق أنواع 8-1-6

 ثالثة أقسام: إلىينقسم التدقيق الداخلي 

  المالي التدقيق .1

 بها لتحديد المتعلقة المحاسبية والسجالت والقوائم المالية للعمليات المنتظم الفحصيتمثل في 
 متطلبات أخرى  وأية اإلدارية والسياسات عليها المتعارف اسبيةالمح بالمبادئ االلتزام مدى

 .(56 ، ص339.مسبقاا )المدلل،  موضوعة

 :(0. ، ص337.)النونو،  قسمين إلى التدقيق من النوع هذا وينقسم

 موظف عمل بتدقيق معين موظف وهي تكليف :الصرف قبل المالي الداخلي التدقيق  .أ
 قبل األعمال االجراءات وهي نوع من الرقابة على اكتمال العملية وسالمة لضمان أخر

  وأثناء العملية.

لضمان سير  وذلك وفحصها ويتم بأخذ عينات الصرف: بعد المالي الداخلي التدقيق  .ب
 .والمقررة الموضوعة األداء المالي وفق القوانين

 االلتزام  تدقيق  .8

والمعلومات المالية تتفق في ما إذا كانت العمليات واألنشطة والمعامالت  وهو تقييم مستقل
 . (INTOSAI, p. 3)الموضوعجميع جوانبها مع األنظمة 
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 والتشريعات باألنظمة االلتزام من للتأكد وضعها تم التي ومالئمة األنظمة جودة عن ةعبار  وهو
 .(19 ، ص311.)المدهون، واإلجراءات  دارةاإل قبل من الموضوعة والسياسات

 م على وجود معلومات قابلة للتحقق ومعايير صادرة من جهة مسئولة.ويعتمد أداء تدقيق االلتزا
(Meigs, et. al., 1989, p. 10). 

ويستخدم تدقيق االلتزام في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي حيث توجد سياسات 
 ,Jarbou) موضوعة واتفاقيات تعاقدية، ومتطلبات قانونية يجب التأكد من التزام المنشأة بها

2008, p. 8). 

 

 التشغيلي التدقيق .3

قق للجهات دحيث يقدم الم التشغيلية،عملياتها  كفاءة وفعاليةتقنية تستخدمها المنشأة لتقييم هو 
والهدف األساسي هو  التحسين،المعنية تقرير حول نتائج التقييم والتوصيات الخاصة بعمليات 

للتدقيق التشغيلي وهي وهناك خمس خطوات  أهدافها،ضمان سير المنشأة في طريق تحقيق 
باإلضافة البرنامج،  تطبيقو التدقيق تطوير برنامج و  الميداني،والمسح  التمهيدي،التحضير 

 .(Salazar, 2002, p. 1والمتابعة ) لتقريرل

ويعد التدقيق التشغيلي قياس ألداء وحدة معينة من المنشأة بعد دراستها، تتم بتقييم فعالية 
ول ألهدافها المرسومة والقيام بمسئولياتها، وكفاءتها وهي نجاح الوحدة أي قدرتها على الوص

 .(Meigs, et. al., 1989, p. 11الوحدة في االستفادة المثلى من الموارد المتاحة )

دارية أو مراجعة اإلالداخلي، ويطلق عليه اسم ويعتبر هذا النوع مجال غير تقليدي للتدقيق ال
تحقيق كفاءة وفعالية استغالل الموارد المتاحة وتقديم  إلىمراجعة األداء ويهدف هذا النوع 

تقارير لمختلف المستويات االدارية والتعرف على المشاكل ومحاولة التوصل لحل لها، لذا فهو 
 .(0. ، ص337.فحص شامل للمنشأة )النونو، 

ة وفي ضوء ما سبق نجد أن التدقيق الداخلي يلعب دورا حيويا وهاما في كافة أنشطة المنشأ
من أنشطة مالية حيث يقوم بتقييم أنظمة المعلومات والتقارير المالية ومدى االعتماد عليها 

تأكد من المتبعة لل األخرى  واألساليب الوظائف وفاعلية كفاءةوأنشطة تشغيلية حيث يقيم 
 .ضافة لتدقيق مدى االلتزام بالضوابط والنظم الموضوعةتحقيق أهداف المنشأة باإل
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 تمهيد 8-8-0

على المفهوم على جميع األصعدة المهنية تعتبر الجودة شعار لالرتقاء المهني حيث تم التركيز 
 علىالجودة وقد تم التركيز على مفهوم  أدائها، بجودةمرتبطة النتائج المتحققة ألي وظيفة ألن 
 .(175 ص، .31. ،التميمي)المهني  بالعمل شعار لالرتقاء صبحتأالمهنية و  االصعدة جميع

من نواحي عدة منها النواحي المحاسبية  وقد زاد االهتمام في الفترات األخيرة بإعداد التقارير
بين المؤسسات وما تقدمه من  التنافس رفع درجة إلىوالمالية لتحسين جودة األداء مما أدى 

 التقارير وجودة المحاسبي وكذلك االهتمام بالعملية االدارية وعالقتها بالنظام مختلفة،خدمات 
 .(55 ص، 337.)أبو حمام،  المالية

اختلفت تعريفات هذا المفهوم فال يوجد  الداخلي فقدوم جودة تقارير التدقيق وفيما يتعلق بمفه
من وجهات نظر مختلفة ولكن يمكن قياس جودة هذا  إليهتعريف متفق عليه بسبب النظر 

والمدققين أي ليس التقرير  دارةالتقرير بجودة العمليات التي تقدمها جميع األطراف المعنية كاإل
ة بل تشمل أيضا األطراف التي تضفي مصداقية على هذه التقارير وحده هو مقياس للجود

 .(93ص  ،310.، )قديح

يشمل مفهوم جودة التقارير كافة الوحدات االقتصادية فعلى المدقق أن يعد تقريرا يمتاز بالجودة و 
من نتائج بطريقة مالئمة  إليهبحيث يكون مكتوبا باستقاللية وموضوعية ويعرض فيه ما توصل 

تكون لغة التقرير خالية من الغموض وتدعم المعلومات باألدلة وأن اية كل عملية تدقيق في نه
تم في هذا المبحث و ، (. ص ،310.مالحظات )مصلح، من  إليهالكافية التي تؤكد ما توصل 

والمعايير التي تناولت هذا  ،والعوامل المؤثرة فيها ،هوم جودة تقارير التدقيق الداخلياستعراض مف
 وم وكيفية تحسين الجودة.المفه

 تقارير التدقيق الداخلي جودة مفهوم 8-8-1

 وتعرف الجودةية كبيرة أهمحظي مفهوم جودة التدقيق باهتمام مهني وعلمي ودولي لما له من 
تلبية  إلى الخدمة تؤديعلى أنها مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج أو 

أبو )سعادهم ا  و األداء في سبيل ارضاء هؤالء العمالء  علىوقدرته حاجات المستهلكين والعمالء 
 .(40 ص، 335.، هين
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صعوبة  إلىأما جودة التدقيق وما ينتج عنه من تقارير هو مفهوم يختلف تحديده فالبعض أشار 
ينتج عنها ضمان الجودة. قياس الجودة على الرغم من أن خدمة التدقيق من الخدمات التي 

انية تحسين جودة تقرير التدقيق عن طريق تحسين جودة عملية التدقيق امك إلىوتجدر االشارة 
(Moeinaddin and Keshavarzian, 2013, p. 754). 

يقسم التدقيق الداخلي ألربعة مراحل هي  الداخلي حيثوتوجد عالقة بين الجودة والتدقيق 
وتأكيد وتحسين  دقيق،التومتابعة تنفيذ نتائج عملية  التدقيق،وتنفيذ خطة  والتخطيط،التأسيس 
 المدققين معهد عن الصادرة الدولية المعايير وفيما يخص المرحلة األخيرة تنص الجودة،

 من المقدمة والخدمات عملية التدقيق، جودة وتحسين لتأكيد آلية وضع ضرورة علىالداخليين 
شباب والرياضة وزارة اللها ) خارجي أو داخلي تقييم خالل من الداخلي، وذلك التدقيق نشاط قبل

 .(16ص ، 314.، القطرية

أن مقياس جودة التقرير ليست جودة عملية التدقيق بل  وجدوهناك وجهة نظر أخرى حيث 
ها ومدى تحقيق هذه المعلومات المنافع لمستخدمي التقرير يتضمنها التي المعلومات مصداقية

 يةهمواأل األمثل أو ح الكافيواإلفصا والوقتية، المالئمة في هذه المعلومات عناصر بحيث يتوفر
مكانية المعلومات وحيادية للمقارنة المعلومات وقابلية النسبية  واالعتماد بها الثقة وأمانتها، وا 
 .(54 ص، 337.، )أبو حمامعليها 

 عملية التدقيق الداخلي جودة في المؤثرة العوامل  8-8-8

 ا يلي: كمالداخلي في عملية التدقيق الداخلي وجودة تقريره  لمؤثرةالعوامل ا تصنف

  :تنظيمية عوامل .1

 الالزم والوقت العمل حجم للعملية وتحديد اجراءات عملية التدقيق والتخطيط تحديد وتتمثل في
، .31.، )التميمي بداية ونهاية عملية التدقيق تحديد في المدقق مهارةكذلك العملية و  إلتمام
التدقيق  ونطاق التدقيق، رامجب وكفاية دقة خالل المهام من أداء جودةوتقاس  (39. ص

 .(14 ص، 334.، عيسى) الالزمة العناية باإلضافة لبذل

التدقيق  هدفحيث ي متعدد الخطوات فهوالداخلي التدقيق  وتتعدد االجراءات التي يؤديها
العمليات واإلجراءات تتسق مع القواعد واللوائح المحددة سلفا  تتحديد ما إذا كان إلى الداخلي

وفهم  وتبدأ عمليات التدقيق الداخلي بتحديدأم يوجد انحراف عن االمتثال للمعيار.  )المعايير(
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والتي القيام بتحليل وتقييم األدلة.  وأخيرايقوم المدققين الداخليين بجمع األدلة.  ومن ثم. المعايير
قارنة مو  ،العملياتاالستفسار من المشاركين الرئيسيين في و  واإلجراءات،مراقبة العمليات تشمل 

الحالية مع الموازنات  مقارنة المعلوماتو  السابقة،حالية مع معلومات الفترة معلومات الفترة ال
استخدام وكذلك  مع السياسات واإلجراءات المعتمدةمقارنة بين األنشطة الحالية و  والتوقعات،

 ,Kegermann) الحاسوب في التدقيق لمراجعة ومقارنة وتحليل كميات كبيرة من البيانات
2008, p. 5). 

 بذلو  التخطيط،أثر ( 334. ،النافعابيو  دراسة )التويجري وقد ناقشت العديد من الدراسات ك
والجهد جودة التدقيق ونتج عنها أن التخطيط الجيد وبذل الوقت  في كافيينال جهدالو  وقتال

 الداخلي.التدقيق جودة  على يؤثران

 :سلوكية عوامل .8

في  الجودة عوامل والتعاون مع الفريق لتوفير واالستقاللية نةالتزام المدقق باألمابوتتمثل  
الداخلي، على درجة جودة عملية التدقيق مع الفريق لمدقق االتفاق ا يجب علىحيث  العملية.
 .(.6 ص، 335.، )أبو هينواالستقاللية السلوكيات الخاصة بالحيادية  واحترام

السبعينات هناك ثالث  منذ الداخلي جودة التدقيق تتناول التي المهنية واإلرشادات وفقا للمعاييرو 
 وهي الموضوعية والمقدرة الجودة خصائص تحدد معايير عامل عوامل هامة لجودة التدقيق لكل

 .(7. ، صبدون مبارك، ) المهنية وجودة تنفيذ المهام

تعلق حيث ت جودة عملية التدقيقل اممقياس هافهي معايير الخواص ب تتمثل العوامل السلوكيةو 
 باالستقاللية والنزاهة المدقق عملية التدقيق مثل أن يتصفعلى  صفات األفراد القائمينب

 .(05 ص ،.31.، )العبدلي

ستقاللية ( العالقة بين اال334. ،والنافعابي ولقد ناقشت العديد من الدراسات كدراسة )التويجري 
 الداخلي.دقيق على الت تؤثران ة،الموضوعيو  االستقاللية،نتج عنها أن و وجودة التدقيق الداخلي 

أثر عامل االستقاللية في جودة عملية  قامت بدراسةالتي ( Suyono, 2012)دراسة وكذلك 
 .تأثير كبير لهاالتدقيق ووجد 
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  :شخصية عوامل .3

 والحرص على االشتراك بالدورات التدريبية. والخبرة العملية للمدقق، العلمي المؤهلوتتمثل في 
 المقدمة لتدقيقا خدمة ةجود يتلقاه المدقق عامل هام في الذي المستمر دريبالتحيث وجد أن 
 خالل من للمدقق عامل األهلية المهنيةويمكن قياس  (.7.ص ، 334.، النافعابي)التويجري و 

 .(14 ص، 334.، عيسى) والشهادات التي يحصل عليها التعليمي المستوى 

ضرورة أن يتمتع المدقق بالعوامل  إلىدة نشرات التأكيد على الجو  وقد أشار المعهد في
التحسين المستمر في ممارسات  إلىالذي سيؤدي متابعة التطوير المهني وخاصة  الشخصية
 .(13. ص، 311.، )زريقاتالتدقيق 

 وهو فهو المحاسبة، عام التخصص الذي يجب أن يحصل عليه المدقق الداخلي بشكل عن وأما
 اإلدارية المالية والنواحي التدقيق الداخلي يشمل النواحيوألن  الكتب، بعض إليه أشارت ما

 الدائرة، هذه عمل في مفيدا سيكون  العالقة ذات التخصصات مختلف وجود فإن ثم ومن ،والفنية
 تلك في العاملين األفراد يمتلكها التخصصات التي فيبخبراء  ستعانةحيث سيقلل ذلك من اال

 إال هوما  الالزمتين والكفاءة الخبرة يمتلكون  الذين هلينالمؤ  األفراد توظيف وكذلك .المجاالت
 .(91 ص، 339.، العفيفي) المطلوبةالجودة  على للحصول الصحيح الطريق في األولى الخطوة

ة في ( أثر عامل الخبرة العمليSuyono, 2012ولقد ناقشت العديد من الدراسات مثل دراسة )
( التي ناقشت .31.، التميميباإلضافة لدراسة ) ،تأثير كبير اجودة عملية التدقيق ووجد له

 خبرة ذا يكون  العالقة بين العوامل الشخصية للمدقق وعالقتها بجودة عملية التدقيق مثل أن
 بحصوله على درجة بكالوريوس لممارسة المهنة يؤهله ما العلمي التحصيل من لديه وان عملية،
 التدريبية الدورات في مشاركته على مدقق حريصاال يكون  نأو  المحاسبة، في قلألا على أو دبلوم
 عملية جودة وجود تأثير للعوامل الشخصية في تحقيق إلىحيث توصلت  التدقيق بمهنة الخاصة
 التدقيق.

 جودةأحد عوامل  المناسب العلمي المؤهلالتي نتج عنها أن  (339.، وكذلك دراسة )العفيفي
 التدقيق الداخلي. وحدات عمل

 العوامل من العلمي للمدقق التأهيل ( حيث نتج عنها أن335.، اسة )أبو هيندر باإلضافة ل
 .تدقيقال جودة في إيجابياا  والمؤثرة الهامة
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 :التدقيق لمهنة العلمية عوامل تتعلق باألساسيات .4

واستغالل  التقارير، وكيفية اعداد للتدقيق المهنية والمعايير المبادئ االلتزام بتطبيقوتتمثل في 
ية االلتزام بالمعايير أهمناقشت عدد من الدراسات  حيث .بفعاليةالمهني  النشاط في الموارد

العوامل  أهمووجد أنها من  (334.، )األهدلالمهنية لتحقيق جودة عملية التدقيق كدراسة 
أن المدققين الداخليين  التي أثبتت (.31.، دراسة )سالموكذلك  التدقيق،المؤثرة في جودة 

مما يعزز فعالية التدقيق التدقيق الداخلي  ويلتزمون بمعايير والكفاءة المهنية العناية يبذلون 
 الداخلي.

 لمهنة العلمية االساسيات من مجموعة اختبار خالل منف( .31.، دراسة )التميميل باإلضافة
 المهنية االلتزام بالمعايير وباألخص عاما قبوال المقبولة المبادئ االلتزام بتطبيق مثل التدقيق
سيتم في و  عملية التدقيق. في تحقيق الجودة على تأثيرها لها التقارير اعداد وكيفية للتدقيق
 للمعايير المهنية للتدقيق الداخلي.تناول تفصيل  الثالثالمبحث 

، ص 337.، )المرعي قسمين إلىمن ناحية أخرى الداخلي  التدقيق جودة عواملوتصنف 
45): 

 :البيئية العوامل: أوالً 

عوامل جودة عملية التدقيق الداخلي وفعالية أدائها وجود دعم من  أهم من: دارةاإل تاتجاها .1
ما يكون في المنشأة فعادة  دارةوكذلك دعم مجلس اإل الداخلي،لقسم التدقيق  دارةقبل اإل

 يدعم مماالتنفيذية  دارةيتم فيها استبعاد اإل دارةهناك اجتماعات دورية مع مجلس اإل
 ي وجودة أدائه.الداخل قالتدقي استقاللية

     على  التنظيمي الهيكلفي  الداخلي التدقيققسم يؤثر موقع  حيث: التنظيمي الهيكل ..
 مباشرة. العليا دارةة ادائه لكونه يتبع اإلفعالي

 :الداخلي التدقيق دائرة داخل عوامل: ثانيا  

مدققين الداخليين حيث يلعب تدريب ال :الداخلي التدقيق دائرة في البشرية الموارد سياسة .1
 وتنظيم العالقات بينهم دورا هاما في جودة أدائهم.

 يتضمن وضع خطط استراتيجية تربط أهداف التدقيق مع أهداف المنشأة. :التدقيق تخطيط ..
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 .حيث تعزز المعرفة والخبرة التي يمتلكها المدقق جودة أداء عملية التدقيق :المهنية .0

 التدقيق الداخلي تقارير جودة معايير 8-8-3

 من التقارير جودة وتتحقق ،القرار اتخاذ مقومات أهمأحد  التي تتسم بالجودة التقارير تعتبر
 التالية:  المعايير توافر خالل

تعتبر المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي بمثابة المقاييس  :مهنية معايير .1
التدقيق الداخلي، باعتبار أن والقواعد التي يمكن بواسطتها تقييم عمليات وخدمات وظيفة 

ن هذه المعايير تم وضعها على ألوذلك  تحقيق أهداف هذه الوظيفة، إلىااللتزام بها يؤدي 
 ,Robert) أساس إطار نظري واضح، يحدد المبادئ األساسية التي تحكم مهنة التدقيق

2009, p. 4). 

 تهتم الرقابية المعايير أن ارعلى اعتب مهماا  دوراا  الرقابية المعايير تلعب :رقابية معايير ..
 تخصيص عملية تسهيل من شأنها التي واإلجراءات بالسياسات االلتزام مدي وتقييم بفحص
 .(54، ص 337.،)أبو حمام المنشأة كفاءة رفع إلى للوصول الموارد

 وتطوير الجودة لتأمين برنامج تطوير بالجودة معيارالمهنية المتعلقة  معاييرال أهمومن 
 :الداخلي لتدقيقا عملية

الجودة لضرورة وجود وتطوير برنامج لتأمين وتحسين جودة التدقيق  تأمين يشير معيار برنامج
لدى وحدة التدقيق الداخلي في المنشأة بحيث يضمن اتباع الوحدة للمعايير المهنية والقواعد 

حتوي هذا األنشطة التي تضيف قيمة وتحسن عمليات المنشأة وي يشمل جميعوأن  األخالقية،
 :(61-63ص ، 337.، )العفيفي وهي فرعية معايير المعيار على أربعة

بالبرنامج المستخدم في تحسين الجودة بحيث ينظر ألثر هذا  يتعلق :األولالمعيار  .1
البرنامج في تحسين عمليات المنشأة وكذلك مالحظات أفراد المنشأة من داخل وخارج 

 االجراءات التقويمية للبرنامج. وحدة التدقيق الداخلي وبناء عليها أخذ
عن تقييم لبرنامج الجودة  دارةبالغ اإلإيقتضي من وحدة التدقيق الداخلي  :المعيار الثاني .8

 يتم ذلك بإعداد تقرير حول هذا البرنامج.
قياس مدى تطبيق واتباع المعايير ويتطلب هذا المعيار من  يتعلق :المعيار الثالث .3

 رير حول اتساق عملهم مع المعايير الموضوعة.المدققين الداخليين اعداد تق
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العليا أو لجنة التدقيق  دارةمن المسئول عن التدقيق االفصاح لإل يقتضي :الرابع والمعيار .4
 على جوهرية سلبيةتأثيرات الكامل بالمعايير في حال وجود  االلتزام عن حاالت عدم
  أنشطة المنشأة.

 ليالداخالتدقيق تقارير كيفية تحسين جودة   8-8-4

تقارير التدقيق الداخلي وهي النظر لعملية  جودة لتحسين هناك ثالث طرق  أن البعض يرى 
ووضع  ،ألوجه القصور الحلولوالتركيز على االيجابيات وطرح  كلي،التدقيق الداخلي بشكل 
فعملية التدقيق ذات الجودة يجب أال يصدر عنها تقارير ذا جودة  نموذج لشكل التقرير،

 القادمةعد ذلك إليصال أكبر منفعة للمستخدمين وتسهيل مهمات التدقيق منخفضة لكي يسا
 .(66، ص 339.، )حجازي 

 :(IIA, 2012, p. 46جودة وظيفة التدقيق الداخلي عن طريق )تحسين ويمكن 

 برنامج تحسين وضمان الجودة تشارك فيه جهات خارجية.مشاركة جهات خارجية في  .1
 .مقاييس األداء ..
 .لخارجيينمراجعة المدققين ا .0
 .تدقيق الهيئات التنظيمية .4

 خمس كل مرة للجودة فحص جودة التدقيق الداخلي بإجراء امكانية تحسين إلىوهناك من أشار 
 أو الخارجيين، المدققين أو المستشارين مثل عملية سنوات من قبل أشخاص يمتلكون خبرة

العليا يحتوي  دارةلإل سميار  بحيث تصدر هذه األطراف تقريرا أخرى، منشآت من مدققين داخليين
 التدقيق الداخلي قياس مدى التزام المنشأة بالمعايير، ويضيف توصيات لتحسين جودة عملية

 .(.1 ، ص334.، )عيسى

ساسية التي ينبغي المهني يعتبر من المقومات األ األداءتوافر معايير بناء على ما سبق نجد أن 
 يتم التي والقواعد حيث تمثل المقاييس المنشآت توفرها لتنفيذ اعمال التدقيق الداخلي داخل

 ممارسة نموذج تمثل بحيث الداخلي، التدقيق قسم عمليات تقييم وقياس في عليها االعتماد
 .وتعتبر مقياسا للوصول لجودة عملية التدقيق الداخلي والتقارير الصادرة عنها الداخلي التدقيق
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 تمهيد 8-3-0

 والمفاهيم الفروضمن التي استنتجت  وهي المعايير وقواعد قوانينتحكمها  مهنة يعد التدقيق
، 339. ،عملهم )مخلوفتأدية  علىه المعايير خطوط ارشادية تساعد المدققين تمثل هذحيث 
 .(3.ص 

القانونين  المحاسبين هذه المعايير منذ أوائل الخمسينيات والتي أصدرها مجمعصدرت وقد 
وبعدها  المتحدة،األمريكي وحصلت على قبول عام وطبقت على المنشآت في كندا والواليات 

 ات من قبل االتحادات المهنية للتغلب على المشاكل التي تواجه المهنة.أجريت عدد من الدراس
 التابعة للمجمع، المراجعة إجراءات لجنة وقد وضعت المعايير (50، ص 337. ،)العفيفي

جراءات  المراجعة، فرقت بين مفهومين معايير م حيث 1954 عام في تقريرهاقامت بنشر و  وا 
ألهداف التي يجب تحقيقها من خالل عملية التدقيق أما االمراجعة معايير تمثل  المراجعة،
 ص، 335.، هين )أبو التدقيق خطة حسب تنفيذها ينبغي تتعلق باألعمال التي اإلجراءات

93). 

بقبول عام العتبارها أدلة ارشادية متكاملة تساعد في تحديد األسس  المعايير وقد حظيت
يق الداخلي، وضمان تنفيذ أنشطة التدقيق والمبادئ لما يجب أن تكون عليه ممارسات التدق

ص ، 335.الداخلي بشكل فعال، من خالل توفيرها اطارا إلنجاز وتقييم أدائه )الرحاحلة، 
57). 

 مفهوم المعيار  8-3-1

 يحدد الداخلي التدقيق معايير هيئة عن يصدر رسمي مهني ويعرف المعيار على أنه إعالن
الداخلي  التدقيق عملية أداء وتقييم الداخلي التدقيق أنشطة من عريض أداء نطاق متطلبات

  .(54 ، ص339.، المدلل)

المعيار يتضمن  إطاروأساس المعيار هو المبدأ حيث يوفر إطارا ألداء وتعزيز التدقيق الداخلي. 
 إلزامية تتكون من:  على متطلباتمعايير أداء ومعايير صفات وتحتوي 

لداخلية باإلضافة لتدقيق وتقييم فعالية أدائها، التي انية لبات األساسية للممارسة المهقائمة بالمتط
تنطبق على الصعيد الدولي للمستويات التنظيمية والفردية. باإلضافة للتفسيرات التي توضح 

 .(IIA, 2012, p. 1) شروط أو المفاهيم التي تحويها القوائمال
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 أهداف معايير التدقيق الداخلي 8-3-8

عملية التدقيق حيث تدعم هذه المعايير اتجاه جودة التدقيق  قياس مدى دقة إلىتهدف المعايير 
وتتضمن  عية والكفاءة المهنيةو الداخلي من خالل االهتمام بجودة األداء المهني مثل الموض

 :(67، ص 335.، )أبو هين أهداف المعايير ما يلي

 توفير قدر من الموضوعية عن طريق تقليص التفاوت في أداء المدققين لمهامهم. .1
 حديد المسئولية المتعلقة بالمدقق حال مخالفته للمعايير.ت ..

 :(14 ص، 311.، المدهون )يلي ما السابقة  هدافويضاف لأل

ممارسة  تحديد المبادئ األساسية الخاصة التي تعبر عن صورة ما ينبغي أن تكون عليها .1
 التدقيق الداخلي.

 لمضافة للتدقيق الداخلي.توفير إطار ألداء وتعزيز مجموعة واسعة من نشاطات القيمة ا ..
 الداخلي. التدقيقوضع أساس لتقييم أداء  .0
 تحسين العمليات التنظيمية في المنشأة. .4

 

 التدقيق الداخلي معاييرخصائص  8-3-3

 :(55 ، ص337.، )العفيفي يلي يوجد عدة خصائص للمعايير يمكن اجمالها فيما

قليل االختالف بين المهني في محاولة لت جراءات العملإاحتوت المعايير على تفصيل  .1
 المدققين.

وكانت قد  المهني،اتصفت المعايير بالمرونة بحيث احتوت على خطوط ارشادية لألداء  ..
والفرق أن ، حيث أطلق عليها مصطلح مستويات االداء المهني اغيرت المسمى السابق له

المعايير صيغت للمساعدة في االسترشاد بها وتكييفها مع الظروف الخاصة بكل دولة 
 وتشجيع المنظمات لقبول تلك المعايير.

 محاسبية مهنية منظمة وستين ثالثا تعتبر معايير شاملة فقد صدرت عن تجمع دولي ضم .0
مي باعتبارها قواعد يجب وقد تلقت قبوال على المستوى العال قطرا، وثالثين تسعة تمثل

 المهنة.قبل مزاول من اتباعها 
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 الداخلي مراحل تطور معايير التدقيق 8-3-4

حيث تضمنت م،  1978عام في الداخلي التدقيق معايير الداخليين المدققين معهد صدرأ
 معايير خمسةصدار اإلوقد شمل هذا  الداخلي،المدقق  الداخلي ومسئولياتتعريف مهنة التدقيق 

 العمل أدلة من بتداءا ، ا(44 ، ص337.، المرعي)الداخلي  رئيسية احتوت كافة جوانب التدقيق
االستقاللية  في تتمثل التي الثانية األداء، ثم المجموعة المالي وتدقيق تدقيقال تشمل التي

 وجودة وفاعليتها الداخلية فتهتم بالرقابة الثالثة المجموعة أما المهنية، والكفاءة والموضوعية
 وتوصيل العمل التدقيقي بأداء ترتبط التي الرابعة المجموعةثم  تنفيذ المسؤوليات، في األداء
مع  التنسيق وأوجه الداخلي، التدقيق إدارة بعملية فهي تتعلق الخامسة وأخيرا المجموعة ئج،النتا

 .(494، ص 337.، وشكر العرود) الخارجي المدقق

شخصية سلوكية وأدائية ليتم  بمعايير يتمتع الممارسون  أن على ضرورةالمعايير  حيث أكدت
 .(90 ص، 339.، مخلوف) المرجوةتحقيق األهداف 

المشكالت التي ال توفر حال لبعض  أحيانا أن تلك المعايير المدققين الداخليين معهدوجد وقد 
إصدار نشرات عن طريق اييرـالمعلتطوير خطة ، لذا قام بتبني دققين الداخليينـالمواجهت 
 لهاوليس استبداال  امتدادا للمعاييرحيث جعلت هذه النشرات  المشكالت،لحل تلك خاصة 

 .(6ص ، 2009 الطويل،)

 الداخلي عن طريق ادخال تعديالت على التدقيق بتطوير معايير قام المعهد 2000 وفي عام
من المعايير الجديدة. حيث قسمت المعايير  واضافة عدد ،1978 في الصادرة المعايير قائمة

 وهما معايير الصفات ومعايير األداء. من خمسة بدال قسمين إلىالسابقة 

 المعهد التعديل التالي على المعايير في عام أجرى  قدو ، 330.عام عايير للموتم التعديل التالي 
أبو و  سويدان)لها المحتوى العام دون أن يتغير  م 2010في عام م وبعدها أجرى تعديل 2008
 .(540، ص 310.، زريق

رئيستين بناء على السمة أو األداء  مجموعتين إلى أيضا الداخلي التدقيق معايير قسمت حيث
 كالتالي:وهي 

التي تؤدي عملية التدقيق  تصف خصائص األفراد وهي :معايير الصفات أو الخصائص .1
 في الالزمة والعناية المهنية والكفاءة والموضوعية واالستقاللية الداخلي مثل المسؤولية
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العمل. ويطلق عليها اسم المعايير الشخصية ألنها تتعلق بالصفات الشخصية التي للمدقق 
 .(13، ص 311.، ومحمد)منصور  تقالليته وكفاءته وعنايته المهنية وغيرهاالمتعلقة باس

تصف طبيعة التدقيق الداخلي وتضع المقاييس النوعية التي يمكن من  حيث األداء: معايير ..
 باإلضافة لتوفيرها معايير، (14 ، ص311.، خيرة)الداخلي خاللها قياس عملية التدقيق 

 ، ص335.، الرحاحلة)الداخلي أداء أنشطة التدقيق  يمتقي خاللها من يمكن التي الجودة
65). 
 

 معايير التدقيق الداخلي الدولية 8-3-5

 معايير الصفات:أواًل: 
 المسئوليةو  الصالحية، الهدف، .1

( من المعايير الدولية حيث يقتضي هذا المعيار أن يتم تعريف 1333ويأخذ هذا المعيار رقم )
يما يتعلق بتفسير هذا ومسئوليات المدقق الداخلي. وفالمستخدمة التدقيق الداخلي والمعايير 

يحدد أهداف وحدة التدقيق الداخلي ومسئوليتها أن التدقيق الداخلي  قسم على نفاالمعيار 
ألداء  هاوأقسام هاوالدخول لمختلف وحدات ،المنشأةوصالحيتها مثل االطالع على سجالت 

 التدقيقوعالقة مدير  ،الهيكل التنظيميالتدقيق في  قسمموقع وكذلك تحديد مهمات التدقيق 
 .(IIA, 2012, p. 3) العليا دارةاإلب

 االستقاللية والموضوعية  .8

( من المعايير الدولية حيث يقتضي أن يتمتع المدقق الداخلي 1133ويأخذ هذا المعيار رقم )
المتعلقة بما يندرج أسفل هذا المعيار المعايير الفرعية ، و باستقاللية والموضوعية في أداء عمله

  :(41 ، ص.31.، )سالم يلي
 مستقلة لهاوهي أن يتبع المدقق الداخلي لجهة تنظيمية  :المهنية يةاالستقالل .أ

تضمن تنفيذ توصيات يصدر عنها تكليف المدقق الداخلي بالعملية و  صالحيات
 التقرير.

 

نحياز بعدم اال الداخلي أن يتصف المدققوهو : التدقيق عملية أداء في االستقاللية .ب
أداء مهام التدقيق الداخلي وأال يتأثر أداؤه بهواه الشخصي أو المصلحة في والحياد 

 .الشخصية له
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 عمله من الالزمة لتأديةللمهارات  الداخلي المدقق هي امتالك االستقاللية الفنية: .ج

 .المناسب والتدريب التأهيل العلمي خالل

قبل  من الداخلي التدقيق دائرة تمخصصا أن يتم اعتماد وهي: المالية االستقاللية .د

 .العليا دارةاإل مع تفاصيلها ومناقشة العليا دارةاإل

 

 المهارة والعناية المهنية الالزمة  .3

( من المعايير الدولية حيث يجب على المدققين أن يثبتوا 1.33ويأخذ هذا المعيار رقم )
علمية من المؤسسات المهنية امتالكهم للمهارات الالزمة بحصولهم على الشهادات والمؤهالت ال

التدقيق الداخلي استشارة ذوي الخبرة في حال افتقار المدققون الداخليون  على مديرويجب 
 للمهارات الالزمة ألداء عملهم بفعالية.

 توقعاته،وكذلك يجب ان يبذلوا العناية المهنية الكافية عند تقديم االستشارات للوزير بشكل يلبي 
العتبار درجة تعقيد العمل إلنجاز مهمات التدقيق وكذلك تكلفة التدقيق وأن يأخذوا في عين ا

 -.. ، ص314. المالية،وزارة بالمقارنة بالمنافع الكامنة وكذلك التطوير المهني المستمر )
.0). 
 :(54 ، ص310.، )الخيسي الداخليلمدقق لالكفاءة المهنية  تعنيو 
 مهارات.أن يؤدي المدقق مهام التدقيق بمعرفة وخبرة و  .1
 أن يؤدي المدقق مهامه طبقا لمعايير التدقيق الداخلي ..
  بالتطوير المستمر لكفاءته وجودة خدمته.المدقق أن يقوم  .0

 برنامج تحسين وتأكيد الجودة   .4

( من المعايير الدولية وفي التفسير للمعيار فانه يجب تصميم 1033ويأخذ هذا المعيار رقم )
لعمل رقابة  المنشأة،يغطي كافة أنشطة التدقيق الداخلي في واالحتفاظ ببرنامج تأكيد الجودة 

قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها  إلضافةويجب ان يصمم البرنامج  فعاليتها،مستمرة على 
 ,IIA, 2012) والتأكد من أنشطة التدقيق الداخلي تتوافق مع المعايير واألنظمة المعمول بها

p. 30). 
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 معايير األداء:ثانيًا: 

 نشاط التدقيق الداخلي رةإدا .1

( من المعايير الدولية حيث يقتضي هذا المعيار من مدير 333.ويأخذ هذا المعيار رقم )
التدقيق الداخلي انشاء خطة مبنية على المخاطر لتحديد اوليات نشاط التدقيق لتحقيق أهداف 

موارد  إدارةكذلك ، االعلي دارةتبليغ خطة التدقيق وأخد الموافقة عليها من اإل المنظمة. وكذلك
 .Australian National Audit Office, 2012, p) التدقيق الداخلي والتأكد من كفايتها

20-21). 
 :(61 ، ص.31.، )عبد هللا التاليةوقد اشتمل هذا المعيار على المعايير الفرعية 

 أهداف المنشاةتحقيق : انشاء خطة تسير في اتجاه التخطيط .أ
 العليا مع متطلبات تنفيذها. دارةصال الخطط لإلاي :والموافقةاالتصال  .ب
ضمان كفاية الموارد المتاحة لقسم التدقيق الداخلي وكفاءة توزيعها بما  الموارد: إدارة .ج

 يحقق الخطة الموضوعة.
التدقيق الداخلي بوضع االجراءات الالزمة ألداء  إدارةأن تقوم  جراءات:السياسات واإل .د

 مهام التدقيق.
قضايا  العليا وكذلك التنبيه حال وجود دارةل نتائج عملية التدقيق لإلصاإي التقارير: .ه

 جوهرية.

 طبيعة العمل  .8

( من المعايير الدولية حيث يقتضي من المدقق الداخلي اتباع 133.ويأخذ هذا المعيار رقم )
دارةاسلوب منهجي في تقييم الرقابة و  وذلك بتعزيز القيم  الحوكمة،المخاطر عمليات  ا 

وتبادل المعلومات بين أطراف المنشأة وخاصة المتعلقة بالمخاطر بحيث  المتبعة،يات واألخالق
أنع يتعين على نشاط التدقيق  إلىالعليا القيام بمسئولياتهم. باإلضافة  دارةيضمن للموظفين واإل

موثوقية  للقوانين،االمتثال  األصول،الداخلي وضع اجراءات رقابية فعالة بحيث تضمن حماية 
، 314. ،الماليةوحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي بوزارة ومات المالية والتشغيلية )المعل
 .(01-7. ص

يقتضي هذا المعيار من المدقق الداخلي أن يتبع أسلوب معين عند أداء عمليات التدقيق 
 المنشأة،أنشطة  كافة وتقييم فحص المهام التي يؤديها من في حدث الذي خاصة بعد التوسع
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النتائج  وايصال ،المعلومات وتقييم وفحصالداخلي، عملية التدقيق  تخطيط يتعين عليه ثحي
 .(417 ، ص310.، ومتابعة تنفيذ التوصيات )مشتهى

 تخطيط مهام التدقيق  .3

 الداخلي( من المعايير الدولية حيث يقتضي من مدير التدقيق 33..ويأخذ هذا المعيار رقم )
ديد أوليات عملية التدقيق بناء على أهداف المنشأة ويجب بناء على المخاطر لتح خطة وضع
 .تحتوي على أهداف ونطاق وتوقيت العملية والموارد الخاصة بهاأن 

(Australian National Audit Office, 2013, p. 34)  

 تنفيذ مهام التدقيق الداخلي   .4

 :(90 ، ص310. ،)الخيسيشمل معيار تنفيذ المهام على ما يلي يو

تتصف بالكفاية التي استخدام المعلومات  إلىيشير المعيار  المعلومات:تحديد  .أ
 والمالءمة والموثوقية.

وهي قيام المدقق الداخلي ببناء استنتاجاته على التحليل الكافي  المعلومات:تحليل  .ب
 والمناسب للمعلومات المحددة.

 هاستنتاجاتعلى المدقق الداخلي أن يسجل المعلومات المتعلقة ب تسجيل المعلومات: .ج
 ا في التقرير.إليه لدعم النتائج التي توصل

وهي ضرورة وجود اشراف مناسب يضمن التوصل ألهداف وجودة  شراف الكافي:اإل .د
 التدقيق.عملية 

 ()التقاريرتبليغ النتائج   .5

( من المعايير الدولية حيث يقتضي المعيار من المدقق أن 433.ويأخذ هذا المعيار رقم )
على أهداف المهمة ونطاق العملية والنتائج  بتقرير، يحتوي التدقيق  نتائج عملية يصف

 .(IIA, 2012, p. 27والتوصيات وخطط العمل )
 ذات العالقة الجهات إلى عملهم نتائج بتوصيل يقوموا أن يجب الداخليين المدققين أن ويوضح

 :(69 ، ص339.، )المدلل يليفرعية تتعلق بما  معايير أربعة على المعيار هذا ملتويش
العملية والتوصيات وأساليب  ونطاق التقرير أهداف يوضح أن يجب االتصال:معايير  .1

 تنفيذ التوصيات.
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ضرورة أن تكون تقارير التدقيق الداخلي معدة  إلىيشير هذا المعيار  جودة االتصال: .2
وفي حاالت حدوث خطأ أو نسيان معلومة جوهرية يجب ايصال ذلك  بموضوعية ودقة

 .األصلي التقرير جميع إلى
أن التقرير  إلى المعيار يشير حيث بالمعايير: الكامل االلتزام عدم بحاالت خاص معيار .3

كامل بمعايير التدقيق الداخلي  بشكل اللتزامايجب أن يحتوي على اشارة في حال عدم 
 .االلتزام عدم في والسببوأثر ذلك 

  .ألطراف ذات العالقةا إلىوجوب ايصال النتائج  إلى يشير حيث نشر النتائج: .4

، 311.، )المدهون  يلي ما إلى الداخلي التدقيق نتائج وقد أشارت المعايير الخاصة بتوصيل
 :(14 ص
ويمكن أن يتم ايصال  ،وموقع التدقيق يتم اعداد تقرير بشكل مكتوب عملية اكتمالبعد  .أ

 النتائج بشكل شفهي.

  ة.اإلداري المستويات مع التوصياتو  قبل اصدار التقرير بشكل نهائي يتم مناقشة النتائج .ب

 يحتوي على نطاق ونتائج العملية. نأو  واالختصار بالوضوح أن يتصف التقرير الصادر .ت

 .المستقبلية الخاصة بالتحسينات أن تحتوي التقارير على التوصيات .ث

 مراقبة سير العمل   .6

الحفاظ على متابعة ( من المعايير الدولية حيث يقتضي المعيار 533.ويأخذ هذا المعيار رقم )
للمخاطر في حال عدم  دارةوالتأكد من قبول اإل دارةابالغها لإلنتائج عمليات التدقيق التي تم 

 .(IIA, 2012, p. 30)االجراءات اتخاذ 
الالزمة التي تم وضع توصيات  يتعين على المدقق الداخلي متابعة وضمان تنفيذ اإلجراءات

أوجه  تصحيح أن من للتأكد الداخلي التدقيق عملية عن النهائي للمدقق بها في التقرير
 ، ص337.، المخالفات في المنشأة وقد لخصت المعايير مفهوم المتابعة ذلك كما يلي )المرعي

59): 
 وموثق مكتوب بشكل المتابعة مسؤوليتها عن عملية الداخلي التدقيق دائرة يجب أن تحدد .أ

 .في نظامها الداخلي
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يجب على  ،دارةاإل ب اجراءات تصحيحية مستعجلة من قبلفي حال وجود مخالفات تتطل .ب
 الالزمة. لإلجراءات دارةالتدقيق الداخلي المتابعة والتأكد من اتخاذ اإل إدارة

 .دارةلإلفي حال عدم رضى المدقق عن االجراءات المتبعة عليه أن يوضح ذلك  .ج

 العليا للمخاطر  دارةحسم مسألة قبول اإل  .7

المعيار من المدقق الداخلي  عايير الدولية حيث يقتضي( من الم633.)ويأخذ هذا المعيار رقم 
لمستوى مرتفع للمخاطر الغير مقبولة للمنشأة.  دارةالعليا في حال قبول اإل دارةرفع المسألة لإل

وزارة ) وليس من مهام المدقق معالجة المخاطر بمهام تأكيدية،يتم مالحظة ذلك بقيام المدقق 
 .(09ص ، 314.، المالية

 المعايير: وضع اعتبارات 8-3-6

 :(53 ، ص337. ،)النونو اآلتية االعتبارات المعاييرصدار إوضع المعايير عند  لجنة راعت

 األنظمة على المعايير تلك سيطرة اللجنة حيث استبعدت عليها المرونة صفة إضفاء .1
بها  حيث جعلت القبول معينة، دولة في القوائم المالية مراجعة في المتحكمة المحلية
 .اختياري 

 مضمونها أو شكلها في سواء المدقق عليها في الشكل والمضمون  المالية المعلومات تباين .2
 .المعمول بها الممارسات المهنيةفي  بسبب االختالف دولة ألخرى، من

 معينة فانه يجب العمل مشكلة المحلية حول األنظمة بين اختالف أو تعارض وجود عند .3
 الدولي. المحاسبين اتحاد بدستور

 .في حال كان مناسبا للمدققين، األخرى  الخدمات على المعايير تلك تطبيق اللجنة إجازة .4
 .اللجنة أعضاء عدد أرباع ثالث قبل إقراره من أي معيار يجب أن يتم إلصدار .5
 .اإلنجليزية للمعايير المصدرة هي اللغة اللغة المستخدمة .6
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 تمهيد 8-4-0

تائج عملية التدقيق عداد التقرير الداخلي المرحلة األخيرة التي يتم خاللها ايصال نإ تعد مرحلة 
ن أوكذلك التقرير عن حال الرقابة الداخلية  ،والتي تشمل مدى اتباع األنظمة والقوانين ،دارةلإل

مل المالحظات التي يحتويها توتش ،كان بها ضعف أو قصور وما ينتج عن ذلك من مخاطر
 :(.0ص ، بدون ، دائرة الشؤون الفنية والدراسات)تقرير المدقق على ما يلي 

على مدى التأكيد وكذلك  ،ة والسياسات المتبعة في المنشأةديد أوجه مخالفة األنظمتح .1
 الرقابة الداخلية. ةفعالي

 تحديد ما نتج عن أوجه القصور من أثار قد تضر بالمنشأة.               ..
 وضع التوصيات التي تتعلق بتصحيح األخطاء والقصور. .0

لية من الغموض، بدون زيادة في التفصيل غير ويتم صياغة مالحظات التقرير بدقة وبلغة خا
 يتها.أهمالمبرر، ويتم عرض التوصيات حسب 

 مفهوم تقرير التدقيق  8-4-1

وهو تعبير كتابي واضح يحتوي على ، المخرج األساسي لعملية التدقيقيعد تقرير المدقق 
لفرص المالحظات الجوهرية والتوصيات بناء على السياسات والعمليات والمخاطر وهو يحدد ا

ويساعد في اتخاذ القرارات المالئمة. ولكي يكون التقرير فعاال  ،المحتملة لتحسين حالة المنشأة
، وكذلك تحديد وتوضيح األحداث، فانه يجب أن يعكس المخاطر والقضايا المتعلقة بالمنشأة

للغة وا، وكذلك يجب أن يتجنب التقرير طابع التأنيب ،وتحديد االجراءات لتحسين حالة المنشأة
 .(Palm, 2013, p. 11) على توصيات مالئمةيجب أن يحتوي والحلول المفصلة بل ، السلبية

تقرير التدقيق الداخلي وسيلة اليصال نتائج وتحليل وتوصيات عملية التدقيق ويجب أن  ويعد
 ,Australian National Audit Office)  .يعكس التقرير الصادر جودة عملية التدقيق

2012, p. 39). 

المعنيين في المنشأة المدقق  إلىايصال نتائج التقرير في الهدف من تقرير المدقق  ويتلخص
لية المتابعة للتأكد عليها. كذلك جعل النتائج أقل غموض وأقل عرضة لسوء الفهم. وتسهيل عم

 .Government Accountability Office, 2011, p) جراءات التصحيحية.من اتخاذ اإل

164). 
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يقوم أعضاء التدقيق المعنيين فيما يعرف باالجتماع الختامي حيث  إلىيصال نتائج التقرير ويتم ا 
 (Abu Zaidan, 2012): الداخلي بعمل اجتماع مع الجهة محل التدقيق يتم فيه ما يلي

 بشكل سريع مع نتائج العملية. عرض عملية التدقيق .1
 .تلخيص أوجه المخالفة لألنظمة والقوانين ..
 عرض وجهة نظر المدقق حول األسلوب المناسب لإلجراءات التصحيحية. .0
 عرض تصور المدقق لمواضع التحسين والتطوير الالزم. .4
اعالم الجهة محل التدقيق بإجراءات المتابعة من قبل أعضاء فريق التدقيق لتنفيذ  .5

 .صياتالتو 
  العليا للمنشأة. دارةتسليم نسخة من تقرير التدقيق لإل .6

 

 عداد التقرير من مراحل التدقيق الداخليإموقع  8-4-8

 موقع إعداد التقرير من مراحل التدقيق الداخلي :(1)رقمشكل 

 .(15ص ، 313.اإلدارية، )النخبة لالستشارات المصدر: 

ولى وهي مرحلة التخطيط يتم وضع جدول وفي ضوء الشكل السابق يتبين أنه في المرحلة األ
عالم الموظفين الذين سيشكلون فريق العمل ومهامهم ا  زمني للتدقيق وتحديد أهداف العملية و 

النتائج  إلىومن ثم تنفيذ عملية التدقيق وتجميع أوراق العمل والخلوص  ،واعالم الجهة المستهدفة
ا إليهلذي يحتوي على النتائج التي توصل وهنا تأتي مرحلة اعداد التقرير ا، المدعمة باألدلة

المدقق والتوصيات من وجهة نظره حول أساليب تصحيح أوجه القصور الموجودة وتحليل 
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أسبابها لتالفيها مستقبال وال ينتهي دور المدقق هنا بل يستمر لمتابعة مدى التزام المنشأة 
 بالتوصيات واالجراءات العالجية.

 التدقيق الداخلي تقاريرعداد إالمبادئ األساسية في  8-4-3

 التوثيق الكتابي .1
المسؤولين في كل المستويات،  إلىالهدف من التقارير الكتابية ايصال نتائج عمليات التدقيق 

في جعل النتائج أقل عرضة لسوء الفهم، وتسهيل متابعة تحديد ما إذا كان قد تم  ساهمبحيث ت
نهاء أو ايقاف عملية التدقيق إالمدقق من  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حال قيام

كتابيا ملخصا فيه سبب  ذلك صال ذلك للجهة محل التدقيق ويفضل أن يكون إييجب  لسبب ما
 .(6ص ، 310.، مصلح) انهاء عملية التدقيق

 النزاهة والحياد  .8
، (9ص ، 310.، خالص في العمل )محمديم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلوهي منظومة الق

 ،(7ص  ،310.، )الدويك للحفاظ على الموارد والممتلكات العامة واستئصال الفساد تسعىلتي وا

عن  اويجب أن يكون أداء عملية التدقيق بعيد، يمة الجوهرية في مدونة السلوكقوتعتبر النزاهة ال
ا وتتطلب النزاهة من المدققين االلتزام بالمعايير نص الشبهات للحفاظ على مستوى ثقة مناسب.

 .(5ص ، 313.، دارية)ديوان الرقابة المالية واإل وروحا
تتعلق ويوجد تقارب في المعنى بين النزاهة والشفافية فالنزاهة تتعلق بالقيم المعنوية أما الشفافية ف

 .(9ص، 334.، )أبو ديةبالنظم واالجراءات العملية 

 الشفافية .3
ألعمال الحالية بالظروف والقرارات وا يقصد بها مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة

معلومة من خالل النشر في  اتوجعل القرارات المتصلة بالسياس، واضح ومحددمتاحة وبشكل 
 .(1، ص 313.، )جهاز المراجعة المالية كل األطرافعليها من الوقت المناسب واالنفتاح 
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 الصحة واالتساق  .4
معلومات ، ذات عالقةو معلومات موثوقة  حيث يتعين على المدققين الداخليين الحصول على

نفس النتائج التي توصل  إلىموثوقة تعني حقيقية مقنعة حيث يمكن أن  يصل الشخص المطلع 
ذات  المعلومات  وتكون ، ا باستخدام أفضل أساليب التدقيقإليهنه تم الوصول أا المدقق و إليه

 .(00ص ، 314.، ةوزارة المالي) عالقة في حال تحقيقها ألهداف مهمة التدقيق

 النقد البناء .5
ضرورة أن  إلىباإلضافة ، تعتبر توصيات واستنتاجات المدقق جانب هام من جوانب الرقابة

ويجب ، تشتمل التقارير على انتقادات هامة وكذلك مقترحات لعالج نقاط القصور في المستقبل
 مرنةات اقتراحكالتوصيات  ضرورة عرض إلىباإلضافة ، أال تركز على نقد الماضي

 .(4ص ، 310.ح، )مصل ساليب التعديلأل تحديد بالتعديالت وليس على

 مراعاة التوقيت المناسب .6
وهي وجود المعلومات وتوفرها في الوقت المناسب لصناع القرار لتكون قادرة على التأثير على 

 ,Lehtinen) ومات أقدم كلما قلت المنفعة منهاوبشكل عام فانه كلما كانت المعل ،قراراتهم
2013, p. 3). 

 اإليجاز  .7
ن زيادة أل ،يصالهاإأن يكون التقرير مختصرا يعني أال يزيد التقرير عن الرسالة التي يود 

، ح الرسالة الحقيقية مما يؤدي للتشويش على القارئ و التفاصيل في التقرير قد يؤثر على وض
  (Vallabhaneni, 2015, p. 370). الغير مبرر كما يجب تجنب التكرار

 المحافظة على سرية البيانات  .2
حيث يجب على المدققين الداخليين عدم االفصاح  ،وهي احترام ملكية المعلومات المطلع عليها
فصاح لزام قانوني باإلإوذلك في حال عدم وجود  ،عن أي معلومة دون أخذ التصريح المناسب

 .(.4، ص 339.، )المدلل عنها
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 المبادئ العامة لمحتوى التقرير:  8-4-4

 :(0 ص ،313.، االنتوساي)ضمن محتوى التقرير العناصر التالية يت

ينبغي أن يحتوي التقارير على عنوان مناسب لتمييزه عن التقارير الصادرة عن  العنوان: .1
 األخرين.

: ينبغي ادراج التوقيع وكذلك التاريخ بحيث يفيد بمعرفة الفترة التي أصدر التوقيع والتاريخ ..
 بخصوصها التقرير.

 حيث يتم توضيح الغرض من عملية التدقيق وحدودها. ف والنطاق:األهدا .0
وليس ذلك ضروريا في  بها، المالية المتعلقةينبغي أن تصحب اآلراء البيانات  االكتمال: .4

 تقارير األداء.
 ينبغي أن يحدد التقرير الجهة التي سيرسل لها. :إليهالمرسل  .5
دقق عليها والفترة والموضوع محل بحيث يشمل معلومات حول الجهة الم تحديد الموضوع: .6

 التدقيق.
 . عملية التدقيقلمعايير المتبعة عند اجراء لحيث يجب االشارة : المعاييرمطابقة  .9

 

 :تقارير التدقيق الداخلي الثقة فيمعايير  8-4-5

 على عدد من معايير الثقة يتم تفصيلها كما يلي: لتقاريرامل تتش

 االستقاللية: .1
 ،سيطرتهمجهة، وشعورهم بعدم الخضوع لشخص أخر أو  وهي التحرر من االعتماد على

شاط التدقيق الداخلي أو مسئوليات التدقيق بطريقة غير نالتخلص من أي عامل يعيق تأدية و 
 .(43 ص، .31. ،)سالم المصالح في ضاربوكذلك عدم وجود ت متحيزة

 االكتمال: .8
ف المراجعة، وايصال الفهم وهو احتواء التقرير على كافة المعلومات المطلوبة لتحقيق أهدا
عطاء القراء فهم باإلضافة إل .الصحيح عن الجهة محل التدقيق، وتلبية متطلبات محتوى التقرير

ية النتائج المبلغ عنها، مثل تكرار الحدوث لعدد من الحاالت أو أهمكافي بتوفير رؤية عن 
  ,ACE, Audit Reporting Standards). 315./.4/1. (ارهاالمعامالت التي تم اختب
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 الدقة: .3
ية الدقة بإعطاء القارئ تأكيد عن أن كل أهموتظهر  ،تعني أن النتائج قد عرضت بطريقة دقيقة

دقيقة سيؤثر غير وجود معلومة واحدة حيث أن ، احتواه التقرير محل ثقة يمكن االعتماد عليهما 
يجة تم عرضها أي معلومة أو نتويجب أن تدعم ، على صالحية وموثوقية التقرير بالكامل

  (Vallabhaneni, 2015, p. 369).ثبات توضع في أوراق عمل المدققإبالتقرير بأدلة 

 الموضوعية: .4
وهي التوجه العقلي غير المتحيز الذي يسمح للمدققين الداخليين بتنفيذ عمليات التدقيق بطريقة 

ساس بها بأي شكل وأن جودة عملهم ال يتم الم، يكون لديهم فيها ايمان صادق بنتائج أعمالهم
 .(3. ص ، 314.، وزارة المالية) من األشكال

أال يتأثر عمل  تعني ن االستقالليةأويالحظ أن الفرق بين االستقاللية والموضوعية يكمن في 
 هبعدم وجود ضغوط تؤثر على قراراتالمدقق الداخلي بتضارب المصالح أي أن يشعر المدقق 

فهي تتعلق بالحالة الذهنية للمدقق التي تؤثر على من أي جهة ذات سلطة. أما الموضوعية 
 .(43 ص، .31. ،)سالم تقديراته أي أن الموضوعية هي نتاج االستقاللية

 إلقناعا .5
وأن تتبع  ،وكذلك تقديم النتائج بصورة مقنعة ،وهي استجابة نتائج التدقيق ألهداف عملية التدقيق

أن تعرض المعلومات بشكل كافي و  ،نطقيةت الحقائق الموجودة بصورة ماالستنتاجات والتوصيا
  .ية تنفيذ التوصياتأهمومدى  ،لتقنع القارئ بمعقولية وصحة النتائج
). .4/1./.315 (ACE, Audit Reporting Standards, 

 الوضوح  .6
وأن تتصف لغة التقرير بالبساطة قدر االمكان كما ، وهي أن يتميز التقرير بسهولة القراءة والفهم

استخدام كلمات غريبة أو فنية فانه يجب أن يتم  إلىوفي حال الحاجة ، وعيتطلب الموض
   (Vallabhaneni, 2015, p. 370).توضيح معناها للقارئ في التقرير

بناء على ما سبق نجد أن التقرير الداخلي يجب أن يعكس جودة عملية التدقيق ويجب األخذ و 
ب أن تكون كافة محتويات التقرير موثقة شكل ومحتوى التقرير وطريقة عرضه. ويجباالعتبار 

 .وكافية لتكون قادرة على التعجيل بتفعيل اإلجراءات المرغوب فيها
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 تمهيد 8-5-0

 الوطنية السلطة واجهت 1994 عام الفلسطينية األرض لقيامها على األولى األيام منذ
 مؤسسي بناءو  ريةدستو  أطروما يحتويه من  سياسي فلسطيني نظام إقامةي تحد الفلسطينية

 مختلف طال ذيال الخلل جوانب بعض تجربةتخلل هذه ال الماضية السنوات امتداد وعلى
 .(1ص ، 334.، أبو دية) نواحيال

وبالتوازي مع ذلك بدأ  والمؤسسات األجهزةتأسيس وتشكيل مختلف وفور تشكيل السلطة بدأ 
 1774لسنة  ..القرار الرئاسي رقم  ، حيث صدرفي فلسطين الهتمام في العمل الرقابيا

بناء وتطوير و بمباشرة أعمالها  الهيئة ووضع لها قانون خاص وبدأتبإنشاء هيئة الرقابة العامة 
  فلسطينالوظيفي فيها ومارست مهامها واختصاصاتها على كافة المؤسسات العامة في  الكادر

.)http://www.saacb.ps/show1.aspx?name =history, (22/12/2215م  
ية أهموتبرز  المؤسسات الحكوميةحدات للرقابة الداخلية في و  بإنشاء وقد اهتمت السلطة أيضاا 

ورسم الخطط ، لكونها تسعى لضمان سير المؤسسات ضمن القوانين واللوائح هذه الوحدات
كما أنها تقوم بتدقيق البيانات االدارية والمالية الستخدامها  ،والسياسات استنادا لتوصيات الرقابة
 المؤسسة الحكوميةلرقابة على الكشف عن ابداعات افراد في اتخاذ القرار. وتعمل وحدات ا

 .(,.22/12/2215www.mot.ps) يهاوالتأكد من توفر االنسجام بين كافة األقسام ف لتحفيزهم،

 مستويات الرقابة على السلطة التنفيذية: 8-5-1

السلطة  تتعدد مستويات الرقابة على المؤسسات الحكومية لتشمل الرقابة البرلمانية وهي رقابة
وكذلك الرقابة القضائية والمتمثلة في ابطال القرارات المخالفة  التنفيذية،التشريعية على السلطة 

ذاتها والرقابة الذاتية وهي رقابة السلطة التنفيذية على  التنفيذية،للقانون التي تصدر عن السلطة 
 التنفيذية: ات الرقابة على السلطةوفيما يلي عرض لمستوي .(1ص ، 310. ،الوحيدي)

 الرقابة التشريعية: .أ

المجلس التشريعي حيث يقوم أعضاء منتخبون بالرقابة على جميع أعمال  رقابة تتمثل في
 العام،المال  واالهتمام بحفظ لتزام أعضائها بالدستور المعتمدالسلطة التنفيذية والتأكد من ا

 التي تقوم بالتنفيذ. دارةواالشراف على اإل

http://www.saacb.ps/show1.aspx?name
http://www.saacb.ps/show1.aspx?name
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( من القانون األساسي على صالحيات المجلس التشريعي والمتمثلة في 40وقد نصت المادة )
الستجواب الحكومة أو الوزراء عن  باإلضافة جلساته،العمل على اقتراح واقرار القوانين في 

 .(51ص  ،336. ،أبو هداف)المجلس والتي تستدعي تدخل  القضايا المختلفة

الحكومية ء عن األداء االداري للمؤسسات ازر الو  في محاسبةوال تتعلق مهام المجلس التشريعي 
ممارسة الرقابة المالية المسبقة بفله حق  التنفيذية،بل الرقابة على األداء المالي للسلطة  فقط

الرقابة الالحقة المتمثلة في اجازة  وكذلك حق ممارسة ،كاعتماد بنود الموازنة واقرار الضرائب
 .(51 ص، 314.، كميل أبو)الحكومية الحساب الختامي للمؤسسات 

 الرقابة القضائية:  .ب

محكمة العدل  فانه تختص 331.من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة  00وفقا للمادة 
كذلك التدخل في بالفصل بين المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية و  االدارية(العليا )المحكمة 

 بهالها وفقا للقوانين واألنظمة المعمول العامة أو امتناعها عن القيام بعم دارةرفض اإلحال 
 .(5ص ، 339.دية، و حرب وأب)

  :هدفين أساسيين تحقيق إلى القضائية وتهدف الرقابة

 .هاعمل تقويمالقانون و  وسيادة الشرعية مبدأ احترام لىع دارةاإل إجبار .1

قد تضر  التي اإلدارية القرارات إلغاء خالل منهم حقوق حمايةحرية األفراد و  علىالحفاظ  ..
 .عنها التعويض أو بهم

حيث  العامة النيابة العليا وجهاز العدل محكمة خالل من فلسطين في القضائية الرقابة وتنفذ
 القضايا في الحكومة عن ويعمل وكيال موظفيها، إلى دارةاإل ينظر في االتهامات الموجهة من

 من الداخلية من الرقابة بر جزءاتعت القضائية الرقابة فإن ضد األفراد، لذا قبلها من المرفوعة
 .(.7ص ، 334.، كالب) والمساواة العدل التزامها بتحقيق خالل

 الرقابة الذاتية: .ت

 الداخلية:الرقابة  أوال:

 وحدات الرقابة الداخلية في مؤسسات السلطة: .1
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تقوم حيث ، وهي وحدات تابعة للوزارة المختصة حيث تتبع للوزير المختص بشكل مباشر
وله التصرف في  واإلداري،ابة بتقديم تقرير سنوي للوزير عن األداء المالي وحدات الرق

تقوم الوحدة بعرض توصيات ومقترحات لتالفي  وكذلكه، التجاوزات التي قد تحدث تحت سلطت
 .(41ص ، 315.، دبور) المستقبليةوعالج المخالفات 

أن " تشكل وحدات تدقيق ( على 50بالمادة ) 1779لسنة  1وقد نصت التعليمات المالية رقم 
يناط بها مسئولية تدقيق ومراقبة  لها،ورقابة داخلية في كل دائرة )وزارة( أو مؤسسة تابعة 
 تطبيق أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة".

 :(77ص  ،334.، )كالب تتمثل اختصاصات وحدات الرقابة الداخلية بوزارات السلطة فيما يليو 

 بالتشريعاتة المحددالقرارات التي يتخذها المسؤولون وفقا للصالحيات نفيذ تالتأكد من  .1
 االدارية والمالية والمبادئ واألسس المعمول بها.

 التأكد من تحقيق األهداف المحددة في التشريعات. ..
 .ضمان توثيق االعمال المنجزة بالسجالت والملفات حسب األصول .0
 العمل وفق الموارد المتاحة. إلنجازضمان توفر األدوات والتجهيزات  .4
 ضمان حسن استعمال وصيانة التجهيزات والحفاظ عليها. .5
 تحديد االنحرافات في اداء المهام الوظيفية ومساءلة المتسببين في ذلك. .6

 رقابة وزارة المالية:  .8

وبناء على قرار من وزير  المالية،مع قدوم السلطة تأسست العديد من الوزارات منها وزارة 
يرأسها مدير عام مسئول أمام  والتدقيق الرقابة مديريةتم انشاء  1774في عام المالية 
 النفقات تدقيقوتمارس دورها الرقابي على المؤسسات الحكومية عن طريق دائرتين  الوزير،

 .(14ص  ،331.، وعدد من الدوائر المساندة )بشناق اإليرادات ودائرة تدقيق

 انفصلت حيث ،والتدقيق الرقابة ما عرف سابقا بمديريةعمل  في المالية وزارة رقابة وتتمثل
العامة للرقابة  دارةالعامة للتدقيق الداخلي واإل دارةدارتين هما اإلإ إلى ٤٠٠٢عام  خالل

 الداخلية المدنية.

العامة للتدقيق الداخلي مهام التدقيق والرقابة على عمليات وزارة المالية  دارةوتتولى اإل
 والمؤسسات غير الوزارية التي ال تملك دوائر تدقيق داخلي. والمؤسسات الحكومية
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الالمركزية في أعمال التدقيق  إلىالعامة للتحول  دارةالماضيتين اتجهت اإل وخالل السنتين
التحول والذي بدأ بتدريب موظفي دوائر التدقيق  مرحلتين لهذاالداخلي، حيث أنهت أول 

دة تتعلق بالتدقيق الداخلي مثل تقييم مخاطر الداخلي في بعض الوزارات على أمور متعد
 .التقريرإصدار  التدقيق،تنفيذ  التدقيق،إعداد خطة  ،الوزارةأعمال 

)http://www.mof.gov.ps/index.php., .2215/12/22م) 

حيث  الفلسطينية،ل العام في السلطة وتعد وزارة المالية الجهة المسئولة عن الرقابة على الما
على ما يلي" يعتبر  1779( لسنة 1( من التعليمات المالية رقم )1( )53نصت المادة )

وزير المالية هو المسئول عن رقابة حسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات ومعامالتها 
التعليمات في أعمالها والتحقق من أن كل وزارة / دائرة أو مؤسسة تقوم بمراعاة هذه  المالية،

المالية والمحاسبية ويعتبر الوزير المختص مسئوال عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات فيما يتعلق 
 .(77ص  ،334.، كالب)بوزارته 

الوزارات والمؤسسات حيث  أداء وتحسين قيمة التدقيق الداخلي إضافة إدارةويعد الهدف من 
 والسياسات دارةاإل استشارية حول خدمات وكذلك وموضوعي مستقل تأكيد تقوم بتقديم
 دارةباإلضافة لذلك تقوم اإل التقارير، إلصدار الوزارات لتلك سليم لتضع أساس ، التشغيلية،
 األخرى، والوزارات المالية لوزارة الحيوية والعمليات األنشطة على نظم الرقابة واختبار بفحص

ر بشكل جيد تسي الرقابية اإلجراءات بأن معقول تأكيد وتوفير التشغيلية دارةاإل بغرض تحسين
 المدققينو  والمانحين الوطنية السلطة أمام المالية مسئولية وزير ووفق القانون وإلخالء

 .(44ص  ،339. ،)العفيفي الخارجين

 الرقابة الخارجية: ثانيا:

 ديوان الرقابة المالية واالدارية: .1

جميع الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات  وهو الجهاز المسئول عن التدقيق الخارجي على
وتتمثل  ،(9ص ، 314.، وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي بوزارة الماليةومية )الحك

 ،والرأسمالية والتطويرية ،المهام التي يقوم بها الديوان في الرقابة على النفقات العامة الجارية
الطالع على التقارير والمعلومات الواردة الحق في ا والقبض، ولهويفحص معامالت الصرف 

)قانون ديوان  داريةق الخاصة بالمخالفات المالية واإلوعلى تقارير لجان التحقي، من الموظفين
 .(334.واإلدارية، الرقابة المالية 

http://www.mof.gov.ps/index.php
http://www.mof.gov.ps/index.php
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يتمتع  ،وأحد أبرز مؤسسات الرقابة الرسمية فلسطين،وهو الجهاز األعلى للرقابة في 
لة على كافة المؤسسات العامة في السلطة الوطنية لضمان انسجام بصالحيات رقابية شام

يعمل الديوان وفق متطلبات أنشطتها مع القوانين والسياسات العامة للسلطة الوطنية. 
 .لعليا للرقابة المالية والمحاسبة)االنتوساي( وهي المنظمة الدولية لألجهزة ا

المالي واإلداري في دولة فلسطين ضمان سالمة العمل واالستقرار  إلى يهدف الديوان
بسلطاتها الثالث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه كافة أشكال االنحراف المالي 

التأكد من أن األداء  إلىواإلداري بما فيها حاالت استغالل الوظيفة العامة ويهدف أيضا 
لقرارات والتعليمات النافذة وفي العام في فلسطين يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة واللوائح وا

  .).http://www.saacb.. ,م22/12/2215( حدودها وانه يمارس باقتصاد وكفاءة وفاعلية

 :(1ص  ،314.، بو زبيدةأ)زكارنة و  وتتمثل اختصاصات الديوان فيما يلي

الجهات الخاضعة لرقابته في اخلي التأكد من أن أجهزة الرقابة والتفتيش والتدقيق الد .1
 تمارس مهامها بصورة فعالة للتثبت من كفاءتها لتحقيق االهداف المقررة.

تحري أسباب القصور في العمل مثل الكشف عن عيوب األنظمة المالية واالدارية والفنية  ..
فين القانونية أو المالية أو كشف مخالفات الموظ الحكومية،التي تعيق عمل الوحدات 

 .يرهاوغ
 مراقبة نفقات وايراد الجهات الخاضعة للديوان. .0
 مراقبة القرارات المتعلقة بالتعيينات والترقيات والعالوات وغيرها. .4

 :ديوان الموظفين العام .8

على أن يقوم ديوان الموظفين  330.القانون األساسي المعدل لسنة من ( 49نصت المادة )
وتطويرها ويؤخذ العامة  دارةمل على االرتقاء باإلالحكومية المختصة بالع بالتنسيق مع الجهات

األساسي  )القانون  والعاملين بهاالعامة  دارةباإل واللوائح الخاصةفي مشروعات القوانين  رأيه
 .(330.، المعدل

تتمثل رقابة ديوان الموظفين العام في تحسين العمل اإلداري في الدوائر الحكومية المختلفة و 
والتأكد من المساواة  ورفع كفاءة الموارد البشرية ،جميع األعمال االدارية وتحقيق الشفافية في

 .(.5ص ، 339.، )العفيفي وعدم التحيز بتطبيق القوانين على جميع الموظفين

http://www.saacb./
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 العامة للرقابة اإلدارية الخارجية فيما يلي دارةاإلوتتمثل مهام 

:(http://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic.., 2215/12/22م) 

 المتابعة اليومية لسير العمل اإلداري في الوزارات والمؤسسات الحكومة المختلفة. .1
التنسيق مع كافة األجهزة الرقابية المختصة في الدوائر الحكومية المختلفة بهدف توحيد  ..

 سبل العمل.
 إلداريين، ومتابعة عمليات تدويرهماإلشراف على المراقبين ا .0
 التنسيق بين اإلدارات العامة للديوان وبين الدوائر الحكومية المختلفة. .4
 أرشفة اإلحصاءات والتقارير الخاصة بعمل المراقبين. .5
إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير حول العمل اإلداري للمراقبين اإلداريين، وتطوير  .6

 للوزارات.داري قاعدة بيانات حول الوضع اإل
 المشاركة في لجان المقابالت في مجاالت العمل المختلفة. .9
 متابعة كل ما يتعلق بسير عمل المراقبين اإلداريين من حوافز وعقوبات. .4
 المجاالت.االشراف على تدريب للمراقبين اإلداريين في كافة  .7

ن تدقيق داخلي وفي ضوء ما سبق يتبين الدور التكاملي الذي تلعبه المؤسسات المختلفة م
الذي تمثل بوزارة المالية ووحدات الرقابة الداخلية بالوزرات والمؤسسات الحكومية وكذلك 
الرقابة الخارجية التي تمثلت بمراقبة األداء المالي واإلداري من قبل الجهة العليا للرقابة 

مما ديوان الموظفين  والمتمثلة بديوان الرقابة اإلدارية والمالية وكذلك الرقابة اإلدارية من قبل
باالرتقاء بأداء الوزرات والمؤسسات الحكومية من خالل المتابعة اليومية لكل أوجه  ساهمي

 نشاطها.

 :رقابة مستقلة والمتمثلة في الهيئة المستقلة لحقوق االنسانثالثًا: 

ضوية هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، والتي تتمتع بالع
الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 

(ICC أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بقرار رئاسي عام .)وقد أوكل لها مهمة  ،1770
وضع نظامها األساسي بما يضمن استقاللها وفعاليتها. وتتخلص مهامها في ضمان توافر 

لبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل متط

http://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic..,%2022/12/2015م
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مختلف الدوائر واألجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية. حيث يتسع 
عملها ليشمل النظر في قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين  نطاق
االنتهاكات المتمثلة بحقوق اإلنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية،  بشأن

ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير 
 .(االلكتروني الهيئة المستقلة لحقوق االنسان موقع) اإلنسانالدولية الخاصة بحقوق 

 بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية: قةالعال 8-5-3

لذا نصت معايير  تحسينها،تقوم وظيفة التدقيق الداخلي بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بغرض 
فحص ودراسة مدى  الداخلي على ضرورة أن يحتوي مجال عمل التدقيق الداخلي علىالتدقيق 

عناصر منظومة الرقابة  أهمالداخلي من  نظام الرقابة الداخلية ويعد التدقيق كفاية وفعالية
لذا فهي ليست جزءا من نظام الرقابة الداخلية فحسب بل هي صمام االمان له ويتركز  الداخلية،

دور المدقق الداخلي في التقرير عن مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية ومراقبة مدى توفر 
 .(00ص ، 314.، الجابري الداخلية )مقومات نظام الرقابة 

 
 العالقة بين التدقيق الداخلي والرقابة :(8) رقم شكل

 .(57ص ، .33.)القبج، المصدر: 
، 337.الطويل، ) كما يلي ( أنواع الرقابة الداخلية وعالقتها بالتدقيق الداخلي8ويوضح شكل)

 :(04ص 
 البيانات أي خطر قد ينتج عن عدم صحة منع تتمثل في الرقابة الداخلية المحاسبية: .1

ويعمل هذا النوع من الرقابة  البيانات، وتشغيل تجميع في المتبعة اإلجراءات في طاءواألخ



58 
 

ي هلذا ف األصول سرقة ومنع األداء، في للقصور نتيجة البيانات ضياع أو فقد منععلى 
 رقابة مانعة.

وكذلك ، تم التخطيط له عماوتتمثل في اكتشاف األخطاء واالنحرافات  :اإلدارية الرقابة ..
 على والرقابة األداء تقاريرو ، اإلحصائية الكشوفومثال ذلك ، شأةاع سياسات المنعدم اتب
 الجودة.

 موظف كل يخضعحد بتنفيذ عملية كاملة حيث وهي أال يقوم موظف وا :الضبط الداخلي .0
 االختصاصات تحديدي تعتمد على هلذا ف العملية، تنفيذ في يشاركه آخر موظف لمراجعة

 الداخلية.ويقوم التدقيق الداخلي بالتقرير عن فعالية الرقابة  والمسئوليات لكل موظف.

 القطاعات الحكومية:تصنيف  5-4 
 قطاع االنتاجي، القطاع االجتماعي، القطاع قطاعات ةأربع إلى الحكومي القطاع وينقسم
 الرشيد. والحكم األمن قطاع التحتية، البنية

 تصنيف القطاعات الحكومية :(3شكل رقم )

 (315.، ديوان الموظفين العام)المصدر: 
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الذي يلعبه كافة المؤسسات الرقابية الحكومية ومن الجدير  المهموفي ضوء ما سبق يتبين الدور 
بالذكر أنه توجد مسميات مختلفة ألقسام التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية، فبعضها 

غيرها و  والتدقيق الرقابة أو دائرة ،والتفتيش الرقابة وحدة أو الداخلية، الرقابة يطلق عليها وحدة
 مفتش أنه على الداخلي المدقق مصطلح مع تتعامل الدراسة هذه فإن ثم من المسميات، ومن

 العاملين بتلك الوحدات. مسمى الختالف وذلك داخلي، مدقق داخلي، أو مراقب داخلي، أو

ية في القطاع الحكومي من مفهوم الرقابة الداخل معأن مفهوم التدقيق الداخلي يختلط لذا نجد 
ية بممارسة مهام التدقيق ناحية المسميات الوظيفية أو المهام حيث تقوم وحدات الرقابة الداخل

 .الداخلي
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 المقدمة: 3-1

جراءاتها محوراا ي  الدراسـة،نجـاز الجانـب التطبيقـي مـن إيتم من خاللـه  رئيساا  عتبر منهج الدراسة وا 
 إلـــىوعـــن طريقهـــا يـــتم الحصـــول علـــى البيانـــات المطلوبـــة إلجـــراء التحليـــل اإلحصـــائي للتوصـــل 

وبالتــالي تحقــق  الدراســة،بموضــوع  النتــائج التــي يــتم تفســيرها فــي ضــوء أدبيــات الدراســة المتعلقــة
 تحقيقها.  إلىاألهداف التي تسعى 

وكــذلك أداة الدراســة  الدراســة،للمــنهج المتبــع ومجتمــع  وبنــاء علــى ذلــك تنــاول هــذا الفصــل وصــفاا 
وينتهـــي الفصـــل  وثباتهـــا،ومـــدى صـــدقها  وتطويرهـــا،المســـتخدمة وطريقـــة إعـــدادها وكيفيـــة بنائهـــا 

وفيمـــا يلـــي  النتـــائج،اســـتخدمت فـــي تحليـــل البيانـــات واســـتخالص بالمعالجـــات اإلحصـــائية التـــي 
 وصف لهذه اإلجراءات.

 :منهج الدراسة 3-8

 خالله من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات هاحول

 مصدرين أساسين للمعلومات: استخدام وقد تم

مصــادر البيانـــات باســـتخدام معالجـــة اإلطــار النظـــري للدراســة تــم : حيـــث المصــادر الثانويـــة .1
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 

التقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحـث والمطالعـة فـي و 
 مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمـــع  إلـــى: لمعالجـــة الجوانـــب التحليليـــة لموضـــوع الدراســـة لجـــأت الباحثـــة المصـــادر األوليـــة ..
 لهذا الغرض.البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا ا 
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  الدراسة:مجتمع  3-3

علـــى مشـــكلة  وبنـــاءا  الباحـــث،مجتمـــع الدراســـة يعـــرف بأنـــه جميـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي يدرســـها 
الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتمثل في العاملين فـي أقسـام التـدقيق الـداخلي ووحـدات 

الباحثـة باسـتخدام طريقـة الحصـر الرقابة الداخلية بالوزارات على مختلف مستوياتهم، حيث قامـت 
 70استبانة وقد تم استرداد  79الشامل، حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة 

 .%75.49استبانة بنسبة 

 :أداة الدراسة 3-4

 العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات"تم إعداد استبانة حول 
 العاملة في قطاع غزة" فلسطينيةوالمؤسسات الحكومية ال

 تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسيين:

 الوظيفي،المسمى  الوزارة،وهو عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيبين )اسم القسم األول: 
عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عليها في مجال  التخصص، العلمي،المؤهل 
الشهادات المهنية التي حصل المستجيب عليها في مجال  برة،الخعدد سنوات  التدقيق،
 (.التدقيق

 مجاالت: 4موزع على  فقرة، 60ويتكون من  الدراسة،مجاالت وهو عبارة عن  القسم الثاني:

 ( فقرات.4ويتكون من ) العلمي، التأهيل األول:المجال 

 ( فقرات.6ويتكون من ) العملية، الخبرة الثاني:المجال 

 ( فقرات.7ويتكون من ) ،التدريبلثالث: االمجال 

 ( فقرات.9ويتكون من ) الداخلي،قسم التدقيق  استقاللية الرابع:المجال 

 ( فقرات.6ويتكون من ) العليا، دارةاإل اهتمامالخامس: المجال 

 ( فقرات.5ويتكون من ) التدقيق،عملية  تخطيط السادس:المجال 
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 ( فقرات.13ون من )ويتك المهنية،الكفاءة المجال السابع: 

 ( فقرة.16ويتكون من ) التقرير،خصائص  المجال الثامن:

حسب  االستبانةوقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات 
 (:.جدول )

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي.جدول )

 بشدة أعارض أعارض متوسط أوافق  أوافق بشدة االستجابة
 1 . 0 4 5 الدرجة

 :انةالستبصدق ا 3-5

 تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 :الصدق الظاهري  3-5-1

متخصصين في المحاسبة  6تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من  
(، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت .والتدقيق وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

في  االستبانة تعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجبإجراء ما يلزم من حذف وت
 (.1الملحق رقم ) أنظر-النهائية  اصورته

 صدق المقياس: 3-5-8

 :: االتساق الداخليأوالً 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي 
تساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب اال إليه

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

" والدرجة الكلية من فقرات مجال "التأهيل العلمي ( معامل االرتباط بين كل فقرة0جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤0.05 نة دالة عند مستوى معنوية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبي

 لما وضع لقياسه. يعتبر المجال صادقاا 
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 " والدرجة الكلية للمجال"التأهيل العلميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال : (0جدول )

 معامل بيرسون  الفقرة م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

1.  
لمي المناسب للمدققين باعتباره تحرص الوزارة على توفر المؤهل الع

 .التدقيق الداخلي جودة عمليةفي  عامل مهم
.540 *0.000 

..  
حصول المدقق الداخلي المكلف على شهادة مهنية مثل شهادة المجمع 
العربي للمحاسبين القانونيين يساعد في أداء مهام التدقيق الداخلي 

 بفعالية.
.634 *0.000 

0.  
قية وظيفية كتحفيز في حال حصوله يحصل المدقق الداخلي على تر 

 0.000* 821. .مهنية شهادات على

4.  
 شهادات على للحصول المدققين الداخليين توجيه على الوزارة تعمل
 .عليا بترقيتهم وظيفياا  علمية

.856 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *

من فقرات مجال "الخبرة العملية" والدرجة الكلية ( معامل االرتباط بين كل فقرة 4جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤0.05 للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.

 " والدرجة الكلية للمجالالخبرة العمليةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

1.  
 خبرة على سنوات حصولهم المدققين الداخليين تعيين عند الوزارة تشترط
 .كافية

.665 *0.000 

 0.000* 376. .يكتسب المدقق خبرة مناسبة أثناء عمله في الوزارة  ..

0.  
مختلف مجاالت يتم التأكد بأن المدقق قد حصل على الخبرة الكافية في 

 0.000* 784. التدقيق والمجاالت القطاعية المختلفة.

4.  
تزيد الوزارة خبرة المدققين عن طريق توفير الكتب والنشرات المحلية 

 0.000* 783. والدولية المتعلقة بأمور التدقيق والمتطلبات القانونية. 

5.  
 والندوات العلمية واللقاءات الحلقات إقامة على الوزارة تحرص

 0.000* 707. خبرة.مع أفراد ذوو  بالتعاون  لمتخصصةا
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6.  
 وصياغة مالحظات إلعداد الكافيةالخبرة  الداخلي المدقق يمتلك
 .التقارير

.613 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *

كلية للمجال، التدريب" والدرجة ال"( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 5جدول )يوضح 
وبذلك يعتبر  α ≤ 0.05 والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه. المجال صادقاا 

 " والدرجة الكلية للمجالالتدريبباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت: (5جدول )

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
ة القيمة االحتمالي

(Sig). 

1.  
يوجد في الوزارة دائرة متخصصة عن وضع برامج التطوير المهني 

 .للمدققين ويتمتع بصالحيات مناسبة
.768 *0.000 

 0.000* 791. .الداخليين المدققين لتدريب ودورات عمل ورشات الوزارة تنفذ  ..
 0.000* 523. .العملية الداخلي المدقق احتياجات التدريب يحقق  .0

4.  
مع  يتناسب بما الداخلي المدقق تدريب عمليات في مهني تنويع يوجد
 بها المدقق. يقوم التي المهام

.766 *0.000 

5.  
 ومؤتمرات علمية ندوات لحضور الداخليين المدققين الوزارة تشجع
 .االختصاص مجال في ومهنية

.800 *0.000 

6.  
 همبأعمال للقيام الكافية التدريبية الدورات المدققين الداخليين يتلقى

 .جيد بشكل الرقابية
.839 *0.000 

9.  
 تدريب خطة على بناء المدققين الداخليين تدريب على الوزارة تحرص

 .لهذا الغرض سنويا تعد
.877 *0.000 

 0.000* 778. .مستقلة خاصة بتدريب المدققين الوزارة موازنةتضع   .4
 0.000* 827. .يتم االعتماد على برامج ضبط الجودة لزيادة كفاءة التدريب  .7

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "استقاللية قسم التدقيق الداخلي" 6جدول )يوضح 
  والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

0.05≥ α ال صادقا لما وضع لقياسه.وبذلك يعتبر المج 

" استقاللية قسم التدقيق الداخليمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (6جدول )
 والدرجة الكلية للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 800. .التنظيمي الهيكل داخل كاف   باستقالل التدقيق الداخلي تتمتع دائرة  .1

..  
يتم تعيين المدقق الداخلي بالوزارة بشكل موضوعي بناء على 

 المنافسة مما يعزز استقاللية المدقق.
.770 *0.000 

0.  
في  ساهمتتبع وحدة التدقيق الداخلي ألعلى جهة ادارية مباشرة مما ي

 .تعزيز استقالليتها
.845 *0.000 

 0.000* 766. .تالسجال وفحص لمراجعة كافية صالحيات يمتلك المدقق  .4
 0.000* 796. .الممتلكات وفحص لمراجعة كافية صالحيات يمتلك المدقق  .5
 0.000* 685. .المدقق بعملية للقائمين الالزمة األدوات الوزارة توفر  .6
 0.000* 712. .العليا في الوزارة دارةقبل اإل من المدققين تكليفو  تعيين يتم  .9

 .α ≤0.05 داللة  االرتباط دال إحصائياا عند مستوى  *
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العليا" والدرجة  دارة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "اهتمام اإل9جدول )يوضح 
 α ≤0.05 الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقاا 

" والدرجة الكلية العليا دارةاهتمام اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل اال: (9جدول )
 للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 752. .العليا بعملية التدقيق وتشرف عليها بشكل جيد دارةتهتم اإل  .1
 0.000* 826. .بيا ومادياالعليا جهود دائرة التدقيق الداخلي أد دارةتدعم اإل  ..

0.  
اجراءات معينة لحل خالفات االجتهادات المهنية بين  دارةتوفر اإل

 األفراد المشاركين في عملية التدقيق.
.818 *0.000 

4.  
 الحلول لوضع الخارجي المدقق مع دارةالتنسيق من قبل اإل يتم

 .العمل لمشكالت والتدابير الالزمة
.765 *0.000 

5.  
العليا  دارةصيات الصادرة عن التقارير من قبل اإليتم متابعة التو 

 بالوزارة.
.829 *0.000 

العليا االستعداد لتوفير نظام تبادل للمعلومات وتدفقها  دارةلدى اإل  .6
 .بين المستويات

.824 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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" والدرجة قرة من فقرات مجال "تخطيط عملية التدقيقباط بين كل ف( معامل االرت4جدول )يوضح 
 α ≤0.05 الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقاا 

" والدرجة تخطيط عملية التدقيقمجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات: (4جدول )
 الكلية للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

1.  
تتضمن عملية التخطيط تطوير المعلومات األولية ومتابعة 

من عمليات التدقيق السابقة وتحديثها وفق  ةالمعلومات المستقا
 الظروف.

.839 *0.000 

..  
يد تتضمن عملية التخطيط تقدير التوقيت الالزم إلنجاز وتحد

 احتياجاتها من المدققين.
.865 *0.000 

0.  
تتضمن عملية التخطيط األخذ باالعتبار عدد المدققين المطلوبين 

 لكل عملية تدقيق.
.847 *0.000 

4.  
يتم األخذ بعين االعتبار حجم ودرجة تعقيد عملية التدقيق في 

 .التخطيط للعملية
.865 *0.000 

5.  
عملية  نجاح في كبير برنامج الذي يتم تضمينه وتطبيقه له أثر

  .التدقيق الداخلي
.805 *0.000 

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الكفاءة المهنية" والدرجة الكلية 7جدول )يوضح 
وبذلك  α ≤0.05 معنوية  للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

 لما وضع لقياسه. يعتبر المجال صادقاا 

" والدرجة الكلية الكفاءة المهنيةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (7جدول )
 للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 

لعمل حسب يشرف مدير التدقيق الداخلي في الوزارة على تنفيذ ا  .1
 .خطوات البرنامج المعتمد

.695 *0.000 

 0.000* 799. .يوجد لدى مدققي الوزارة المام كاف بمعايير التدقيق الداخلي  ..

0.  
يحرص المدقق الداخلي في الوزارة على التحصيل المهني المستمر 

 .لتطوير مهاراته
.814 *0.000 

 0.000* 814. بشكل عام.يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة بالمعرفة الكافية   .4

5.  
يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة المهارات الخاصة بأداء عملية 

 التدقيق الداخلي.
.838 *0.000 

يحرص المدقق الداخلي على متابعة التطورات الحاصلة على   .6
 ا عند أداء عمله.إليهمعايير التدقيق ويستند 

.789 *0.000 

9.  
ر عند بذل العناية المهنية الواجبة يأخذ المدقق الداخلي بعين االعتبا

 .درجة كفاءة الرقابة وعمليات التحكم في أنشطة الوزارة
.785 *0.000 

4.  
يحرص مدير التدقيق الداخلي على توصيل التعميمات المالئمة في 

 .بداية كل عملية مراجعة
.810 *0.000 

 0.000* 827. .عند أداء مهام التدقيق الداخلي المهنية بالمعايير يتم االلتزام  .7
 0.000* 763. يقوم مدير التدقيق بمراجعة التقارير وأوراق العمل بمهنية.  .13

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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" والدرجة خصائص التقريرباط بين كل فقرة من فقرات مجال "( معامل االرت13جدول )يوضح 
 α ≤0.05 رتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت اال

 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المجال صادقاا 

" والدرجة الكلية خصائص التقريرباط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت: (13جدول )
 للمجال

 الفقرة م
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 740. .عملية التدقيق الداخليتتضمن التقارير أهداف   .1

..  
 نظام الرقابة تطوير حول مالحظات الداخلي المدقق تقرير يتضمن
  جودة األداء. يحقق بما الداخلية

.774 *0.000 

 0.000* 783. شاملة لكل أوجه نشاط الوزارة.  معلومات على التقرير يحتوي   .0
 0.000* 774. .الفحص والتدقيق نطاق عملية التقرير على يحتوي   .4
 0.000* 796. .إدارية في الوزارة هيئة أعلى باعتباره للوزير التقرير يوجه  .5
 0.000* 780. .المناسب الوقت في ويسلم التقرير يعد  .6
 0.000* 815. .عند اعداد تقرير التدقيق الداخلي المهنية بالمعايير يتم االلتزام  .9

4.  
ن أقل عرضة لسوء تعد تقارير التدقيق في صورة مكتوبة بحيث تكو 

 .الفهم
.806 *0.000 

 0.000* 727. .تعد اللغة المستعملة في التقرير خالية من التحيز واإليحاء  .7

والحصول عليها من أكثر من  مؤكدة يتم جمع البيانات من حقائق  .13
 مصدر لتعزيز موثوقيتها.

.767 *0.000 

11.  
 في ياتالسلب لعالج مهمة وكذلك مقترحات انتقادات التقارير تتضمن

  المستقبل.
.796 *0.000 

1..  
 وتحليل عرض بجودة إخالل اإليجاز دون  مع بالتكامل تتسم التقارير
 الموضوع.

.767 *0.000 

 0.000* 669. يتم المحافظة على سرية البيانات التي يتضمنها التقرير.  .10
 0.000* 857. يتضمن كل تقرير عنوانا وتاريخا وتوقيعا للجهة التي أعدته.  .14
 0.000* 698. .التنويع في أشكال التقارير )مغلقة ومفتوحة( يتم  .15
 0.000* 794. تتضمن التقارير ملخص للنتائج.  .16

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة  *
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 ثانيا: الصدق البنائي

 يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة
ا، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات إليهالوصول 
 االستبانة.

عند ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياا 11جدول ) يوضح
 وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α ≤0.05 مستوى معنوية 

معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية : (11ل )جدو 
 لالستبانة

 معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.)  

 0.000* 632. التأهيل العلمي
 0.000* 830. الخبرة العملية

 0.000* 796. التدريب
 0.000* 778. استقاللية قسم التدقيق الداخلي

 0.000* 795. العليا دارةاهتمام اإل
 0.000* 740. تخطيط عملية التدقيق

 0.000* 874. الكفاءة المهنية
 0.000* 849. خصائص التقرير

 .α ≤0.05 االرتباط دال إحصائياا عند مستوى داللة *   

 ثبات االستبانة:  3-6

متتالية،  مرات عدة اتطبيقه أعيد إذا النتائج نفس االستبانة عطيت يقصد بثبات االستبانة هو أن
أو ما  فيها،أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم  إلى ويقصد به أيضاا 

 هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة )الجرجاوي،
 (. 79 ، ص313.
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 Cronbach's خالل معامل ألفا كرونباخ  وقد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من

Alpha Coefficient( 1، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول..) 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: (.1جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.833 0.694 4 التأهيل العلمي
 0.856 0.733 6 الخبرة العملية

 0.958 0.918 9 التدريب
 0.938 0.879 7 استقاللية قسم التدقيق الداخلي

 0.943 0.889 6 العليا دارةاهتمام اإل
 0.948 0.899 5 تخطيط عملية التدقيق

 0.969 0.939 10 الكفاءة المهنية
 0.979 0.959 16 خصائص التقرير

 0.988 0.975 63 جميع المجاالت معاً 

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخالصدق الذاتي *

( أن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ مرتفعـة لكـل مجــال .1واضـح مـن النتـائج الموضـحة فـي جـدول )
(. وكذلك قيمـة 0.975( بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة )0.694،0.959حيث تتراوح بين )

بينما بلغـت لجميـع فقـرات  (0.833،0.979الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين )
 ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.0.988االستبانة )

(. وتكـون الباحثـة قـد تأكـدت 1وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كمـا هـي فـي الملحـق )
يل استبانة الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحلمن صدق وثبات 

 النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3-7

 Statistical Package forتم تفريغ وتحليل االستبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف -اختبــار كولمجــوروف  اســتخدامتــم 

، وكانت النتائج كما هي مبينة فـي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
 (.10جدول )

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (10جدول )

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

 0.286 0.985 أهيل العلميالت
 0.136 1.159 الخبرة العملية

 0.773 0.662 التدريب
 0.077 1.275 استقاللية قسم التدقيق الداخلي

 0.090 1.245 العليا دارةاهتمام اإل
 0.109 1.207 تخطيط عملية التدقيق

 0.109 1.205 الكفاءة المهنية
 0.248 1.021 خصائص التقرير
 0.527 0.811 ستبانة معاً جميع مجاالت اال

الداللـة مسـتوى أكبر مـن جميع مجاالت الدراسة ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 10جدول ) يبين
ـــذلك 0.05 ـــع الطبيعـــي وب ـــع التوزي ـــات لهـــذه المجـــاالت يتب ـــع البيان ـــإن توزي ـــم اســـتخدام ، ف حيـــث ت

 االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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 م األدوات اإلحصائية التالية:استخداوقد تم 

 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري  -.

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. ،(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -0

: K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testســـمرنوف  -اختبـــار كولمجـــوروف  -4

 ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه. لمعرفة

( لقيـــاس درجـــة Pearson Correlation Coefficientمعامـــل ارتبـــاط بيرســـون ) -5
. وقد تم اسـتخدامه لحسـاب االرتباط: يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين

 صدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.االتساق الداخلي وال

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االسـتجابة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أم زادت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم  3وهــي  درجــة الموافقــة المتوســطة إلــىوصــلت قــد 

 .استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة
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 الفصل الرابع

 البيانات واختبار فرضيات الدراسةتحليل 
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 نة الدراسة وفق المعلومات العامةالوصف اإلحصائي لعي 4-8
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 المقدمة: 4-1

ل اإلجابة ، وذلك من خالتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضاا ل
ا من خالل تحليل إليهعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل 

 ،المسمى الوظيفي ،والوقوف على المعلومات العامة التي اشتملت على )اسم الوزارة ،فقراتها
عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عليها في مجال  ،التخصص ،المؤهل العلمي

الشهادات المهنية التي حصل المستجيب عليها في مجال  ،عدد سنوات الخبرة ،تدقيقال
إذ تم  ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،(التدقيق

للحصول على نتائج الدراسة  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 ضها وتحليلها في هذا الفصل. عر سيتم  التي

 :نة الدراسة وفق المعلومات العامةالوصف اإلحصائي لعي 4-8

 المعلومات العامة وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي14جدول )

مئوية %النسبة ال العدد المسمى الوظيفي  

 3.2 3 مساعد مدقق
 35.5 33 مدقق

 7.5 7 مدقق رئيسي
 20.4 19 رئيس قسم تدقيق
 22.6 21 مدير تدقيق
 10.8 10 أخرى 

 100.0 93 المجموع

ـــة الدراســـة  %35.5( أن مـــا نســـبته 14يتضـــح مـــن جـــدول )  ، الـــوظيفي مـــدقق مســـماهممـــن عين
 %20.4 ،ظيفي مســــاعد مــــدققالــــو  مســــماهم %3.2 ،الــــوظيفي مــــدقق رئيســــي مســــماهم 7.5%

 %10.8بينمــا  ،الــوظيفي مــدير تــدقيق مســماهم %22.6 ،الــوظيفي رئــيس قســم تــدقيق مســماهم
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"رئيس قسم رقابة مالية، مراقـب، مـدير عـام وحـدة الرقابـة الداخليـة،  أخرى مثل:الوظيفي  مسماهم
هـــام المـــدققين مـــن أفـــراد العينـــة يقومـــون بم %13.4مـــدير وحـــدة الرقابـــة". وهنـــا نالحـــظ أن نســـبة 

والمؤسسـات  من الـوزارات اا أن عدد لوحظالداخلين مسمياتهم الوظيفية تتعلق بالرقابة الداخلية وقد 
 14 رقـم الداخليـة ويالحـظ مـن جـدولوحـدات الرقابـة  عن طريقتدقيق داخلي تمارس ال الحكومية

رتهم علــى مناصــب تــدقيق رفيعــة وهــذا يعطــي مؤشــر إيجــابي علــى قــد أن معظــم أفــراد العينــة فــي
 قدرتهم على فهم أسئلة االستبانة. إلىيشير دار تقارير تدقيق داخلي ذات جودة، و صإ

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -

 : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي(15جدول )

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 1.1 1 دبلوم
 81.7 76 بكالوريوس
 16.1 15 ماجستير 
 1.1 1 دكتوراه
 100.0 93 المجموع

 دكتــوراه،مثلهــا و مــن عينــة الدراســة مــؤهلهم العلمــي دبلــوم  %1.1( أن مــا نســبته 15جــدول ) يبــين
. يالحظ أن الغالبيـة م العلمي ماجستيرمؤهله %16.1بينما  بكالوريوس،مؤهلهم العلمي  81.7%

 .يجابياا إ جابات بعداا ا يعطي اإلال تقل عن بكالوريوس مممن أفراد العينة يحملون مؤهالت 

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص -

 : توزيع عينة الدراسة حسب التخصص(16جدول )

 النسبة المئوية % العدد التخصص
 80.6 75 محاسبة

 7.5 7 أعمال إدارة
 2.2 2 علوم مالية ومصرفية

 9.7 9 أخرى 
 100.0 93 المجموع
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 %7.5 محاســبة،مــن عينــة الدراســة تخصصــهم  %80.6( أن مــا نســبته 16يتضــح مــن جــدول )
تخصصـــهم  %9.7بينمـــا  ومصـــرفية،تخصصـــهم علـــوم ماليـــة  %2.2 أعمـــال، إدارةتخصصـــهم 
" أصــول الــدين، برمجــة وتحليــل نظــم، بيولــوجي، عالقــات عامــة وا عــالم، هندســة".  أخــرى مثــل:

مــن  %43ن كثــر مــأويالحــظ أن  ،ال يتعلــق بالمحاســبة أو التــدقيق تخصصــهم % 9.7ونالحــظ
فراد العينة يحملون المؤهل العلمي المناسب لمسـمياتهم الوظيفيـة )المحاسـبة( ممـا يعكـس قـدرتهم أ

 على فهم موضوع الدراسة.

توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية التـي حصـل المسـتجيب عليهـا فـي  -
 مجال التدقيق

التي حصل المستجيب عليها في  يبية(: توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدر 19)جدول 
 مجال التدقيق

عدد الدورات التدريبية التي حصل المستجيب 
 النسبة المئوية % العدد عليها في مجال التدقيق

 48.4 45 دورات 4أقل من 
 36.6 34 دورات 4 -4من 
 15.1 14 دورات تدريبية 4أكثر من 

 100.0 93 المجموع

مــن عينــة الدراســة أجــابوا أن عــدد الــدورات التــي  %48.4ته ( أن مــا نســب19يتضــح مــن جــدول )
أجـابوا أن عـدد الـدورات يتـراوح مـن  %36.6 دورات، 4حصلوا عليها في مجال التدقيق أقل مـن 

دورات  4أجـــابوا أن عـــدد الـــدورات التـــي حصـــلوا عليهـــا أكثـــر مـــن  %15.1بينمـــا  دورات، 4-4
، ممــا تدريبيــةدورات  4مــن أكثــر لت علــى مــن أفــراد العينــة حصــ%.5. وهنــا نالحــظ أن تدريبيــة

 يعطي مؤشرا جيدا عن االهتمام بالتدريب من قبل الوزارات.
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة14جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 15.1 14 سنوات 5أقل من 

 41.9 39 سنوات 13من  أقل-5
 22.6 21 سنة 15أقل من -13

 20.4 19 سنة فأكثر 15
 100.0 93 المجموع

 ســنوات، 5مــن عينــة الدراســة ســنوات خبــرتهم أقــل مــن  %15.1( أن مــا نســبته 14جــدول ) يبــين
سـنوات خبـرتهم تتـراوح مـن  %22.6 سـنوات، 13أقـل مـن -5سنوات خبرتهم تتراوح من  41.9%
. يالحــظ أن العــدد األكبــر ســنة فــأكثر 15ســنوات خبــرتهم  %20.4بينمــا  ســنة، 15أقــل مــن -13

 .الدراسةقدرتهم على فهم موضوع  يعطي مؤشر جيد عنيتمتع بسنوات خبرة كبيرة والذي 

توزيــع عينــة الدراســة حســب الشــهادات المهنيــة التــي حصــل المســتجيب عليهــا فــي  -
 مجال التدقيق

نية التي حصل المستجيب عليها في (: توزيع عينة الدراسة حسب الشهادات المه17)جدول 
 مجال التدقيق

 الشهادات المهنية التي حصل المستجيب
 عليها في مجال التدقيق

 النسبة المئوية % العدد

ACPA 10 10.8 
CPA 7 7.5 
 61.3 57 ال يوجد
 20.4 19 أخرى 

 100.0 93 المجموع

 ACPA، 7.5%ى شهادة من عينة الدراسة حصلوا عل %10.8( أن ما نسبته 17جدول ) يبين
بينمـا  ،ال يوجـد لـديهم أي شـهادة مهنيـة فـي مجـال التـدقيق CPA، 61.3%حصـلوا علـى شـهادة 
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حصلوا على شهادات مهنية أخرى " تحكيم مالي، دبلوم رقابة وتـدقيق، دورة فـي العلـوم  20.4%
ة". ومـــن المصـــرفية، دورة فـــي العلـــوم المصـــرفية، مراقـــب مـــالي حكـــومي، معـــايير المراجعـــة الماليـــ

لم تحصل على أي شـهادة مهنيـة والسـبب  (%61)العينة السابق نالحظ أن نسبة كبيرة من أفراد 
مـا لعـدم وجــود إفـي ذلـك يرجـع لعـدم تشــجيع الـوزارة المـدققين علـى الحصـول علــى هـذه الشـهادات 

 حوافز أو أي ترقية وظيفية مقابل الحصول على هذه الشهادات.

 :بار الفرضياتواخت مجاالت االستبانة تحليل 4-3

لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار
 Sig > 0.05إذا كانت فأم ال.  0وهي  درجة الموافقة المتوسطة إلىوصلت االستجابة قد 

(Sig  فإن 0.05أكبر من )رياا متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوه
( فان 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 0 وهيعن موافق بدرجة متوسطة 

، وفي هذه الحالة يمكن تحديد عن درجة الموافقة المتوسطةجوهرياا  األفراد يختلفآراء متوسط 
وذلك  .وهرية عن درجة الموافقة المتوسطةما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة ج

 قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة من خالل
 والعكس صحيح. يزيد عن درجة الموافقة المتوسطة

 تحليل مجال المتغير التابع )خصائص التقرير( 4-3-1

درجـــة  إلـــىوصـــلت لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة االســـتجابة قـــد  Tتـــم اســـتخدام اختبـــار 
 (.3.النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  سطةالموافقة المتو 
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 خصائص التقرير"كل فقرة من فقرات مجال "ل (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (3.جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
ضمن التقارير أهداف عملية التدقيق تت

 8 0.000* 14.60 80.22 0.67 4.01 .الداخلي

..  
 مالحظات الداخلي المدقق تقرير يتضمن
 بما الداخلية نظام الرقابة تطوير حول
  جودة األداء. يحقق

3.89 0.77 77.85 11.14 *0.000 15 

0.  
شاملة لكل  معلومات على التقرير يحتوي 

 أوجه نشاط الوزارة. 
3.92 0.81 78.49 11.00 *0.000 14 

 عملية الفحصنطاق  التقرير على يحتوي   .4
 والتدقيق.

3.98 0.75 79.56 12.38 *0.000 11 

5.  
 هيئة أعلى باعتباره للوزير التقرير يوجه

 .إدارية في الوزارة
4.03 0.97 80.65 10.24 *0.000 7 

 6 0.000* 12.94 81.08 0.79 4.05 .المناسب الوقت في ويسلم التقرير يعد  .6

9.  
عداد إ عند  المهنية بالمعايير يتم االلتزام

 .تقرير التدقيق الداخلي
4.06 0.73 81.29 13.98 *0.000 5 

4.  
تعد تقارير التدقيق في صورة مكتوبة بحيث 

 2 0.000* 15.03 82.80 0.73 4.14 .تكون أقل عرضة لسوء الفهم

7.  
تعد اللغة المستعملة في التقرير خالية من 

 .ز واإليحاءالتحي
4.12 0.70 82.37 15.30 *0.000 3 

13.  
 مؤكدة يتم جمع البيانات من حقائق

والحصول عليها من أكثر من مصدر 
 لتعزيز موثوقيتها.

4.20 0.77 84.09 15.00 *0.000 1 

مهمة وكذلك  انتقادات التقارير تتضمن  .11
 .المستقبل في السلبيات لعالج مقترحات

3.95 0.77 78.92 11.83 *0.000 13 

1..  
 اإليجاز دون  مع بالتكامل تتسم التقارير

 الموضوع. وتحليل عرض بجودة إخالل
3.97 0.76 79.35 12.31 *0.000 12 

10.  
يتم المحافظة على سرية البيانات التي 

 .يتضمنها التقرير
3.99 0.78 79.78 12.20 *0.000 10 

 4 0.000* 13.18 81.96 0.80 4.10يتضمن كل تقرير عنوانا وتاريخا وتوقيعا   .14
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 للجهة التي أعدته.

15.  
يتم التنويع في أشكال التقارير )مغلقة 

 .ومفتوحة(
3.80 0.85 75.91 8.98 *0.000 16 

 8 0.000* 11.60 80.22 0.84 4.01 تتضمن التقارير ملخص للنتائج.  .16
  0.000* 16.21 80.27 0.60 4.01 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 عند مستوى داللة  * المتوسط الحسابي دال إحصائياا 

 ( يمكن استخالص ما يلي:80من جدول )

والحصول عليها من أكثر  مؤكدة يتم جمع البيانات من حقائقللفقرة العاشرة "المتوسط الحسابي  .1
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  4.20يساوي  "من مصدر لتعزيز موثوقيتها

لذلك 0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  15.00 ، قيمة االختبار%84.09النسبي 
مما يدل على أن متوسط درجة ، α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من  0وهي  درجة الموافقة المتوسطةاالستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 
 .قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

يساوي " يتم التنويع في أشكال التقارير )مغلقة ومفتوحة(للفقرة الخامسة عشر "المتوسط الحسابي  ..
القيمة االحتمالية وأن  8.98، قيمة االختبار %75.91أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.80

.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  0.000  تساوي≥ α ،
وهي  درجة الموافقة المتوسطةمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 0

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.01ن المتوسط الحسابي يساوي إ بشكل عام .0
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sig).يمة االحتمالية القوأن  16.21، قيمة االختبار 80.27%

، مما يدل على أن α ≤0.05 مجال "خصائص التقرير" دال إحصائياا عند مستوى داللة 
وهذا  0درجة الموافقة المتوسطة وهي متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياا عن 
ا المجال. نجد أن خصائص التقرير يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذ

الجيد تتوفر في التقارير الصادرة عن أقسام التدقيق الداخلي في الوزارات من نواح عدة كإصداره 
في التوقيت المناسب واحتوائه على توصيات بناءة وملخصات للنتائج وتحقيقه لألهداف 

 وشموليته وخلو لغته من التحيز والتحقق من موثوقية بياناته.
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 :واختبار الفرضيات حليل مجاالت المتغيرات المستقلةت  4-3-8

 تحليل المجال األول )التأهيل العلمي( -

درجة الموافقة  إلىوصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tتم استخدام اختبار 
 (.1.النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة

 لكل فقرة من فقرات مجال "التأهيل العلمي" (.Sig)حتمال المتوسط الحسابي وقيمة اال: (1.جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
تحرص الوزارة على توفر المؤهل العلمي 

في  عامل مهمالمناسب للمدققين باعتباره 
 .تدقيق الداخليال جودة عملية

3.95 0.68 78.92 13.39 *0.000 1 

..  

حصول المدقق الداخلي المكلف على 
شهادة مهنية مثل شهادة المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين يساعد في أداء مهام 

 التدقيق الداخلي بفعالية.

3.73 0.90 74.62 7.85 *0.000 2 

0.  
يحصل المدقق الداخلي على ترقية 

 في حال حصوله علىوظيفية كتحفيز 
 .مهنية شهادات

3.10 0.99 61.94 0.94 0.174 3 

4.  
المدققين  توجيه على الوزارة تعمل

 علمية شهادات على للحصول الداخليين
 اا.عليا بترقيتهم وظيفي

2.91 1.05 58.24 -0.80 0.213 4 

  0.000* 6.22 68.57 0.66 3.43 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 ل إحصائياا عند مستوى داللة * المتوسط الحسابي دا

 ( يمكن استخالص ما يلي:81من جدول )

 " تحرص الوزارة على توفر المؤهل العلمي المناسب للمدققين المتوسط الحسابي للفقرة األولى
( أي 5)الدرجة الكلية من  3.95في جودة عملية التدقيق الداخلي" يساوي  عامل مهمباعتباره 
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وأن القيمة االحتمالية  13.39 ، قيمة االختبار%78.92ي النسبي أن المتوسط الحساب
.(Sig)  0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  0.000تساوي≥ α ،

وهي  د زاد عن درجة الموافقة المتوسطةمما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ق
 بل أفراد العينة على هذه الفقرة. وهذا يعني أن هناك موافقة من ق 0

 على للحصول المدققين الداخليين توجيه على الوزارة المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة "تعمل 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.91" يساوي عليا بترقيتهم وظيفياا  علمية شهادات
لذلك تعتبر  0.213ي تساو  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،0.80-، قيمة االختبار 58.24%

، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 هذه الفقرة غير دالة إحصائياا عند مستوى داللة 
ذا يعني أن وه 0وهي  وهريا عن درجة الموافقة المتوسطةاالستجابة لهذه الفقرة ال يختلف ج

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  هناك موافقة متوسطة

  وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.43سط الحسابي يساوي ن المتو إبشكل عام ،
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،6.22، قيمة االختبار 68.57%
، مما يدل على أن متوسط α ≤0.05 التأهيل العلمي" دال إحصائياا عند مستوى داللة " مجال

وهذا يعني  0وهي  اا عن درجة الموافقة المتوسطةهريدرجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 
اهتمام  إلىأن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. وتعزو الباحثة ذلك 

المدققين بناء على توفر التأهيل العلمي المناسب بالرغم من أنها ال تقوم  بتعيين غالباا الوزارة 
ال حصوله على شهادات علمية عليا خالل عمله في ي حبإعطاء حوافز أو ترقيات وظيفية ف

 الوزارة.

 اختبار الفرضية األولى -

( بين α ≤ 0.05الفرضية األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والمؤسسات الحكومية الفلسطينية  التأهيل العلمي وبين خصائص التقرير في الوزارات

 العاملة في قطاع غزة.

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 368.أن معامل االرتباط يساوي  (..جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000
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 والمؤسسات الحكومية الفلسطينية بين التأهيل العلمي وبين خصائص التقرير في الوزارات
 ول الفرضية.، وبالتالي قبالعاملة في قطاع غزة

 الجودة فيعوامل هو أحد  السابق الجدول تحليلالذي توفر من يالحظ أن التأهيل العلمي 
ذلك على جودة التقرير الصادر عن قسم التدقيق الداخلي في  انعكس حيثعملية التدقيق 

 الوزارات.

بين التأهيل العلمي وبين خصائص التقرير في الوزارات معامل االرتباط  (:..جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بين α ≤ 3.35توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والمؤسسات التأهيل العلمي وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. الحكومية الفلسطينية
.368 *0.000 

 .α ≤  0.05داللة ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو        *

 لعامل نأنتج عنها  ( التي.31.، واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )التميمي
في  التدقيق بعلمية الجودة تحقيق على تأثيره للمدققين المهني واالختصاص العلمية الكفاءة

 ثية في البصرة.الكليات والمراكز البح

أحد  المناسب العلمي المؤهل يعتبرحيث  (339.وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة )العفيفي، 
 الداخلي في المؤسسات الحكومية. التدقيق وحدات عمل جودةعوامل 
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 تحليل المجال الثاني )الخبرة العملية( -

وصـــلت درجـــة الموافقـــة الســـتجابة قـــد لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة ا Tتـــم اســـتخدام اختبـــار  
 (.0.أم ال. النتائج موضحة في جدول ) 0وهي  المتوسطة

 لكل فقرة من فقرات مجال "الخبرة العملية" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (0.جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
المدققين  تعيين عند الوزارة تشترط

 خبرة على سنوات حصولهم الداخليين
 .كافية

3.52 0.94 70.32 5.30 *0.000 3 

..  
يكتسب المدقق خبرة مناسبة أثناء 

 1 0.000* 19.84 83.70 0.57 4.18  .عمله في الوزارة

0.  

يتم التأكد بأن المدقق قد حصل على 
لكافية في مختلف مجاالت الخبرة ا

التدقيق والمجاالت القطاعية 
 المختلفة.

3.43 0.83 68.60 5.02 *0.000 4 

4.  

تزيد الوزارة خبرة المدققين عن طريق 
توفير الكتب والنشرات المحلية 
والدولية المتعلقة بأمور التدقيق 

 والمتطلبات القانونية. 

3.04 1.03 60.86 0.40 0.344 6 

5.  

 الحلقات إقامة لىع الوزارة تحرص
 والندوات العلمية واللقاءات

مع أفراد ذوو  بالتعاون  المتخصصة
 خبرة.

3.16 1.01 63.23 1.53 0.064 5 

6.  
 الكافيةالخبرة  الداخلي المدقق يمتلك
 .التقارير وصياغة مالحظات إلعداد

3.87 0.54 77.42 15.66 *0.000 2 

  0.000* 9.26 70.70 0.56 3.54 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:83من جدول )

  يكتسب المدقق خبرة مناسبة أثناء عمله في الوزارة" يساوي ة الثانية "المتوسط الحسابي للفقر
الختبار ، قيمة ا%83.70( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.18

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،19.84
عن ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد α ≤0.05 عند مستوى داللة 

ه وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذ 0وهي  درجة الموافقة المتوسطة
 الفقرة. 

 تزيد الوزارة خبرة المدققين عن طريق توفير الكتب والنشرات لمتوسط الحسابي للفقرة الرابعة "ا
أي أن المتوسط  3.04المحلية والدولية المتعلقة بأمور التدقيق والمتطلبات القانونية" يساوي 

تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،0.40، قيمة االختبار %60.86الحسابي النسبي 
، مما يدل على α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياا عند مستوى داللة  0.344

 0وهي  وهريا عن درجة الموافقة المتوسطةأن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف ج
 وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

   وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.54ن المتوسط الحسابي يساوي إبشكل عام ،
لذلك يعتبر  0.000( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،9.26، قيمة االختبار 70.70%

 متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 مجال " الخبرة العملية " دال إحصائياا عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن  0وهي  درجة الموافقة المتوسطة عن جوهرياا  تلفيخ المجال لهذا االستجابة درجة

هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. يالحظ أن الوزارة تهتم بالخبرة من 
ناحية اعداد التقارير ومختلف مجاالت التدقيق بالرغم من عدم اهتمامها بزيادة الخبرة بالكتب 

 والنشرات المحلية.

أن الوزارة عند تعيين المدققين تأخذ بعين االعتبار الخبرة العملية التي  إلىلباحثة ذلك وتعزو ا
يمتلكها المدقق وتزيد هذه الخبرة خالل العمل في الوزارة مع احتكاك المدقق بالواقع أي أن الخبرة 

 ذاتية يكتسبها المدقق أثناء عمله وليس من نشرات تعدها الوزارة أو كتب تقدمها.
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 الثانيةبار الفرضية اخت -

( بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الثانية:الفرضية 
 والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالخبرة العملية وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة.

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 545.( أن معامل االرتباط يساوي 4.جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

العاملة  والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةبين الخبرة العملية وبين خصائص التقرير في الوزارات 
 وبالتالي قبول الفرضية. ةفي قطاع غز 

قد انعكس على  السابق الجدول رت من تحليلوهنا نجد أن الخبرة العلمية التي كانت قد توف
 التقرير بشكل كبير ويتضح ذلك من دراسة العالقة بين المتغيرين.

بين الخبرة العملية وبين خصائص التقرير في الوزارات معامل االرتباط  (:4.جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 لقيمة االحتماليةا
(Sig.) 

( بين الخبرة α ≤ 3.35توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والمؤسسات الحكومية العملية وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. الفلسطينية
.545 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو      *

 يةعملعنصرا مهماا في جودة  لخبرة( تعتبر ا339.ا مع دراسة )العفيفي، وقد اتفقت أيض
  .الداخلية الرقابة وحدات

التي أفادت بأنه ال توجد ( Suyono, 2012) مع بعض الدراسات كدراسة الدراسة هذه واختلفت
 عالقة دالة احصائياا لعامل الخبرة في تحقيق جودة التدقيق الداخلي.
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 لث )التدريب(تحليل المجال الثا -

درجــة الموافقــة  إلــىوصــلت لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد  Tتــم اســتخدام اختبــار 
 (.5.النتائج موضحة في جدول ) .0وهي  المتوسطة

 لكل فقرة من فقرات مجال "التدريب" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.جدول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
يوجد في الوزارة دائرة متخصصة عن وضع 
برامج التطوير المهني للمدققين ويتمتع 

 .بصالحيات مناسبة
3.06 1.06 61.29 0.59 0.280 6 

..  
 لتدريب ودورات عمل ورشات الوزارة تنفذ

 .ليينالداخ المدققين
3.30 1.04 66.02 2.79 *0.003 4 

0.  
 الداخلي المدقق احتياجات التدريب يحقق
  ة.العملي

3.70 0.84 73.98 7.98 *0.000 1 

4.  
 المدقق تدريب عمليات في تنويع مهني يوجد

بها  يقوم التي مع المهام يتناسب بما الداخلي
 المدقق.

3.44 0.96 68.82 4.43 *0.000 3 

5.  
 لحضور الداخليين ققينالمد الوزارة تشجع
 مجال في ومهنية ومؤتمرات علمية ندوات

 .االختصاص
3.49 0.93 69.89 5.14 *0.000 2 

6.  
 التدريبية الدورات المدققين الداخليين يتلقى
 .جيد بشكل الرقابية بأعمالهم للقيام الكافية

3.25 0.97 64.95 2.45 *0.008 5 

9.  
المدققين  تدريب على الوزارة تحرص
 سنويا تعد تدريب خطة على بناء ينالداخلي

 .لهذا الغرض
3.00 1.00 60.00 0.00 0.500 7 

4.  
مستقلة خاصة بتدريب  الوزارة موازنةتضع 
 المدققين

2.59 1.06 51.74 -3.74 *0.000 9 

7.  
يتم االعتماد على برامج ضبط الجودة لزيادة 

 8 0.152 1.03- 57.83 1.01 2.89 .كفاءة التدريب

  0.008* 2.44 63.88 0.77 3.19 مجال معاً جميع فقرات ال 
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 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:85من جدول )

 العملية" يساوي  الداخلي المدقق احتياجات التدريب يحققلمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "ا
، قيمة االختبار %73.98لحسابي النسبي ( أي أن المتوسط ا5)الدرجة الكلية من  3.70
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،7.98

د زاد ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قα ≤0.05 عند مستوى داللة 
من قبل أفراد العينة على  وهذا يعني أن هناك موافقة 0وهي  عن درجة الموافقة المتوسطة

 هذه الفقرة. 

 يساوي زنة مستقلة خاصة بتدريب المدققينتضع الوزارة موالمتوسط الحسابي للفقرة الثامنة "ا " 
وأن القيمة  ،3.74-، قيمة االختبار%51.74أي أن المتوسط الحسابي النسبي   2.59

 إحصائياا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة   0.000تساوي  (Sigاالحتمالية ).
0.05≥ α انخفض عن درجة ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد

موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  عدموهذا يعني أن هناك  0وهي  الموافقة المتوسطة
 الفقرة. 

  حسابي النسبي ، وأن المتوسط ال3.19بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي
 0.008تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). ،2.44، قيمة االختبار %63.88يساوي 

، مما يدل على أن α ≤0.05 " دال إحصائياا عند مستوى داللة لذلك يعتبر مجال" التدريب
 0وهي  هرياا عن درجة الموافقة المتوسطةمتوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 

حظ أن هناك ويالأن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  وهذا يعني
تقوم بالتدريب من الناحية العملية وبورشات عمل بتطوير الموظفين اهتمام من قبل الوزارة 

 بالرغم من عدم وضعها موازنة مستقلة أو برنامج لضبط جودة التدريب. بإعدادها،

 اختبار الفرضية الثالثة -

( بين α ≤ 0.05ضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفر 
 والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالتدريب وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة.
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.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 466.( أن معامل االرتباط يساوي 6.جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  0.05توى الداللة وهي أقل من مس 0.000

 والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةإحصائية بين التدريب وبين خصائص التقرير في الوزارات 
 وبالتالي قبول الفرضية. ةالعاملة في قطاع غز 

وهنا نجد أن هناك عالقة بين مجال التدريب وخصائص التقرير أي انعكس التدريب الذي 
 على اصدارهم التقرير بجودة. السابق الجدول من تحليل والذي تم بيانه ه المدققون تلقا

والمؤسسات بين التدريب وبين خصائص التقرير في الوزارات معامل االرتباط  (:6.جدول )
 العاملة في قطاع غزة الحكومية الفلسطينية

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بين α ≤ 3.35عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )توجد 
والمؤسسات الحكومية التدريب وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. الفلسطينية
.466 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو   *

 الدورات التدريبية نإ حيث (.31.، )التميمي واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 .بعلمية التدقيق الجودة تحقيق فيتأثير  لها التي يتلقاها المدققون 

( حيث وجد أن الشركات المدرجة في بورصة 314.مع دراسة )المباشر، واتفقت هذه النتائج 
 فلسطين تهتم بتدريب المدققين الداخليين وهو عنصر مهم في تحقيق الجودة.

 لرابع )استقاللية قسم التدقيق الداخلي(تحليل المجال ا -

درجة الموافقـة  إلىوصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tتم استخدام اختبار 
 (.9.النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة
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ة لكل فقرة من فقرات مجال "استقاللي (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (9.جدول )
 قسم التدقيق الداخلي"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
 باستقالل التدقيق الداخلي تتمتع دائرة

 7 0.000* 6.34 73.33 1.01 3.67 .التنظيمي الهيكل داخل كاف  

..  
لي بالوزارة يتم تعيين المدقق الداخ

بشكل موضوعي بناء على المنافسة 
 مما يعزز استقاللية المدقق.

3.67 0.92 73.48 7.06 *0.000 6 

0.  
وحدة التدقيق الداخلي ألعلى تتبع 
في  ساهمدارية مباشرة مما يإجهة 

 .تعزيز استقالليتها
3.72 0.99 74.41 7.00 *0.000 5 

4.  
 كافية صالحيات يمتلك المدقق

 .لسجالتا وفحص لمراجعة
4.03 0.71 80.65 13.94 *0.000 1 

5.  
 كافية صالحيات يمتلك المدقق

 .الممتلكات وفحص لمراجعة
4.00 0.77 80.00 12.45 *0.000 2 

6.  
 للقائمين الالزمة األدوات الوزارة توفر
 .المدقق بعملية

3.85 0.64 76.99 12.76 *0.000 3 

9.  
قبل  من المدققين وتكليف تعيين يتم
 .يا في الوزارةالعل دارةاإل

3.85 0.94 76.99 8.68 *0.000 3 

  0.000* 12.03 76.50 0.66 3.83 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:87من جدول )

 تالسجال وفحص عةلمراج كافية صالحيات يمتلك المدققلمتوسط الحسابي للفقرة الرابعة "ا "
، قيمة %80.65( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.03يساوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 13.94االختبار 

، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه α ≤0.05 إحصائياا عند مستوى داللة 
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وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0وهي  جة الموافقة المتوسطةقد زاد عن در  الفقرة
 العينة على هذه الفقرة.

 " الهيكل داخل كاف   باستقالل التدقيق الداخلي تتمتع دائرةالمتوسط الحسابي للفقرة األولى 
 6.34ر ، قيمة االختبا%73.33أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.67التنظيمي" يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند  0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).
د زاد عن ، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قα ≤0.05 مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  0وهي  درجة الموافقة المتوسطة
 .الفقرة

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.83بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
 0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 12.03، قيمة االختبار %76.50يساوي 

 ≤0.05 لذلك يعتبر مجال "استقاللية قسم التدقيق الداخلي" دال إحصائياا عند مستوى داللة 
αهرياا عن درجة الموافقة ن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو ، مما يدل على أ

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  0وهي  المتوسطة
 .ي الوزارات تتمتع باستقالل مناسبوهنا نالحظ أن أقسام التدقيق الداخلي ف

الداخلي حسب الهيكل التنظيمي تتبع للوزير مباشرة  أن أقسام التدقيق إلىوتعزو الباحثة ذلك 
العليا وهي التي ترفع لها تقارير التدقيق الداخلي مما يعزز استقاللية قسم التدقيق وكذلك  دارةواإل

 العليا بتعيين المدققين الداخليين وتعطيهم صالحيات كافية لفحص السجالت. دارةتقوم اإل

 اختبار الفرضية الرابعة -

( بين α ≤ 0.05لرابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية ا
والمؤسسات الحكومية استقاللية قسم التدقيق الداخلي وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. الفلسطينية

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 632.أن معامل االرتباط يساوي ( 4.جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

والمؤسسات الحكومية بين استقاللية قسم التدقيق الداخلي وبين خصائص التقرير في الوزارات 
 وبالتالي قبول الفرضية. ةالعاملة في قطاع غز  الفلسطينية
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 تلعبه االستقاللية لقسم التدقيق الداخلي همممن المالحظ من معامل االرتباط أن هناك دور 
 جودة.في اصدار تقرير ذا  السابق الجدول تحليلالذي تبيناه من 

بين استقاللية قسم التدقيق الداخلي وبين خصائص التقرير معامل االرتباط  (:4.جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةفي الوزارات 

 بيرسون معامل  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بين α ≤ 3.35توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
استقاللية قسم التدقيق الداخلي وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية
.632 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو   * 

حيث وجد  (MacRae, and Gils, 2014) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
 .أن االستقاللية عامل مهم في جودة التدقيق الداخلي

أثر عامل االستقاللية في جودة عملية  التي ناقشت (Suyono, 2012)باإلضافة لدراسة 
 .بيرالتدقيق ووجد لها تأثير ك

استقاللية قسم التدقيق الداخلي وتبعيته  أن( التي نتج عنها 334.لدراسة )ذنيبات،باإلضافة 
 ألعلى جهة ادارية وهي مجلس االدارة لها تأثير على جودة التدقيق الداخلي.

( حيث وجد أن المدققين الداخليين في الشركات 314.دراسة )المباشر، معالنتائج واتفقت هذه 
وفر لديهم عامل االستقاللية والموضوعية وهما عامالن مهمان المدرجة في بورصة فلسطين يت

 في الجودة.
 

 العليا( دارةتحليل المجال الخامس )اهتمام اإل -

درجة الموافقـة  إلىوصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tتم استخدام اختبار 
 (.7.النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة
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لكل فقرة من فقرات مجال "اهتمام  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (7.جدول )
 العليا" دارةاإل

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
العليا بعملية التدقيق  دارةتهتم اإل

 2 0.000* 8.73 75.91 0.88 3.80 .يدوتشرف عليها بشكل ج

..  
العليا جهود دائرة  دارةاإلتدعم 

 .التدقيق الداخلي أدبيا وماديا
3.53 0.93 70.65 5.49 *0.000 5 

0.  

جراءات معينة لحل إ دارةاإلتوفر 
خالفات االجتهادات المهنية بين 
األفراد المشاركين في عملية 

 التدقيق.

3.45 0.87 69.03 5.03 *0.000 6 

4.  

 مع دارةاإلالتنسيق من قبل  يتم
 الحلول لوضع الخارجي المدقق

 لمشكالت والتدابير الالزمة
 .العمل

3.60 0.87 72.04 6.64 *0.000 4 

5.  
يتم متابعة التوصيات الصادرة 

العليا  دارةاإلعن التقارير من قبل 
 بالوزارة.

3.81 0.86 76.13 9.01 *0.000 1 

6.  
 العليا االستعداد دارةاإللدى 

لتوفير نظام تبادل للمعلومات 
 .وتدفقها بين المستويات

3.63 0.87 72.69 7.04 *0.000 3 

  0.000* 8.71 72.76 0.71 3.64 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:89من جدول )

 سة " يتم متابعة التوصيات الصادرة عن التقارير من قبل المتوسط الحسابي للفقرة الخام
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  3.81العليا بالوزارة " يساوي  دارةاإل

 0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 9.01، قيمة االختبار%76.13النسبي 
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، مما يدل على أن α ≤0.05 لة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى دال
وهذا يعني  0وهي  ة الموافقة المتوسطةمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درج
 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 اجراءات معينة لحل خالفات االجتهادات  دارةالمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة " توفر اإل
أي أن المتوسط الحسابي  3.45ألفراد المشاركين في عملية التدقيق " يساوي المهنية بين ا

 0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 5.03، قيمة االختبار %69.03النسبي 
، مما يدل على أن α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة 

وهذا يعني  0وهي  زاد عن درجة الموافقة المتوسطة دمتوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ق
 أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

  وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.64ن المتوسط الحسابي يساوي إبشكل عام ،
لذلك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 8.71، قيمة االختبار 72.76%

، مما يدل α ≤0.05 العليا " دال إحصائياا عند مستوى داللة  دارةاهتمام اإل يعتبر مجال "
 هرياا عن درجة الموافقة المتوسطةعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. يالحظ  0وهي 
عليا في اتاحة المعلومات للمدققين الداخليين ومتابعة التوصيات ال دارةوجود اهتمام من اإل
 الصادرة عن التقارير.

اتخاذ العليا تعتبر تقارير التدقيق الداخلي بمثابة تسهيل  دارةأن اإل إلىوتعزو الباحثة ذلك 
األداء، وأنها تجعل الوزير على اطالع على كافة يتم تصحيح أوجه القصور في ومنها القرارات 

 إلىالعمل وتحتاج انب العمل، كما يمكن من خاللها دراسة أي قضية أو مسألة قد تعترض جو 
كذلك نقص الموارد المتاحة أمام الحكومة أدى الهتمامها بالتدقيق الستغالل الموارد  دراسة،

 بشكل أفضل دون هدرها.

 اختبار الفرضية الخامسة -

( بين α ≤ 0.05د مستوى )الفرضية الخامسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن
والمؤسسات الحكومية العليا وبين خصائص التقرير في الوزارات  دارةاهتمام اإل
 العاملة في قطاع غزة. الفلسطينية
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.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 567.( أن معامل االرتباط يساوي 03جدول )يبين 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية وهذا يدل على  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

 والمؤسسات الحكومية الفلسطينية العليا وبين خصائص التقرير في الوزارات دارةبين اهتمام اإل
 ة.العاملة في قطاع غز 

قد  السابق الجدول من تحليلالذي تبيناه  العليا دارةيتبين من معامل االرتباط أن اهتمام اإل
ير ذات جودة من قبل أقسام التدقيق الداخلي في انعكس بشكل ايجابي على اصدار تقار 

 الوزارات.

العليا وبين خصائص التقرير في الوزارات  دارةبين اهتمام اإلمعامل االرتباط  (:03جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig.) 

( بين α ≤ 3.35ت داللة إحصائية عند مستوى )توجد عالقة ذا
والمؤسسات العليا وبين خصائص التقرير في الوزارات  دارةاهتمام اإل

 العاملة في قطاع غزة. الحكومية الفلسطينية
.567 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو   * 

هام في تحسين  دور دارةجد الهتمام اإل( حيث و 337.، واتفقت هذه النتائج مع دراسة )مرعي
 الهيكل باستقاللية قسم التدقيق وموقعه في دارةن اهتمام اإلإجودة عملية التدقيق حيث 

 الالزمة التسهيالت وكذلك توفير أداءه،، وكذلك العمل بالتوصيات الصادرة عنه يعزز التنظيمي
 معوقات. بدون  بمهمته القيام من الداخلي المدققتمكن 

حيث وجد اهتمام من قبل االدارة العليا ولجنة التدقيق  (,Boyle 2012دراسة )فقت مع وات
 بقسم التدقيق الداخلي.

 دارة( حيث نتج عنها عدم اهتمام اإل.31.، راسة عن نتيجة دراسة )سالموقد اختلفت هذه الد
 العليا بتطوير قسم التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة.

العليا  دارةاإل إلزام ج عنها عدمنت( حيث 339.، اسة مع دراسة )العفيفيوقد اختلفت هذه الدر 
 التدقيق وحدات عن الصادرة بالتوصيات الخاضعة لها للجهاتالمؤسسات الحكومية  في
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حباط المدققين سدى جهود ضياع ثم ومن بحقها، عقابية إجراءات الداخلي، وال تتخذ  همتهم وا 
 .العمل في

 تخطيط عملية التدقيق(تحليل المجال السادس ) -

لموافقـة درجة ا إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.01النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة

لكل فقرة من فقرات مجال "تخطيط  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (01جدول )
 عملية التدقيق"

المتوسط  قرةالف م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  

تتضمن عملية التخطيط تطوير 
المعلومات األولية ومتابعة المعلومات 
المستقاه من عمليات التدقيق السابقة 

 وتحديثها وفق الظروف.

3.71 0.73 74.19 9.36 *0.000 4 

..  
تتضمن عملية التخطيط تقدير 

وتحديد  إلنجازالتوقيت الالزم 
 احتياجاتها من المدققين.

3.74 0.76 74.84 9.36 *0.000 1 

0.  
تتضمن عملية التخطيط األخذ 
باالعتبار عدد المدققين المطلوبين 

 لكل عملية تدقيق.
3.63 0.82 72.69 7.48 *0.000 5 

4.  
 يتم األخذ بعين االعتبار حجم ودرجة
تعقيد عملية التدقيق في التخطيط 

 .للعملية
3.72 0.76 74.41 9.18 *0.000 3 

5.  
برنامج الذي يتم تضمينه وتطبيقه له 

عملية التدقيق  نجاح في أثر كبير
 .الداخلي

3.73 0.78 74.62 9.02 *0.000 2 

  0.000* 10.49 74.15 0.65 3.71 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 حصائياا عند مستوى داللة * المتوسط الحسابي دال إ
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 ( يمكن استخالص ما يلي:31من جدول )

 وتحديد  إلنجازتتضمن عملية التخطيط تقدير التوقيت الالزم لمتوسط الحسابي للفقرة الثانية "ا
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  3.74احتياجاتها من المدققين" يساوي 

لذلك 0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 9.36ختبار ، قيمة اال%74.84النسبي 
، مما يدل على أن متوسط α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك  0وهي  د زاد عن درجة الموافقة المتوسطةدرجة االستجابة لهذه الفقرة ق
 فقرة.موافقة من قبل أفراد العينة على هذه ال

 تتضمن عملية التخطيط األخذ باالعتبار عدد المدققين لمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "ا
، %72.69أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.63المطلوبين لكل عملية تدقيق" يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 7.48قيمة االختبار 
، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة α ≤0.05 عند مستوى داللة   دالة إحصائياا 
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  0وهي  د زاد عن درجة الموافقة المتوسطةلهذه الفقرة ق

 أفراد العينة على هذه الفقرة.

  وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.71ن المتوسط الحسابي يساوي إبشكل عام ،
لذلك  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 10.49، قيمة االختبار 74.15%

، مما يدل α ≤0.05 يعتبر مجال "تخطيط عملية التدقيق" دال إحصائياا عند مستوى داللة 
 هرياا عن درجة الموافقة المتوسطةعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 

ويالحظ أن  قة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.وهذا يعني أن هناك مواف 0وهي 
التدقيق الداخلي من حيث مراجعة المعلومات من عمليات  إدارةالتخطيط هو من أولويات 

التدقيق السابقة وتقدير التوقيت المناسب وعدد أعضاء التدقيق وحجم العملية ووضع برنامج 
 التدقيق.

عملية  دارةوكذلك تعتبر اإل التدقيق،ط من متطلبات عملية أن التخطي إلىوتعزو الباحثة ذلك 
ووسيلة  التدقيق،ر الوقت والجهد في عملية هاما في تسهيل المهمة وكذلك توفي التخطيط عامال

ووسيلة لربط أهداف التدقيق مع أهداف  والبشرية،لتحديد االحتياج الالزم من الموارد المادية 
 الوزارة.
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 سةاختبار الفرضية الساد -

( بين α ≤ 0.05الفرضية السادسة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والمؤسسات الحكومية  تخطيط عملية التدقيق وبين خصائص التقرير في الوزارات

 العاملة في قطاع غزة. الفلسطينية

.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 595.( أن معامل االرتباط يساوي .0جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

والمؤسسات الحكومية بين تخطيط عملية التدقيق وبين خصائص التقرير في الوزارات 
 ة.العاملة في قطاع غز  الفلسطينية

 انعكاسفان هناك  السابق الجدول من تحليل بعدما تبين أن هناك تخطيط لعملية التدقيق
 بين التخطيط لعملية التدقيق على خصائص التقرير الصادر عن قسم التدقيق. يجابيإ

بين تخطيط عملية التدقيق وبين خصائص التقرير في معامل االرتباط  (:.0جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)اليةاالحتم

( بين α ≤ 3.35توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تخطيط عملية التدقيق وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية
.595 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو    *  

 وتحديد والتقييم التخطيط لعامل( حيث وجد .31.، دراسة )التميميمع  هذه الدراسة اتفقت
 عملية التدقيق. في تحقيق الجودة على تأثيره لتنفيذ عملية التخطيط االجراءات

 تحليل المجال السابع )الكفاءة المهنية(  -

ة درجة الموافقـ إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.00النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة
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 لكل فقرة من فقرات مجال "الكفاءة المهنية" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (00جدول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1.  
يشرف مدير التدقيق الداخلي في الوزارة 
على تنفيذ العمل حسب خطوات 

 .البرنامج المعتمد
3.91 0.70 78.28 12.56 *0.000 6 

..  
يوجد لدى مدققي الوزارة المام كاف 

 .بمعايير التدقيق الداخلي
3.91 0.67 78.28 13.15 *0.000 6 

0.  
يحرص المدقق الداخلي في الوزارة على 

المستمر لتطوير التحصيل المهني 
 .مهاراته

3.85 0.68 76.96 11.99 *0.000 9 

4.  
يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة 

 بالمعرفة الكافية بشكل عام.
3.99 0.68 79.78 13.96 *0.000 3 

5.  
يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة 
المهارات الخاصة بأداء عملية التدقيق 

 الداخلي.
3.97 0.64 79.35 14.57 *0.000 5 

6.  
يحرص المدقق الداخلي على متابعة 
التطورات الحاصلة على معايير التدقيق 

 ا عند أداء عمله.إليهويستند 
3.77 0.77 75.48 9.72 *0.000 10 

9.  

يأخذ المدقق الداخلي بعين االعتبار 
عند بذل العناية المهنية الواجبة درجة 
كفاءة الرقابة وعمليات التحكم في 

 .أنشطة الوزارة

3.90 0.78 78.02 11.09 *0.000 8 

4.  
يحرص مدير التدقيق الداخلي على 
توصيل التعميمات المالئمة في بداية 

 .كل عملية مراجعة
3.98 0.74 79.57 12.81 *0.000 4 

7.  
عند أداء  المهنية بالمعاييرااللتزام يتم 

 .مهام التدقيق الداخلي
4.01 0.79 80.22 12.38 *0.000 2 

13.  
اجعة التقارير يقوم مدير التدقيق بمر 

 وأوراق العمل بمهنية.
4.04 0.74 80.87 13.53 *0.000 1 

  0.000* 15.87 78.68 0.57 3.93 جميع فقرات المجال معاً  
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 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة 

 ( يمكن استخالص ما يلي:33من جدول )

 عة التقارير وأوراق العمل بمهنيةلتدقيق بمراجالمتوسط الحسابي للفقرة العاشرة "يقوم مدير ا "
، قيمة %80.87( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.04يساوي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 13.53االختبار 

ط درجة االستجابة لهذه ، مما يدل على أن متوسα ≤0.05 إحصائياا عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد  0وهي  د زاد عن درجة الموافقة المتوسطةالفقرة ق

 العينة على هذه الفقرة.

 يحرص المدقق الداخلي على متابعة التطورات الحاصلة سادسة "المتوسط الحسابي للفقرة ال
أي أن المتوسط الحسابي  3.77يساوي ا عند أداء عمله" إليهعلى معايير التدقيق ويستند 

لذلك  0.000 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 9.72، قيمة االختبار %75.48النسبي 
، مما يدل على أن متوسط α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك  0وهي  د زاد عن درجة الموافقة المتوسطةدرجة االستجابة لهذه الفقرة ق
 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.93بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
 0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ).15.87 ، قيمة االختبار %78.68يساوي 

، مما يدل α ≤0.05 إحصائياا عند مستوى داللة الكفاءة المهنية " دال  لذلك يعتبر مجال "
 هرياا عن درجة الموافقة المتوسطةعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جو 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. ويالحظ أن  0وهي 
مل ومتابعة مدى االلتزام بمعايير التدقيق التدقيق بمتابعة أوراق الع إدارةهناك اهتمام من قبل 

 من قبل فريق العمل واعطاء التعميمات المناسبة لهم.

 اختبار الفرضية السابعة -

( بين α ≤ 0.05الفرضية السابعة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 نيةوالمؤسسات الحكومية الفلسطيالكفاءة المهنية وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة.
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.( تساوي Sigالقيمة االحتمالية )، وأن 819.( أن معامل االرتباط يساوي 04جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية  0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

 لسطينيةوالمؤسسات الحكومية الفبين الكفاءة المهنية وبين خصائص التقرير في الوزارات 
 ة.العاملة في قطاع غز 

توفرت في المدققين ومن معامل االرتباط يتبين أن الكفاءة المهنية للمدققين الداخليين التي 
قد انعكست بإيجابية على جودة التقرير الصادر عن قسم  السابق الجدول من تحليلالداخليين 

 التدقيق الداخلي.

هنية وبين خصائص التقرير في الوزارات بين الكفاءة الممعامل االرتباط  (:04جدول )
 العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

 معامل بيرسون  الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

( بين α ≤ 3.35توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
والمؤسسات الكفاءة المهنية وبين خصائص التقرير في الوزارات 

 العاملة في قطاع غزة. ومية الفلسطينيةالحك
.819 *0.000 

 .α ≤ 0.05داللة  ى االرتباط دال إحصائياا عند مستو     *

حيث إن وجود  (MacRae, and Gils, 2014)دراسة واتفقت هذه النتائج مع وقد اتفقت 
 .عامل مهم في جودة التدقيق الداخليموظفين أكفاء يتبعون المعايير يعتبر 

 أن هناك التزام من قبل المدققين الداخليين حيث وجد (310.لخيسي، )ادراسة مع  ضاأيواتفقت 
 في هيئات الحكم المحلي بمعايير التدقيق المتعرف عليها مما عزز األداء المالي واالداري فيها.

 المهني لعامل االختصاص حيث وجد (.31.، )التميميدراسة أيضا مع  واتفقت هذه النتائج
 .التدقيق علميةب الجودة تحقيق على يرهتأث للمدققين

 انةتحليل جميع فقرات االستب   4-3-3

درجة الموافقـة  إلىوصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  Tتم استخدام اختبار 
 (.05النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 0وهي  المتوسطة
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 االستبانةلجميع فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (05جدول )

 البند م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 7 0.000* 6.22 68.57 0.66 3.43 التأهيل العلمي   .1
 6 0.000* 9.26 70.70 0.56 3.54 الخبرة العملية  ..
 8 0.008* 2.44 63.88 0.77 3.19 التدريب  .0
 3 0.000* 12.03 76.50 0.66 3.83 استقاللية قسم التدقيق الداخلي  .4
 5 0.000* 8.71 72.76 0.71 3.64 العليا دارةاهتمام اإل  .5
 4 0.000* 10.49 74.15 0.65 3.71 تخطيط عملية التدقيق  .6
 2 0.000* 15.87 78.68 0.57 3.93 الكفاءة المهنية  .9
 1 0.000* 16.21 80.27 0.60 4.01 خصائص التقرير  .4

  0.000* 13.45 74.39 0.52 3.72 االستبانةجميع فقرات  

 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائياا عند مستوى داللة        

( أي 5)الدرجة الكلية مـن  3.72المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  ( أن05جدول ) يبين
 (Sig).القيمــة االحتماليــة وأن  13.45، قيمــة االختبــار%74.39أن المتوســط الحســابي النســبي 

ممـا يـدل علـى ، α ≤0.05 دالة إحصائياا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر الفقرات 0.000تساوي 
وهــذا يعنــي أن هنــاك  0وهــي  د زاد عــن درجــة الموافقــة المتوســطةأن متوســط درجــة االســتجابة قــ

  كل عام.موافقة من قبل أفراد العينة على الفقرات بش
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 :نتائج الدراسة 1.5

 :التالية النتائج إلى التوصل تم أجريت التي العملية الدراسة خالل من

التأهيل العلمي وبين خصائص التقرير في الوزارات  داللة إحصائية بينتوجد عالقة ذات  .1
من افراد العينة  %80.6يالحظ أن  العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

ومهام التدقيق التي يقومون بها وهو  يحملون المؤهل العلمي المناسب لمسمياتهم الوظيفية
ال يتعلق بالمحاسبة أو تخصصهم  % 9.7في حين يوجد نسبة)المحاسبة(  تخصص
الوزارة بتعيين المدققين بناء على توفر التأهيل من قبل كبير  اهتماملذا يتبين وجود  التدقيق،

العلمي المناسب بالرغم من أنها ال تقوم بإعطاء حوافز أو ترقيات وظيفية في حال حصوله 
 .على شهادات علمية عليا خالل عمله في الوزارة

إحصائية بين الخبرة العملية وبين خصائص التقرير في الوزارات  توجد عالقة ذات داللة .8
من  %40يوجد نسبة حيث  العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

الخبرة بعين االعتبار  الوزارة تأخذ حيث سنوات، 13خبرة أكثر من  المدققين يتمتعون بسنوات
احتكاك المدقق بالواقع وتزيد الخبرة المكتسبة من  عند التعيين العملية التي يمتلكها المدقق

 نشرات تعدها الوزارة أو كتب تقدمها.عدم وجود من بالرغم 

بين التدريب وبين خصائص التقرير في الوزارات قة ذات داللة إحصائية توجد عال .3
من  %51حيث يوجد نسبة تتجاوز  العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

 الوزارة بشكل متوسط اهتمام يعكس دورات تدريبية وهذا 4من  أكثرد العينة حصلت على أفرا
من عدم وضعها موازنة مستقلة أو بالرغم بالتدريب من الناحية العملية وبورشات عمل لها 

 برنامج لضبط جودة التدريب.

ئص بين استقاللية قسم التدقيق الداخلي وبين خصا وجد عالقة ذات داللة إحصائيةت .4
تتمتع أقسام  العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالتقرير في الوزارات 

أقسام التدقيق الداخلي حسب  حيث تتبع مناسب.التدقيق الداخلي في الوزارات باستقالل 
العليا وهي التي ترفع لها تقارير التدقيق الداخلي مما  دارةالهيكل التنظيمي للوزير مباشرة واإل

طيهم العليا بتعيين المدققين الداخليين وتع دارةيعزز استقاللية قسم التدقيق وكذلك تقوم اإل
بالرغم من أن هناك عدد من الوزارات والمؤسسات  الوزارة سجالتصالحيات كافية لفحص 
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يتم تفعيل وحدات الرقابة الداخلية فيها بالرغم من وجودها في الهيكل التنظيمي  الحكومية لم
 لها.

العليا وبين خصائص التقرير في  دارةوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اهتمام اإلت .5
العليا  دارةاإلحيث تعتبر  ،غزةالعاملة في قطاع  والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

تقارير التدقيق الداخلي بمثابة تسهيل للرقابة على دوائر الوزارة ومنها يتم تصحيح أوجه 
 وكذلك حماية الموارد التي تمتلكها الحكومة وخاصة في الوضع الراهن. ،داءاألالقصور في 

 

في بين تخطيط عملية التدقيق وبين خصائص التقرير  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .6
التخطيط من حيث أن  غزة،العاملة في قطاع  والمؤسسات الحكومية الفلسطينيةالوزارات 

عامال هاما في تسهيل المهمة  عملية التخطيط دارةبر اإلوكذلك تعت التدقيق،متطلبات عملية 
ووسيلة لتحديد االحتياج الالزم من الموارد  التدقيق،ر الوقت والجهد في عملية وكذلك توفي

 ووسيلة لربط أهداف التدقيق مع أهداف الوزارة. والبشرية،المادية 
 

ئص التقرير في الوزارات بين الكفاءة المهنية وبين خصا توجد عالقة ذات داللة إحصائية .7
 إدارةأن هناك اهتمام من قبل حيث  العاملة في قطاع غزة. والمؤسسات الحكومية الفلسطينية

ل التدقيق بمتابعة أوراق العمل ومتابعة مدى االلتزام بمعايير التدقيق من قبل فريق العم
ل قليل حيث اتجه ويالحظ أن الشهادات المهنية توفرت بشك ،واعطاء التعميمات المناسبة لهم

 عدد من المدققين الداخليين لتعويض ذلك باالشتراك بالدورات التدريبية.
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 الدراسة: توصيات 8.5

 عالوة منح خالل من الحكومية، الوظائف ساحة على أكبر وزنا العلمية الشهادات إعطاء .1
 لما لها من ت،هذه الشهادا على للحصول لسعيل الداخليين المدققين يشجع مما لحاملها،

 .عليهم تعود ومادية منفعة علمية

أو المؤسسة الحكومية التي من شأنها الوزارة  صدار نشرات وتوفير كتب من قبلإالعمل على  ..
 تحسين خبرة المدققين الداخليين

 المجاالت في الداخليين دققينللم المتخصصة موازنة خاصة بالدورات التدريبية توفير ضرورة .0
 ين ذوي المدرب اختيار مراعاة مع العمل، في احتياجاتهم يخدم بما ة والفنيةواإلداري ةالمالي
 العمل في الحرية من مساحة المراجعين منحو  العملي التطبيق في والخبرة والمعرفة الكفاءة
 .ما تعلموه في التدريب تطبيق لمحاولة

 والمؤسسات اراتللوز تفعيل وحدات الرقابة الداخلية وأقسام التدقيق الداخلي  في اإلسراع .4
 للمهام تقسيماتها ومالءمة الوحدات، هذه هيكلية سالمة من والتأكد ،غير المفعلة الحكومية
 .إليها الموكلة

 على االستمرار في دعم االدارة العليا لقسم التدقيق الداخلي وتعزيز التعاون بين أفراده. العمل .5

عليها من قبل المدققين الداخليين ونشر الوعي بضرورة الحصول  المهنية االهتمام بالشهادات .6
 لما لها من دور في تحسين العمل واألداء الرقابي.
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 :لدراسات المقترحةا 3.5

 والمؤسسات بالوزارات والمالية اإلدارية الداخلية للرقابة موحدة عمل آللية مقترح وضع .1
 .الحكومية

 .بينها فيما قالتنسي وآلية المختلفة الرقابية األجهزة لتركيبة مقارنة دراسة ..

 .المخاطر إدارة تفعيل الداخلي في القطاعات الحكومية في قتقارير التدقيدور  .0

 دور نظم المعلومات المحاسبية في تحسين جودة تقارير التدقيق الداخلي. .4
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية:أواًل: 

 التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على الحوكمة قواعد تطبيق (. أثر337.أبو حمام، ماجد. )
رسالة . "المالية لألوراق فلسطين سوق  في المدرجة الشركات على ميدانية دراسة"المالية 

 الجامعة اإلسالمية، غزة.ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، 

أجل  ( الفســاد: سبـلـه وآلـيـات مكــافحتــه. منشور االئتالف من334.بو دية، أحمد. )فبراير أ
 النزاهة والمساءلة، الطبعة األولى، القدس.

(. تقييم فعالية الرقابة الداخلية في الوزارات الحكومية. رسالة ماجستير 314.أبو كميل، هناء. )
 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 دراسة واإلدارية المالية الرقابة لديوان الرقابي األداء وتطوير (. تقويم336.أبو هداف، ماجد. )
غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  قطاع الحكومية في المؤسسات على تطبيقية

 اإلسالمية، غزة.

 مدققي نظر من وجهة الحسابات تدقيق جودة في المؤثرة العوامل"(. 335.أبو هين، إياد. )
. رسالة غزة( قطاع في الحسابات تدقيق مكاتب حالة فلسطين )دراسة في القانونيين الحسابات

 ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

. استقاللية التدقيق الداخلي في القطاع العام. أستراليا: لجنة المعايير المهنية 7143االنتوساي 
 باألنتوساي.

(. العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية 334.األهدل، عبد السالم. )
 منية: دراسة نظرية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحديدة، اليمن.الي

الرقابة المالية على األجهزة الحكومية في ظل  تقرير حول .(331.باسم. )حزيران بشناق،
 لحقوق  المستقلة الفلسطينية (، الهيئة0.) القانونية التقارير سلسلة السلطة الوطنية الفلسطينية.

 ابة العامة.المواطن، هيئة الرق
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 الكليات في ميدانية التدقيقية دراسة العملية جودة في المؤثرة (. العوامل.31.التميمي، جمانة. )
 .17.-170(. 13) 5، واالقتصاد دارةمجلة كلية اإلالبصرة.  في جامعة البحثية والمراكز

 ميدانية المراجعة: دراسة خدمة (. جودة334.التويجري، عبد الرحمن والنافعابي، حسين. )
مجلة جامعة الملك عبد العزيز: المراجعين.  نظر وجهة من فيها المؤثرة تحليلية للعوامل

 .55.-17.(. 1) ..، دارةاالقتصاد واإل

 . تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم)314.الجابري، محمد. )
ميدانية(. رسالة ماجستير  اليمن )دراسة في العاملة التأمين شركات في المحاسبية المعلومات

 غير منشورة، قسم المحاسبة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، صنعاء، اليمن.

وتقييم  للرقابة كأداة المسؤولية محاسبة نظام تطبيق إمكانية (. قياس339.الجدبة، علي. )
ية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ميدان الفلسطينية: دراسة الحكومية األجهزة في األداء

 اإلسالمية، غزة.

ة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي ساهم(. مجاالت م336.جربوع، يوسف. )
. بحوث ودراسات لتطوير مهنة مراجعة واإلداري بالجامعة االسالمية في غزة بدولة فلسطين

 ة الثالثة.المجموع الحسابات لمواجهة المشكالت المعاصرة،

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء االستبانة(. القواعد المنهجية لبناء 313.الجرجاوي، زياد. )
 الجراح، فلسطين.

 (. التدقيق الداخلي الحكومي. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.311.جمعة، أحمد. )

الحكومي واإلداري (. االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخلي و 337.جمعة، أحمد.)
 البيئي المنشآت الصغيرة. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

. موقع الشفافية مفهوم الشفافية ودور األجهزة العليا للرقابة(. 313.جهاز المراجعة المالية، )
 ليبيا. –

 المراجعة ومهام وظائف تطوير علي الشاملة الجودة تطبيق (. أثر339.حجازي، منتصر. )
رسالة ماجستير . "غزة قطاع في األيزو على الحاصلة الصناعية الشركات حالة دراسة" الداخلية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.غير منشورة، كلية التجارة، 
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( االئتالف من أجل النزاهة والشفافية أمان. 339.حرب، جهاد وأبو دية، أحمد )فبراير 
طيني، حالة السلطة القضائية، سلسلة إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسي الفلس

 ، رام هللا.6تقارير

(. أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني. تقرير 330.حرب، جهاد. )
 منشور، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح، رام هللا.

 المالية: دراسة التقارير جودة تحسين في يالمحاسب التحفُّظ (. "أثر2011حمدان، عالم. )
  ،اإلدارية العلوم مجلة دراساتاألردنية".  العامة ةساهمالم الصناعية الشركات على تطبيقية

38 (.). 

المؤسسة دراسة حالة مؤسسة الزجاج  إدارة(. دور التدقيق الداخلي في .31.خيرة، رحو. )
 الشلف. -سيبة بو عليالجديدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ح

داء المالي لداخلي في ضبط األة وظيفة التدقيق اساهم(. مدى م310.الخيسي، عبد الباسط. )
مجلة جامعة القدس داري في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة )دراسة تطبيقية تحليلية(. واإل

 .04.-171(، 1) 1، واالقتصادية المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية

(. سبل تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية على إيرادات ونفقات وزارة العدل، 315.أحمد. )دبور، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 التقارير تحقيق جودة في المحوسبة المحاسبية المعلومات نظم (. فاعلية2012دهمان، أسامة. )
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  .(لفلسطينيةا المالية وزارة على تطبيقية دراسة) المالية

 التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

(. األساليب الحديثة في المؤسسات التعليمية في حماية النزاهة 310.الدويك، عبد الغفار. ) 
 ومكافحة الفساد. جامعة نايف للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض.

(. معايير التدقيق الحكومي الفلسطيني. فلسطين: شركة 313.ارية والمالية. )ديوان الرقابة اإلد
 ديلويت وتوش الشرق األوسط.

 لوحدات التدقيق استرشادي دليل، بدون. ديوان الرقابة المالية دائرة الشؤون الفنية والدراسات
 .العراق جمهورية . الوزارات الداخلي في
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ع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في تحقيق (. مدى تأثير موق334.ذنيبات، علي. )
 .034-40.(، .) 05، مجلة دراسات العلوم اإلداريةالشفافية المالية. 

(. فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية الرسمية 335.الرحاحلة، محمد. )
(، 1) 1، األعمال إدارة المجلة األردنية فيوالخاصة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية. 

57-99. 

 في األردني المركزي  البنك عن الصادر المؤسسية الحاكمية دليل (. أثر311.زريقات، قاسم. )
 (..) 9، األعمال إدارةالمجلة األردنية في األردنية.  التدقيق الداخلي في البنوك جودة تحسين

ديوان الرقابة المالية واالدارية  (. دور315.نوفمبر  13-7زكارنة، فؤاد وأبو زبيدة، أشرف. )
في اكتشاف حاالت الفساد في الهيئات المحلية. ورقة عمل، رام هللا: ديوان الرقابة المالية 

 واإلدارية.

(. واقع التدقيق الداخلي في بلديات قطاع غزة "دراسة ميدانية تحليلية". .31.سالم، إياد. )
 جامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، ال

 في الدولية الداخلي التدقيق بمعايير االلتزام مدى (.2013. )زريق، بالل سويدان، ميشيل وأبو
 .566-543(. 0) 7، األعمال إدارةالمجلة األردنية في األردنية.  الكهرباء شركات

لية في قطاع (. واقع الرقابة اإلدارية الداخلية في المنظمات األه2007شاهين، سمر راغب. )
 غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

بقطاع  الفلسطينية الجامعات في الداخلي التدقيق أجهزة فاعلية مدى (.337.الطويل، عصام. )
تطبيقية. رسالة ماجستير غير منشورة،  دراسة – الدولية الداخلي التدقيق معايير ظل في غزة

 ة.الجامعة اإلسالمية، غز 

 ضبط في األردنية الحكومية الوحدات في الداخلية الرقابة نظام (. دور314.العبادي، إبراهيم. )
 الجامعة مجلةجرش.  محافظة في الحكومية الوحدات على ميدانية دراسة -اإلنفاق الحكومي 

 .44. – 263 (،.) ..، واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية
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دى االلتزام بمنهج ستة سيجما في ضبط جودة التدقيق الداخلي (. م.31.عبد هللا، هبة. )
الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، )دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة.

 اإلسالمية، غزة.

(. أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في .31.العبدلي، محمد. )
ة في سوق الكويت لألوراق المالية. رسالة ماجستير غير منشورة، الشركات الصناعية المدرج

 كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، الكويت.

 التدقيق كفاءة في وأثرها المعلومات تكنولوجيا (. جودة337.العرود، شاهر وشكر، طالل. )
 إدارةردنية في األ  المجلةاألردنية.  العامة ةساهموالخدمية الم الشركات الصناعية في الداخلي
 .476-495(، 4) 5 ،األعمال

 المقترحة لزيادة واآلليات الداخلية المراجعة وحدات عمل (. معوقات2007. )العفيفي، عبير
رسالة غزة(.  بقطاع الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات على تطبيقية تحليلية فاعليتها )دراسة

 المية، غزة.ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلس

 المهني األداء معايير تطبيق خالل من الداخلي المراجع قدرة (. مدى337.العفيفي، مؤمن. )
 االقتصادية )دراسة المؤسسات في المالي الفساد ظاهرة مواجهة على الدولية للمراجعة الداخلية

ر منشورة، رسالة ماجستير غيغزة(.  قطاع في العاملة العامة ةساهمالم الشركات على تطبيقية
 الجامعة اإلسالمية، غزة.كلية التجارة، 

(. إعادة هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير 313.العقدة، صالح والجوهر، كريمة. )
 .115-111(، .) 03، دارةالمجلة العربية لإلالمخاطر.  إدارةالدولية وأثرها في تعزيز 

(. دور التدقيق الداخلي في 313.. )العقدة، صالح؛ والجوهر، كريمة؛ وأبو سردانة، جمال
المجلة المصرية للدراسات التحسين المستمر لألداء االجتماعي دراسة في البنوك األردنية. 

 .التجارية

الماجد؛ والقيق، أمير؛ والداية، منذر. )إبريل  عوض، جيهان؛ والعكة، رندة؛ والعالول، عبد
األهلية وأثرها على التنمية من خالل  . تقييم واقع الرقابة الداخلية في المؤسسات)314.

 الرقابة مؤشراتها في البرنامج الوطني لمؤشرات األداء. ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي: واقع
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عملية، غزة:  تجارب تطويرها وسبل فلسطين في والخاصة العامة المؤسسات في الداخلية
 الجامعة االسالمية.

جودة  تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة جودةل المحددة (. العوامل334.عيسى، سمير. )
جامعة  –العلمية  للبحوث التجارة كلية مجلةتطبيقية.  دراسة مع -الشركات  حوكمة

 .59-1(. 1) 45، اإلسكندرية

 .330.القانون األساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، 

 المجلس التشريعي. 334.( لسنة 15قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقم )

(. أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بين النظرية والتطبيق في الشركات .33.القبج، نائل.)
ة في فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ساهمالم

 الوطنية، نابلس.

 تطبيقية دراسة– المالية  رالتقاري جودة على التدقيق لجان خصائص (. أثر310.قديح، بسام. )
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، فلسطين.  بورصة في المدرجة المصارف على

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 وزارات على ميدانية الحكومي )دراسة القطاع في الداخلية الرقابة (. واقع334.كالب، سعيد. )
الجامعة لة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، رساغزة(.  قطاع في الفلسطينية الوطنية السلطة

 اإلسالمية، غزة.

 إدارة ممارسات من الحد ودورها في الداخلية المراجعة أنشطة مبارك، الرفاعي. )بدون(. جودة
السعودية. بحث منشور، قسم المحاسبة، جامعة الملك سعود،  البيئة على تطبيقية األرباح دراسة

 السعودية.

األرباح: دراسة تطبيقية  إدارة من بالحد الداخلي التدقيق جودة (. عالقة2014)المباشر، حسن. 
فلسطين"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية،  بورصة في المدرجة على الشركات

 غزة.

العراق، مؤسسة -(. ورقة سياسات الفساد والمسائلة في العراق، بغداد310.محمد، أيمن. )
 مكتب األردن والعراق.فريدريش ايبرت، 
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 في "الداخلية للمراجعة الدولية المعايير"ظل  في الداخلية (. المراجعة339.مخلوف، أحمد. )
األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير،  التجارية البنوك

 جامعة الجزائر.

 واإلداري )دراسة المالي األداء ضبط في ليالداخ التدقيق وظيفة (. دور339.المدلل، يوسف. )
المالية(. رسالة  لألوراق فلسطين في سوق  المدرجة العامة ةساهمالم الشركات على تطبيقية

 ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

  رفالمصا في المخاطر إدارة تفعيل في الداخلي المدقق (. دور311.المدهون، إبراهيم. )
تطبيقية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة  غزة :دراسة قطاع في العاملة

 اإلسالمية، غزة.

(. العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في 314.المدهون، رغدة. )
 ارجي )دراسةالخ التدقيق تكلفة وتخفيض الداخلية الرقابة نظام المصارف وأثرها في تعزيز

 تطبيقية(. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.
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 (1) رقم ملحق

 االستبانة                        

 بغزة اإلسالمية الجامعة

 العليا الدراسات عمادة

 والتمويل المحاسبة قسم – التجارة كلية

 

 األخ الفاضل / األخت الفاضلة:

 

 الموضوع: استبانة لجمع بيانات لرسالة ماجستير

 

 بعنوان لدراسة ميدانية أداة تشكل التي االستبانة هذه ديكمي بين أضع أن يسعدني

 العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات العاملة في قطاع غزة""

 المحاسبة قسم العليا الدراسات في برنامج الماجستير متطلب للحصول على درجة والتي تعّد

 .بغزة اإلسالمية بالجامعة والتمويل

 وموضوعية دقة بكل االستبانة فقرات من فقرة كل عن اإلجابة سيادتكم من الباحثة ترجو لذا

 الحقيقي الوضع ويعكس نظركم، وجهة من مناسًبا ترونه الذي الخيار تحت ()بوضع عالمة 

 لما في ذلك من خدمة للبحث العلمي. وزارتكم في

 . كاملة بسرية وستحاط العلمي البحث لغرض اإلجابات بأن العلم مع

 ،،، واالمتنان الشكر وافر ولكم

 

 الباحثة

 براهيمإفاطمة 

 

 

 



 
 

 عامة معلومات: األول الجزء

 

 اسم الوزارة  .1
 

................................................................ 

 

 :الوظيفي المسمي .2

 رئيس قسم تدقيق                 مدقق مساعد               رئيسي مدقق                       مدقق     

 .......................................أخرى )الرجاء التحديد(          تدقيق      مدير      

 

 العلمي: المؤهل .3

 دكتوراه      ماجستير                       بكالوريوس       دبلوم                   

 

 التخصص: .4

 اقتصاد       علوم مالية ومصرفية              دارة أعمال      إ         ة    محاسب     

 .......................................أخرى )الرجاء التحديد(      

 

 التدريبية التي حصلت عليها في مجال التدقيق؟ الدوراتعدد  .5

 تدريبية دورات 8كثر من أ      دورات       8-4من            دورات 4أقل من          

 

 :الخبرة سنوات عدد .6

 سنة05أقل من               سنوات  01أقل من            سنوات5 من أقل     

 سنة فأكثر 05     

 

 الشهادات المهنية التي حصلت عليها في مجال التدقيق؟ .7

   ACPA                  CPA                                   ال يوجد 

 خرى )الرجاء التحديد( ..................أ     

 
 

    

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 
 

 :الثاني الجزء

 التأهيل العلمي :األول المجال

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  
تحرص الوزارة على توفر المؤهل العلمي المناسب للمدققين 

      اخلي.في جودة عملية التدقيق الد عامل مهمباعتباره 

2.  

حصول المدقق الداخلي المكلف على شهادة مهنية مثل 
شهادة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين يساعد في أداء 

 مهام التدقيق الداخلي بفعالية.
     

3.  
يحصل المدقق الداخلي على ترقية وظيفية كتحفيز في حال 

      .مهنية شهادات علىحصوله 

4.  
 على للحصول المدققين الداخليين توجيه على الوزارة تعمل

      عليا بترقيتهم وظيفيا. علمية شهادات

 المجال الثاني: الخبرة العملية

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  
على  حصولهم المدققين الداخليين تعيين عند الوزارة تشترط
 .كافية خبرة سنوات

     

      ناسبة أثناء عمله في الوزارة. يكتسب المدقق خبرة م  .2

3.  
يتم التأكد بأن المدقق قد حصل على الخبرة الكافية في 

 مختلف مجاالت التدقيق والمجاالت القطاعية المختلفة.
     

4.  

تزيد الوزارة خبرة المدققين عن طريق توفير الكتب والنشرات 
المحلية والدولية المتعلقة بأمور التدقيق والمتطلبات 

 نونية. القا
     

5.  
 العلمية واللقاءات الحلقات إقامة على الوزارة تحرص

      مع أفراد ذوو خبرة. بالتعاون  المتخصصة والندوات

6.  
 وصياغة إلعداد الكافيةالخبرة  الداخلي المدقق يمتلك

      .التقارير مالحظات

 المجال الثالث: التدريب

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  
يوجد في الوزارة دائرة متخصصة عن وضع برامج التطوير 

      المهني للمدققين ويتمتع بصالحيات مناسبة.

      .الداخليين المدققين لتدريب ودورات عمل ورشات الوزارة تنفذ  .2

      .العملية الداخلي المدقق احتياجات التدريب يحقق  .3

4.  
 بما الداخلي المدقق ريبتد عمليات في مهني تنويع يوجد

 ا المدقق.به يقوم التي المهام مع يتناسب
     



 
 

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

5.  
ومؤتمرات  ندوات لحضور الداخليين المدققين الوزارة تشجع
      .االختصاص مجال في ومهنية علمية

6.  
 للقيام الكافية التدريبية الدورات المدققين الداخليين يتلقى

      .جيد بشكل الرقابية بأعمالهم

7.  
 على بناء المدققين الداخليين تدريب على الوزارة تحرص

      .لهذا الغرض سنويا تعد تدريب خطة

      تضع الوزارة موازنة مستقلة خاصة بتدريب المدققين.  .8

      يتم االعتماد على برامج ضبط الجودة لزيادة كفاءة التدريب.   .9

 التدقيق الداخلي قسم استقاللية المجال الرابع:

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  
 الهيكل داخل كاف   باستقالل الداخليالتدقيق  دائرة تتمتع

      .يالتنظيم

2.  
يتم تعيين المدقق الداخلي بالوزارة بشكل موضوعي بناء 

      ة المدقق.على المنافسة مما يعزز استقاللي

3.  
تتبع وحدة التدقيق الداخلي ألعلى جهة ادارية مباشرة مما 

      يساهم في تعزيز استقالليتها.

      .السجالت وفحص لمراجعة كافية صالحيات يمتلك المدقق  .4

      .الممتلكات وفحص لمراجعة كافية صالحيات يمتلك المدقق  .5

      .المدقق بعملية نللقائمي الالزمة األدوات الوزارة توفر  .6

      االدارة العليا في الوزارة. قبل من المدققين تكليفو  تعيين تمي  .7

 المجال الخامس: اهتمام االدارة العليا

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

      تهتم االدارة العليا بعملية التدقيق وتشرف عليها بشكل جيد.  .0

      تدعم االدارة العليا جهود دائرة التدقيق الداخلي أدبيا وماديا.  .2

3.  
توفر االدارة اجراءات معينة لحل خالفات االجتهادات 

 المهنية بين األفراد المشاركين في عملية التدقيق.
     

4.  
 وضعل الخارجي المدقق معمن قبل االدارة  التنسيق يتم

 .لعملا لمشكالت الالزمة والتدابير الحلول
     

5.  
يتم متابعة التوصيات الصادرة عن التقارير من قبل االدارة 

 العليا بالوزارة.
     

6.  
لدى االدارة العليا االستعداد لتوفير نظام تبادل للمعلومات 

      وتدفقها بين المستويات.



 
 

 المجال السادس: تخطيط عملية التدقيق

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  

تتضمن عملية التخطيط تطوير المعلومات األولية ومتابعة 
من عمليات التدقيق السابقة وتحديثها  ةالمعلومات المستقا

 وفق الظروف.
     

2.  
نجاز التخطيط تقدير التوقيت الالزم إل تتضمن عملية

      وتحديد احتياجاتها من المدققين.

3.  
بار عدد المدققين تتضمن عملية التخطيط األخذ باالعت

      المطلوبين لكل عملية تدقيق.

4.  
يتم األخذ بعين االعتبار حجم ودرجة تعقيد عملية التدقيق 

      في التخطيط للعملية.

5.  
 نجاح في كبير ثربرنامج الذي يتم تضمينه وتطبيقه له أ

      عملية التدقيق الداخلي.

 المجال السابع: الكفاءة المهنية

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

0.  
يشرف مدير التدقيق الداخلي في الوزارة على تنفيذ العمل 

 حسب خطوات البرنامج المعتمد.
     

2.  
يوجد لدى مدققي الوزارة إلمام كاف بمعايير التدقيق 

 الداخلي.
     

3.  
يحرص المدقق الداخلي في الوزارة على التحصيل المهني 

 طوير مهاراته.المستمر لت
     

4.  
يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة بالمعرفة الكافية بشكل 

 عام.
     

5.  
يتمتع المدقق الداخلي في الوزارة المهارات الخاصة بأداء 

 عملية التدقيق الداخلي.
     

6.  
يحرص المدقق الداخلي على متابعة التطورات الحاصلة 

 داء عمله.على معايير التدقيق ويستند اليها عند أ
     

7.  

يأخذ المدقق الداخلي بعين االعتبار عند بذل العناية المهنية 
الواجبة درجة كفاءة الرقابة وعمليات التحكم في أنشطة 

 الوزارة.

     

8.  
يحرص مدير التدقيق الداخلي على توصيل التعميمات 

      المالئمة في بداية كل عملية مراجعة.

9.  
عند أداء مهام التدقيق  هنيةالم بالمعايير يتم االلتزام

      الداخلي.

      يقوم مدير التدقيق بمراجعة التقارير وأوراق العمل بمهنية.  .01



 
 

 المجال الثامن: خصائص التقرير

 الفقرة الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

      الداخلي. تتضمن التقارير أهداف عملية التدقيق  .0

2.  
نظام  تطوير حول مالحظات الداخلي دققالم تقرير يتضمن

       األداء. ودةج يحقق بما الداخلية الرقابة

      شاملة لكل أوجه نشاط الوزارة.  معلومات على التقرير يحتوي   .3

      والتدقيق. الفحص عملية نطاق على التقرير يحتوي   .4

      في الوزارة. إدارية هيئة أعلى هباعتبار  للوزير التقرير يوجه  .5

      .المناسب الوقت في ويسلم التقرير يعد 0 .6

7. 4 
عند إعداد تقرير التدقيق  المهنية بالمعايير تزاميتم االل
      الداخلي.

8.  
بحيث تكون أقل في صورة مكتوبة  التدقيق تقارير تعد

      عرضة لسوء الفهم.

      .اللغة المستعملة في التقرير خالية من التحيز واإليحاءتعد   .9

01.  
والحصول عليها من  مؤكدة حقائق من جمع البيانات يتم

      لتعزيز موثوقيتها. أكثر من مصدر

00.  
 لعالج مهمة وكذلك مقترحات انتقادات التقارير تتضمن

      المستقبل. في السلبيات

02.  
 بجودة إخالل اإليجاز دون  مع بالتكامل تتسم التقارير

      الموضوع. وتحليل عرض

      على سرية البيانات التي يتضمنها التقرير. يتم المحافظة  .03

      يتضمن كل تقرير عنوانا وتاريخا وتوقيعا للجهة التي أعدته.  .04

      يتم التنويع في أشكال التقارير )مغلقة ومفتوحة(.  .05

      تتضمن التقارير ملخص للنتائج.  .06
 

 االستبانة هذه تعبئة في المبذول وجهدكم تعاونكم حسن على نشكركم وأخيًرا

 التوفيق ولي واهلل

 
 
 
 



 
 

 (2) رقم ملحق

 أسماء المحكمين

 

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحّكم م

 غزة -الجامعة اإلسالمية  المحاسبة والتمويلأستاذ  أ. د. سالم عبد اهلل سالم حلس  .1

 أ. د. علي عبد اهلل أحمد شاهين  .2
المحاسبة أستاذ 

 والمراجعة
 غزة -ية الجامعة اإلسالم

 د. ماهر موسى حامد درغام  .3
 مشاركالمحاسبة الأستاذ 

 ورئيس قسم المحاسبة
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 أ. د. جبر ابراهيم جبر الداعور  .4
المحاسبة أستاذ 

 والمراجعة
 غزة -جامعة األزهر 

 غزة -جامعة األزهر  مشاركالمحاسبة الأستاذ  د. علي سليمان سالم النعامي  .5

 غزة -جامعة األقصى  مساعدالمحاسبة الأستاذ  د. عالء الدين خليل السيد  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 (3) رقم ملحق

 توزيع عينة الدراسة حسب اسم الوزارة

النسبة المئوية 
 م اسم الوزارة العدد %

  .1 االتصاالت 6 6.5
  .2 األسرى  1 1.1
  .3 األشغال العامة 2 2.2
  .4 االقتصاد الوطني 1 1.1
  .5 األوقاف 3 3.2
  .6 التخطيط والتنمية االدارية 1 1.1
  .7 التربية والتعليم العالي 3 3.2
  .8 الحكم المحلي 4 4.3
  .9 الداخلية 14 15.1
  .11 السلطة القضائية 1 1.1
  .11 الشباب والرياضة 1 1.1
  .12 الشؤون االجتماعية 1 1.1
  .13 ةالصح 9 9.7
  .14 العدل 3 3.2
  .15 العمل 3 3.2
  .16 المالية 20 21.5
  .17 المجلس األعلى للقضاء 2 2.2
  .18 النقل والمواصالت 4 4.3
  .19 حكم محلي 1 1.1
  .21 ديوان القضاء الشرعي 3 3.2
  .21 سلطة األراضي 1 1.1
  .22 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 1 1.1



 
 

  .23 سلطة جودة البيئة 1 1.1
  .24 لفلسطينيةوزارة االتصاالت ا 1 1.1
  .25 وزارة التربية والتعليم العالي 4 4.3
  .26 وزارة الحكم المحلي 2 2.2
  .27 وزارة الشئون االجتماعية 1 1.1
  .28 وزارة العدل 2 2.2

 المجموع 93 100.0

 
 
 
 
 

 

 

 

 




