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Abstract 
This study aims at evaluating the compliance of the external auditor  with 

International Standard on Auditing 610 when assessing the work of internal 

audit. 

To achieve the objective of this study, a questionnaire consisting of five parts 

has been prepared based on theoretical frame and previous studies. The 

questionnaire has been distributed to fifty nine external auditors in Gaza Strip. 

Fifty questionnaires, representing 85%, were received and analysed.  

 

The researcher analysed the questionnaires through the statistical model (SPSS) 

using various statistical tests and reached some conclusions, the most important 

of which are: 

- The site study revealed the great commitment of external auditors in Gaza 

Strip to review internal audits in accordance with International Standard on 

Auditing 610. 

- The study also showed the ranking of the important points that should be 

taken into consideration in evaluating internal audit work and function. The 

Organizational Status of the internal audit function came first, the Scope of 

Function came second, internal audits Due Professional Care came third and 

Technical Competence came last. 

 

The study resulted in some recommendations, the most important of which are:  

- Enforcing the independence of internal audit function in organizations as the 

study showed that the organizational status and internal auditors' degree of 

independence are the most important factors for external auditors.  

- The importance of professional societies interested in accounting and auditing 

and educational organizations to make internal and external auditors aware of 

their relationship, explain the concept and nature of this relationship and the 

areas of cooperation and coordination between them. 
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  مقدمة 1-1

مراجعـة الحـسابات    شـركات   ،  تقدمهاأصبحت  في ظل تنامي وتنوع الخدمات التي       

بيئـة   ألهميتها وتأثيرها في     خدماتها،زيادة الطلب على    ، و  محدودية مواردها    ، مع  الخارجية

 اآلخرين في   أعمال االستعانة ب  إلى الخدمات ، برزت الحاجة      تلكارتفاع تكلفة   مع  و  ، األعمال

ات الواجب القيام بهـا لتنفيـذ       جراءلتخفيض حجم االختبارات واإل   ،  مراجعة   محل ال  المنشآت

 األشخاص الذين يمكـن     أفضلن من   ويويعتبر المراجعون الداخل  .  المراجعة الخارجية    أعمال

ورت مهامهم   ، حيث تط   المنشآتاالستعانة بهم لتحقيق ذلك ، والذين أصبحوا جزءاً أساسياً في           

 . المراجعـة الخارجيـة    أعمـال هم تتـشابه مـع      أعمـال ثير من   كال هم ، بحيث أصبح   أعمالو

ونة األخيرة لكبريات   أثرت االنهيارات التي حدثت في اآل      فقد   أخرىومن ناحية   . )1993متولي،(

نـشاط  ، واعتبارهـا    عة الداخلية وزيادة االهتمام بهـا     الشركات األمريكية على تطور المراج    

 عاتق المراجعين الـداخليين إعـادة ثقـة         حيث أصبح يقع على    .مضيف للقيمة في الشركات   

وللمساعدة على السير نحو إعادة الثقة هذه ، كـان يجـب علـى              . المستثمرين في الشركات  

، من خـالل تنـسيق الجهـود مـع المـراجعين            المراجعين الداخليين تحسين ورفع كفاءتهم      

يجة االنهيـارات   كما أصبح المراجعين الخارجيين تقع عليهم مسئوليات إضافية نت        . الخارجيين

لزمت التشريعات والقوانين التي شرعت بعد حدوثها، مكاتب وشـركات          التي حدثت ، حيث أ    

ية ذات العالقة بدقة البيانات الماليـة المنـشورة،      التأكيدالمراجعة الخارجية بزيادة االختبارات     

 يينمما دفع المراجعين الخارجيين إلى زيادة التعـاون والتنـسيق مـع المـراجعين الـداخل               

)Wood,2004(.  
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المنبثقـة عـن اتحـاد المحاسـبين        والمراجعة  الدولية لمهنة   لجنة  الوفي ضوء ما سبق قامت      

 االعتبـارات الذي يحدد المعـايير و    ، و   )610(معيار الدولي للمراجعة رقم      ال إصداربالدوليين  

العتمـاد  ها لتحديد مـدى ا تقويم بغرض ، المراجعة الداخليةأعمالالالزم توافرها في وظيفة و    

  .المراجعةات جراءإتخفيض حجم اختبارات ومن أجل ،  في عملية المراجعة الخارجيةعليها
  

المراجعـة   والواجب على شركات ومكاتب      ،هي المعتمدة  معايير المراجعة الدولية     ألن ونظراً

قطـاع  بدراسة مدى التزام المراجع الخارجي في       سيقوم  الباحث  إن  ف. في فلسطين االلتزام بها   

  .)610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم وفقاً المراجعة الداخلية أعمال بفحص غزة
  

 :البحثمشكلة  1-2

وزيادة اعتماد المراجع الخـارجي     تعقيد العمليات المالية بالشركات،     لقد كان لزيادة و   

، والتوسع في استخدام العينات اإلحـصائية        اإللكتروني في فحص تلك العمليات     على التشغيل 

 مكاتـب وشـركات     مع محدودية موارد ووقت   ،  مراجعة والمخاطر المصاحبة لها    ال في عملية 

 زيـادة اعتمـاد المراجـع      إلى ذلك كله أدى  ، وزيادة الطلب على خدماتها      المراجعة الخارجية 

 المراجـع   عد وي .خبرة من خارج المراجعة الخارجية    الخارجي على أشخاص مؤهلين وذوي      

 الكافيـة   ، لمعـرفتهم   عليهم المراجع الخارجي   ذين يعتمد الداخلي من أكثر هؤالء األشخاص ال     

 المراجعـة   أعمـال  تشابه   إلىأيضاً   ضافة، هذا باإل   عميل المراجعة  منشأةال ونشاطات   أعمالب

ستفادة من  ، مما يوفر الحافز لدى المراجع الخارجي لال        المراجعة الخارجية  أعمالخلية مع   الدا

مراجع الخارجي أن يقوم    الخذ بهذا الفرض يجب على      ، إال أنه قبل األ     المراجع الداخلي  أعمال

 االعتماد عليها دون التعرض لمخاطر      كد من مدى إمكان    والتأ ، المراجعة الداخلية  أعمال تقويمب

  .ذات عالقة بمسئولياته 
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  - :  للمشكلة يتمثل في التاليوالسؤال الرئيس

 للمعيار الدولي للمراجعة وفقاًلية  المراجعة الداخأعمال ماهو مدى التزام المراجع الخارجي بفحص 

  :  تتفرع األسئلة التاليةومن هذا السؤال الرئيس ؟)610(رقم 

 وفقـاً  ، الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية     تقويممراجع الخارجي ب  الهل يقوم    •

 ؟)610(لمعيار المراجعة الدولي رقم 

 لمعيـار   وفقـاً  ،داخليـة  نطاق وظيفة المراجعة ال    تقويممراجع الخارجي ب  الهل يقوم    •

 ؟)610(المراجعة الدولي رقم 

 لمعيـار   وفقاً ، الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين    تقويممراجع الخارجي ب  الهل يقوم    •

 ؟)610(المراجعة الدولي رقم 

 المراجعـة   أعمـال  العناية المهنية المبذولـة فـي        تقويممراجع الخارجي ب  الهل يقوم    •

 ؟)610(راجعة الدولي رقم  لمعيار الموفقاً ،الداخلية

 أعمالات و جراءالتوقيت والتنسيق مع المراجع الداخلي إل     بمراجع الخارجي   الهل يقوم    •

 ؟)610(معيار المراجعة الدولي رقم  لوفقاً ،المراجعة الداخلية

 

 :البحثأهمية  1-3

 التي تبحث فـي مـدى التـزام         قطاع غزة تكمن أهمية الدراسة في كونها األولى في        

 ،)610( بتطبيق المعيار الدولي للمراجعة رقـم        ،قطاع غزة في  القانونيين  ابات  مراجعي الحس 

 وظيفة المراجعـة    تقويمأثناء   أخذها في االعتبار    الواجب االعتباراتوهو المعيار الذي يحدد     

. ألغراض المراجعة الخارجية  راجعين الداخليين    الم أعمالالعتماد على    لتحديد مدى ا   ،الداخلية

 بما يـسهم    ،مراجع الخارجي والمراجع الداخلي   الز بدوره عالقة التعاون بين      األمر الذي يعز  



  - 5 -    

لعمـل المباشـر مـع المراجـع        ، من خالل ا   المراجع الداخلي كفاءة  وأداء  وتحسين  في زيادة   

  .الخارجي

 يساهم فـي    فإن التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي        أخرىمن جهة   و

 الخـدمات  على تقديم    ة شركات المراجعة  بزيادة قدر ،  الخارجيةمراجعة  اللية  اعزيادة كفاءة وف  

  . المراجعة الداخليةأعمالبمواردها المحدودة من خالل االعتماد على أوسع وأفضل  بشكل

  :أهداف البحث 1-4

  :إلىبناء على ما تم بيانه في مشكلة الدراسة وأهميتها فإن هذه الدراسة تهدف بصفة أساسية 

 المراجعـة   أعمـال  بفحـص    ،قطاع غـزة  مراجع الخارجي في    الام   مدى التز  تعرف 1-4-1

   ).610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم وفقاً ،الداخلية

، بما  الخارجيين والمراجعيين الداخليين   التنسيق والتعاون بين المراجعين      عملية دراسة 1-4-2

 .ضافةالقيمة الم، في ضوء مفهوم يةعمل المراجعة الداخلفي فاعلية الكفاءة وال يحقق

 المراجعـة   ، وتحديد مفهوم  راجعة الداخلية  االهتمام بالم  إلى العوامل التي أدت     تعرف 1-4-3

 .، ومعرفة التكوين المهني لها، وأهدافهاالداخلية

، لخفض   المراجع الخارجي  أعمالداخلية في   توضيح أثر االستعانة بوظيفة المراجعة ال      1-4-4

 .التكلفة والوقت الالزم ألداء عملية المراجعة

   : البحثفرضيات 1-5

  -:سيعتمد الباحث في اإلجابة على مشكلة الدراسة وأهدافها على الفرضيات التالية

  : ة األولىالفرضية الرئيس

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام المراجع الخارجي بفحـص أعمـال المراجعـة                

  .)610(معيار الدولي للمراجعة رقم الداخلية، وبين متطلبات ال
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  :ة أربع فرضيات فرعية ية الرئيسه الفرضويتفرع عن هذ

  :األولىالفرعية الفرضية 

 الوضع التنظيمي لوظيفة    تقويممراجع الخارجي ب  الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام         

  ).610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،المراجعة الداخلية
  

  :الثانيةالفرعية الفرضية 

 نطاق وظيفة المراجعـة     تقويممراجع الخارجي ب  ال داللة إحصائية بين قيام      ال توجد عالقة ذات   

  ).610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،الداخلية
  

  :الثالثةالفرعية الفرضية 

 الكفـاءة المهنيـة     تقـويم مراجـع الخـارجي ب    الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام         

  ).610(تطلبات معيار المراجعة الدولي رقم  وبين م،للمراجعين الداخليين
  

  :الرابعةالفرعية الفرضية 

 العناية المهنية المبذولـة     تقويممراجع الخارجي ب  الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام         

  ) .610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ، المراجعة الداخليةأعمالفي 
  

  :الخامسةالفرعية الفرضية 

ات جـراء مراجع الخارجي بالتوقيت والتنسيق إل    الال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيام         

وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقـم       عة الداخلية مع المراجع الداخلي،       المراج أعمالو

)610.(  
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   :ة الثانيةالرئيسالفرضية 

التـزام المراجـع    ين حـول    اجيآراء المراجعين الخر   في ذات داللة إحصائية     فروقتوجد  ال  

 )610( للمعيـار الـدولي للمراجعـة رقـم          وفقاً المراجعة الداخلية    أعمالالخارجي بفحص   

  : التي تعزى إلى كل منالخارجيوالخصائص الشخصية للمراجع 

    .المؤهل العلمي .1

  .مسمى الوظيفة .2

    .الشهادات المهنية .3

 .الخبرةسنوات  .4

  

  :وعينة البحثمجتمع  1-6

  والمسجلين ،قطاع غزة في  الخارجيين   القانونيين الحسابات   مراجعيدراسة في   يتمثل مجتمع ال  

 ،31/03/2008 الحسابات القانونيين الفلسطينية حتـى تـاريخ         مدققي في سجل جمعية     رسمياً

  . وستشمل الدراسة جميع مفردات مجتمع الدراسة.اً قانونياًمراجع) 59(عددهم بلغ ي والذين
  

  :منهجية البحث 1-7

والذي يعـرف    .لمنهج الوصفي التحليلي  ا يق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام     جل تحق أمن  

حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما        أبأنه طريقة في البحث تتناول      

وتهدف هـذه    .أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها    هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع        

 وفقـاً  ، المراجعـة الداخليـة    أعمالالتزام المراجع الخارجي بفحص      مدى   تقويمالدراسة إلى   

دراسة تحليلية آلراء مراجعي الحسابات الخـارجيين        - )610(للمعيار الدولي للمراجعة رقم     

  :سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات  و ،قطاع غزةفي 
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  :البيانات األولية 1-7-1

 لدراسة مفردات البحث وحصر     تميداني بتوزيع استبيانا  البحث في الجانب ال   من خالل   وذلك  

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج       , وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث     

SPSS   (Statistical Package for Social Science)   اإلحصائي واستخدام االختبارات

  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةقيمة اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات 

 :البيانات الثانوية 1-7-2

 أو المتعلقة بالموضوع قيد     ،المنشورات الخاصة ، و الدوريات، و  الباحث بمراجعة الكتب   لقد قام 

 المراجعة الداخليـة    أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص       تقويمالدراسة، والتي تتعلق ب   

أنها تسهم في إثراء الدراسـة      أخرى رأى    ومراجع   ،)610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم      وفقاً

  .بشكل علمي
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 :الدراسات السابقة 1-8

  :الدراسات العربية: أوالً
 مساعدة المراجعين الخارجيين في اتخـاذ القـرار         إلى هدفت   )1993،متولي(دراسة   •

 للمراجعـة   بشأن تحديد درجة االعتماد على عمل المراجعين الداخليين، عند التخطيط         

الخارجية ، وقد تناولت الدراسة طبيعة المراجعة الداخلية وأهميتها ألغراض التخطيط           

 مدى االعتماد على المراجعة الداخلية، حيث       تقويمللمراجعة الخارجية ، وتناولت كذلك      

 المراجعة  أعمالتناولت الدراسة العوامل التي تؤثر في اعتماد المراجع الخارجي على           

 ةالعوامل الثالث تفاعل  ه للمراجعة الداخلية  وقد أوضحت نتائجها أن         تقويم الداخلية في 

 تؤثر  التيهي  ) ، وجودة العمل المؤدى   الموضوعية أو االستقالل، والكفاءة   (مع بعضها   

قرير مدى االعتماد على ذلك      المراجع الخارجي لعمل المراجعين الداخليين وت      تقويم في

 .العمل

مراجـع الخـارجي لوظيفـة      ال تقويمة ميدانية حول    دراس) 1994مصطفى،  (دراسة   •

 قياس األهمية   إلى، حيث هدفت دراسته     ة في جمهورية مصر العربية     الداخلي ةالمراجع

تقويمـه لوظيفـة المراجعـة      مراجع الخارجي فـي     الالنسبية للعوامل التي يستخدمها     

) 10(قم   المراجعة ر  إرشادفي هذه الدراسة على     ) 1994مصطفى،  (، واعتمد   الداخلية

 عمل المراجـع  الصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين المتعلق باستخدام 

، واشتملت هذه الدراسة على خمسة متغيرات تم        الداخلي، في تحديده متغيرات الدراسة    

طـاق الوظيفـة،    الوضع التنظيمي ، ون   : من خاللها صياغة فرضيات الدراسة وهي       

ومن أجل تحقيق أهـداف      .، وعمل المراجعة السابق   مهنيةوالمقدرة المهنية، والعناية ال   

 من خـالل المقـابالت       بتصميم استبانة تمت إجابتها    )1994مصطفى،  (الدراسة قام   
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 أربع منشات للمحاسبة والمراجعة فـي جمهوريـة         أكبرالشخصية مع المراجعين في     

 تقـويم   في الة مختلفة للعوامل المؤثرة   ح) 48(مصر العربية، وتضمنت هذه االستبانة      

 أن أكثـر    إلىوقد خلصت هذه الدراسة      . ة الداخلي ةمراجع الخارجي لوظيفة المراجع   ال

لمقـدرة المهنيـة والعنايـة       الخارجيين هي ا   نمراجعيالالعوامل أهمية من وجهة نظر      

 نطـاق   والوضع التنظيمـي، ثـم    ،  ة، يليهما في األهمية عمل المراجعة السابق      المهنية

  .ة األخيرة بالنسبة لألهمية النسبيةفي المرتبجاء  ،الوظيفة

هدفت إلى استكشاف نوعية الوظائف والخدمات التي تقوم بها         ) 1994بدران،(دراسة     •

أقسام المراجعة الداخلية في الوحدات االقتصادية المصرية، واستكشاف مدى استقاللية          

ف الدراسة تـم    ولتحقيق أهدا . هذه األقسام ، وتحليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية         

 أن خـدمات    وقد خلصت الدراسة إلـى    .  شركة وبنك  54م استبانة وزعت على     تصمي

 االقتصادية المصرية تكاد تقتصر على النواحي       المنشآتالمراجعة الداخلية في غالبية     

، وقد بينت أن السبب في ذلك هو تبعية         تقويم نظم الرقابة الداخلية   المالية والمحاسبية و  

 المالية ، وعدم تمتعـه باالسـتقالل الكـافي لتحقيـق            دارةاخلي لإل قسم المراجعة الد  

، كما أوضحت أن العائـد مـن تطبيـق مفـاهيم            ةالوظائف الحديثة للمراجعة الداخلي   

المنـشأة   يفوق تكلفة وجود قسم متخصص داخل        المنشآتالمراجعة الحديثة في بعض     

 .للقيام بها

ء على معيار المراجعـة الـدولي       هدفت إلى إلقاء الضو   ) 1996فخرا،محمود،(دراسة   •

، ودراسة مدى كفايته في توفير اإلرشادات الالزمة للمراجع الخارجي عنـد        )10(رقم  

تقويم أعمال المراجع الداخلي، لتعرف أوجه القصور وما يجب إضافته للمعيار حتـى             

ر ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تناولت تطو     . يحقق فاعليته في خدمة المراجعة الداخلية     
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وظيفة المراجعة الداخلية، ومضمون وتقويم االعتبارات الواردة في المعيـار الـدولي            

، وكذلك رؤية تحليلية لعوامل تقويم وظيفة المراجعـة الداخليـة           )10(للمراجعة رقم   

وقد خلصت الدراسة إلى أن عوامـل الكفـاءة واالسـتقاللية        . الواردة بالمعيار الدولي  

، ولم توفر إرشادات كافيـة يـستند إليهـا المراجـع            وجودة العمل اتصفت بالعمومية   

وأن المعيار الدولي لم يوفر مقاييس      . الخارجي في تقويم جودة عمل المراجع الداخلي      

محددة وواضحة يستند إليها المراجع الخارجي عندما يقرر االستفادة من عمل المراجع            

فاءة وفعالية عمـل إدارة  الداخلي، وأن المعيار لم يتناول أموراً ذات تأثير واضح في ك  

 .المراجعة الداخلية

 بيان أهم المجاالت التـي تـسهم فيهـا    إلىهدفت ) 2002عبد الخالق والعلي،(دراسة   •

 في خدمة العملية اإلدارية وزيادة فاعليتها وكذلك بيان أهـم           ة الداخلي المراجعةوظيفة  

حـسين عمليـة     فـي مجـال ت     للمنشأة ة الداخلي لخدمات التي تقدمها وظيفة المراجعة    ا

 أن  إلـى حيث توصـلت    ،   في العراق  رأسياًأو    كان االتصال أفقياً   سواءاالتصال فيها   

 ،ساهم في مجال التخطيط عن طريق المساهمة في وضع الخطـط          ة ت  الداخلي المراجعة

 تحقيـق   إلـى ات وتحليالت للخطط المقترحة والهادفة      تقويم مراجعات و  إجراءوكذلك  

ي مجال الرقابة تساهم الوظيفة في تحديد مواطن القـوة          أهداف الوحدة االقتصادية وف   

 وكشف االنحرافات وحاالت القصور في أنظمة الرقابة الداخليـة وتحديـد            ،والضعف

 أما في مجـال     .ات والموارد المادية و البشرية    ر في اإلمكان  الضياع واإلسراف والهد  

نه أن يـتلمس ضـعف       فيمك ، الداخلي بجميع األقسام   المراجع الحتكاك    فنظراً ،التنسيق

 وكذلك فهو يساهم في مجال ترشيد       ،خطوط االتصال والخلل وتقديم التوصية بإصالحه     

 العليا بأن تنفيذ    اإلدارة وطمأنة   ،القرارات في مرحلتي بحث وتشخيص ودراسة البدائل      
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 فهـو   ، كفاءة استخدام المـوارد    تقويمأما في مجال    . قراراتها يتم في جو رقابي مالئم     

وتنفيـذ    ومن ثم مراجعة تحقيـق األهـداف       ،ع معايير ومقاييس األداء   يساهم في وض  

الداخلي بأن يقدم المزيد من الخـدمات وبـذل         المراجع   كما أوصت الدراسة     .الخطط

 الجوانـب   إلى تلك التي تنسب     أو   في الجانب الفني الوظيفي      سواءالمزيد من الجهود    

 لوظيفته وتحقق زيادة فـي ثقـة        التي تكفل إحداث تغيير في نظرة العاملين       السلوكية

 زيادة الكفاءة وكذلك زيادة     إلىمستخدمي المعلومات الداخليين والخارجيين وهذا يؤدي       

 الداخلي في تحسين العملية اإلدارية بجوانبها وتحسين فاعلية االتـصال           المراجعإسهام  

 .األفقي والرأسي 

داء وظيفـة المراجعـة     هدفت إلى بناء نموذج إلدارة وتقـويم أ       ) 2003خليل،(دراسة   •

الداخلية، بما يتسق مع التوجهات المعاصرة ألداء الوظيفة، وبيان آليـة تطبيقـه فـي               

وقد تناولت الدراسة األبعـاد المتكاملـة       .  في جمهورية مصر العربية    البنوك التجارية 

للتوجهات المعاصرة في أداء وظيفة المراجعة الداخلية ، وكذلك معايير كفاية نمـاذج             

كمـا  . داء وظيفة المراجعة الداخلية في ضوء التوجهات المعاصرة لذلك األداء           تقويم أ 

بتقويم مدى كفاية النماذج المستخدمة حالياً في تقويم أداء وظيفـة           ) 2003خليل،(وقام  

المراجعة الداخلية، وإعداد الهيكل العام لنموذج مقتـرح إلدارة وتقـويم أداء وظيفـة              

جهات المعاصرة لذلك األداء، ومن ثم قام بوضع آلية         المراجعة الداخلية في ضوء التو    

وقد خلصت النتائج إلى أن كافة النمـاذج  .تطبيق النموذج المقترح في البنوك التجارية  

المتاحة في تقويم أداء الوظيفة تفتقر إلى االلية التي تـضمن توجيـه أداء المراجعـة                

روع، وتلبيـة توقعـات     الداخلية، في المواضع التي تساعد على تحقيق أهداف المـش         

األطراف ذات المصلحة في التنظيم في الوقت ذاته، ومـن ثـم تحديـد              ) احتياجات(
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األنشطة التي يجب أن يؤديها المراجعون الداخليون في تلك المواضع، االمـر الـذي              

يشير إلى عدم كفاية نماذج تقويم األداء بوضعها الراهن، لتوجيه األداء االسـتراتيجي             

أيضا إلى أن   ) 2003خليل،(وخلص  . افة القيمة على مستوى التنظيم      للوظيفة نحو إض  

التـي  ) المهـام (كافة النماذج المتاحة في تقويم أداء الوظيفة تفتقر إلى تحديد األنشطة          

يجب أن يؤديها المراجعون الداخليون، في ضوء المفهوم المعاصر بما يعكـس األداء             

قاييس المتاحة ال تكفي لتقـويم نطـاق        القياسي للوظيفة ، ومن ثم فإن المؤشرات والم       

وطبيعة تلك األنشطة بما يمكِّن من تقويم أداء الوظيفة في ضوء التوجهات المعاصرة             

ألدائها وهو ما يشير إلى عدم كفاية النماذج المستخدمة حاليا في تقـويم أداء وظيفـة                

ولبنـاء  . المراجعة الداخلية في مواجهة متطلبات التوجهات المعاصـرة لـذلك األداء          

نموذج يمكن من خالله تقويم أداء وظيفة المراجعة الداخلية فـي مواجهـة متطلبـات               

  :التوجهات المعاصرة يجب أن يأخذ في االعتبار عند تصميمه وبنائه العناصر التالية 

  )Vision(النظر إلى منهج إضافة القيمة على أنه رؤية وظيفة المراجعة الداخلية  .1

  ).Strategy(داء على أنها تعبر عن استراتيجية الوظيفة النظر إلى استراتيجية األ .2

  ).Mission(على أنها مهام الوظيفة ) المهام(النظر إلى االنشطة  .3

  ).Mechanizm(إدارة الوظيفة وتطويرها المستمر تمثل آليات الوظيفة  .4

، هدفت إلى تحديد مدى التزام المراجع الخارجي، بدراسـة          )2004الكحلوت،(دراسة   •

ام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في فلسطين، من خالل دراسة            وتقويم نظ 

وتحليل مفهوم نظام الرقابة الداخلية ومقوماتها ومراحل تطورها ، وأقسامها المختلفة ،            

ولتحقيـق  . باإلضافة إلى مدى مسئولية المراجع عند دراسة وتقويم الرقابة الداخليـة            

. مراجع حسابات خارجي قانوني   ) 40(بانة وزعت على    أهداف الدراسة تم تصميم است    
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وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك التزاماً من قبل المراجعين تجاه دراسة وتقويم نظام              

الرقابة المحاسبية بصورة أكبر من درجة التزامه بدراسة وتقويم نظام الضبط الداخلي            

بط المتعلقـة بأنظمـة     ونظام الرقابة اإلدارية ، وخاصة فيما يتعلق بدراسـة الـضوا          

  .الحاسوب وأنظمة األمان المستخدمة لحماية البرامج المحوسبة

 المتبادلة فيمـا بـين      ت دراسة واختبار العالقا    وقد هدفت إلى   )2004،  مجاهد(راسة  د •

 دارةالهيكل التنظيمي والصراع المهنـي للوضـع التنظيمـي إل         ( هي   ،ثالث متغيرات 

 العالقـة بـين الـصراع        دراسة وكذلك،  )يفي وضغط الدور الوظ   ،المراجعة الداخلية 

 وقد قام مجاهد باستعراض     . المراجعة الداخلية  دارةالمهني وضغط الدوران الوظيفي إل    

 دراسة باستخدام تحليل المسار في تحديـد        إجراء و ،الدراسات السابقة حول الموضوع   

 الداخلية   المراجعة إدارةطبيعة عالقة متغيرات الهيكل التنظيمي على عوامل استقالل         

 خلص في الشركات وقد      داخلياً مراجعاً) 45(وذلك عبر استبيان تم توزيعه على عدد        

،  الداخلية في الـشركات  ةأن المراجعة الداخلية تعتبر أحد أجزاء بيئة الرقاب       إلى  البحث  

 أن إلـى  وقـد توصـلت الدراسـة    .ن دورها قد امتد بفعل التوقعات المتزايدة منها  وأ

ضع التنظيمي وضغط الدور الوظيفي يرتبطان بقوة مـع متغيـر           الصراع المهني للو  

 التنظيمـي لـه     ركز وأن الم  ، وبالتالي يمكن اعتباره مصدرهم العام     ، التنظيمي ركزالم

 الداخليين من الناحية التنظيمية من وجهة نظـرهم         المراجعين استقالل   فيتأثير كبير   

ن هذا االستقالل التنظيمي ينشأ     وأ.  التنظيمي السابقة  ركز إلدراكهم لمتغيرات الم   وتبعاً

وقد أوصى البحث بضرورة توفير االسـتقالل  ،  درجة عالية من االستقالل المهني هعن

 وذلك بأن ترفع تقـارير      ، عبر توفيره تنظيمياً   ، المراجعة الداخلية مهنياً   دارةالكافي إل 

 مجلـس   إلىع   ترف ، لم توجد  نإلى لجنة المراجعة، وإ     مباشرةً ة الداخلي المراجعة إدارة
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 مـادة  ، وكذلك أوصت الدراسة بأن يكون ضمن النظام األساسي للـشركات          .اإلدارة

 اإلدارة بفحص استجابة    ،ن تقوم لجنة المراجعة باستمرار    وكذلك بأ . للمراجعة الداخلية 

 .لتوصيات دائرة المراجعة الداخلية

ـ       إلىهدفت  ) 2005الذنيبات، شناق، (دراسة   • سابات  معرفة مدى تطبيق مراجعـي الح

أثناء قيامهم بتقـويم    ) 610(الخارجيين في األردن لمعيار المراجعة الدولي ذي الرقم         

ين  وذلك من وجهة نظر كـل مـن المـراجعين الخـارجي            ة،وظيفة المراجعة الداخلي  

 بيان مدى االختالف فـي تطبيـق المعيـار بـاختالف            إلى وهدفت كذلك    .والداخليين

 ، مـن حيـث المؤهـل العلمـي        ،ن الخارجيين العوامل الشخصية المتعلقة بالمراجعي   

 قياس األهمية النسبية    إلى وعدد سنوات الخبرة في المراجعة ، كما هدفت          ،والتخصص

 من وجهة نظر كل مـن       ة،لألسس التي حددها المعيار لتقويم وظيفة المراجعة الداخلي       

ميم ولتحقيق أهداف الدراسة ، تـم تـص        . الداخليين والمراجعين الخارجيين   المراجعين

على عينة من   ، والثانية   على عينة من المراجعين الخارجيين     وزعت األولى    ،استبانتين

راء المراجعين الخارجيين تـشير     إلى أن آ  وقد خلصت الدراسة     .المراجعين الداخليين 

راء المـراجعين   رجة أعلى من المتوسط بينمـا كانـت آ         وجود تطبيق للمعيار بد    إلى

 من المتوسط ، وبينت كذلك عدم وجود اختالف         أقل  وجود تطبيق  إلىالداخليين تشير   

في مدى تطبيق المراجعين الخارجين للمعيار بسبب االختالف في العوامل الشخـصية            

 وعدد سنوات الخبرة في      من حيث المؤهل العلمي والتخصص     ،للمراجعين الخارجيين 

سـس التـي     وبينت النتائج أن معيار الوضع التنظيمي هو األهم من بين األ           .المراجعة

  ) .610(حددها معيار المراجعة الدولي رقم 
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 تحديد مجاالت مساهمة وظيفة المراجعة الداخلي       إلىهدفت  ) 2005جربوع ، (دراسة   •

ولتحقيـق   . فلـسطين  –في ضبط األداء المالي واإلداري بالجامعة اإلسالمية في غزة          

ماليـة   ال اإلدارةأهداف الدراسة تم تصميم ثالث استبانات وزعـت علـى مـوظفي             

 أن المجاالت التـي يـساهم       إلىوقد خلصت الدراسة    . والمراجعين الداخليين بالجامعة  

فيها المراجع الداخلي هي تحديد احتياجات الجامعة من الخدمات الماليـة واالداريـة             

واالستشارية المتعلقة بمجال الرقابة، و كذلك المساهمة في الكشف عن مواطن القـوة             

شف االنحرفات والعجز والقـصور فـي       وب إنجازها وك   المطل عمالوالضعف في األ  

نظمة الرقابة الداخلية في الجامعة ، وأنه يلعب دورا  هامـا فـي مرحلتـي البحـث              أ

والتشخيص ودراسة البدائل والمساهمة في حل المشكالت وتحليـل وتـصميم الـنظم             

  . ات جراءواإل

داخلية فـي ضـبط     هدفت إلى توضيح دور وظيفة المراجعة ال      ) 2007المدلل،(دراسة   •

ولتحقيـق أهـداف    . األداء المالي واالداري في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية       

الدراسة تم تصميم استبانة، اعتمادا على الدراسة النظرية والدراسات السابقة مكونـة            

أجزاء ، وزعت على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي سـوق             ) 7(من  

وكان من  . استبانة) 31(شركة وبلغت الردود    ) 36(ية وعددها   فلسطين لألوراق المال  

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وحدات المراجعة الداخلية تقوم بدور جيـد              

في ضبط األداء المالي واإلداري، والمساهمة بدعم حوكمة الشركات من خالل دورها            

المخاطر وقيـاس كفـاءة وفاعليـة    في تقويم نظام الرقابة الداخلية وتقويم ودعم إدارة        

األداء ، وإنه توجد عالقة كبيرة بين توفر درجة كافية من االستقاللية لوحدة المراجعة              

 .الداخلية وبين ضبط األداء االداري والمالي بالشركات المساهمة العامة في فلسطين
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً

 التي تعتبر هامة من وجهة نظر        تحديد العوامل  إلىهدفت  ) Brown،  1983(دراسة     •

 تحديـد  إلـى ، وهدفت كـذلك  ة الداخليةمراجع الخارجي في تقويمه لوظيفة المراجع    ال

ت فـي    أربع منشات مراجعة حسابا    أكبرالفروقات المعنوية في األحكام الشخصية بين       

وقد اشـتملت هـذه     . منشأة، ومستويات الخبرة داخل كل      الواليات المتحدة األمريكية  

، ة، التأهيل العلمي، والموضوعية، واالستقاللية    الكفاء: ة على ستة متغيرات هي    الدارس

ومن أجـل تحقيـق أهـداف الدارسـة قـام           . وعمل المراجع السابق، ونوعية األداء    

)1983،Brown(      بتصميم استبانة وزع منها )حيث  المنشآتنسخة على هذه    ) 120 ،

وقد خلصت هذه الدراسـة     . ت الستة حالة تتعلق بالمتغيرا  ) 48(اشتملت االستبانة على    

 أن عامل االستقاللية وعمل المراجعة السابق هما أهم العوامل التـي يـستخدمها              إلى

 .ة الداخليةمراجع الحسابات الخارجي في الحكم على وظيفة المراجع

 فهم كيف عرفت وحـددت معـايير        إلىهدفت  ) Krishnamoorthy,2002(دراسة   •

مؤدى ، و العمل ال   الموضوعية(ابقة العناصر الثالثة    ات الس المراجعة الخارجية والدراس  

لتتفاعل في تعيين   ) ، والكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين    بواسطة المراجعين الداخليين  

 )Krishnamoorthy,2002( ، وقد أشـار   مدى قوة وظيفة المراجعة الداخلية    وتحديد  

حاولت أن تفهم وتحدد درجة     ليها  التي قام باإلطالع ع    أن معظم الدراسات السابقة      إلى

 دون قيـامهم بمحاولـة      ،أهمية العناصر الثالثة السابقة بالنسبة للمراجعين الخارجيين      

وقد كانت نتـائج هـذه      . واضحة لبناء نموذج تتفاعل فيه العناصر الثالثة مع بعضها          

ـ         . الدراسات متفاوته وغير حاسمة      ذا لهذا السبب لم ينتج عن الدراسات السابقة في ه

المجال اي اتفاق بين المراجعين الخارجيين حول كيفية توحيد وتحديد أوزان العناصر            
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 وتقدير مدى قوة وظيفة المراجعة الداخلية لالعتماد عليها في          تقويمالثالثة للقيام بعملية    

 باسـتخدام الطـرق     )Krishnamoorthy(عملية المراجعة الخارجية ، لذلك فقد قام        

 وظيفة المراجعـة    تقويم  لتصميم نموذج المراجعين الخارجيين في      التحليلية، األساليبو

ن هذه الدراسة الوحيدة التي تقدم النموذج النظري في عملية اتخاذ القـرار           وإ .الداخلية

 إلىوقد أشارت نتائج الدراسة     . اجع الخارجي على المراجع الداخلي    حول اعتماد المر  

، ومتوقفـة علـى      الـدليل المالحـظ    حسب طبيعة بأن أهمية العناصر الثالثة تختلف      

 مـن هـذه الدراسـة أن         واالستنتاج الـرئيس  . هذه العناصر   العالقات المتداخلة بين    

 نظرا ألنه ال    ةأوزان للعناصر الثالث   رتب و  إعطاءتصلح لمحاولة   ال  ) ناحتمالية باسيا (

والدراسة أيضا فتحت   . د أن يكون المهيمن تحت كل الظروف      ي عنصر منفر  يمكن أل 

 أمام الدراسات المستقبلية في هذا المجال ، وتحـسين معـايير المراجعـة              اً واسع اًباب

 . المراجعة الداخليةأعمال تقويمالدولية والمتعلقة ب

 المراجعـة  اختبـار العالقـة بـين    إلىهدفت ) Al-Twaijry, et al 2004(دراسة  •

 ،ية الـسعودية   في قطاع الشركات في المملكة العرب      ة الداخلي المراجعة وبين   ةالخارجي

ـ  إالتعاون والتنسيق بين مديري      مستوىمن خالل اختبار     ،  الداخليـة  ةدارات المراجع

المملكـه العربيـة    فـي   مراجعـة الخارجيـة     الالشركاء والمديرين في شركات     بين  و

 ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانتين وزعت األولى علي عينة من            .السعودية

 شـركة فـي     1000 أكبـر  اختيرت من    ، شركة 135لغت  أقسام المراجعة الداخلية ب   

المملكة العربية السعودية ووزعت االستبانة الثانية على عينة مـن مـدراء وشـركاء              

 15 إجـراء تم  ،  لتعزيز االستبانات و. كة العربية السعودية  المراجعة الخارجية في الممل   

وقـد  . ني الخارجي ينالمراجع مقابلة مع    13 و ة الداخلي المراجعةمقابلة مع مدراء أقسام     
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ل ونطـاق عمـل      إزاء اسـتقال   قلقون الخارجيين   نمراجعيال أن   إلىخلصت الدراسة   

 ون يعتبر ينالداخلي نمراجعين ال إو. دارات المراجعه الداخلية  إوصغر حجم العديد من     

 نمـراجعي الأن   محدود، على الـرغم مـن         والخارجي  الداخلي المراجعالتعاون بين   

ـ ما يكون عمـل     عند ،هذا التعاون زاء مدى   إيجابية  كثر ا أ اكانوالخارجيين    ةالمراجع

قـسم   أعمـال مراجع الخـارجي عـن      المدى اعتماد   وإن  . الداخلية ذات جودة عالية   

ـ مر ال وقـد رأى  . عمـال هـذه األ   حسب جـودة  ب يتفاوت ة،الداخلي المراجعة  نواجع

لهامة التى   من العوامل ا   ، والكفاءه والخبرة في مجال العمل     ةن الموضوعي أن  والخارجي

ـ    ن إلى أن  كما وينظر المراجعون الداخليو   . قرار االعتماد في   تؤثر ة  وظيفـة المراجع

 االحتراف واالستقالل من جانـب      إلىالداخلية في العديد من الشركات السعودية تفتقر        

 . االعتماد عليهمكانإ والمراجعين الداخليينعمل  في، مما يؤثر سلبا دارةاإل

 الـذي يعتمـد عليـه    األسـاس  تحديـد  إلىهدفت )  2004Hasnah, et al(دراسة  •

 كمـاهو   ،لداخليين في ماليزيـا   هم لعمل المراجعين ا   تقويمن في   المراجعون الخارجيو 

 حيث حدد المعيار الـدولي رقـم        ،)610(ليه في المعيار الدولي للمراجعة رقم       مشار إ 

ن الـداخليين،    عمل المـراجعي   تقويميمكن االعتماد عليها في     التي   االعتبارات )610(

   :فيما يلي االعتبارات وتتمثل هذه

  الوضع التنظيمي  .1

  نطاق وظيفة  .2

  الكفاءة الفنية .3

 .العناية المهنية الواجبة .4
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 وتتضمن  ،ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع استبانة على عينة من المراجعين الخارجيين          

 الموجودة   وغيرها من شركات المراجعة    ،مراجعةالالشركات األربعة الكبار في     العينة  

  .في كيدا وبينانغ في شمالي ماليزيا

الكفاءة الفنية ونطاق الوظيفـة     اعتبار   أن   إلى تشير   إليهاالنتائج التي تم التوصل     وإن  

 األكثر أهمية بالنسبة للمراجعين الخارجيين في ماليزيا في اعتمادعم علـى            االعتباران

  .عمل المراجعين الداخليين 

  
 كانـت   ، ذات العالقة بالدراسة   ةجد أن جميع الدراسات السابق     ن ،من خالل استعراض ما سبق    

، ونظيـره األمريكـي   "610"معيار الدولي للمراجعة رقم تركز بشكل أساسي على جزء من ال    

 وظيفـة   تقـويم ي  ، وجميعها كانت تبحث في األسس واالعتبارات الواجب أخذها ف         )65(رقم  

ـ        وركزت بشكل أساسي على األهمي     .المراجعة الداخلية  ارات ة النسبية لهـذه األسـس واالعتب

 جزء أساسي ومهم أيضا في      إلى، دون التطرق    يجاد التوازن بينها  بالنسبة للمراجعين، وكيفية إ   

، والدراسات التي تتطرقت لهذا     يين، وهو عملية التنسيق والتعاون مع المراجعين الداخل       المعيار

. ن المراجعين الداخليين والخارجيين   الموضوع لم تحدد سبل تعزيز عالقة التنسيق والتعاون بي        

 دون األخذ في االعتبار عمليـة التنـسيق والتعـاون بـين             ، تتم تقويمإن أي عملية    فوبالتالي  

 لـن تكـون ذات      ،لية تفعيلها وتعزيزهـا   ، وآ  هي منقوصة  ،المراجعين الداخليين والخارجيين  

معيار يع عناصر وبنود ال   لذلك فإن هذه الدراسة ستأخذ في االعتبار جم       . جدوى وفعالية كبيرة  

 وجود عملية   ضوءوتفاعل جميع هذه األسس واالعتبارات في       . )610(الدولي للمراجعة رقم    

 وتحديد سبل تعزيز هذه عالقة التنسيق        والخارجيين التنسيق والتعاون بين المراجعين الداخليين    

  .والتعاون
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  تمهيد

. ن مـضت   المختلفة منذ قرو   المنشآتالمراجعة الداخلية هي وسيلة رقابية تمارس في        "

 "، وتتأثر بأهـدافها، وتتطـور مـع تتطورهـا         منشأةال دارةوهي تنبع من الوظيفة الرقابية إل     

)SOCPA,2004( .            فـي   دارةاإلولقد نشأ الطلب على المراجعة الداخلية نتيجـة ألن اهتمـام 

، وااللتـزام   ة دقيقة  واالحتفاظ بسجالت مالي   ، كان ينصب أساساً على حماية األصول      ،ضيالما

وبدأ االهتمام بالمراجعة الداخلية    . ات الموضوعة، والحد من حاالت الغش     جراءبالسياسات واإل 

فقد كان  . ، نتيجة ظهور حاالت الغش الكثيرة     با في القرن الثامن عشر الميالدي     ويزيد في أور  

وأدت هذه النظـرة    . نها امتداد لعمل المراجع الخارجي    فة المراجعة الداخلية على أ    ينظر لوظي 

. منشأةال التركيز على الجوانب المالية فقط لعمليات وأنشطة         إلىالضيقة لعمل المراجع الداخلي     

 نـشاء ، كما لم تكن هناك حاجـة إل        محدوداً وكان المراجع الداخلي في ذلك الوقت يلعب دوراً       

ومـع  . منشأة للمراجعة الداخلية ضمن الهيكل التنظيمي لل   إدارةعلى شكل قسم أو     نشاط مستقل   

 الواليات المتحدة األمريكية والنمو المطرد فـي        إلىانتقال النظم األوربية للمحاسبة والمراجعة      

، وتعقد العمليات التي تقوم بها بدأ االتجاه نحو ضـرورة           المنشآت، وكبر حجم    عمالأنشطة األ 

 في القيام بوظيفتها الرقابيـة بفاعليـة        دارةاإل تساعد   منشأةالرقابية مستقلة داخل    وجود وظيفة   

 وذلك من خالل تقويم مدى التزام العاملين بالسياسات واللـوائح الماليـة واالداريـة               ،وكفاءة

 في االستخدام االقتـصادي الكـفء والفعـال للمـوارد           دارةاإل و تحديد مدى نجاح      ،منشأةالب

  .)633،ص1999العبادي،(احة ، وكذلك تحقيق متطلبات نظام الجودة المستهدفاالقتصادية المت
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אא 
אאאאאאא 

  

  مقدمة 2-1-1

لقد كان للعديد من العوامل الدور األساسي في ظهور المراجعـة الداخليـة وزيـادة               

، وضرورة  هايل دورها بما يضمن تحقيق أهداف     وتفع،  منشأةالاالهتمام بها كنشاط مستقل داخل      

ومـن هـذه     .علمية والعمليـة  أن تتم هذه المراجعة بواسطة أشخاص مؤهلين من الناحيتين ال         

   :العوامل

 . والمشروعات الحديثة وتعقد عملياتهاعمالت األكبر حجم منشآ •

 .دارةاإلانفصال الملكية عن  •

 .الشركات متعددة الجنسيات و ذات الفروع المنتشرة جغرافياًالمنشآتظهور  •

المواصـفات القياسـية للجـودة      ) ISO( المنظمة الدولية للتوحيد القياسـي     إصدار •

 .العالمية

 ) .TQM( الجودة الشاملة إدارةظهور وانتشار مدخل  •

 .التغير في أنماط الملكية •

 .المنشآت إخفاقزيادة حاالت  •

 .المنشآتالتغيرات في البيئة النظامية التي تعمل فيها  •
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  :عمالت األكبر حجم منشآ 2-1-2

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

  . االستعانة بنظم الرقابة الداخلية ، مما استوجب  على اإللمام بكل شيءدارةاإل

 دارةاإلنت  ، اسـتعا  ة الداخلية والتزام العاملين بها     على سالمة نظم الرقاب    دارةاإلولكي تطمئن   

 وبذلك فإن المراجعة الداخلية قد أصبحت أحد فروع الرقابة الداخلية التـي             .بالمراجع الداخلي 

  .)250،ص1994عبدالاله،( كفاءة وفعالية بقية فروع الرقابة الداخلية تقويمتعمل على 
 

  :دارةاإلانفصال الملكية عن  2-1-3

خاصـة  وب ،مـصلحة فيهـا    الشركات تعتبر بمثابة وكيل عن أصـحاب ال        إدارةلقد أصبحت   

ة فعالة للرقابة    كوكيل عن المساهمين منوط بها تصميم وتشغيل أنظم        دارةاإلوأن  . نمساهميال

، الجوهرية المتعمدة وغيـر المتعمـدة     عداد قوائم مالية خالية من التحريفات       الداخلية لضمان إ  

 وفعاليـة أنـشطة     ءة ضمان كفـا   خيراً وأ ،وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح الملزمة للشركة     

 يجـب أن    فإنـه ،  كالية  دارية الو  بهذه المسئولية اإل   دارةاإلوفي سبيل وفاء    . وعمليات الشركة 

، المراجعـة الداخليـة     ليـات ، ومن ضـمن هـذه اآل      رقابة الداخلية يات فعالة لل  تضع وتنفذ آل  

  .)5،ص2006-2005نصر،شحاته،(
  

  :والشركات متعددة الجنسيات ذات الفروع المنشآتظهور  2-1-4

، وقد بدأت   ي مناطق مختلفة ومتباعدة    فروع لها ف   إنشاءإن كبر حجم المشروعات ترتب عليه       

 مقر الفروع لمتابعـة     إلى في استخدام المراجع الداخلي للسفر       المنشآت المركزية لهذه    دارةاإل

 أداء   مـن المراجـع    دارةاإل، وسرعان ما طلبت     "بالمراجع المتجول "وسمي المراجع   ،  هاأعمال

يضاح مدى االلتزام بالسياسات االداريـة واقتـراح التعـديالت          ، مثل إ  دارة لإل رىأخخدمات  
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 كان لظهور الشركات متعددة الجنسيات، األثر الكبير في زيـادة           كما .)250،ص1994عبدالاله،(

، حيث لم يقتصر التوسع جغرافياً على الفـروع، بـل           مام بالمراجعة الداخلية وتطويرها   االهت

، مستقلة في إدارتها،     غير بلد الشركة األم    أخرى في بلدان    أخرىكة شركات   ملك الشر تَ لِ ،تعداه

مما أدى زيادة طبيعة المسئوليات اإلدارية ونطاقها كنتيجة لزيادة حجم النشاط، واتساع النطاق             

وع تزايـد حاجـات     . الجغرافي للعمليات باإلضافة إلى التعقيدات المصاحبة لألسواق الجديدة       

 هذه العمليات بطريقة سليمة، فقد برز اهتمام المراجعة الداخلية بالعمليـات            اإلدارة إلى مراقبة  

الدولية، وترتب على ذلك وجود تغييرات جوهرية في وظيفة المراجعة الداخلية تتمثـل فـي               

الزيادة في نطاق عمل المراجع الداخلي، واعتراف المراجعين الخارجيين بها كمهنة، وتزايـد             

تحقيق مزيد من المساءلة المحاسبية وتوسيع وظائف المراجعـة         ضغوط األطراف الخارجية ل   

  . )223،ص2000حي،يصب(الداخلية 
  

  :)ISO(المواصفات القياسية للجودة العالمية  إصدار 2-1-5

 األسواق الخارجية فـي مختلـف       إلى للمرور   لقد أصبحت شهادة الجودة العالمية تمثل جوازاً      

ت االقتصادية ضرورة حـصول مـوردي       دول العالم ، حيث اشترطت بعض الدول والتكتال       

 على شهادات الجودة العالمية التي تصدرها المنظمة الدوليـة للتوحيـد            ،إليهاالسلع والخدمات   

 ضرورة امتداد عمل المراجعة الداخلية ليشتمل علـى         منشأةالاألمر الذي تتطلب من     . القياسي

صفات الجودة العالمية ، بمعنى أن      المراجعة الداخلية للجودة للتأكد من االلتزام بمتطلبات وموا       

داد تقريـر بنتـائج هـذه       ععلى مراجعة الجودة وإ   نطاق عمل المراجعة الداخلية امتد ليشتمل       

ات جـراء  التخـاذ اإل   دارةاإل إلى المقترحات حول كيفية التحسين وتوصيله       إعطاءالمراجعة و 

 .)541،ص2005/2006نـصر،شحاته، ( ى تطبيق متطلبات الجودة العالميـة     الالزمة للمحافظة عل  

لذلك فإن الهدف من المراجعة الداخلية لنظم الجودة ومتطلبات الجودة هي محاولة ضـمان أن               
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خطط وإجراءات الجودة الموثقة قد وضعت موضع التنفيذ مع التأكد من كفاية وفاعليـة هـذه                

المستويات الخطط واإلجراءات في تحقيق استراتيجية المنشأة نحو الجودة ، وإبالغ النتائج إلى             

  .)2005حسن،( جراءات تصحيحيةإاإلدارية المختصة التخاذ ما يلزم من 
  

 ):TQM( الجودة الشاملة إدارةظهور وانتشار مدخل  2-1-6

 التـي تتـضمن     األساليب الجودة الشاملة هو مجموعة من األفكار و       إدارةود بمفهوم   إن المقص 

 المستمر في مستويات الجـودة       بما يحقق التطوير والتحسين    منشأةالجميع جوانب العمل داخل     

، األمر الذي ينتج عنه تحقيق رضا العمالء وزيادة االنتاجية ومن ثم            عملياتلكافة المنتجات وال  

 إجراء إلى وجود حاجة    إلىوبما أن برامج الجودة الشاملة تشير       . منشأةتدعيم األداء التنافسي لل   

ه البرامج وذلك من خـالل تخطـيط   مراجعة أو فحص للنواحي المالية والنواحي التشغيلية لهذ      

عملية الفحص واالهتمام بها وذلك للعمل على تحسين الرقابة الداخلية علـى عمليـة الجـودة                

 المراجعة الداخلية في برامج الجـودة       إدارةفأصبح هناك تزايد في الدور الذي تلعبه        . الشاملة

  .)2005/2006نصر،شحاته،( الشاملة
  

  :التغير في أنماط الملكية 2-1-7

 نتيجة تحول ملكية األسهم من      –شركات المساهمة   ال في    أنماط الملكية ، خصوصاً    د تغيرت لق

 ، حيـث   وغيرها  المؤسسات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار والبنوك      إلىالمستثمر الفرد   

ن ينـادون   ، وبدأ هـؤالء المـستثمرو     لمستثمرين الملكية تتركز في يد عدد قليل من ا        أصبحت

 الرقابيـة التـي تـستخدمها    األساليبات وجراءفي المواصفات اإلدارية واإل  بضرورة التغيير   

  .)SOCPA,2004( بما يحقق الحماية لمصالحهم المنشآت
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 :المنشآت إخفاقزيادة حاالت  2-1-8

لم تُواجه مهنة المحاسبة والمراجعة، بمثل ما واجهته مع بدايات القرن الحـادي والعـشرين،               

يد من منشآت األعمال العالميـة، وفقـدان العديـد مـن            حيث عصفت بها مشاكل انهيار العد     

 وإخفـاق المساهمين، وأصحاب المصالح لمليارات الدوالرات، نتيجة فساد إداراتهـا العليـا،            

 في الكشف عـن تلـك التجـاوزات واتخـاذ           – بل وتواطؤ بعضهم     -المراجعين الخارجيين 

ن الداخليين، عن القيـام بـدور       اإلجراءات المهنية المالئمة، فضالً عن انحسار دور المراجعي       

. )172،ص2003لبيب،( فعال في مواجهة الفساد المالي المنسوب إلى اإلدارة العليا لتلك المنشآت          

 هو ضعف األداء الرقـابي       أن سبب هذا اإلخفاق في هذه المنشآت       إلى خلصت الدراسات    وقد

 منشاتة الداخلية ودورها في      ونظم الرقاب  ة الداخلي بالمراجعةاالهتمام  مما أدى إلى زيادة     ،  فيها

وقد عـزا الكثيـر مـن    ،  Rezaee, 1996, p30) ؛Arena, et al 2006, p 75(  الحديثةعمالاأل

 عدم اعتماد هذه الشركات بشكل كاف على وظيفة         إلى هذا الضعف في أنظمة الرقابة       نالباحثي

سعى إليه لتفعيل النظم     كأداة تسعى ضمن ما ت     ها وعدم إعطائها األهمية لدور    ة الداخلي المراجعة

  .)89ص،2005،بكري(الرقابية 
  

 :المنشآتتي تعمل فيها التغيرات في البيئة النظامية ال 2-1-9

 لـضمان   عمال تدخلت الجهات الرقابية والتشريعية نتيجة للتطورات التي حدثت في بيئة األ           لقد

دراسـات  ولعل من أبرز ال   . )SOCPA,2004( المختلفة   المنشآتحماية حقوق المستثمرين في     

 : المختلفة ما يليالمنشآت التغير في البيئة النظامية التي تعمل فيها إلىوالتقارير التي أدت 

 فيما يخص الغـش فـي التقـارير    1987عام ) Tread way(صدور تقرير تريدواي  •

المالية ، والذي وضع العديد من التوصيات للحد من الغش فـي التقـارير الماليـة ،                 

 ، والذي أوصى بضرورة التأكـد مـن         المنشآتداء الرقابي في    ولتحسين الرقابة واأل  



  - 28 -    

 أهمية المشاركة الفعالة للمراجعين الداخليين      تأكيد، ودعم و  استقاللية المراجع الداخلي    

 .في تكوين وتـصميم وتـشغيل نظـام كـفء وفعـال وقـوي للرقابـة الداخليـة                 

 .)2005/2006نصر،شحاته،(

 والتي قدمت   2002 الداخليين في أبريل     صدور عدد من التوصيات لمعهد المراجعين      •

زام بمبادئ األداء   تضمن ضرورة االلت  تيورك والتي   ونيفي   سوق األوراق المالية     إلى

، لداخلية قي الشركة   لفاعلية نظام الرقابة ا    دارةاإل مجلس   تقويمفصاح عن   ، واإل الرقابي

 أن تـوفر لهـا       على  واإلبقاء عليها،   وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية    وضرورة إيجاد 

 .)SOCPA,2004( الموارد الكافية واألفراد المؤهلين

 والذي صدر عن الكـونجرس  2002 عام Sarbanes Oxley Act""صدور قانون  •

األمريكي نتيجة حاالت االنهيار في الشركات العمالقة حيث أعلنت شركة ورلـدكوم            

 وضع عددا مـن     دقو.عمالق االتصاالت األمريكية إفالسها في يونيو من نفس العام          

 لجـان   إنـشاء ها شركات المساهمة من حيث ضـرورة        القواعد التي يجب أن تلتزم ب     

 تقريـر   إصـدار ب كل شركة    إدارةلزام  إي جميع الشركات المساهمة ، مع       فالمراجعة  

 عن وجود نظـام للرقابـة       دارةاإلضمن التقرير المالي السنوي يؤكد مسئولية مجلس        

ــة والد ــذه بفاعلي ــة ، وتنفي ــاءة ،اخلي ــد مــع كف  علــى اســتقاللية لجــان التأكي

   .)2007المدلل،(المراجعة

 قـد عـزز   ،منشأةال وجود األداة الرقابية داخل     إلىيالحظ الباحث أن الحاجة الملحة      مما سبق   

ن خالل الجهة المسئولة    والعمل على تطويرها م   ،  ادة االهتمام بالمراجعة الداخلية    زي إلىالتوجه  

أهدافها  وتوسيع   ،ها بجعلها وظيفة مستقلة داخل    ،منشأةال فاعليتها داخل    ، وكذلك زيادة  عن المهنة 

  . نطاق عملها و
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אא 
אאאאא 

 
  مقدمة 2-2-1

لقد كان المفهوم التقليدي السائد للمراجعة الداخلية على أنها مجرد نشاط متواضع فـي              

ساسية في التأكد من سالمة أداء العمليات المحاسبية        ، تنحصر مهمتها األ   منشأةال المالية ب  دارةاإل

 ،، وتعقب الغـش واألخطـاء     ام بالسياسات والتعليمات المالية   والمالية عن طريق مراقبة االلتز    

مراقبـة الجـودة    " للمراجعة الداخلية هو     وعلى ذلك كان المنتج الرئيس    . لخدمة المدير المالي  

. "المـدير المـالي   "تـه هـو     م الـذي تقـوم بخد     وكان العميل أو السوق األساسي    " المحاسبية

  .)764،ص1993متولي،(

  

 فـي تطـوير     1941األمريكي في العـام     ) IIA( معهد المراجعين الداخليين     إنشاءوقد ساهم   

فالس اخلية كمهنة يعترف بها، وقد كان إنشاؤه نتيجة للزيادة في حاالت إخفاق وإ            المراجعة الد 

كية في األربعينيات من القرن الماضي، فقد بدأ االتجـاه           في الواليات المتحدة األمري    المنشآت

التي تمكنها من تحقيق     ،نحو ضرورة االعتراف بالمراجعة الداخلية كمهنة تكون لها مقوماتها        

، داف ونطاق عمل المراجعـة الداخليـة      لذلك فقد قام المعهد بتحديد مفهوم وأه      . الغرض منها 

وك المهني التي يجب أن يلتـزم بهـا المراجـع           ومسئوليات المراجع الداخلي ، وقواعد السل     

 ،)641،ص1999العبـادي، ( األداء المهني للمراجعة الداخلية   ات  إرشادالداخلي، وأصدر معايير و   

  .بحيث أصبحت المراجعة الداخلية مهنة منظمة وذات طبيعة محددة
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  :تعريف المراجعة الداخلية 2-2-2

طبيعة المراجعة الداخليـة    حدد    الداخليين معهد المراجعين أن  ) 1996الصبان وآخرون،   (أشار لقد

ــو عــام   ــي يولي ــشرة أصــدرها ف ــي أول ن ــوان 1947ف مــسئوليات المراجــع :" بعن

  :على أنها" Statement of Responsibilities of the" Internal Auditor"الداخلي

 فـي   رةدااإل لخدمة   ،تقويمالمراجعة الداخلية أداة تعمل مستقلة من داخل المشروع للحكم وال         " 

 . "خرى والعمليات التشغيلية األ   ،لية عن طريق مراجعة العمليات المحاسبية والما      ،مجال الرقابة 

وهـي  . خـرى اعلية المستويات الرقابية األ    مدى كفاءة وف   تقويم مهمتها   ،فهي نوع من الرقابة   

ـ           النواحي المحاسبية والمالية   تتناول أساساً  ات ، ومن المحتمل أيضاً أن تتنـاول بعـض العملي

  . خرىالتشغيلية األ

   فـي  حـدثت ز بالمراجعة الداخلية جراء التطورات المستمرة التي  ركَّوقد استدعى االهتمام الم 

، لنظر في مفهوم المراجعـة الداخليـة       من معهد المراجعين الداخليين أن يعيد ا       ،عمالبيئة األ 

ـ   إعادةب، فقد قام    منشأةال األدوات الهامة داخل     ىحدحيث إنها إ   ـ   النظر ف وم المراجعـة   ي مفه

وتعديلها وتحديثها عدة مرات في أعوام      ،  1947النشرة الصادرة في يوليو     الداخلية الوارد في    

 إعـادة وقد أسـفر عـن       .1999 ، وأخيرا في عام      1990 ،   1981 ، 1976 ، 1971 ، 1957

  :  ليصبح كما يلي 1999النظر هذه ، المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية في العام 
  

 قيمة للشركة إضافة إىليهدف  نشاط مستقل وتأكيد موضوعي ذو طبيعة استشاريةجعة الداخلية املرا" 

حتقيق أهدافها من خالل انتهاج مـدخل موضـوعي لتقـومي            وحتسني عملياا ، ويساعد الشركة على     

 ")احلوكمـة ( الـتحكم املؤسـسي  إدارةوفعالية الرقابة وفعالية عمليـة    املخاطرإدارةوحتسني فعالية 

)IIA,2004(.   
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  ):IIA,2004(  ما يلي  في،للمراجعة الداخليةالتعريف الحديث وتمثلت عناصر 

  

  :نشاط مستقل

، غير أن المستحدث هو     تحدثة في مجال المراجعة الداخلية    ال يعتبر االستقالل من المفاهيم المس     

 وذلـك   ، جانب االسـتقالل التنظيمـي     إلىاتساع نطاق هذا المفهوم ليتضمن استقالل النشاط        

، والفاعليـة علـى أنـشطة المراجعـة الداخليـة           ء المصداقية على المراجع الـداخلي     الضفا

)SOCPA,2004(.           ويعني االستقالل افساح المجال أمام المراجع الداخلي الداء واجباته المهنية 

لك االحتفاظ  ، أو منهجياتها وكذ   أية ضغوط في تحديد نطاق المراجعة     بحرية تامة ، وبعيدا عن      

 إلىتمام عمليات الفحص والتقرير عن النتائج وتوصيلها        إ، بما يمكنه من     ستقالل التنظيمي باال

 على أنشطة قد يكـون      التأكيد، وتجنب االشتراك في فحص أو       لمناسبة بحرية تامة  المستويات ا 

إال أن االستقاللية ال يمكن أن تكون مثل استقاللية المراجع الخارجي           . )IIA,2004(شارك فيها   

هناك عالقات متداخلة بين المراجعين الداخليين والعاملين في المستويات االدارية المختلفة           ألن  

 بين المراجـع الخـارجي       االستقاللية هي االختالف الرئيس    ، لذلك فإن   الواحدة منشأةالداخل  

  .)Arenas ,Loebbecke,1988(والداخلي 
  

  :تأكيد موضوعي

 دارةإلضوعي لألدلة بغرض توفير تقويم مستقل       ي هو الفحص المو   التأكيدوالمقصود بالنشاط   

مثل العمليات المالية،   . منشأةلل)  الحوكمة(التحكم المؤسسي    إدارة و عملية    ،المخاطر والرقابة 

 هي موقـف    والموضوعية. ، وأمن النظام  منشأةال، وااللتزام بالسياسات واللوائح داخل      واألداء

، وبأنه  ث يكون مقتنعا بما قام به     قوم بعمله بحي  ذهني غير متحيز يسمح للمراجع الداخلي بأن ي       
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وتتطلب الموضوعية أال يخضع المراجع     . زالت جوهرية تؤثر على جودة العمل     لم يقدم أي تنا   

  .)IIA,2004( الداخلي حكمه على األمور المتعلقة بالمراجعة ألحكام االخرين
  

  :ذو طبيعة استشارية

الخدمات  ، وتتحدد طبيعة ونطاق هذه       منشأةالق ب الخدمات االستشارية التي تتعل    عبارة عن    هي

 المخـاطر   إدارة ويدعم عملية التحكم المؤسسي و     منشأة بما يضيف قيمة لل    منشأةالباالتفاق مع   

، ية ، مثال ذلك النصيحة، المشورة     دارية للمراجعون الداخل  وعملية الرقابة بدون أي مسئولية إ     

  .)IIA,2004( والتدريب
  

  : قيمةإضافة

هو تحسين الفرص لتحقيـق أهـداف       ،  )IIA,2004(حسب تعريف    القيمة   إضافة ب والمقصود

أو تخفـيض درجـة التعـرض       / وتحديد فرص التحسينات في العمليات التـشغيلية و        ،منشأةال

يمكـن أن   ما   خروبمعنى آ .  والخدمات االستشارية  التأكيدللمخاطر عن طريق القيام بخدمات      

 والمتأثرين به بما    منشأةالميع األطراف المرتبطين بنشاط     لجتقدمه المراجعة الداخلية من منافع      

  . يضمن بقاؤها واستمراها 

 القيمة تتحدد على ضـوء      إضافةأن فاعلية المراجعة الداخلية في      ) 2000الكاشف،  (وقد أورد   

، وثانيـا مـدى     دارةاإلأوال طبيعة العالقة بين فريق المراجعـة و       : ثالثة عوامل أساسية وهي   

،  المالية والتشغيلية واإلسـتراتيجية    ة الثالث ات مخاطر النشاط  تقويملمراجعة في   مساهمة فريق ا  

 والمتعاملين مع فريق المراجعة بـدورها فـي تحقيـق           دارةاإلمدى اقتناع    أما العامل الثالث،  

  .القيمة
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  : المخاطرإدارة

حقيق  وقوع حدث ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على ت           مكانإوالمقصود بالمخاطر هو مدى     

ـ          دافاأله ة علـى وقوعـه ودرجـة احتمـال         ، ويتم قياس الخطـر بتوقـع النتـائج المترتب

  .)IIA,2004(حدوثه
  

   :)الحوكمة (التحكم المؤسسي إدارة

شراف على ة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير اإلالمستخدمة بوساط اتجراءسلسلة من اإلهي 

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

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

، هو ما أحدثه من تغير نوعي       لمفهوم الحديث للمراجعة الداخلية   وإن من أهم ما استحدثه ذلك ا      

في طبيعة نشاط المراجعة الداخليـة ، بحيـث أصـبح يركـز علـى النـشاط االستـشاري                 

)Consulting Activity ( ًــا ــىجنب ــشاط إل ــع الن ــب م ــد جن  Assurance(يالتأكي

Activity()،األمر الذي من شأنه توفير المعلومات التـي تـدعم قـدرة            ،  )404،ص2003خليل

 وتحـسين األداء    تقـويم  عن اتساع نطاق العمل الذي يشمل        فضالً.  على اتخاذ القرار   دارةاإل

 المـراجعين  التعريف الدور الذي يتبناه معهد        ويعكس هذا  .منشأةالبالنسبة للعمليات الخاصة ب   

 نظـام الرقابـة الداخليـة ودعـم الـتحكم المؤسـسي             تقـويم  المخاطر و  إدارةالداخليين في   

)Anderson,2003,P106(.   

المراجعة الداخلية تؤدى من داخـل      (أن خلو التعريف من عبارة      ) 2000حي،يصب(وقد رأى   

لتضمين أن األصل هو أن هـذه  ) Internal Audit(وفي نفس الوقت أبقى مصطلح ) المنشأة
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 أمام التعاقد الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية، لـيعكس          وأبقى الباب مفتوحاً   ،الوظيفة داخلية 

  . التطورات واالتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية

أوالنظرة يدعم االتجاه االيجابي     ،ي مع النشاط االستشاري   التأكيدالباحث يعتبر أن هذا النشاط      و

 العليا وكافة المـستويات     دارةة لتقديم الخدمات االستشارية لإل    ا كأد ،االيجابية للمراجعة الداخلية  

 المراجع الداخلي على أنـه رجـل        إلى من االتجاه السلبي الذي ينظر       ، بدالً منشأةالالتشغيلية ب 

  .بوليس

  ):SOCPA,2004(ما يلي يتمثل في أصبح الدور الذي يلعبه المراجعون الداخليون قد و

  .منشأةال وتحليل المخاطر وأنظمة الرقابة في تقويممتابعة و •

  .ات والنظم المطبقةجراءالفحص والتحقق من االلتزام بالسياسات واإل •

ا بأن المخاطر تـتم   العلي دارةاإلولجنة المراجعة و   للمجلس    تأكيداً ،لمراجعة الداخلية ر ا يتوف •

  . قوي وفعالمنشأةال ، وأن األداء الرقابي فيالسيطرة عليها

ات كلما كانت فرصـة للتحـسين       جراءتقديم التوصيات لتحسين العمليات والسياسات واإل      •

  .منشأةالداخل 

تقديم العمليات االستشارية التي تتعلق بالجوانب التشغيلية لتحسين فاعلية وكفاءة عمليـات             •

 .منشأةال

  

  :أهداف المراجعة الداخلية 2-2-3

الهدف العام   ،ليين من خالل التعريف الحديث للمراجعة الداخلية      لقد حدد معهد المراجعين الداخ    

ومـساعدتها علـى تحقيـق       ،هاوتحسين عمليات  ، قيمة للشركة  إضافة :نهللمراجعة الداخلية بأ  

  .)IIA,2004(أهدافها 
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 أصـبح الـسعي لتعظـيم القيمـة         ،أن هدف المراجعة الداخلية   ) 2000الكاشف،(وقد وضح   

 من خالل المساهمة في تحسين األداء وخفض التكلفة والعمل مـع            لألطراف المرتبطة بالنشاط  

  . لتحقيق األهداف االستراتيجية للوحدة االقتصاديةدارةاإل

  : تتمثل في هدفين أساسيين وهما،أن أهداف المراجعة الداخلية) 1994عبدالاله،  ( اعتبروقد

  :هدف الحماية .1

 ودور  .المة نظـم الرقابـة الداخليـة       من س   والتأكد ،منشأةالوهو يتمثل بهدف حماية أصول      

  :المراجع الداخلي في ذلك يتمثل في

  .التأكد من سالمة المعلومات المحاسبية المعدة ومدى االعتماد عليها  •

ات والقوانين  جراءالتأكد من الموائمة بين أساليب القياس والسياسات والخطط واإل         •

  .واللوائح الموضوعة 

   .منشأةالحماية أصول  •

  .االستخدام االقتصادي الكفء للموارد التأكد من  •

 .نجاز األهداف الموضوعة للعمليات التشغيلية التأكد من إ •

 
  :هدف البناء .2

ويتحقق هدف البناء من خالل التركيز على المعالجة ومتابعة التوصيات والعمل على التحسين             

ويواجـه  . حص ، نتيجة لما قام به من ف       منشأةال في مختلف مجاالت نشاط      ،والتطوير المستمر 

، وذلـك خـالل     المنشأة الوسطى والتنفيذية في     اإلدراة بمعارضة من    ،المراجع الداخلي غالباً  

ويعطي اقتراحات بشأنهادارةاإلم عمل قيامه بمراجعة العمليات ألن المراجع هنا يقي  .  

  

 :وهماخرين لهدفي الحماية والبناء فين آده) 2005كري ،ب(وقد أضاف 
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    :هدف الشراكة .1

، حيث يركز على الشراكة الحقيقية بين المـراجعين         و لضمان تحقيق هدفي الحماية والبناء     وه

 وبصورة خاصة في المـستويات      ، في مختلف مستوياتهم   ،منشأةالالداخليين وبين العاملين في     

 ، ككل منشأةال من خالل توضيح مهام ودور المراجعين الداخليين في خدمة           ،)الوسطى والدنيا (

 ،منـشأة ال يضم جميع العاملين فـي       ،ن الداخليين هم جزء من فريق عمل واحد       وأن المراجعي 

 والـذي   ،منـشأة وعلى مختلف مستوياتهم، وأن غاية هذا الفريق هي تحقيق الهدف النهائي لل           

تحويل من أجل    . وأن هدف المراجعين الداخليين ليس تصيد أخطاء العاملين        ،وجدت من أجله  

 كشريك متعاون ومتفهم لطبيعة عملهم ومـا        ،مراجعين الداخليين  ال إلى النظر   إلىهذا االعتقاد   

  .يعترض هذا العمل من صعوبات أو ما ينتج عن تنفيذه من عقبات 

  :هدف خلق قيمة مضافة .2

بتحقيق العائد النهائي لالسـتثمار فـي        منشأة القيمة لل  إضافةوهو قدرة المراجعة الداخلية على      

   .منشأةال
  

  :خلية والمراجعة الخارجيةالفرق بين المراجعة الدا 2-2-4

تتشابه المراجعة الخارجية مع المراجعة الداخلية في كثير من الخصائص ، فالمراجع في كـل               

منهما ، يجب عليه التخطيط لعملية المراجعة بعناية قبل البدء في عملية الفحص والتقويم ، كما                

 إليهاا نفس األدوات التي يلجأ       المراجع الداخلي هي تقريب    إليها التي يلجأ    األساليبأن األدوات و  

 عملية الفحص والتخطيط ، إال      جراء إل ، للحصول على المعلومات الالزمة    ،المراجع الخارجي 

 لتباين األهداف ومجـال البحـث    ، كل منهما تختلفإليهاأن نوعية األدلة والقرائن التي يسعى    

  . )2002يوسف،(في كل منهما
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والمراجعة الخارجيـة مـن      المراجعة الداخلية بين  يوضح أوجه االختالف     )1(  رقم والجدول

  :خالل المقارنة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي من عدة نواحي

 )1(جدول رقم 
  أوجه االختالف بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية

  المراجع الخارجي  المراجع الداخلي وجه االختالف

 دارةاإل(موظف يتبع مستوى إداري معين        :التبعيةالتعيين و
  ).العليا

  .متعاقد مهني مستقل تماما عن الشركة

  :الجهة المسئول أمامها
 الشركة أو إدارةمسئول أمام رئيس مجلس     

 العليا أو  لجنة المراجعة التابعـة        دارةاإل
  .دارةلمجلس اإل

  .مسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين

  :المراجعةأهداف عملية 

 العليـا للـشركة     دارةتتحدد بمعرفـة اإل   
وبتوجيه من المعايير الدولية ذات العالقة      
وحسب التعاقد ونطـاق االرتبـاط الـذي        

  .يجريه مع الجهة المسئولة

تتحدد بحسب معايير المراجعة الدوليـة      
 الشركة العليا بتحديدها    دارةوال دخل إل  

 الفنـي   الـرأي  إبـداء وتتمحور حول   
 كانت القوائم المالية قـد      إذاما  المحايد في 

 وفقاًأعدت من كافة النواحي الجوهرية      
  .تقارير مالية محددإلطار 

  :األطراف المستفيدة

 العليا للشركة والمستويات اإلدارية     دارةاإل
المختلفة ولجنة المراجعة بـشكل مباشـر       
ويستفيد المـساهمون مـن تحـسن األداء        

  .بشكل غير مباشر

ــافة  ــساهمون باإلض ــراف الم  لألط
  .الخارجية المختلفة

مراجعة مالية و مراجعة أداء ومراجعـة         :نطاق العمل
  .النظم الرقابية

  .مراجعة مالية فقط

  :االستقاللية
 المنشأة أو دارةاستقاللية مجتزأة لتبعيته إل   

 ووقوعـه تحـت التـأثير       دارةمجلس اإل 
  .المباشر

  .أكثر استقاللية

التأكد من جودة هـذا النظـام وتطـويره           :ة نظام الرقابة الداخليتقويمهدف 
  .ومعالجة الثغرات ونقاط الضعف

تحديد حجم العينـة ونطـاق وتوقيـت        
  .إجراءات المراجعة الخارجية

  :مجال وغرض المراجعة

التركيز على الكفاءة والفعاليـة لألحـداث       
 تقويمها وتقويمها والتنبؤ و   تقويمالتاريخية و 

 إدارةقابة و  نظم الر  تقويماألداء المستقبلي و  
المخاطر وتفعيل الحوكمة في الـشركات      
وبالتالي فهي تشمل جميع الجوانب المالية      

  .والتشغيلية وحتى ما يتعلق بالبيئة

الفحص اإلنتقادي المنتظم بالتركيز على     
صحة وتسجيل البيانات المالية التاريخية     
والخروج برأي فني محايد حول عدالة       

المـالي  تمثيل القوائم الماليـة للواقـع       
للمنشأة وأن البيانات المالية قد أعـدت       

  . إلطار تقارير مالية محددوفقاً
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  :متلقي التقرير
 العليا أو لجنة    دارةيوجه بصفة أساسية لإل   

ــة  المراجعــة بحــسب التبعيــة التنظيمي
  .واألهمية النسبية

الجمعية العامة للمساهمين وينشر فـي      
الصحف ويوزع على األطراف الداخلية     

  .ةوالخارجي

  :دورية المراجعة

 لخطـة   وفقـاً عملية المراجعة مـستمرة     
  . العليا ولجنة المراجعةدارةمعتمدة من اإل

عملية المراجعة تتركًز حول البيانـات      
الختامية الخاصة بالفترة المالية وبالتالي     
فهي تتركًز في آخـر الفتـرة الماليـة         
باإلضافة إلى مراجعات محدودة خـالل      

  .العام
  ).2007لل،المد(المصدر 

  

  : وهماين أيضاً اختالفين رئيسإلى )2002يوسف،(فيما أشار 

 الماضي وتركـز علـى العمليـات      إلىحيث تنظر المراجعة الخارجية      :مجال البحث    •

المالية ، وتهتم بفحص السجالت المالية والمحاسبية والمستندات المؤيدة لهمـا ، فـي              

وتهتم بالفحص والتحليل لكل العمليـات      ز المراجعة الداخلية على المستقبل ،       حين تركِّ 

المالية وغير المالية ، وكافة الجوانب المرتبطة بكفاءة وفعالية األداء بمختلف األنشطة            

   .منشأةالوالوظائف ب

 يعتمد المراجع الخارجي في فحص السجالت المالية ومراجعة القوائم المالية           :تأهيل المراجع  •

لب المراجعة الداخلية مهارات متنوعة وقدرات عالية       على مهاراته المحاسبية ، في حين تتط      

عرفة متعددة بكثير مـن العلـوم       مقناع وتحديد مواطن المشاكل ، و     م واإل على التحليل والحك  

  .لتعدد مجاالتها وتنوعها

فتحديـد أتعـاب    . في تحديد أتعاب المراجع الخارجي والـداخلي        يكمن  خر  آوهناك اختالف   

ة ، بينما المراجع الـداخلي       العمومي ة والجمعي ة لجنة المراجع  من مهام المراجع الخارجي هي    

  .في هذا التحديد  وقد تساهم لجنة المراجعه، بتحديدهاة التنفيذيدارةاإلتقوم ف

  



  - 39 -    

  :الخارجية، والمراجعة الداخليةة  المراجعتيعمليخطوات  التالي يوضحلشكل ا و

  )1(شكل رقم 

  )لمراجعة الخارجية، والمراجعة الداخليةخطوات عمليتي ا(

  المراجعة الخارجيةخطوات 

  

  

  

  المراجعة الداخليةخطوات 

  

  
  

  .)2002يوسف،(المصدر 

  

  

  :التعاقد الخارجي للقيام بوظيفة المراجعة الداخلية 2-2-5

 توسـع نـشاطات     إلى النظر   ، بدأت شركات المراجعة األمريكية    ،في أوائل التسعينات  

فالعديد من شركات المراجعـة     .  سواء لعمالئها الحاليين أو العمالء الجدد        ،مات المراجعة وخد

خليـة   وحدات وأقسام داخلية ، لتسويق وتقديم خدمات المراجعة الدا         إنشاءاألمريكية ، قامت ب   

فالعديد منهم يعتقد بأن تقـديم مثـل        .  عميل المراجعة الداخلية   للمنشآتكتعاقد خارجي بالنسبة    

ع فـي   التوس(، ويطلقون عليه     طبيعي لعمل المراجعين الخارجيين    ع وامتداد وسالخدمات تَ هذه  

 بأن أداء المراجعين الخارجيين فيمـا يتعلـق بنـشاطات           ويعتقدون أيضاً ). خدمات المراجعة 

المراجعة الداخلية ، يمكن أن يعزز من جودة المراجعة ، من خالل األخذ باالعتبـار معرفـة                 

قبول 
 العميل

التخطيط
 للمراجعة

تنفيذ
 المراجعة

ئج ارير عن نتالتق
 المراجعة للمساهمين

اختيار مجال 
 المراجعة

التخطيط
 للمراجعة

تنفيذ
 المراجعة

التقرير عن نتائج 
 المراجعة لالدارة

متابعة األداء لضمان 
 تنفيذ التوصيات
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حيث إن وجود المراجع الخارجي داخل      . رجي بالعميل ، والعمليات ، والصناعة       المراجع الخا 

 .ة للمراجعـة   وتحديد المخاطر الرئيـس    ،والعمليات والنشاطات   عماله من فهم األ    يمكنِّ منشأةال

)Geiger,Others,2002(           وكان السبب في هذا التطور والتوسع ارتفاع تكلفة المراجعة الداخلية ،

  . محل المراجعةللمنشآتهارات متخصصة بالنسبة  مإلىواحتياجها 

 أن التعاقـد    إلـى وقد أشارت شركة آرثر أندرسون العالمية للمراجعة في دليلهـا التـسويقي             

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

ـ المراجعة الداخلية من قسم المراجعة الداخلية الخـاص بالـشركة             شـركة متخصـصة     ىإل

 إعفاء الـشركة    إلى ضافة كادر متميز وأكثر خبرة باإل     إضافة األمر الذي من شأنه      ،للمراجعة

 ومن األعباء المترتبة على التعيين والتوظيـف وغيرهـا          ،من تكاليف قسم المراجعة الداخلية    

  :أهمها جملة من األسباب ) 226، ص2000حي، يصب(ويضيف 

 حيث أن جميع المحاوالت التي تستنفذ لتفعيل اسـتقالل          ،ي الداخل المراجعقصور استقالل    .1

 ،ه في الهيكل التنظيمي وعزله عن الوظائف التنفيذيـة        زرك من تدعيم م   ، الداخلي المراجع

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

  . عليهدارةاإلتأثيرات 

 مجموع هذه الخبـرات     حيث أن  الداخلي   المراجعتوافرها في   الخبرات العالية التي يتطلب      .2

 ما قورنت بالخبرات المتوفرة لـدى مكتـب         إذافي وحدة الرقابة الداخلية قد تبدو صغيرة        

 . وبيوت الخبرة في هذا المجالة الخارجيالمراجعة

  .الوقت ذاتهالمحافظة على جودة العمل المؤدى في مع تخفيض التكاليف  .3

 بالتركيز على االختصاصات الرئيسية حيث أن االستعانة بفريق خـارجي           دارةالسماح لإل  .4

 . من اإلشراف المباشر ويتيح لها التفرغ لمتابعة القضايا اإلستراتيجيةدارةاإليعفي 
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 من الحصول على    منشأةال حيث أن التعاقد الخارجي يمكن       ،الحصول على ممارسات رائدة    .5

 المنـشآت من خبرة هذا الفريق في العمل في        ممارسات رائدة من الفريق الخارجي نبعت       

 .خرىاأل

 صفقة مع شركة    إلىتخفيض تكلفة المراجعة الخارجية حيث أن الشركة تستطيع الوصول           .6

المراجعة الخارجية يتم بموجبها المراجعة الداخلية والخارجية والحصول على ما يـسمى            

 .بوفورات الحجم الكبير

  

مراجعة الداخلية بـشكل    ألمريكية بتقديم خدمات ال   اارجية  الخوقد أثار قيام شركات المراجعة ا     

، جدل كبير حول قضية استقالل المراجع الخارجي عند قيامه بوظيفتي المراجعة            واسع وكبير 

ة تثير القلـق نظـرا لنـضج        ، حيث أن هذه العالق    منشأةالالخارجية والمراجعة الداخلية لنفس     

ضعف موضوعية  ، والتي يمكن أن تُ     المراجعة  محل منشأةال و ،بين المراجع الخارجي  المصالح  

 التشريعات والقوانين التـي     إصدارب 2000لذلك قام الكونجرس في العام      . المراجع الخارجي 

ـ  ،ي يمكن أن تقدمها شركات ومكاتب المراجعةتتخفض وتحد من الخدمات ال    ي  للـشركات الت

ـ    رون للطاقة صة بعد انهيار شركة ان    ، لذلك وخا  تقوم بمراجعة قوائمها المالية    ع ، دعـا المجم

فيمـا يعتقـد معهـد    .  تعليق مثل هذه الخدمات بشكل عام إلى،  األمريكي للمحاسبين القانونيين  

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

ت أكيـداً وت فـي مـزاعم     المنشآت هذه   إدارةشركات المراجعة دور المدافع غير المباشر عن        

 أكثـر مـن خدمـة       دارةاإل خدمـة    إلى، بالتالي فهي تصبح تميل       حول القوائم المالية   دارةاإل

  .)Geiger, et al 2002(المساهمين والمستثمرين 
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وقد أوضح معهد المراجعين الداخليين موقفه من التعاقد الخارجي في نـشرة أصـدرها عـام             

  :)IIA,2005(عاقد وذلك بشروط  بأن أبقى الباب مفتوحا لهذا النوع من الت،2005

  .الحصول على الجودة المناسبة في الخدمة وأن يؤديها أشخاص مؤهلين لذلك .1

 اإلشراف الكافي والمالئم على هذه الطواقم من داخل المستويات التابعـة            المنشأةأن توفر    .2

 .لها

مراجعـة   بانجـاز وظيفـة ال     ،المتعاقد معها للقيام بالمراجعة الخارجية    تقوم الشركة   أن ال    .3

 .الداخلية

بإبقاء هذه الوظيفـة    الكثير من الباحثين والممارسين ينادي       أنإلى  ) 2007المدلل، (أشارقد  و

وهـذا مـا     ، ومؤهالتـه   الداخلي المراجع ضمانات عالية الستقاللية     إضافة مع   ،منشأةالداخل  

داخليـة مـن     حيث ينادي المعهد بأن وظيفة المراجعة ال       ،ينادي به معهد المراجعين الداخليين    

 تعمل ضمن السياسات الموضوعة بواسـطة       ،منشأةالاألفضل أن ينشأ لها وحدة مستقلة داخل        

 شريطة أن يؤدي المهمات مراجعون داخليون ملتزمون بمعايير         ،دارةاإل العليا ومجلس    دارةاإل

  . الممارسة المهنية وقواعد السلوك المهني الصادرة عن المعهد
  

ختلـف  ، ت  على حدة  منشأة هي وظيفة خاصة بكل      ،راجعة الداخلية والباحث يرى أن وظيفة الم    

ي مطلـوب منـه أن يتمتـع        ، صحيح أن المراجـع الـداخل      من حيث األهداف ونطاق العمل    

، الخـارجي  موضوعية المراجـع  إلى، ولكن هذه الموضوعية ال يمكن أن تصل        بالموضوعية

،  أن يحقق ويضيف قيمه لها     إلىى  ، ويسع ع الداخلي لمنشأته التي يعمل بها     ويظل انتماء المراج  

أما القيام بعملية   .  الهامة في تنفيذ وتحقيق أهدافها      يعتبرمن العوامل  منشأةالفانتماء العاملين في    

 شـركات ومكاتـب المراجعـة       خاصة مـع  ب و ،المراجعة الداخلية من خالل التعاقد الخارجي     
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 منـشأة ال إخفاق إلىن أن يؤدي    ، مما يمك  منشأة، ال يمكن أن يضمن انتماء المراجع لل       الخارجية

 فقدان المراجع الخارجي    إلى ضافة باإل ،منشأة القيمة لل  إضافةوبالتالي فقدان   . في تحقيق أهدافها  

، م تحقيق أهداف المراجعـة الخارجيـة   عدإلىلموضوعيته أيضاً، األمر الذي يمكن أن يؤدي       

أن الجهـد يجـب أن      حـث   البالذلك يرى   . دارةاإلرضاء  لي تنصب جميع الجهود على إ     وبالتا

 إلـى ، وأن األسباب التي أدت      منشأةالينصب على دعم وظيفة المراجعة الداخلية لتبقى داخل         

 يمكن االستفادة منها لتطوير المراجعة الداخليـة وتجـاوز          ،التعاقد الخارجي للمراجعة الدخلية   

 سين كفاءته مـن راجع الداخلي، وتحهذه األسباب يمكن أي يكون من خالل التعليم المستمر للم 

، ورفع درجة موضوعيته واستقالليته     ريبية في مجال المراجعة الداخلية    توفير برامج تد  خالل  

حتى يستطيع المراجع الداخلي أن     وذلك  ،  من خالل تبعيته إلى أعلى مستوى إدارى في المنشأة        

اعتماد المراجـع الخـارجي علـى عمـل        ب.  فعال في مساعدة المراجع الخارجي     يسهم بشكل 

، مما يخفض تكلفة المراجعة     ضمان عدم حدوث ازدواجية في العمل     مراجع الداخلي وبالتالي    ال

  .  المراجعة الداخلية بكفاءة عاليةالخارجية ، ويضمن تنفيذ
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אא 
אאאאאא 

  

  مقدمة  2-3-1

 بدرجة كبيـرة فـي      راجعة الداخلية تطورت نظرة المجتمع االقتصادي لوظيفة الم     لقد  

 معهد المراجعين الـداخليين األمريكـي الـذي         إلىويرجع الفضل في ذلك     . السنوات األخيرة 

 واستمر في العمل على تحـسين وتطـوير هـذه الوظيفـة             ،أعطى هذه الوظيفة صفة المهنة    

عد التعثر   خصوصا ب  ،بالدراسات والتعديالت المستمرة على مفهوم وأهداف المراجعة الداخلية       

 وذلـك مـن   ،)112،ص2005، بكري(عديد من الشركات األمريكية    فالس لل  المالي واإل  واإلخفاق

جعة الداخلية كوظيفة    على وضع المرا   التأكيدلحفاظ على معايير عالية المستوى للمهنة و      أجل ا 

  . وتحقيق أهدافهامنشأةالة تساهم بدرجة كبيرة في نجاح عمليات إدارية رئيس

 التكـوين المهنـي للمراجعـة الداخليـة علـى ثـالث مـستويات               إلـى ظـر   ويمكن أن نن  

  :)SOCPA,2004(هي

   .على مستوى المهنة ككل •

  .منشأةالالمراجعة الداخلية ب) قسم (إدارةعلى مستوى  •

  .على مستوى األفراد ممارسي المهنة •

عـة   عبء رفع مستوى الممارسة العامة لمهنـة المراج        ،قد تحمل معهد المراجعين الداخليين    و

من األداء المهني من    طلب مستوى عاليا     المختلفة تت  المنشآتوفي نفس الوقت ، فإن      . الداخلية  

المراجعة الداخلية فيها، وهذا يتطلب ضرورة أن يكون ممارسو المهنة في هذه            ) أقسام(إدارات  

ع األنشطة يتمتعون بمعايير شخصية عالية للسلوك واألداء حتى يتمكنوا من تحقيق ما هو متوق             

  . التي يعملون فيها المنشآتمنهم من المهنة ككل ومن 
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  :دور معهد المراجعين الداخليين في تطوير المهنة 2-3-2

 ،في الواليات المتحدة األمريكيـة     1941نشائه في عام    منذ إ لقد قام معهد المراجعين الداخليين      

ي سـبيل   خطوات هامة ف  ب ،تطوير مهنة المراجعة الداخلية   بوصفه منظمة مهنية مسؤولة عن      

 المنـشآت ، وأنشطة المراجعة الداخليـة فـي        ستوى المهني للمراجعين الداخليين   االرتقاء بالم 

  :)161،ص1983رضوان،(وتضمنت هذه الخطوات ما يلي . المختلفة على المستوى العالمي

  .بمسئوليات المراجع الداخلي وثيقة إصدار .1

  . معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخليةإصدار .2

  .خالقيات مهنة المراجعة الداخلية دليل آداب وأرإصدا .3

 .لتأهيل المراجعين الداخليينتعليمي مستمر عداد برنامج إ .4

 .تصميم وتطوير هيكل عام للمعرفة بمهنة المراجعة الداخلية .5

  ).CIA(وضع األسس والبرامج الالزمة لتخريج المراجع الداخلي المعتمد  .6

وعلى الرغم مـن    . ل أداء ممكن للمراجعين الداخليين    ضوقد قام المعهد بهذه الجهود لتحقيق أف      

ألن المراجعين الداخليين هم     ، غير ملزمة قانوناً   ،اتإصدارأن هذه الجهود وما يتعلق بها من        

 التـي يعملـون بهـا       المنـشآت  ويلتزمـون بـنظم ولـوائح        منشأةالموظفون يعملون داخل    

رض المراجـع الـداخلي ألي      ر ال يع  وبالتالي فإن مخالفة هذه المعايي    ،  )48، ص 1985،ةعويض(

ات التي يـصدرها    رشاد إال أن هذه اإل    .)263،ص1994عبدالاله،(نها مجرد توصيات   أل ،جزاءات

ولهذا فان المعهد قد اضطر السـتخدام       . معهد المراجعين الداخليين تعطي دفعة كبيرة للمهنة        

عل المراجعـة الداخليـة      وذلك لتكوين المتطلبات الضرورية لج     ،طرق متعددة لالقناع والتعليم   

 العديد من الشركات بتبني معـايير الممارسـة         ونتيجة لهذه الجهود فقد قام    . ها  مهنة معترفا ب  

سفرت الجهـود   كما أ . هد المراجعين الداخليين   التي وضعها مع   ،المهنية وقواعد السلوك المهني   
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 في  المنشآتلعديد من   تبني ا إلى   ، فروع عديدة له في دول مختلفة      إنشاء فيالتي بذلها المعهد    

 ،ينيهذه الدول للمعايير المهنية للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني للمـراجعين الـداخل            

 ، وفرنسا ، واستراليا ، وايرلندا ، وبريطانيا ،وأصبحت هذه المعايير والقواعد معموال بها في كندا       

 عنهـا معلومـات كافيـة        لم تتـوافر    بجانب غيرها من الدول التي     ، واليابان ،وجنوب افريقيا 

 كما ساهم المعهد مساهمة فعالة من الناحيـة العلميـة           .)SOCPA,2004( ضافتها لهذه القائمة  إل

أيضاً، فقد أنشأ مجلة علمية يصدرها في الواليات المتحدة األمريكية منذ سنوات طويلة هـي               

، وتتنـاول   "ليـة المراجعـة الداخ  "، كما يصدر الفرع البريطاني مجلة       "المراجع الداخلي "مجلة  

هاتان المجلتان هذا الفرع بالدراسة والتحليل وعرض الخبرات المكتسبة وكـذلك الدراسـات             

هـذا  . العلمية المتطورة، ويشجع المعهد األبحاث العلمية التي يتولى تمويلها ونـشر نتائجهـا            

 كل فترة   باإلضافة إلى الدراسات الميدانية التي يجريها بهدف متابعة التطورات في هذا المجال           

  .)47،ص1985عويضة،( دورية

 : مسئوليات المراجعة الداخليةوثيقة 2-3-2-1

 مسئوليات المراجعة الداخلية في صورتها األولى عام        وثيقةأصدر معهد المراجعين الداخليين     

ويقتصر الغرض من هذه    .  صورتها الحالية  إلى ثم تم تعديلها عدة مرات حتى وصلت         1947

ية لتحديد الدور المناسب ومسئوليات     رشادخطوط العامة ، اإل    على وضع مجموعة من ال     الوثيقة

 أربـع جوانـب أساسـية هـي         الوثيقةوتغطي هذه   . منشأةالوظيفة المراجعة الداخلية داخل     

)SOCPA,2004(:  

  .طبيعة وظيفة المراجعة الداخلية .1

 .هدف ونطاق المراجعة الداخلية .2

 .المراجعة الداخلية) قسم (إدارةمسئوليات وسلطات  .3

 .تقالل وظيفة المراجعة الداخليةاس .4
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 كأساس عام لوضع لوائح ألنشطة المراجعة الداخليـة وتحديـد دورهـا             الوثيقةوتستخدم هذه   

  .منشأةالوسلطاتها ومسئولياتها في 

 :معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية 2-3-2-2

 انتشاراًاألكثر  ) IIA( الداخليين   المراجعين الصادرة عن معهد     الممارسة المهنية تعتبر معايير   

المراجعـة  ية متكاملة تساعد في ضمان تنفيذ أنشطة        إرشاد حيث تشكل أدلة     ،وتطبيقا في العالم  

 الداخليين علـى عاتقـه مهمـة        المراجعينولقد أخذ معهد     .)2007المدلل،( بشكل فعال    ةالداخلي

 لمتطلبات مـا    قاًوفتطوير معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها ومتابعة تطويرها وتحديثها          

أصدر ، حيث  )343ص،2006،العمري وعبد المغني  (يستجد من أحداث وتطورات مع مرور الزمن        

  . 1978 المراجعة الداخلية في عام معهد معاييرال

وقد حدد معهد المراجعين الداخليين أن هناك العديد من التطورات الهامة التي دفعته لوضـع               

  : وهي)33،ص1985،ةعويض(المعايير هذه 

أن مجالس اإلدارات أصبحت مسئولة عن مدى كفاية وفعاليـة نظـم الرقابـة الداخليـة                 •

  .بمنشآتهم وعن كفاءة األداء بها

 تقـويم أن السلطات اإلدارية بدأت تتقبل المراجعة الداخلية كوسيلة توفر لهـا التحليـل وال            •

ن هـذا   لومات عن نظم الرقابـة واألداء، وأ      الموضوعي والتوصيات واالستشارات والمع   

  .خذ في االزديادالتقبل آ

أن المراجعين الخارجيين قد أخذوا يستخدمون المراجعة الداخلية كأداة مكملة لعملهم عندما             •

 .يتبين لهم حياد المراجع الداخلي وكفاءة أدائه لعمله
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 خمسة أقسام أساسية تغطي الجوانب المختلفة للمراجعـة         إلىوتنقسم معايير المراجعة الداخلية     

تنفيذ  - نطاق العمل    - العناية المهنية  -االستقالل   : وهذه األقسام هي     منشأةلية في أي    الداخ

  .المراجعة الداخلية ) قسم (إدارة -  المراجعةأعمال

 تناولت مختلف المعايير التي اشتملت عليهـا القائمـة          ،وقد أصدر المعهد قوائم الحقة ومكملة     

الحد من حاالت الغـش والتحقـق       ليات الرقابة و   مثل مفاهيم ومسئو   ،السابقة بصورة تفصيلية  

 الخارجي  المراجع والعالقة مع    المراجع، وأوراق عمل    ة الداخلي المراجعة، وضبط جودة    منها

 ومتابعـة نتـائج     المراجعـة  المخاطر وتخطيط عمليـة      تقويم و دارةاإلواالتصال مع مجلس    

ها إصـدار يير القائمة التي سبق     معالامتدادا وتفسيرا ل   وغيرها وتعتبر هذه التفاصيل      المراجعة

 أصدر المعهـد    2000وفي كانون الثاني من عام      . ها ل وال تعديالً  يراًي وال تعتبر تغ   1978عام  

 1978 للمرة األولى منذ عام      قائمة جديدة بمعايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية اشتملت       

 على عدد   يضاً واشتملت أ  1978 مة الصادرة في عام   دخال عددا من التعديالت على القائ     على إ 

 إلـى  المعـايير     وقد أعاد المعهد تقسيم    )347،ص2006العمري،عبدالمغني،(.من المعايير الجديدة    

   :)IIA,2004( ين وهماقسمين رئيس

   .)Attribute Standard(المعايير العامة  •

   .)Performance Standards(معايير األداء  •

  ):IIA,2004( أهداف معايير المراجعة الداخلية كما يلي وقدد حدد معهد المراجعين الداخليين

  .مارسة المهنية للمراجعة الداخليةبيان المبادئ األساسية للم .1

  .جعة الداخلية ذات القيمة المضافة، ولتحسين أنشطة المراوضع إطار عمل لألداء .2

 . أداء المراجعة الداخليةتقويموضع أسس  .3

 .منشأةالطة  وأنشأعمالالتشجيع على تحسين وتطوير  .4
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وفيما يلي ملخص لمعايير المراجعة الداخلية والتي أصدرها معهد المراجعين الـداخليين  مـؤخرا               

  ):IIA,2004 ( م2002لملتزم بتطبيقها من أول عام وا

  :) Attribute Standard(المعايير العامة : أوالً

  

  :معيار يتعلق بأهداف المراجعة الداخلية والصالحيات والمسئوليات .1

 الهدف والصالحيات والمسئوليات الممنوحـة للمراجـع        نيث يوضح هذا المعيار أ    ح

 عبر النظام الخاص بالمراجعة     دارةاإل يجب أن يتم تحديدها من خالل مجلس         ،الداخلي

  .الداخلية
  

  :معيار يتعلق باالستقاللية والموضوعية .2

وهـذا  . تهـا عن األنشطة التي يقـوم بمراجع     يجب أن يكون المراجع الداخلي مستقالً       

يـسمح  يتطلب ضرورة أن يكون الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية كافيا بمـا             

ويجب أن يكون المراجع الداخلي موضوعيا فـي أدائـه          . بأداء المسئولية المنوطة به   

 وكذلك ضرورة الكـشف عـن أي ضـعف فـي            .لضمان الحيادية  المراجعة   عمالأل

  .وهر للجهات ذات االختصاصاالستقاللية سواء في المظهر أو في الج
  

 :ار الكفاءة وبذل العناية المهنيةمعي .3

توافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجعين الداخليين القـائمين           يجب  

، والمـوارد الالزمـة     مهارات، وال المعرفةوحصولهم على    ،بعملية المراجعة المعينة  

 عمـال ل العناية المهنية الالزمة في أدائه أل       بذ  ويجب عليه  . مسئوليات المراجعة  ألداء

  .ه الفني عن طريق التعليم المستمر الحفاظ على تأهيلوكذلكالمراجعة 
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  :ة الداخليالمراجعةمعيار برنامج ضبط وتطوير جودة  .4

 يـضمن تأكيـد     ،يجب على مسئول المراجعة الداخلية أن يطور ويحافظ على برنامج         

 إضافة باتجاه   أن يكون مصمماً   و ،فة أوجه النشاط   و يغطي كا   ،وتحسين جودة المراجعة  

 بشكل عام وضمان انسجام عمل المراجعة الداخلية مع         منشأةالالقيمة وتحسين عمليات    

  .المعايير والقواعد األخالقية
  

  ):Performance Standards () IIA,2004(معايير األداء : ثانياً

  

  :ة الداخليالمراجعة أنشطة إدارةمعيار  .1

 أنشطة المراجعة الداخلية    إدارة المعيار بأن يقوم مسئول المراجعة الداخلية ب       يقضي هذا 

وجب عليه أن يقـوم بإعـداد خطـة         توالذي ي . منشأة قيمة لل  إضافة للتأكد من    ،بكفاءة

 منـشأة ال مبنية على تحديد أولويات مواجهة المخاطر التي تواجهها          ة الداخلي للمراجعة

والتواصل مع الجهات المختصة فيما يتعلق       .نظمةوأن تتسق هذه الخطة مع أهداف الم      

 إلبالغها بـالخطط    ، ولجنة المراجعة  دارةاإل العليا ومجلس    دارةاإلبضرورة االتصال ب  

وكـذلك  التأكـد     . ،والحصول على الموافقة عليها   والتغييرات الجوهرية على الخطط     

يقوم المسئول عن    و . ة الداخلي المراجعةنجاز خطة    إل ،ائما من توافر الموارد الكافية    د

 وقيامـه   ،نشاط المراجعة الداخليـة   خطط لتنفيذ مسئوليات    الالمراجعة الداخلية بوضع    

باالتصال والتنسيق مع األطراف الداخلية والخارجية التـي تقـوم بتزويـد المنظمـة              

ويجب عليه أن    . الزدواج العمل وضياع الجهود     منعاً ،ية واالستشارية التأكيدبالخدمات  

لذي قام بـه     يتضمن أهداف العمل ا    ،دارةاإل العليا ومجلس    دارة لإل  دورياً اًيرفع تقرير 

 وكـذلك   ،نجازه من الخطة   وما تم إ   ،نجازه ومسئوليته عن ذلك   والصالحيات الالزمة إل  
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 واألمـور الرقابيـة     ،منشأةال وكشف مخاطر محددة تواجه      ،يجب أن يشمل اإلفصاح   

  . العليادارةاإل وأية أمور كلفته بها ،يوالقضايا المتعلقة بالرقابة والتحكم المؤسس
  

 :معيار طبيعة عمل المراجعة الداخلية .2

، ويساهم في تحسين    موقأن ي  يجِب   ةالداخليالمراجعة  نشاط  وينص هذا المعيار على أن      

  .اً ومنضبط منتظماً منهجاً مستخدماً، وعملية التحكم المؤسسي، المخاطر والرقابةإدارة
  

 : المراجعة الداخليةمعيار تخطيط عملية .3

عداد وتوثيق خطـة لنـشاط      نه يجب على المراجعين الداخليين إ     وينص المعيار على أ   

 تتضمن نطاق، وأهداف، وتوقيـت عمليـة المراجعـة والمـوارد            ،المراجعة الداخلية 

  .الالزمة للقيام بنشاط المراجعة
  

 :معيار تنفيذ عملية المراجعة الداخلية .4

 تقـويم ، و ب على المراجعين الداخليين تحديد، وتحليل      يج ويوضح هذا المعيار على أنه    

  .وتوثيق المعلومات بشكل كاف لتحقيق أهداف عملية المراجعة 
  

 :معيار توصيل نتائج المراجعة الداخلية .5

داري لمستوى اإل  مع ا  إليها التي توصل    ،يجب على المراجع مناقشة النتائج والتوصيات     

ن تكون التقارير موضوعية وواضـحة       ويجب أ  ، تقريره النهائي  إصدار قبل   ،المناسب

، شتمل التقرير عادة على الغرض مـن      ي و ، في الوقت المناسب   ةعدم و ،ومحددة وبناءة 

ي  يجـب أن يتـضمن رأ      فإنـه  المراجعة كلما كان ذلك مناسبا       ونطاق، ونتائج عملية  

 ويجب أن يتضمن التقرير توصيات المراجع بشان التحسينات الممكنة مـع            ،المراجع
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كمـا قـد يتـضمن    . ات تصحيحية الزمة إجراءي  في األداء وأ   السلبيةذكر الجوانب   

التقرير وجهة نظر الجهة محل المراجعة في النتائج والتوصـيات ويجـب مراجعـة              

ه بـصورته   إصـدار  على قسم المراجعة الداخليـة قبـل         التقرير عن طريق المشرف   

  .النهائية
  

 :معيار متابعة النتائج  .6

تابعة ما تـم فيـه       م ة الداخلي ةالمراجعمسئول   يجب على    ، المراجعة  تقرير إصداربعد  

  .ات المناسبة للتعامل مع نتائج المراجعة جراءنه قد تم اتخاذ اإلكد من أوذلك للتأ
  

 : للمخاطردارةاإلمعيار قبول  .7

 ما وجـد أن مـستوى       إذاينص المعيار على أنه يجب على مسئول المراجعة الداخلية          

ن عليه أن يناقش المـسألة مـع        بعد تنفيذ التوصيات غير مقبول، فإ      ،المخاطر المتبقية 

على مسئول المراجعة بالتوافق مـع      ف ، حل إلى عدم الوصول    في حال  و ، العليا دارةاإل

  .  وإبالغه باألمردارةاإل مجلس إلى العليا أن يتوجه دارةاإل
  

 :قواعد السلوك المهني  2-3-2-3

 ومعايير المراجعة الداخلية علـى ضـرورة        ،لية مسئوليات المراجعة الداخ   وثيقةتؤكد كل من    

ة لضرورة وجـود    وهناك ثالثة أسباب رئيس   . المهنيالتزام المراجعين بقواعد مناسبة للسلوك      

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

  .ة الداخليةأن أعضاء معهد المراجعين الداخليين يمثلون مهنة المراجع •

  . على مهنة المراجعة الداخليةدارةاعتماد اإل •
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، حتى يمكـنهم    ايير السلوك، والشرف، والشخصية   يجب أن يحافظ أعضاء المهنة على مع       •

  .المراجعة الداخلية بطريقة مناسبةممارسة 

 ، تقع على المراجعين الداخليين مسئولية الـسلوك القـويم         ، بأن وتقضي قواعد السلوك المهني   

ويمكن تلخيص قواعد السلوك المهني     . خالصهم ونزاهتهم   ال يكون هناك أي شك في إ      بحيث  

  : )SOCPA,2004( للمراجعة الداخلية فيما يلي

مانة والموضـوعية والحـرص فـي أداء        مراجعين الداخليين أن يتسموا باأل    يجب على ال   •

   .واجباتهم ومسئولياتهم

 التـي  بالمنـشأة متعلقة مور الميع األ في جخالصتسم المراجعون الداخليون باإل يجب أن ي   •

 من أي نشاط غير قـانوني أو غيـر           جزءاً – عن علم    –ال يكونوا    ويجب أ  ،ايعملون فيه 

  .مالئم

•    مهنـة  إلىساءة  اإلإلىون في أي عمل أو نشاط يؤدي يجب أال ينخرط المراجعون الداخلي 

   .ا العاملين فيهالمنشأة إلىو أ ،المراجعة الداخلية

ن يتعـارض مـع     ي نشاط يمكن أ   مراجعون الداخليون عن الدخول في أ     نع ال متيجب أن ي   •

 القيام بواجباتهم ومـسئولياتهم     ن يعيقهم عن  أو يمكن   أ،  ا يعملون فيه  التي المنشأةمصلحة  

  .بموضوعية 

 أو  ا، أو عمالئه  بالمنشأة أي شئ له قيمة من العاملين        ،يجب أال يقبل المراجعون الداخليون     •

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

  . التي يمكنهم القيام بها بكفاءة مهنيةعمالون إال باأل يقوم المراجعون الداخلييجب أال •

 المهنية  يجب أن يستخدم المراجعون الداخليون الوسائل المناسبة لاللتزام بمعايير الممارسة          •

  .للمراجعة الداخلية
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خـالل   ون المراجعون الداخليون أمناء على المعلومات التي يحصلون عليهـا         يجب أن يك   •

بالمنـشأة لتحقيـق    أو خاصة    ويجب أال يستخدموا أي معلومات سرية     . عملية المراجعة   

  .المنشأةي صورة تخالف القوانين أو تضر بمصلحة مكاسب خاصة أو بأ

هم الكـشف عـن     أعمالنتائج  لتقارير عن   اعدادهم  إ عند   –ن الداخليين   يجب علي المراجعي   •

 إلـى  لم يتم الكشف عنها سوف تـؤدي    إذا الجوهرية المعروفة لهم ، والتي       جميع الحقائق 

 التغطية على ممارسات غير     إلىتقارير مضللة عن العمليات محل المراجعة أو قد تؤدي          

  .قانونية 

وفعـاليتهم  يجب على المراجعين الداخليين السعي دائما وبصفة مستمرة لتحسين كفـاءتهم      •

  .وجودة الخدمات التي يقدمونها 

الحفاظ علـى    االلتزام بضرورة    – في ممارستهم للمهنة     –يجب على المراجعين الداخليين      •

  .خالق والكرامة التي يضعها معهد المراجعين الداخليين هيل واألالمعايير العالية للتأ
  

اجعة الداخلية ومعايير الممارسة    وتمثل تلك القواعد للسلوك المهني ، مع قائمة مسئوليات المر         

  . ) مهنة المراجعة الداخليةإليها األركان األساسية التي تستند ،المهنية

مريكية خـالل    وازدهرت في الواليات المتحدة األ     وعلى الرغم من أن هذه المهنة قد تطورت       

لمراجعـة  أن الواقع العملي لمهنة ا     إال   ،أخرى دول   إلى وامتد تطورها    ،الخمسين سنة الماضية  

الداخلية، في كثير من الدول، يشير إلى عدم توفر المنظمات المهنية المـشرفة علـى تنظـيم                 

شئون تلك المهنة، وكذلك عدم اكتساب إدارة المراجعة الداخلية للموقع التنظيمـي المناسـب،              

 فضالً عن عدم اهتمام العديد من منشآت األعمال، بتوفير الكفاءات المهنيـة المناسـبة إلدارة              

 إليهاذ ال زالت النظرة     إ. ذا التطور في منطقتنا العربية      نها لم تحظ بمثل ه    إ. المراجعة الداخلية 
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لهـا متطلباتهـا    معتـرف بهـا و    وليس مهنة متكاملة     منشأةالمن وظائف الرقابة في     كوظيفة  

  حيث اقتصر دور المراجعة الداخلية على مجرد القيام بالمراجعة الحسابية          .ركانها األساسية وأ

  .)2003لبيب،(والمستندية دون االهتمام بالدور البناء والتقويمي المطلوب

  
من خالل ما سبق ، فالباحث يعتبر أن معهد المراجعين الداخليين ، قد لعب الـدور الـرئيس                  

            ـ واألساس في التكوين المهني لوظيفة المراجعة الداخلية ، وأن تصل لمرحلـة ي رف بهـا   عتَ

 منـشأة ال، بل وتعتبر ركيزة أساسـية فـي تحقيـق           منشأةيمة لل ، وهذه المهنة تضيف ق    كمهنة

نصب على دعم مهنة المراجعة الداخليـة ،         يجب أن ت   ، فإن تركيز الجهود اليوم    ، لذلك ألهدافها

ركانها ، ولهـا     مهنة لها متطلباتها وأ    إلى منشأةال من وظيفة داخل     إليهامن خالل تغيير النظرة     

وتعزيز دورها الريادي في     جهودها من أجل تطويرها      مؤسسة مهنية دولية ترعاها ، وتصب     

  .منشأةال
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  تمهيد 

 وظيفة المراجعة الداخلية وعمل المـراجعين الـداخليين،    تقويم إلىلقد ظهرت الحاجة    

 في عمليـة    عمالعلى هذه األ  نتيجة للتوجه الحاصل عند المراجعين الخارجيين نحو االعتماد         

وقد حدث هذا التوجه لدى المراجعين الخارجيين بعد التطور الكبير الذي           . ارجيةالمراجعة الخ 

 حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها شـركات  ،عمال والتعقيد في نظم األ   عمالحدث في بيئة األ   

، لكثرة  لحساباتالعينات في فحص ومراجعة ا    المراجعة الخارجية ، وأصبحت تستخدم أسلوب       

ن القيام بعملية المراجعة الكاملة ذات      ، حيث إ   محل المراجعة  المنشآتالعمليات التي تحدث في     

 المسئوليات القانونية المترتبـة علـى عمليـات المراجعـة           توتزايدكما  ،  تكلفة مرتفعة جدا  

 توصـيات تخـص     1987والصادر عـام    ) Treadway(حيث تضمن تقرير لجنة     الخارجية  

 الخارجي توضح أنه عليه أن يقوم باتخاذ خطوات إيجابيـة، وتـصميم االختبـارات               المراجع

ــوائم   ــضمنها الق ــد تت ــي ق ــضبط االختالســات الت ــة ل ــة مراجع ــل مهم ــة لك الالزم

، في حين أن موارد شركات المراجعة بقيت محدودة مقارنة بتطور           )67،ص1999حـسن، (المالية

ة في حصول المراجعين الخـارجيين علـى     وجد صعوب وأصبحت ت  وتعقيد عملياتها ،     عمالاأل

يـة االحتياحـات المهنيـة      اء ، واالحتفـاظ بهـم لتلب      يالمحاسبين والمراجعين المؤهلين واألكف   

، ض أتعاب المراجعة أو عدم زيادتهـا      ، وكذلك تزايد ضغوط عمالء المراجعة لتخفي      المتزايدة

ات عمالء المراجعة دون أن      النظر في كيفية تلبية احتياج     إعادة ،فكان يجب على هذه الشركات    

أدى بـالمراجعين الخـارجيين   ممـا  ، ة األداء الذي تؤديه هذه الـشركات   يؤثر ذلك على جود   

 بغـرض تـوفير الوقـت والجهـد         ،لالستعانة بعمل المراجعين الداخليين في عملية المراجعة      

 مـال أع المراجعة الداخلية مـع      أعمالوذلك لتشابه   . اتجراءوتخفيض حجم االختبارات واإل   

 المراجعـة   أعمـال ، ولكن حتى يقرر المراجع الخارجي االعتماد علـى          المراجعة الخارجية 
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 المراجعة الداخلية لتحديد مـدى االعتمـاد        أعمال وظيفة و  تقويمالداخلية يجب عليه أن يقوم ب     

  .عليها في المراجعة الخارجية 

لواليـات المتحـدة     فقد نتج عن االنهيارات المالية لكبرى الشركات فـي ا          أخرى،ومن جهة   

رلد كوم عمالق االتـصاالت، وأدلفيـا،       اصة شركة إنرون للطاقة ، وشركة وو      خباألمريكية و 

أدى إلى  ، وغيرها من كبريات الشركات األمريكية،       وغلوبال كروسنج، وتايكو، وهيلث ثاوث    

 ،)Sarbanes Oxley Act,2002( ويسمى قـانون  ،تشريع قانون في الكونجرس األمريكي

 وبناء عليه تم زيـادة      . التقارير المالية للشركات   إلعدادضي بفرض متطلبات جديدة     والذي يق 

  .)Wood,2004(نطاق العمل الذي يؤديه المراجعين الخارجيين 
  

  اجعة الداخلية  وظيفة وعمل المرتقويم إلىالمراجع الخرجي  حاجة ازدادتمن هنا 
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אא 
אאאאאאא 

  

  مقدمة 3-1-1

إن اعتبار الرقابة الداخلية عند مراجعة القوائم المالية تتطلب من المراجع الخارجي أن             

 ، وذلك بغرض تخطيط عملية المراجعـة ،  منشأةاليحصل على تفهم نظام الرقابة الداخلية في     

ي أنها جزء مـن بيئـة الرقابـة     وتمثل وظيفة المراجعة الداخلية جزء من الرقابة الداخلية ، أ         

 أن المـراجعين  إلى) .65SAS No(كما أشار المعيار األمريكي للمراجعة رقم. )2007حماد،(

الخارجيين يأخذون في االعتبار العديد من العوامل في تحديـدهم لطبيعـة وتوقيـت وحجـم                

 العوامل وجـود     ، وأحد هذه   للمنشآتات واالختبارات الالزمة لمراجعة القوائم المالية       جراءاإل

  . )AICPA,2007( منشأةاللمراجعة الداخلية في وظيفة ل

هتمام ومجـال عمـل     الكثير من مجاالت عمل المراجعة الداخلية تدخل ضمن دائرة ا         وبما أن   

 1982، في يوليـو مـن العـام         ت اللجنة الدولية لمهنة المراجعة     لذلك قام  المراجع الخارجي، 

 عمل  تقويم كيفية   إلى المراجعين الخارجيين    رشادإل) 10 ( المراجعة الدولي رقم   إرشاد إصدارب

وبعد ذلك قامـت    . المراجعين الداخليين بغرض االستفادة منه عند التخطيط لعملية المراجعة          

  .)610(رقم ال) 10( رقم رشاد ليحمل اإلوتبويبها تصنيف المعايير إعادةباللجنة 

 :ة الخارجيةعملية المراجععلى  المراجعة الداخلية أهمية وأثر 3-1-2

 المجاالت التي تدخل ضمن دائرة اهتمام ومجـال         610لقد حدد المعيار الدولي للمراجعة رقم       

  :كالتاليوهي ) ISA,2004( عمل المراجع الخارجي 

  .مراجعة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية •

 .اختبار المعلومات المالية التشغيلية  •
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ت وكفاءتها وفعاليتها ،ومن ضمنها الـضوابط غيـر         مراجعة الجدوى االقتصادية للعمليا    •

 .منشأةالمالية لل

 ، وكـذلك االلتـزام      خـرى مراجعة االلتزام بالقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األ       •

  .خرىبالسياسات واألوامر اإلدارية والمتطلبات الداخلية األ

ي حالة اتخاذ قرار االعتماد علـى       لذلك تكمن أهمية المراجعة الداخلية بالنسبة للمراجع الخارجي ف        

  ):778،ص1993متولي،( المراجعة الداخلية في تحقيقه العديد من الفوائد أعمال

  .توفير الوقت والجهد الذي سيبذل في عملية المراجعة  .1

   .ات الالزمة لعملية المراجعة الخارجيةجراءتخفيض حجم االختبارات واإل .2

  . عدم زيادتهاقل األتخفيض تكاليف المراجعة الخارجية أو على .3

 محل المراجعة مـن     منشأةال المراجع الخارجي على فهم أفضل لظروف العمل ب        حصول  .4

 .خالل خبرة ومعرفة المراجعين الداخليين بها 

 تركيز على المجاالت األكثر أهميةالمن لمراجع الخارجي ا تمكين .5

 في نـشرة معـايير      نيين، األمريكي للمحاسبين القانو    فقد أوضح المجمع   ، على ما سبق   وتأكيداً

فـي عمليـة    بشأن دراسة المراجع الخارجي لوظيفة المراجعة الداخليـة         ) 65(المراجعة رقم   

 عند  ، أن عمل المراجعين الداخليين قد يكون له أهمية كبيرة وتأثير هام           مراجعة القوائم المالية،  

، وعلـى   المراجعةات  إجراءالتخطيط لعملية المراجعة الخارجية وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى         

  :بالتاليخص فيما يتعلق األ

  .ات التي يقوم بها المراجع الخارجي عند دراسته لنظام الرقابة الداخلية بالشركةجراءاإل .1

  . مخاطر المراجعة تقويمات التي يقوم بها المراجع الخارجي عند جراءاإل .2

  .  التي يقوم بها المراجع الخارجي األساسيةات جراءاإل .3
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אא 
אאאא 

 

  مقدمة 3-2-1

 تفهـم   إلى ينتقل بعد ذلك     فإنهبعد أن يتفهم المراجع الخارجي نظام الرقابة الداخلية ،          

نه من تحديد أنشطة المراجعة الداخلية التي        بصورة تمكِّ  ،مدى مناسبة وظيفة المراجعة الداخلية    

 وظيفة المراجعة   تقويمفالهدف من   . )65،ص2007حماد،(تكون مالئمة لتخطيط عملية المراجعة      

ـ              أعمـال اده علـى    الداخلية ، هو تمكين المراجع الخارجي من اتخاذ القرار بشأن مدى اعتم

لذلك فقد قـام المجمـع األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين            . )ISA,2004(المراجعة الداخلية 

)AICPA (     معيار المراجعة رقـم      إصدارب 1975في ديسمبر من العام )وضـح   حيـث )  9 

 المراجعـة   أعمـال  وظيفة و  تقويم العوامل واالعتبارات التي تأخذ في االعتبار عند         ،المعيار

 1991والذي تم تعديله واستبداله في العـام        .  عمالالداخلية لتحديد مدى االعتماد على هذه األ      

ـ         . )65(عيار األمريكي للمراجعة رقم     بالم ام كما أصدرت اللجنة الدولية لمهنـة المراجعـة ع

يحدد فيه أيضا األسس واالعتبارات الواجب      الذي  ،  )10( الدولي للمراجعة رقم     رشاد اإل 1982

 2004والذي تم تعديله واستبداله في العام        وظيفة المراجعة الداخلية     تقويماالسترشاد بها عند    

ـ    .هذه الدراسة عليه  ند  توالذي تس ) 610(بالمعيار الدولي للمراجعة رقم      ث  وسنناقش في المباح

  .هذه المعايير بمزيد من التفصيل التالية
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 :معايير المراجعة األمريكية المتعلقة باعتبار عمل المراجعة الداخلية 3-2-2

العوامل واالعتبارات التي تُأخذ في االعتبـار       ) 9(لقد وضح المعيار األمريكي للمراجعة رقم       

 علـى هـذه     يـد مـدى االعتمـاد      لتحد ، المراجعـة الداخليـة    أعمـال  وظيفـة و   تقويمعند  

  :التاليوهذه االعتبارات تتمثل في  .)1993متولي،(عمالاأل

 من حيث توفر المؤهالت والخبرات والمهـارات المطلوبـة فـي            :)competence(الكفـاءة   

 والالزمة ألداء كافة عمليات المراجعة بما ينـسجم مـع معـايير األداء              ،المراجعين الداخليين 

، يب المـستمر للمـراجعين الـداخليين      اتها، والتدر إجراءوساليبها  أالمهني للمراجعة الداخلية و   

ملية المراجعة ووضـع برنـامج       بشكل مستمر بحيث يتم التخطيط لع      وكذلك اإلشراف عليهم  

شراف سليم   بإ  المراجعة قد تم تنفيذها    أعمال ومتابعة تنفيذه بما يضمن ويؤكد أن        ،مراجعة سليم 

  .)1993متولي،(

ضوعية من حيث المستوى اإلداري في الهيكـل التنظيمـي           المو :)objectivity(الموضوعية  

 المراجعة الداخلية ، والمستوى الذي ترفع إليـه التقـارير ، ومـا              إدارة الذي تتبع له     منشأةلل

 بحيث أن يتـوفر     ،تحتوي عليه التقارير من توصيات ، والمقدرة على العمل المستقل المحايد          

 وبأسلوب يتـضح    ،ه حال أدائه لعمليات المراجعة    للمراجع الداخلي اتجاه فكري مستقل يلتزم ب      

معه أمانة وجدية المراجع من حيث عدم قبوله أي مساومات على عمله أو منهج أدائه وأنه قد                 

  .)168،ص1983رضوان،(كون رأيه وأحكامه عما قام بمراجعته بحرية وبدون تحيز 

العمل ، وكفاية برامج ل  من حيث مالئمة مجا:)work performed(ينعمل المراجعين الداخلي

، ومدى مالئمة هـذه     إليها، ومطابقة التقارير للنتائج التي تم التوصل        المراجعة، وأوراق العمل  

 من حيث تتبع المنطـق المـستخدم بواسـطتهم فـي الوصـول إلـى اسـتنتاجاتهم                  النتائج

  .)1989حجاج،سعيد،(



  - 63 -    

 وزيادة أهميتها، اقتضى ذلك     ،مهنة المراجعة الداخلية  بيئة األعمال و    ومع التطور الحادث في     

، وقـد  )SAS No.9( النظر في المعيار رقم إعادةمن مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين 

والـذي  ) SAS No.65( المعيار األمريكي للتدقيق رقـم إصدار النظر هذه إعادةترتب على 

لمعايير المهنيـة    استخدام المراجع الخارجي ل    مكانإ إلىألول مرة في تاريخ المجمع يشير فيه        

، وهـي معـايير     من المعيار ) 11(والفقرة  ) b/5(للمراجعة الداخلية والواردة في الفقرة رقم       

وقد جاء المعيار أكثر تفصيال ودقة من المعيار رقـم          . )AICPA,2007(خالف التي يصدرها    

)SAS No.9( .  
  

   :م بما يليالمراجع الخارجي أن يقوعلى أنه على ) SAS No.65(وقد نص المعيار رقم

 .منشأةالالحصول على فهم كاف لوظيفة المراجعة الداخلية في  .1

  . كفاءة وموضوعية المراجعين الداخليينتقويم .2

 .تأثير عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة الخارجيةطبيعة دراسة  .3

 .تحديد مدى تأثير عمل المراجعين الداخليين  .4

 .عين الداخليين واختبار فعالية عمل المراجتقويم .5

  

  :)SAS No.65( منشأةالالحصول على فهم كاف لوظيفة المراجعة الداخلية في :أوالً 

قبـة أداء الرقابـة      هي مرا  ،منشأةالالهامة لوظيفة المراجعة الداخلية في       ألن المسئولية    نظراً

 الحـصول   أةمنش فيجب على المراجع الخارجي عند قيامه بفهم الرقابة الداخلية لل          الداخلية فيها، 

 ونـشاطات المراجعـة     أعمال كانت   إذالتحديد فيما   ،  على فهم كاف لوظيفة المراجعة الداخلية     

ات ضروري للحصول علـى     جراءمدى اإل وإن   .الداخلية مالئمة لتخطيط المراجعة الخارجية    
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 المراجعـة   أعمالنشاطات و  على طبيعة    بناء سيتفاوت    والذي ،فهم لوظيفة المراجعة الداخلية   

  .ليةالداخ

 المختـصة   دارةاإليجب على المراجع الخارجي أن يستفسر عادة مـن          بين المعيار أنه    لذلك  

  :ين الداخليين فيما يتعلق بما يليوموظفي المراجعة الداخلية عن المراجع

 .منشأةالالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية ومكانها في الهيكل التنظيمي داخل  .1

 .للمراجعة الداخلية تطبيق المعايير المهنية  .2

 .خطة المراجعة الداخلية ، متضمنة طبيعة وتوقيت ومدى عملية المراجعة الداخلية .3

 كانت هناك قيـود وحـدود لمجـال         إذافيما  التأكد  الوصول واالطالع على السجالت ، و      .4

 .ونطاق نشاطات المراجعة الداخلية

،  وظيفة المراجعة الداخليـة   ول هيكل  ذلك يمكن للمراجع الخارجي أن يستفسر ح       إلى ضافةباإل

حـسب  ب أو ما أنيط بها      ، بهذا الخصوص  دارةاإلوقائمة المهام فيها أو التعليمات الصادرة عن        

هذا االستفسار عن هذه المعلومات سـيوفر بـشكل         . )الحوكمة( التحكم المؤسسي  إدارةم  مفهو

  .منشأةالخل طبيعي معلومات حول األهداف التي تم وضعها لوظيفة المراجعة الداخلية دا

 ربما تكون غير مالئمة     ، للمراجعة الداخلية  أعمالكما حدد المعيار أن هناك بعض نشاطات و       

 فعالية  تقويمات المراجعين الداخليين ل   إجراء،   على سبيل المثال   .منشأةلمراجعة القوائم المالية لل   

ألغراض مراجعـة     لها  الخارجي للمراجع حاجة، فال   دارةاإلعملية اتخاذ القرار التي تقوم بها       

  .القوائم المالية 

 هي  ، المالئمة والمناسبة ألغراض المراجعة الخارجية     عمالوقد بين المعيار أن النشاطات واأل     

 الرقابـة نظام  ، وفعالية   خارجي باألدلة التي تتعلق بتصميم    تلك النشاطات التي تزود المراجع ال     

 الصالحيات وتسجيل العمليـات     طاءإع على   منشأةالالتي تختص بقدرة    والنشاطات   ،   الداخلية
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 ، التي تتضمنها القوائم الماليـة     التأكيداتالتي تحدث فيها ، ومطابقة بيانات التقارير المالية مع          

  . ألخطاء التي تتعلق بهذه البياناتالتي تزود باألدلة المباشرة حول االنشاطات أو 

ات التالية تساعد في تقـدير      راءجوالمراجع الخارجي يمكن أن يجد أن النتائج التي تتعلق باإل         

 ونشاطات المراجعة الداخليـة ألغـراض المراجعـة الخارجيـة وهـذه             أعمالمدى مالئمة   

  :ات هيجراءاإل

الفهم الذي حصل عليه المراجع الخارجي نتيجة مراجعته القوائم المالية للسنوات الـسابقة              .1

  .منشأةاللذات 

ص وتوزيع موارد المراجعة الداخلية على      مراجعة كيفية قيام المراجعين الداخليين بتخصي      .2

 . بناء على تقديرهم للمخاطرمنشأةالالجوانب المالية أو التشغيلية في 

قراءة تقارير المراجعة الداخلية للحصول على معلومات تفصيلية حـول مجـال ونطـاق               .3

 . ونشاطات المراجعة الداخليةأعمال

 استنتج المراجع الخارجي بعد حصوله  ماإذاأنه  )SAS N.65(وفي سياق ذلك أشار المعيار 

 المراجعة الداخلية غيـر مالئمـة       أعمالعلى فهم لوظيفة المراجعة الداخلية من أن نشاطات و        

بحـث فـي االعتبـارات    من ال حينئذ ضرورةلالعتماد عليها في مراجعة القوائم المالية ، فال     

اشرة من المراجعين الداخليين     طلب المساعدة مب   إذا، اال    في وظيفة المراجعة الداخلية    خرىاأل

من المعيار ، مثل طلب     ) 27( كما هو محدد له في الفقرة رقم         ،في عملية المراجعة الخارجية   

. المساعدة منهم في الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية أو أداء بعض اختبارات الرقابة               

غـراض  خلية مالئمة أل   ونشاطات المراجعة الدا   أعمال بعض   وبالرغم من أنه يمكن أن تكون     

 أعمـال  في اعتبـار     عدم فاعليتها   إال أن المراجع الخارجي ربما يرى      ،مراجعة القوائم المالية  

  .المراجعين الداخلية في عملية المراجعة
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ها فعالة العتبارها في    أعمال ما قرر المراجع الخارجي أن نشاطات المراجعة الداخلية و         إذاأما  

ات المراجعة ،   إجراءإن ذلك سيؤثر على طبيعة وتوقيت ومدى        عمل المراجعين الداخليين ، ف    

م الكفاءة والموضوعية في وظيفة المراجعة الداخلية في        وفعلى المراجع الخارجي حينها أن يق     

  .)SAS No.65(ضوء تأثير عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة الخارجية

  :)SAS No.65(داخليين كفاءة وموضوعية المراجعين التقويم: ثانياً 

 :كفاءة المراجعين الداخليين  .1

 كفاءة المراجعين الداخليين يجب على المراجع الخارجي الحصول على معلومـات            تقويمعند  

  :من سنوات سابقة حول العديد من العوامل التالية 

 .مستوى التعليم والخبرة المهنية للمراجعين الداخليين •

 . والتعليم المستمر الذي يتلقونهالشهادات المهنية الحاصلين عليها •

 .ات المراجعة الداخليةإجراءسياسات وبرامج و •

 .الممارسات المتعلقة بمهام وواجبات المراجعين الداخليين •

 . ونشاطات المراجعين الداخليينأعمالاإلشراف ومراجعة  •

 .التوصيات وجودة توثيق أوراق العمل وجودة التقارير  •

  .يين أداء المراجعين الداخلتقويم •

  :)SAS No.65( موضوعية المراجعين الداخليين .2

 المراجعين الداخليين يجب على المراجع الخـارجي الحـصول علـى            موضوعية تقويمعند  

   :ة حول العديد من العوامل التاليةمعلومات من سنوات سابق

، م اتجاه وظيفة المراجعـة الداخليـة      الوضع التنظيمي للمراجعين الداخليين ومسئوليته     •

 : تتضمنوالتي



  - 67 -    

 بتقديم تقارير كافية لمسؤول المراجعة      ن كان المراجعون الداخلييون يقومو    إذافيما   .1

 مراعـاة مـدى مالئمـة هـذه          وكذلك ،تؤكد التغطية الواسعة للمراجعة الداخلية    

 . ، وتنفيذ توصيات المراجعين الداخليين الواردة فيهاالتقارير

باشر، وتقـديم التقريـر بـشكل       المن باالتصال   ين الداخلي يالتأكد من قيام المراجع    .2

 .منشأةالفي ) الحوكمة( التحكم المؤسسي إدارة، للمفوضين بمنتظم

ـ    إذاالتأكد فيما    .3  يقومـون ) الحوكمـة ( الـتحكم المؤسـسي    إدارة كان المفوضون ب

 .باإلشراف على قرارات التوظيف المتعلقة بالمراجعين الداخليين

 

 ونـشاطات   أعمـال داخليين حـول    سياسات المحافظة على موضوعية المراجعين ال      •

 :المراجعة ، والتي تتضمن 

 والنشاطات المتعلقة   عمالالسياسات التي تمنع المراجعين الداخليين من مراجعة األ        .1

 .بموظف هام أو مواقع المراجعة الحساسة 

 والنـشاطات التـي   عمالالسياسات التي تمنع المراجعين الداخليين من مراجعة األ  .2

تم جدولة مهامهم لمراجعتها الستكمال مسئوليات وظيفـة        خصصوا لمراجعتها أو    

 .المراجعة الداخلية 

  :)SAS No.65( الكفاءة والموضوعية تقويم .3

 الكفاءة والموضوعية ، عادة ما يأخذ المراجعون في االعتبـار المعلومـات التـي               تقويمفي  

ناقـشات مـع    حصلوا عليها من خبرتهم السابقة مع وظيفة المراجعة الداخلية من خـالل الم            

نجازها من خـالل مراجعـة      إ تم   إذا، و من مراجعة الجودة الخارجية الحالية        دارةاإلموظفي  

رجي أن يستخدم المعايير المهنيـة      كما يمكن للمراجع الخا   . نشاطات وظيفة المراجعة الداخلية     

  .  الكفاءة والموضوعيةتقويملمراجعة الداخلية كمقياس لل
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يأخذ في االعتبار الحاجة الختبار فعاليـة العوامـل         أن  مراجع  الينص المعيار على أنه على      و

من المعيار والتي تتعلـق بموضـوعية وكفـاءة         ) 10(و  ) 9(الواردة في كل من الفقرة رقم       

وإن مدى مثل هذا االختبار سيتغير في ضـوء التـأثير           . الواردة أعاله ومراجعين الداخليين   ال

ـ . مراجعـة لية ال المنشود لعمل المراجعين الخارجيين على عم       مـا قـرر المراجـع أن        إذاف

المراجعيين الداخليين لديهم الكفاءة والموضوعية الكافية ، فعليه أن يأخذ في االعتبـار عمـل               

  .المراجعين الداخليين الذي يؤثر في عملية المراجعة 

  :)SAS No.65(تأثير عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة الخارجية: ثالثاً

وهـذا  . ة، وتوقيت ، ومدى عملية المراجعة     ل المراجعين الداخليين قد يؤثر على طبيع      إن عم 

  :العمل يتضمن 

 :ةات التي يقوم بها المراجع للحصول على فهم نظام الرقابة الداخليجراءاإل .1

تطلب حصول المراجع على فهم كاف لتصميم نظم الرقابـة ذات العالقـة بمراجعـة               وهذا ي  

 كـان لهـا مكـان فـي عمليـة           إذاخطيط عملية المراجعة ، ولتحديد فيما       القوائم المالية ، لت   

 تقـويم جعة و  هو مرا  ، للعديد من وظائف المراجعة الداخلية     ن الهدف الرئيس  إ وبما. المراجعة

ات التي تتم بواسطة المراجعين الداخليين في هـذا النطـاق          جراءاإلإن   ف .ومراقبة نظم الرقابة  

، يمكـن أن يطـور المراجعـون        فعلى سبيل المثال  . الخارجيم معلومات مفيدة للمراجع     تقد

فـالمراجع  . الداخليون خريطة تدفق للمبيعات التي تتم الكترونيا ونظام حـسابات المـدينون             

الخارجي يمكن أن يقوم بمراجعة خريطة التدفق للحصول على معلومات حول تصميم نظـم              

جع الداخلي أن يأخذ في االعتبـار نتـائج          ذلك يمكن للمرا   إلى ضافةباإل. الرقابة ذات العالقة    

ات المنفذة من قبل المراجعين الداخليين ذات العالقة بنظم الرقابـة للحـصول علـى               جراءاإل

  .إذا كان لها مكان في عملية المراجعةمعلومات حولها ، فيما 
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  :)SAS No.65( بها المراجع عند تقديره للمخاطريقومات التي جراءاإل .2

، ية على مـستوى القـوائم الماليـة       ارجي بتقدير مخاطر األخطاء الجوهر    يقوم المراجع الخ   

  :المعامالتورصيد الحساب أو على مستوى فئة 

  :مستوى القوائم الماليةتقدير المخاطر على  •

يقوم المراجع على مستوى القوائم المالية ، بتقدير المخاطر التي تتعلق بوجود أخطاء جوهرية              

  بعـض نظـم الرقابـة    أن، عليه أن يدركيامه بتقدير هذه المخاطروعند ق. في القوائم المالية  

وإن بيئة الرقابـة    .  حول القوائم المالية   التأكيداتن   العديد م  يمكن أن يكون لها تأثير عميق في      

 عدد مـن أرصـدة الحـسابات وفئـة          البا ما يكون لهما تأثير عميق في      والنظام المحاسبي غ  

لذلك فـإن تقـدير المراجـع       . التأكيداتك في العديد من     ل ولذلك يمكن أن يؤثر ذ     ،المعامالت

فـي   ما يكون لـه تـأثير بـشكل عـام             غالباً ،لمخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالية     

 يمكن أن يكون لها تأثير علـى        منشأةالإن وظيفة المراجعة الداخلية في      . استراتيجية المراجعة 

ها على قرارات المراجع  فيما يتعلـق بطبيعـة           تأثير إلى ضافةتقدير المخاطر بشكل عام باإل    

 كانـت خطـة     إذا،  على سبيل المثال  . ت المراجعة التي سيتم القيام بها     اإجراءوتوقيت ومدى   

، لمراجعة في مختلـف منـاطق المراجعـة       المراجع الداخلي تتضمن عمل ذي عالقة بعملية ا       

، ويقـوم بتخفـيض عـدد       ليينفيمكن للمراجع الخارجي أن ينسق العمل مع المراجعين الداخ        

  .ات المراجعةإجراء التي يحتاج فيها المراجع لتنفيذ منشأةالالمناطق في 

  :)SAS No.65(على مستوى رصيد الحساب أو فئة المعامالت تقدير المخاطر  •

ات إجـراء على مستوى رصيد الحساب أو فئـة المعـامالت بـأداء            الخارجي  يقوم المراجع   

حيـث يقـوم    . دارةاإل تتعلق بتأكيـدات     يلة المراجعة والت   أد تقويم للحصول على    ،المراجعة

 )2002جربـوع، (وقد عـرف   . الهامة والجوهريةالتأكيداتالمراجع بتقدير مخاطر الرقابة لكل      
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مخاطر المعلومات الخاطئة، والتي تحدث في رصيد حساب معـين، أو           "مخاطر الرقابة بأنها    

مفردها أو عندما تجمـع مـع المعلومـات         فئة من المعامالت والتي يمكن أن تكون جوهرية ب        

الخاطئة في أرصدة فئات أخرى، والتي ال يمكن منعها أو اكتشافها وتصحيحها فـي الوقـت                

بـأداء  المراجع الخارجي    ويقوم   ".المناسب بواسطة النظام المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية       

فعنـد قيـام    . حد األعلى لهـا   رقابة لتكون تحت ال   اختبارات الرقابة لدعم تقديراته لمخاطر ال     

ات إجـراء ، يمكن له أن يأخذ في االعتبـار نتـائج           ع بتخطيط وأداء اختبارات الرقابة    المراج

على سبيل المثال يمكن أن يكون مجال       . يونالرقابة التي خطط لها وقام بها المراجعون الداخلي       

 حـسابات   اكتمـال رات الرقابة فيما يتعلـق ب     وهدف عمل المراجعين الداخليين يتضمن اختبا     

لومات مالئمة  فنتائج االختبارات التي يقوم بها المراجعون الداخليون يمكن أن تقدم مع          . الدائنين

ير في طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات التـي يحتـاج المراجـع            ي، والتغ حول فعالية الرقابة  

  .ألدائها

 :)SAS No.65(  التي يقوم بها المراجعاألساسيةات جراءاإل .3

تحديـد مـا إذا كانـت     )Substantive Procedures( األساسيةات جراءاإلمن الهدف إن 

حسابات األصول والخصوم المتعلقة بأنظمة العمليات المحاسبية المختلفـة تعكـس المبـادئ             

مع نتائج اختبارات التحقق من صـحة       المحاسبية المتعارف عليها،وتمثل نتائج هذه االجراءات       

ــات  ــرعية العملي ــات الوش ــة إثب ــة أدل ــعيد،ص(مراجع ــار .)734حجاج،س ــذلك أش  ل

)Whittington&Delaney,2005-2006,p102(          إلى إنه إذا كان الغرض من إجراءات الرقابـة

اختبار وسائل المعالجات أي نظام الرقابة الداخلية ، فإن االجراءات األساسية تستخدم مباشرة             

ـ  إن بعـض اإل    إلىوقد أشار المعيار    . المعالجات) نتائج(لفحص   بهـا   يقـوم ات التـي    راءج

 حول  التأكيدات حول األخطاء الجوهرية في      اً مباشر المراجعون الداخليون يمكن أن تقدم دليالً     
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كجزء -إن المراجعين الداخليين    ف،   على ذلك  مثالو. ة حسابات محددة أو فئة المعامالت     أرصد

، ومالحظـة   نيالقيام بالتثبت من والحصول على مصادقات لبعض حسابات المدين         -من عملهم 

 يمكن للمراجع أن    ات يمكن أن تقدم دليالً    جراءلذلك فإن نتائج هذه اإل    . الجرد الفعلي للمخزون  

 في الحد من مخاطر االكتشاف للتأكيدات ذات العالقة بحسابات المـدينين            ،يأخذه في االعتبار  

ادقة ات المـص  إجـراء وبالتالي يمكن للمراجع أن يكون قادرا على تغيير توقيت          . والمخزون  

لتـي قـام     أو عدد المخـازن ا     ،ونين التي قام بها المراجعون الداخلي     المدينيلعدد من حسابات    

  .حظة الجرد الفعلي فيهاالمراجعون الداخليون بمال

، ين الداخليين على عملية المراجعة     قبول تأثير عمل المراجع    ذلك ما قرر المراجع الخارجي بعد       إذاف

  .)SAS No.65( التأثير في عملية المراجعة يجب عليه أن يحدد مدى هذا فإنه

  :)SAS No.65(مدى تأثير عمل المراجعين الداخليين : رابعاً 

، إال أنـه  ات المراجع الخـارجي إجراءرغم أن عمل المراجعين يمكن أن يكون له تأثير على   

ئم الات المراجعة للحصول على دليل المراجعة الم      إجراءعلى المراجع الخارجي أن يقوم بأداء       

فالدليل الذي يحصل عليه المراجع الخارجي من خالل المعرفة         . والكافي لدعم تقرير المراجع   

 بشكل  ، والحساب والفحص يكون   باشرة والتي تتضمن التحقق المادي، والمالحظة     الشخصية م 

 من المعلومات التي يحصل عليها بطريقة غير مباشرة عن طريق المراجعين            قناعاًعام أكثر إ  

  .الداخليين

مسؤولية المراجع الخارجي    هي   ، حول القوائم المالية   الرأي إبداءإن مسؤولية   فيما أكد المعيار    

 ال يمكـن أن     ،وفي حالة اعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجعين الـداخليين         . بالكامل

  بل تظل المسئولية   الرأي إبداءيتقاسم المراجع الخارجي والمراجعين الداخليين المسئولية حول        

فـي حكمـه    المـسئولية   ، وكذلك تقع عليه وحـده        الخارجي بالكامل تقع عل عاتق المراجع    
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وتقـع عليـه    . الشخصي في تقدير مخاطر المالزمة ومخاطر الرقابة واألخطـاء الجوهريـة          

 التقديرات المحاسـبية الهامـة      تقويمالمسؤولية وحده فقط أيضا في كفاية االختبارات المنفذه و        

  .)SAS No.65( الرأي إبداءتي تؤثر في  الخرىوالمواضيع األ

ات إجـراء ولقيام المراجع  بالحكم الشخصي حول مدى تأثير عمل المراجعين الداخليين فـي              

  :)SAS No.65( فإن عليه األخذ في االعتبار ما يلي ،المراجعة

  .جوهرية المبالغ الواردة في القوائم المالية والتي تتعلق بأرصدة حساب أو فئة المعامالت  .1

  .تأكيدات األخطاء الجوهرية التي تتعلق بالمبالغ الواردة في القوائم المالية  مخاطر .2

 أدلة المراجعة التي تم جمعهـا لـدعم هـذه           تقويمدرجة عدم الموضوعية الموجودة في       .3

  .التأكيدات

إن زيادة جوهرية المبالغ الواردة في القوائم المالية ، وكذلك أيضا مخـاطر األخطـاء               حيث  

 ، أو زيادة درجة عدم الموضوعية ، تتطلب من المراجع الخـارجي القيـام بهـذه                 الجوهرية

 ، وكلما انخفضت هذه العوامل ، انخفضت االختبارات الواجـب           التأكيداتت لزيادة   ااالختبار

   .)SAS No.65( التأكيداتالقيام بها لزيادة 

ائم الماليـة ، عنـدما تكـون         حول المبالغ الجوهرية الواردة في القو      بالتأكيداتما يتعلق   فيأما  

 أدلـة   تقـويم مخاطر األخطاء الجوهرية أو درجة عدم الموضوعية مرتفعة والمشمولة فـي            

 إبداء فيلتحقيق مسئوليته   ات الكافية،   جراءيجب على المراجع القيام بأداء اإل      فإنهالمراجعة ،   

خارجي االعتبار  ات يعطي المراجع ال   جراءولتحديد هذه اإل  . الرأي والحكم الشخصي للمخاطر   

 نتائج العمل واختبارات الرقابة واالختبارات الجوهرية التي قام بها المراجعون الداخليون            إلى

ـ       التأكيداتوبالرغم من هذه    .  بشكل خاص  التأكيداتفي تلك    راجعين  ، فان اعتبار عمـل الم
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ـ        الداخلين اليمكن أن يشكل      ام بـأداء   وحده مستوى مقبول لتقليل مخاطر المراجعة لتفادي القي

  .)SAS No.65(  الضرورية من قبل المراجع الخارجي مباشرةالتأكيداختبارات 

 األصول وااللتزامات والتي تتضمن التقـديرات المحاسـبية         تقويملتأكيدات حول   لأما بالنسبة   

 وحالة  ، حول الوجود واالفصاح لعمليات األطراف ذات العالقة و االحتياطيات         التأكيدالهامة و 

 للتأكيـدات ذات    ، فتمثـل جميعهـا مثـاالً       واألحداث الالحقة  منشأةال من استمرار    عدم التأكد 

 ويمكن أن تحتوي على درجـة عاليـة مـن عـدم             ،المخاطر العالية في األخطاء الجوهرية    

  .)SAS No.65( أدلة المراجعةتقويمالموضوعية  في عملية 

 للمبالغ الواردة في القـوائم      ،ة جوهري أقل المتعلقة بأخطاء    التأكيدات ولبعض   فإنهوفي المقابل   

 تقويمملية  المالية ، وعندما تكون مخاطر األخطاء الجوهرية أو درجة عدم الموضوعية في ع            

 يمكن للمراجع بعد اعتباره في مثل هذه الحالـة نتـائج عمـل              فإنه. أدلة المراجعة منخفضة  

يها مخـاطر المراجعـة     ، والتي تكون ف   التأكيداتهذه  المراجعين الداخليين في ما يتعلق بمثل       

 التـي يقـوم بهـا هـو      التأكيدأن يقرر عدم الحاجة الختبارات      .  مستوى مقبول  إلىمنخفضة  

ودرجـة عـدم     ،منخفـضة  التي لها مخاطر أخطاء جوهريـة        التأكيداتومثال لتلك   . مباشرة

ديـة واألصـول     حـول وجـود النق     التأكيدات . أدلة المراجعة  تقويمة منخفضة في    موضوعي

  .)SAS No.65( ضافات لألصول الثابتةقدما واإلالمدفوعة م

  :)SAS No.65( واختبار فعالية وجودة عمل المراجعين الداخليين تقويم: خامساً 

 جودة وفعالية عمـل المـراجعين       تقويمات  إجراءلقد أوجب المعيار على المراجع القيام بأداء        

  :ات السابق ذكرهاجراء وهي اإل،الداخليين

 .م بها المراجع للحصول على فهم نظام الرقابة الداخليةات التي يقوجراءاإل •

 .مخاطر المراجعة تقديره لبها المراجع يقوم ات التي جراءاإل •
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   .ات الجوهرية التي يقوم بها المراجعجراءاإل •

وإن طبيعـة   . ات المراجعة الخارجية  إجراء طبيعة وتوقيت ومدى     في اً هام اًحيث إن لها تأثير   

 ، هي مسألة تقدير وحكم شخصي       تقويمجب القيام بها عند القيام بهذا ال      ات التي ي  جراءومدى اإل 

ات المراجـع فيمـا     إجـراء  اعتمادا على مدى تأثير عمل المراجعين الداخليين على          ،للمراجع

، على المراجـع    تقويمات ال إجراءولتطوير  . يتعلق بأرصدة الحسابات وفئة المعامالت الهامة       

  :)SAS No.65( ق بالمراجعين الداخليينوامل تتعلاألخذ في االعتبار ع

  .مالئمة مجال ونطاق المراجعة الداخلية لتحقيق أهدافها •

  .كفاية برامج المراجعة الداخلية  •

كفاية أوراق العمل في توثيق العمل المؤدى وما تتضمنه من أدلة اإلشـراف والمراجعـة                •

  .التي تم جمعها

ألدلة التي تم جمعها مع الظروف الحاليـة         من ا  إليهامالئمة االستنتاجات التي تم التوصل       •

  .المحيطة 

  .إليهاالتي تم التوصل مطابقة تقارير المراجعة الداخلية مع نتائج العمل المؤدى  •

 ، المراجعـة الداخليـة    أعمال يجب على المراجع اختبار بعض       تقويمالمن أجل القيام بعملية     و  

 وهذه االختبارات يمكن أن تتم مـن خـالل          . الهامة في القوائم المالية    بالتأكيداتوالتي تتعلق   

اختبار بعض أنواع الرقابة ، أو العمليات أو األرصدة  التـي قـام المراجعـون الـداخليون                  

باختبارها ، أو اختبار أنواع رقابة أو عمليات أو أرصدة مماثلة ولم يقم المراجعون الداخليون               

  . )SAS No.65(باختبارها فعلياً

، يجب علـى المراجـع الخـارجي         حول عمل المراجعين الداخليين    ت استنتاجا إلىوللوصول  

مـدى عمليـة    إن  و. ع نتائج عمل المراجعين الداخليين    مقارنة نتائج االختبارات التي قام بها م      
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ن  لـتمكِّ  ، وأن تكون هـذه االختبـارات كافيـة        ،عتمد على الظروف الموجودة   ت ،االختبار هذه 

الذي قرر المراجع اعتبـاره فـي       يين  راجعين الداخل  جودة وفعالية عمل الم    تقويمالمراجع من   

  .)SAS No.65( عملية المراجعة

 الذي  )9( قد جاء أكثر تفصيال من المعيار رقم         )65(ومن خالل ما ورد يتبين أن المعيار رقم         

ولكن رغم هذا التفصيل ،إال أن الباحث يرى أن هـذا المعيـار             . جاءت بنوده أكثر عمومية     

 فإن ما ورد في     لذلك .ه على التقدير والحكم الشخصي للمراجع الخارجي      يعتمد في جميع بنود   

 تقـويم عمليـة ال ، وبالتـالي فـإن   تقويم للمراجع في عملية الإرشادهذا المعيار ال يمثل سوى   

  .حسب تقديره وحكمه الشخصيب وذلك خرستختلف من مراجع آل

 اتخاذ القـرار بالنـسبة      ه آلية  يوضح في  اً ملحق )65(وقد قدم المعيار األمريكي للمراجعة رقم       

 وفق األسس واالعتبارات الواردة فيه ويتمثل في الـشكل          ،لالعتماد على المراجعين الداخليين   

  ).2(المرفق رقم 
  

 :معايير المراجعة الدولية المتعلقة باعتبار عمل المراجعة الداخلية 3-2-3

 الـدولي  رشـاد  اإلبإصـدار  1982لقد قامت اللجنة الدولية لمهنة المراجعة في يوليو         

" والذي نص علـى أنـه       " االستفادة من عمل المراجع الداخلي      " بعنوان  ) 10(للمراجعة رقم   

 مهمـة   تقويم ب -كجزء من عملية المراجعة التي ينفذها     -يجب على المراجع الخارجي أن يقوم       

ـ               اق المراجعة الداخلية بالقدر الذي يعتقد به أنها ستكون مناسبة في تحديد طبيعة وتوقيت ونط

  .)62،ص1989المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،(" إجراءات االلتزام واإلجراءات الخاصة به 
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  )..65SAS No (:المصدر 

الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية من خالل جمع المعلومات حول نشاطات المراجعة الداخلية ، ومدى 
 .مالئمتها لعملية المراجعة الخارجية للقوائم المالية

هل نشاطات المراجعة الداخلية 
 مالئمة للمراجعة الخارجية

  وتقدير آفاءة وموضوعية المراجعين الداخليينتقويم

هل يتمتع المراجعون الداخليون 
 بالكفاءة والموضوعية

  األخذ في االعتبار تأثير عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة الخارجية
  نظام الراقبة الداخلية وتقدير مخاطر المراجعة واجراء االختبارات األساسيةمن خالل فهم

  األخذ في االعتبار مدى تأثير عمل المراجعين الداخليين على عملية المراجعة الخارجية

   المراجعة مع المراجعين الداخليينأعمالتنسيق

  واختبار فعالية وجودة عمل المراجعين الداخليينتقويم

هل يخطط المراجع لطلب 
المساعدة المباشرة من 
 المراجعين الداخليين

  م المساعدة المباشرة للمراجعستخدام المراجعين الداخليين لتقديتطبق االجراءات المشار اليها في ا

  انتهى

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ات فعالة ألخذها هل النشاط
في االعتبار في عمل 
 المراجعين الداخليين

  )2(شكل رقم
  65حسب المعيار األمريكي رقم  آلية اتخاذ القرار بالنسبة لالعتماد على المراجعين الداخليين
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ع الخـارجي    قد تكون مفيدة للمراج    ، المراجع الداخلي  أعمال أن كثيراً من     إلىوقد أشار الدليل    

اته ، وأن مهمة المراجعة الداخلية المناسـبة والفعالـة          إجراءفي تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق      

. ارجي ، ولكنها ال تستطيع إزالتها     ات التي ينفذها المراجع الخ    جراءتبرر وجود تخفيض في اإل    

نبغـي  ات التـي ي   جراءات المتعلقة باإل  رشاد توفير اإل  وضحت اللجنة أن الهدف من الدليل     كما  

ي ألغراض االستفادة مـن ذلـك        عمل المراجع الداخل   تقويمللمراجع أخذها في االعتبار عند      

 محـددة مـن     أعمال تقويم العام لمهمة المراجعة الداخلية ، و      تقويمحيث تناول الدليل ال   . العمل

ه  المراجع الخارجي لمهمة المراجعة الداخلية سيؤثر على تقدير        تقويمو أن   . المراجعة الداخلية 

ـ وأنه يجب عليه أن يو    . صل عليها من عمل المراجع الداخلي     ح أن يح  رج التي ي  ،لالستفادة ق ث

جمـع العربـي للمحاسـبين      الم(ه ونتائجه بهذا الخصوص ، والمعايير التي ينبغي اعتبارها          تقويم

  :)62،ص1989،القانونيين

  الوضع التنظيمي  •

  نطاق العمل  •

  الكفاءة المهنية •

 جبة العناية المهنية الوا •

 

  : الوضع التنظيمي  -أوالً

 ال يـستطيع أن يكـون مـستقالً عنهـا           فإنه، ولذلك   منشأةال من   اًيعتبر المراجع الداخلي جزء   

 أن  ، علـى   مقدرتـه  في يمكن أن يؤثر     منشأةالوعلى أية حال فإن وضعه المحدد في        . بالكامل

 ويجب  ،على مستوى إداري   المراجع أ  وفي الحالة المثالية، سيتبع   .  في أداء عمله   يكون متجرداً 

 أليـة عوائـق أو قيـود        تقويم إجراءوينبغي  . أخرىأن يكون خاليا من أية مسئولية تشغيلية        
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امة فـي   ، يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بحرية ت       ، وبصفة خاصة   على عمله  دارةاإلتضعها  

  .االتصال بالمراجع الخارجي

  : نطاق العمل -ثانياً

ي من طبيعة وعمق ما تشتمل عليـه المهـام التـي ينفـذها              يجب أن يتحقق المراجع الخارج    

 قـد أخـذت     دارةاإل كانـت    إذاويجب عليه كذلك أن يتحقق ممـا         . دارةالمراجع الداخلي لإل  

  . الدليل على ذلكإعطاءات المناسبة وجراء اتخذت اإلإذابتوصيات المراجعة الداخلية ، ومما 

  : الكفاءة الفنية-ثالثاً

تنفيذه من قبـل    تم   قد   ،يجب على المراجع الخارجي أن يتحقق من أن عمل المراجعة الداخلية          

نجـاز  ويمكن إ . اسبة باعتبارهم مراجعين    أشخاص لديهم التدريب الفني المناسب والكفاءة المن      

راجعة خبراتهم  ذلك من خالل مراجعة سياسات توظيف وتدريب موظفي المراجعة الداخلية وم          

  .لمهنيةومؤهالتهم ا

   : الواجبةالعناية المهنية  -رابعاً

 تم تخطيطـه    قد الداخلية، كان عمل المراجعة     إذايجب على المراجع الخارجي أن يتحقق مما        

 الـداخلي والمثال على ممارسـة المراجـع       . ، ومراجعته وتوثيقه بشكل سليم    واالشراف عليه 

  . ووجود برامج وأوراق عمل الكافية هو وجود أدلة المراجعةالواجبة،للعناية المهنية 

 أن يستفيد من عمـل محـدد فـي المراجعـة     ، العامتقويم ما قرر المراجع الخارجي بعد هذا ال    إذاف

، عليـه أن يراجـع أوراق       اتهإجراء في تعديل طبيعة وتوقيت ونطاق       عليهالداخلية كأساس يرتكز    

ربـي للمحاسـبين    المجمـع الع  (عمل المراجع الداخلي حتى تتـوفر لديـه القناعـة بمـا يلـي               

  ):63،ص1القانونيين

  .ه من برامج المراجعة كاف ألغراضهن نطاق العمل وما يرتبط بإ .1
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شراف عليـه   ، وأن عمل المساعدين قد تم اإل      إن العمل قد جرى تخطيطه بشكل سليم       .2

  .ومراجعته وتوثيقه بصورة سليمة

ل للنتائج التـي    ن القرائن الكافية والمناسبة قد تم تجميعها من أجل توفير أساس معقو           إ .3

  .إليهاتم التوصل 

، وأن أية تقـارير     بحسب مقتضى الحال   كانت مناسبة    إليهان النتائج التي تم التوصل      إ .4

  .مل المنجز، كانت متطابقة مع الععدادهاإتم 

ات المراجـع   إجراءظهرتها  أالحل السليم ألية استثناءات أو أمور غير عادية كانت قد            .5

 العمل المحدد الذي قام     خارجي أن يوثق نتائجه بشأن    ويجب على المراجع ال   . الداخلي

  .بمراجعته

الـداخلي الـذي     أن يقوم أيضا بفحص عمل المراجع        ،يجب على المراجع الخارجي    .6

وتعتمد طبيعة وتوقيت ونطاق فحوصاته علـى حكـم المراجـع           . ينوي االستفادة منه  

اتـه  تقويم وبنتائج   ،ككل بالنسبة ألهمية مجال العمل المتعلق بالقوائم المالية         ،الخارجي

وقد تشتمل فحوصاته على    . ، ولعمل المراجعة الداخلية المحدد    لمهمة المراجعة الداخلية  

 مشابهة  أخرى، وفحص لبنود    ، من قبل المراجع الداخلي    فحص بنود تم فحصها بالفعل    

  .ات المراجع الداخليجراءومالحظة إل

ولية التي قامت بها اللجنـة الدوليـة لمهنـة           التصنيف والتبويب لمعايير المراجعة الد     إعادةوبعد  

" )610(المعيار الدولي للمراجعة رقـم      "، يحمل اسم ورقم     )10( رقم   رشادالمراجعة أصبح  دليل اإل    

أن ه الباحث هو آالذي رواألمر الجدير ذكره . فادة من عمل المراجعين الداخليين والذي يتعلق باالست  

كما حدث في المعيار األمريكي رقم       ا أية تعديالت ذات أهمية    عملية التبويب والتغيير لم يترتب عليه     

  .)610(ة لعرض المعيار الدولي رقم  لذلك فال حاج. )9(
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 عمل المراجعين الداخليين ، سـواء مـا ورد   تقويمويالحظ مما سبق أن االعتبارات الخاصة ب      

 جميعها  610ي رقم   معيار المراجعة الدول  في   أو   65منها في المعيار األمريكي للمراجعة رقم       

الموضـوعية،   عمل المراجعين الداخليين ، وهي       تقويم في   ةة الثالث تدور حول العوامل الرئيس   

 وقد أرجعـت هـذه      .مؤدى بواسطة المراجعين الداخليين   ، وفعالية وجودة العمل ال    والكفاءة

 إلـى  ،    جزئياً بها كلياً أو  المعايير عملية األخذ في هذه االعتبارات وأهميتها النسبية ، واألخذ           

 كذلك فإن تحديد المستوى القـوي أو المـستوى          . والتقدير الشخصي للمراجع الخارجي    الرأي

اجع يقرره في ضوء الظروف     الضعيف للمراجعة الداخلية سوف يخضع للتقدير الشخصي للمر       

 مـن حيـث    ،األمر الذي يعزز القول بصعوبة بناء تصور موحد لهذه االعتبـارات          . المحيطة

ية بشكل موحد عند    ، وترتيب األول  جعين الخارجيين لنسبية لهذه العوامل بالنسبة للمرا    األهمية ا 

لـذلك فـإن جميـع      .  ، أو تحديد مستوى قوة المراجعة الداخلية وضـعفها        جميع المراجعين 

 المراجعة الداخليـة ، تـضمنت       أعمالالدراسات التي تتعلق باعتماد المراجع الخارجي على        

، وانكبت على دراسة األهمية النـسبية لهـذه         ةر واالعتبارات الثالث  بشكل أساسي هذه المعايي   

خر ما هو ترتيب هذه العوامـل       بة للمراجعين الخارجيين ، بمعنى آ     العوامل واالعتبارات بالنس  

  المراجعة الداخليـة؟   أعمالهم لوظيفة و  تقويممن حيث األولية عند المراجعين الخارجيين في        

 هـذه   إلـى  تظهر التفاوت واالختالف فـي النظـرة         ،مسوحوكانت نتيجة هذه الدراسات وال    

  .االعتبارات وأهميتها لدى المراجعين الخارجيين 

 هذ الجدل واالختالف في الفكر المحاسبي الـذي  إلى) Al-Twaijry, et al 2004(فقد أشار 

  عمـل المـراجعين    تقويم فيما يتعلق ب   ،نشأ بعد صدور هذه المعايير واالعتبارات الواردة فيها       

  :ا في الواليات المتحدة األمريكيةراء الواردة فيهختالفات واآلالداخليين ، وقام بتلخيص هذه ال
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، حيث أكد أن جودة وفعالية العمل المؤدى        ) Brown,1983(ليه   الذي توصل إ   الرأي •

 في اتخاذ المراجع    في فترات سابقة، هو العامل الرئيس     بواسطة المراجعين الداخليين    

ضـوعية   ثم يلي ذلـك المو     ،العتماد على عمل المراجعين الداخليين    الخارجي لقرار ا  

 . خر هذه العوامل في األهمية هي الكفاءة المهنية ، وآ)باالستقاللية(معبرا عنها 

 أعمـال  تقـويم  أن أهم العوامل المؤثرة فـي        إلى) Schneider,1984(كما توصل    •

بواسـطة المـراجعين     هو عامل جودة وفعالية العمل المـؤدى         ،المراجعة الخارجية 

 حيـث جعـل     ،خـرين مع براون في ترتيب العاملين اآل     ذلك  الداخليين ، واختلف في     

خـر   قـام ببحـث آ     1985وفي العـام    . وعية  الكفاءة المهنية أكثر أهمية من الموض     

 ومن ثـم تـأتي   ، أن العمل المؤدى والكفاءة المهنية يتساويان في األهمية  إلىوتوصل  

االعتماد على عمل المراجعة الداخلية ، وقد توصل لذات         الموضوعية في تحديد مدى     

، ولكنه اعتبر أن الموضوعية ليس لها أي أهمية تذكر          )Margheim,1986(النتيجة    

 .في اتخاذ قرار االعتماد على عمل المراجعة الداخلية

 أن الكفاءة المهنيـة هـي أكثـر         إلى) Messier&Schneider,1988 (وقد توصل  •

 .ليها الموضوعية ويتبعها في األهمية بعد ذلك جودة العمل المؤدى ت و،العوامل أهمية

 أن الموضوعية وجودة العمـل المـؤدى أكثـر          إلىفقد توصل   ) 1983،الخالق(أما   •

 .العوامل أهمية في التأثير على قرار االعتماد على عمل المراجعة الداخلية 

ة مـع بعـضهما      أن تفاعل الموضوعية والكفاء    إلى) Maletta,1983( توصلت   وقد •

 . المراجعة الداخلية أعماليمثالن أهم العوامل في التأثير في قرار االعتماد على 
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 إذا أن درجة أهمية العمل المؤدى تنخفض        إلى) Krishnamoorthy,1994(توصل  و •

 كانت النظرة ايجابية فإن درجة      إذا الموضوعية والكفاءة سلبية ، أما       إلىكانت النظرة   

  .أهمية العمل ترتفع 

 ،ومن خالل تلخيص النتائج الواردة في الدراسات السابقة في الفصل األول من هـذا البحـث               

 عند  ،والتي تتعلق باالعتبارات والعوامل التي يجب على المراجع الخارجي أخذها في االعتبار           

  :، نجد أنمل المراجعين الداخليينه لعتقويم

 في الدراسات السابقة ال     إليهام التوصل    أن جميع النتائج التي ت     إلىقد توصل   ) 1993متولي، (

 وأن تفاعل العوامل الثالثة مع بعضها تـؤثر فـي قـرار             ،يمكن تعميمها على جميع الحاالت    

 )1994مصطفى،  (فيما توصل   .  المراجع الخارجي في اعتماده على عمل المراجعة الداخلية         

هـي   ،في مـصر  جيين  أكثر العوامل أهمية من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخار         أن   إلى

، يليهما في األهمية العمل المؤدى بواسطة المـراجعين ،          المقدرة المهنية   الكفاءة معبرا عنها ب   

 Al-Twaijry,et( أما . نطاق الوظيفةو ،الوضع التنظيمي الموضوعية معبرا عنها بأتي ثم ت

al 2004 ( عربيـة  راء مراجعي الحسابات فـي المملكـة ال  آفقد توصلوا من خالل استطالع

السعودية من أن الموضوعية والكفاءة معا تؤثران في قرار المراجـع فـي االعتمـاد علـى                 

  .المراجعة الداخلية

 والـذي وضـح     610 للمعيار الدولي للمراجعة رقم      وفقاًوفيما يتعلق بالدراسات التي أجريت      

لخـارجيين  لمراجعين ا ا عمل   تقويماالعتبارات واألسس الواجب أخذها في االعتبار في عملية         

 فقـد الوضع التنظيمي ، والكفاءة المهنية ، ونطاق العمل ،والعناية المهنية الواجبـة،             : وهي  

راء المراجعين الخارجيين فـي األردن      استطالع آ من خالل   ) 2005الذنيبات و شناق،  (توصل  

معيار الوضع التنظيمي هو األهم من بين األسس التي حددها معيار المراجعة الـدولي               أن   إلى
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  أن المراجعين الخارجيين ، يعتبرون عاملي)Hasnah, et al 2004(وقد استنتج  . 610رقم 

الكفاءة الفنية ونطاق الوظيفة المعياران األكثر أهمية بالنسبة للمراجعين الخارجيين في ماليزيا            

  .610حسب المعيار الدولي للمراجعة رقم ب في اعتمادعم على عمل المراجعين الداخليين

  

حث يرى من خالل استعراض ما سبق حول أهميـة العوامـل واالعتبـارات الواجـب                والبا

 )65( عمل المراجعين الداخليين ، والواردة في المعيار األمريكـي رقـم             تقويممراعاتها عند   

راء آ مـدى االخـتالف والتبـاين فـي           إنه يظهر جلياً   )610(والمعيار الدولي للمراجعة رقم     

حول مدى أهمية هذه االعتبارات والعوامل ، بل وأكثر من ذلك           مراجعي الحسابات الخارجيين    

، ونجـد أيـضا أن       لها تأثير وغيرها ال يوجد     ،عوامل هي المؤثرة  أن بعض ال  هناك من اعتبر    

) 1993متـولي، ( وقد أرجـع     .ن قد اختلفت نتائجها   الدراسات التي أجراها نفس الباحثي    بعض  

 األسـاليب  سببين أساسيين وهما ، اخـتالف   لىإاالختالفات والتعارضات في نتائج البحوث ،       

حصائية المستخدمة في التحليل، أو اختالف المفاهيم المستخدمة عند كـل مـن البـاحثين               اإل

وقد قـدم بعـض     .   المشاركة في البحث من مراجعين داخليين وخارجيين       خرىواألطراف األ 

  : ما يلي وهي كما، ين عمل المراجعين الداخليتقويمد خذها في االعتبار عنات ألرشاداإل

جـال ونطـاق     المراجع الخارجي أوال بقراءة تقارير المراجع الداخلي ، ليتبين منها م           قيام .1

ثم يقوم بعد ذلك بدراسـة توزيـع المـوارد          . عمل المراجعة الداخلية، ونتائجها وتوصياتها    

ناسب هذا  ، ومدى ت  الجهد على مجاالت العمل المختلفة    ، والوقت و  المتاحة للمراجعة الداخلية  

 الخـارجي وأخيرا يستخدم المراجع    .  المخاطرة في كل من هذه المجاالت      التوزيع مع درجة  

 العمل مع   ، المكتسبة من خبرته من    شركة ونظام الرقابة الداخلية بها    معرفته بظروف عمل ال   
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، ومدى تأثيره    مالءمة عمل المراجعين الداخليين    ، للحكم على مدى   الشركة في سنوات سابقة   

 .ات المراجعة الخارجية الواجب القيام بهاإجراءعة وتوقيت ومدى  طبيفي

ن عمـل المـراجعين     ، أ ات الـسابقة  جراء، بعد القيام باإل   ما قرر المراجع الخارجي    إذاو .2

ءة وموضوعية المراجعين   جب عليه دراسة كفا   و ،، أو يمكن االعتماد عليه    الخارجيين مالئم 

  وحـدا منخفـضاً    ،المراجع الداخلي حدا مرتفعاً    أن يضع    ،ويقترح في هذا الصدد   . الداخليين

،  الحـد األعلـى    إلى لكل عامل    تقويموكلما ارتفعت درجة ال    .تقويملكل من هذين العاملين لل    

 إلى تقويم انخفضت درجة ال   إذا، أما   ماد على عمل المراجعين الداخليين    ارتفعت درجة االعت  

،  كانت النتيجة بين الحدين    إذاو. داخلية، فقد يقرر عدم االعتماد على المراجعة ال       الحد األدنى 

فيترك القرار للتقدير والحكم الشخصي للمراجع، يقرره في ضوء الظروف المحيطة وخبرته            

 .العملية في هذا المجال

يقترح أن تكون معايير الكفاءة العالية أو الحد المرتفع للكفاءة هي وجود سياسـة لتعيـين                 .3

ت العليا في المحاسبة والمراجعـة، وتحديـد دقيـق          المراجعين الداخليين من حملة المؤهال    

شراف ومراقبة جودة العمل ، ووجـود       جبات الوظيفة ووجود نظام دقيق لإل     لمسئوليات ووا 

، منخفضة، أو الحد األدنى للكفاءة    أما معايير الكفاءة ال   . برنامج جيد للتعليم والتدريب المستمر    

، وعدم وجود توصيف دقيق      ومهنياً  علمياً فهي السماح بتعيين مراجعين داخليين غير مؤهلين      

، ويتم فحص جودة العمل بواسطة المشرفين على أساس عينـات           ة الداخلية لوظيفة المراجع 

 .وعدم وجود برنامج للتعليم والتدريب المستمر أو ضعف البرنامج إن وجد. فقط

تبعية من   هي   ،، أو الحد المرتفع لالستقالل    ن تكون معايير الموضوعية العالية    كما يقترح أ   .4

 ، وأن يسهل على     دارةاإل مجلس   إلى، أو    لجنة المراجعة  إلىمدير المراجعة الداخلية مباشرة     

حـصوله علـى موافقـة المـديرين        يوجب  ط  دون قيد أو شر   المراجع الداخلي القيام بعمله     
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ضـحة  سياسة وا اتباعه  وكذلك  . عليه االتصال مع المراجع الخارجي    التنفيذيين ، وأن يسهل     

أمـا  . ، واألخذ بتوصيات المراجع الداخلي بـسهولة وتنفيـذها        ه يقوم بعمله بحيدة تامة    تجعل

 أو  ، المدير المـالي   إلى المراجع الداخلي تقاريره     تقديممعايير الموضوعية المنخفضة ، فهي      

 المراجعـة ، أو     أعمالأن يشترط حصوله على موافقة مديري االدارات التنفيذية قبل القيام ب          

 . على التوصيات قبل تنفيذهاموافقة هؤالء

تقـدير  يقتـرح    فإنه ،خرى الكفاءة والموضوعية مختلفة عن األ     تقويمكانت نتيجة   ما   إذاو .5

نه إ، حيث   همية النسبية لعامل الموضوعية   يم األ ، وتقد ية النسبية لكل من هذين العاملين     األهم

 ،غير موضـوعيين  ن  الداخلييون   كان المراجعو  إذا ، المراجعة أعمالال يمكن االعتماد على     

، فقـد يقـرر    ارتفعت درجة الموضـوعية إذاأما . م كفاءة عالية ، فال جدوى من ذلك      ولديه

المراجع الخارجي االعتماد على عمل المراجعين الداخليين عل الرغم من انخفاض درجـة             

 . اال تقل عن الحد األدنى للكفاءةكفاءتهم المهنية بشرط

 تقـويم العتماد على عمل المراجعين الداخليين بعـد         ا إمكان قرر المراجع الخارجي     إذاو .6

 سابقة لهـم حتـى      أعمال مستوى جودة    تقويم البد من    فإنه ،مستوى كفاءاتهم وموضوعيتهم  

ويقتـرح فـي هـذا      . ليه في ذلك االعتمـاد ومجاالتـه      إيقرر المدى الذي يمكن الوصول      

 كـل مجـال مـن        السابقة في  عمال بعض األ  تقويمن يقوم المراجع الخارجي ب    أالخصوص  

ن أ يـضاً أكما يقتـرح    .  يكون له عالقة بالقوائم المالية     ، قد مجاالت عمل المراجعة الداخلية   

 بواسـطة   ة المـؤدا  عمـال دنى لمستوى جـودة األ    أعلى وأ يضع المراجع الخارجي حدين     

ويقتـرح أن   . عمـال ن يقرر درجة االعتماد على هذه األ      أالمراجعين الداخليين حتى يمكن     

داء و ومراقبـة األ ، عمـال  الجودة العالية للعمل المؤدى هي التخطيط الجيد لأل    تكون معايير 

التوصيات و،  إليهاسالمة النتائج التي تم التوصل      و،  عمالالتوثيق الجيد لأل  وشراف عليه،   اإل
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أمـا معـايير الجـودة      . في التقارير، وفحص جودة العمل المؤدى بقسم المراجعة الداخلية        

 فتتمثل في عدم وجود خطة وبرامج مراجعة كافية ، وعدم كفايـة             المنخفضة للعمل المؤدى  

كلما و.  غير الكافي وعدم وجود برنامج لفحص الجودة       واإلشرافأوراق العمل في التوثيق     

 في مجاالت معينـة زادت      ، مستوى جودة العمل المؤدى بواسطة المراجعين الداخليين       ارتفع

والعكس في حالة انخفاض مـستوى جـودة        درجة االعتماد على عملهم في هذه المجاالت،        

 .العمل المؤدى

اته لكل عامل مـن العوامـل       تقويم شامل لنتائج    تقويميقوم المراجع الخارجي في النهاية ب      .7

 ويقرر درجة االعتماد المناسبة على المراجعين الداخليين في ضوء ما توصل اليـه              ،السابقة

وبهـذا  .بقة في اتخاذ مثل هذه القرارات      والظروف المحيطة، والخبرة المهنية السا     ،من نتائج 

 أن عدم االستفادة من عمل المـراجعين   ،جيداًأن يدرك    المراجع الخارجي     على الصدد يجب 

هـدار  إ إلى و ، ارتفاع تكاليف المراجعة   إلى سوف يؤدي حتما     ،الداخليين بدون مبرر معقول   

أن يدرك  و يجب   .  المتاحة مكاناتة من الموارد واإل    والجهد نتيجة عدم االستفادة الذكي     الوقت

أن المغاالة في درجة االعتماد على عمـل المراجعـة الداخليـة            المراجع الخارجي كذلك ،   

حـالل  إ إلـى  ارتفاع كبير في درجة المخاطرة في المراجعة الخارجيـة ، أو             إلىسيؤدي  

، وهو ماال تسمح بـه المعـايير المهنيـة فـي            محل المراجعة الخارجية  المراجعة الداخلية   

 .مراجعة ال

  

صعوبة بناء نمـوذج يـستند فيـه علـى هـذه العوامـل            ونستخلص مما سبق كله نتيجة مفادها       

  :ين هما، ويرجع ذلك لسببين رئيس وظيفة وعمل المراجعين الداخليينتقويمواالعتبارات في عملية 

 المحافظة علـى موضـوعية أو اسـتقاللية    إلىتدعو  التي   ،التوجهات على الرغم من     هنأ .1

 إلى فال يمكن لهذه االستقاللية أن تصل        ، أو وظيفة المراجعة الداخلية    ،عين الداخليين المراج
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 عدم األخـذ    إلى وهذا األمر أدى بشكل أساسي       .استقاللية وموضوعية المراجع الخارجي   

عند بعـض المـراجعين     )الوضع التنظيمي ونطاق العمل   (في االعتبار عامل الموضوعية     

، أو أن أهمية هذا العامـل منخفـضة       . لدراسات السابقة   حسب ما ورد في ا    ب ،الخارجيين

 .خرىمقارنة بالعوامل واالعتبارات األ

 منـشأة التباين نطاق وأهداف المراجعة الداخلية بشكل كبير ، بناء على حجـم وهيكليـة                .2

 ،610 والـدولي رقـم      65األمريكي رقم   وهذا ما أشار إليه المعياران      .ومتطلبات إدارتها 

  .تقويممن الصعب وجود نموذج واحد لعملية الاألمر الذي يجعل 

 عمـل ووظيفـة المراجعـة    تقـويم لعملية مرن  من يريد القيام ببناء نموذج هالباحث أنيرى لذلك  

  :العوامل التالية مراعاة عليه الداخلية 

  .منشأةالحسب حالة بأن يأخذ النموذج في االعتبار تباين نطاق وأهداف المراجعة الداخلية  .1

 النموذج تفاعل جميع العوامل واالعتبارات التي تؤثر في قرار االعتماد علـى             أن يتضمن  .2

ويتم ذلك مـن خـالل دراسـة األسـباب          . عمل المراجعين الداخليين مع بعضها البعض     

همية هذه العوامل واالعتبـارات بالنـسبة للمـراجعين         أالتفصيلية التي تؤثر في اختالف      

 .الخارجيين 
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אא 
אאאאאאאאא 

 

  مقدمة 3-3-1

بعد أحداث الغش والفساد المالي التي وقعت في الواليات المتحدة األمريكية مثل انهيار             

 القيمة  ضافةن لديهم الفرصة الكبيرة إل     انرون وورلد كوم ، أصبح المراجعون الداخلييو       شركة

 ثقة المستثمرين فـي الـشركات مـن جديـد ،            إعادةلشركاتهم حيث أصبح يقع على عاتقهم       

تحـسين  ب الداخليين   تكون بقيام المراجعين   الثقة   إعادةللمساعدة على تسريع    ة  الرئيسخطوة  وال

المـراجعين  مـع   والتعـاون   تنسيق جهودهم   وذلك من خالل     ،المراجعة الداخلية تأثير وكفاءة   

 فرص ممتازة للمـراجعين  )Sarbanes Oxley Act(وقد قدم القانون األمريكي  .الخارجيين

 قانونهذا ال  حيث أوجب    ،، لتعزيز جهود التنسيق والتعاون مع المراجعين الخارجيين       الداخليين

دقـة   يـة حـول   التأكيد اتالمزيد من المعلومات وزيادة اإلختبار    عن   فصاحاإلالشركات  على  

بـين المـراجعين     والتعـاون   ، خالل التنـسيق  ويمكن تحقيق ذلك من     . المعلومات المنشورة 

بالمعلومـات الـصادرة عـن      حملـة األسـهم     ثقـة   لتحـسين   وذلك   ،الداخليين والخارجيين 

 المراجعـة الداخليـة     إدارةوقد رأى البعض أن العالقة بـين        . )p13،2004،Wood(الشركات

ــد       ــرة بع ــة كبي ــسنت بدرج ــد تح ــارجي ، ق ــع الخ ــداروالمراج ــذا إص  ه

  .)550،ص2005/2006نصر،شحاته،(القانون
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 :لتنسيق بين المراجع الداخلي والخارجي في ضوء المعايير الدولية للمراجعةا 3-3-2

، على أنه في حالة عدم تقرير المراجـع          صراحة 65ر المعيار األمريكي رقم     لقد أشا 

الخارجي االعتماد على عمل المراجعين الداخليين ، يمكنهم طلب المساعدة مـن المـراجعين              

ي  بالمراجع الخارجي ، مثل مساعدة المراجع الخـارج         الخاصة عمال في بعض األ   ،الداخليين

 ويتعامل بشكل يومي مع نظام الرقابة       منشأةال، ألنه يعمل داخل     في تفهم نظام الرقابة الداخلية    

، أو يمكن أن يطلب المراجع الخارجي من المراجع         لمام كامل بالنظام  إالداخلية ، فيصبح لديه     

ولكـن دون تحملـه أيـة       .  او االختبارات الجوهريـة     الرقابة الداخلي القيام ببعض اختبارات   

 في القوائم المالية ، والمسئولية تظل على عاتق المراجع الخارجي           الرأي إبداءمسؤولية حول   

 .)SAS.No65(كاملة 

ـ  قرر المراجع الخارجي االعتماد على عمل المراجعين الداخليين بعـد            إذاأما   ه لعمـل   تقويم

 على توثيق االتصال    610قد نص المعيار الدولي للمراجعة رقم       ووظيفة المراجعة الداخلية ، ف    

لمؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة، ومناقشتها في       بدراسة الخطة ا   ،والتنسيق مع المراجع الداخلي   

 ، المراجعة الداخلية  أعمال، ومن المفضل أن يتم االتفاق مسبقاً على توقيت          أبكر مرحلة ممكنة  

، والطرق المقترحة الختيار العينات    وحجم االختبارات    ، الداخلية ومدى تغطية عملية المراجعة   

 أن فعاليـة    إلىكما أشار المعيار    . عداد التقارير جعة وإ ات المرا إجراءوتوثيق العمل المنجز و   

رجي في مراحـل     عقدت االجتماعات بين المراجع الداخلي والمراجع الخا       إذا،  التنسيق تزداد 

قـة  حاطته بتقارير المراجعـة ذات العال      إ إلىمراجع الخارجي   ، ويحتاج ال  مختلفة خالل الفترة  

، لفت انتباه المراجع الـداخلي يبالغه باستمرار بأي أمر مهم   وأن يتم إ   ووضعها تحت تصرفه،  

ي العادة يقوم المراجع الخـارجي       ف فإنه، و بالمثل     قد يؤثر في عمل المراجع الخارجي      والذي

  .ة قد تؤثر على التدقيق الداخليهمعالم المراجع الداخلي بأية أمور مبإ
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علـى  ) IIA(كما أكدت معايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المـراجعين الـداخليين           

التنسيق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، نص معيار إدارة أنشطة المراجعة الداخلية            

باالتـصال والتنـسيق مـع      قيام مسئول المراجعة الداخلية     " أول معيار في معايير األداء على     

األطراف الداخلية والخارجية، التي تقوم بتزويد المنشأة بالخدمات التأكيدية واالستشارية منعـاً            

والمقصود بالخدمات التأكيدية هي خدمات     . )IIA,2004("لإلزدواجية في العمل وضياع الجهود    

  .المراجعة الخارجية
  

 :الخارجيراجع الم الداخلي وهود التعاون بين المراجعتعزيز ج 3-3-2

 بين المـراجعين الـداخليين      أن تعزيز جهود التنسيق والتعاون     )Wood،2004(لقد أكد   

 خطـوات هامـة      المراجعين الداخليين باتخاذ سبع    والخارجيين ، يمكن أين يتم من خالل قيام       

  :وهي

ن نطاق عمل المراجعين  مأكبر إن نطاق عمل المراجعين الداخليين     :أخذ زمام المبـادرة    .1

ن أهـداف   إ مـن حيـث      : وقد وضح معهد المراجعين الداخليين هذا الفرق         .خارجيينال

 يجب  ، فأهداف المراجعة الداخلية   داف المراجعة الخارجية  المراجعة الداخلية تختلف عن أه    

، ألن المراجعين الداخليين يلتقي اهتمامهم بأهداف الـشركة         أن تتثماثل مع أهداف الشركة    

على  يعمل الداخلي يجب أن     ، فالمراجع فقط لمعايير المحاسبية هدف االمتثال ل   وليس   ،ككل

 فقـد أشـارت     أخـرى ومن ناحية   .  الخارجي المراجعالشركة أكثر من    نشاطات  تحسين  

 التنـسيق   تعزيـز  يوجد لديهم توجه نحو    ال   المراجعين الداخليين بأن   البحوث والدراسات 

لتالي يفقد المراجعون الـداخليين     ، وبا نيخارجيهو موجود عند المراجعين ال      كما ،والتعاون

لعكس هذا  تحتاج  مراجعة الداخلية   الوظيفة  لذلك ف . تهمآ القيمة لمنش  ضافة، إل أخرىفرصة  
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ـ  .  الخـارجي  المراجع مع   التنسيق والتعاون تتحمل مسؤولية   أن  اإلتجاه و  لجنـة  ليمكن  ف

فـي قـسم    معينبتعيين شخص والتعاون مع المراجع الخارجي تنسيق الالتدقيق أن تشجع   

.  الخـارجي  المراجـع عن تنـسيق الجهـود مـع        فقط    يكون مسؤوالً  ة الداخلي المراجعة

سيساعد على تركيز جهود الشركة ويتأكّد بأن الشركة        محدد   فرد   فيتخصيص المسؤولية   ف

، ستكون لجنة    لذلك ضافةباإل.  مع المراجع الخارجي      جهود تنسيقه  لتعزيزتواصل العمل   

 وإن  . والتعاون هذه   التقدم في جهود التنسيق    مراقبةة على متابعة و   بسهولو قادرة   المراجعة

ولـو  لتنسيق حتى   لتعاون وا  سلطة لفحص طرق مختلفة ل     لديهيجب أن يكون    هذا الشخص   

  لـذلك  ضـافة باإل . من هذا التعيين   منافع ظاهرة أنه ال توجد    توحي ب  النظرة األولى    كانت

مـا  و،  عمـال  األ إلىفية لتحويل األفكار    كاال والمواردوقت  هذا الشخص ال  يجب أن يعطي    

إقتـراح  لجنـة التـدقيق     قد تتطلب   و. عملية التنسيق ستتوقف  و ،اًسيصبح محبط عدا ذلك   

 تـسير  جهود التنسيق    للتأكد من أن   ،مسؤول عن التنسيق  الاألفكار والتعليقات مباشرة من     

، راجع الخارجي    مع الم  مستويات التنسيق وتعزيز  شركات تحسين   ال ما أرادت  إذاف. لألمام

فالمراجعون الـداخليون   . الخطوة األولى تبادر التخاذ   مراجعة الداخلية يجب أن     الوظيفة  ف

 داخل الشركة الذي يمكنه من اتخاذ زمام المبـادرة لتعزيـز            ء الحيوي والرئيس  هم الجز 

 .العالقات مع المراجعين الخارجيين

خارجيون من اإلعتمـاد علـى      ال نالمراجعولكي يتمكّن    :تعلم معايير المراجعة المهنية      .2

التي تـصدر عـن      المعايير الداخليين، يجب أن يطابق      المراجعين من قبل    المؤدىالعمل  

المجامع والمعاهد المهنية مثل االتحاد الدولي للمحاسبين ومعهـد المحاسـبين القـانونيين             

، )اخليينمـراجعين الـد   العمل المؤدى من قبل ال     ، الكفاءة المهنية،  الموضوعية(ريكي  األم

 حتى يـستطيعوا    ،فيجب أن يتعرف ويتعلم المراجعون الداخليين هذه األسس واالعتبارات        
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 وهذا يتطلب تعلم معايير المراجعة الخارجية والداخلية ، وتقوم لجنة المراجعـة             ،تحقيقها

باإلشراف على ذلك مما يمنع االزدواجية في اختبارها ويساعد المراجع الخارجي علـى             

 . ها االعتماد علي

، أساسـاً تبـدأ   جهود التنسيق قبل أن     تحطم  المتعلّقة بالشركات   إن المزاعم    :تبديد المزاعم  .3

ال  موظّفي المراجعة الداخلية     أنفكرة   هي   ،وأشد هذه المزاعم ضررا على جهود التنسيق      

شـارت  أحيث  .  الخارجيين المراجعين للتنسيق مع    الموارد الالزمة  عندهم الوقت أو     يوجد

أن المراجعين الداخليين ال يملكون الوقت الكافي في نهايـة الـسنة            ات إلى   بعض الدراس 

اخلية ال تملـك المـوارد      ، وأن المراجعة الد   يم المساعدة للمراجعين الخارجيين   المالية لتقد 

ارجي فـي عمليـة      التي يمكن أن يعتمد عليها المراجع الخ       عمالتمام األ الالزمة ألداء وإ  

 .المراجعة الخارجية

وتعزيـز  تحـسين    المراجعة الداخلية مسئولة عن      إدارةإذا ما تقرر أن      :ن القمة   البدء م  .4

 لهـذا   حتاج لتجنيد الحلفاء  ي ذلكف،  تهامزاعم تدور حول منشآ    أي   ديبدتووالتعاون  التنسيق  

يجب أن تدخل   التي   فهي   ،، وهذا التحالف يكون مع طرف قوي مثل لجنة المراجعة         األمر

تى يأخذ هذا األمر على محمـل       عاون مع المراجع الخارجي ح    في عملية دعم التنسيق والت    

علم أعضاء اللجنة بالمنافع المحتملة الناتجة      على وظيفة المراجعة الداخلية أن تُ     فلذلك  . الجد

علية  وكذلك يزيد من فا    ،لشركة، وأنه يزيد من كفاءة وفاعلية ا      عن عملية التنسيق والتعاون   

ر الغش والتالعب   تخفيض مخاط : المنافع المحتملة هي  وهذه  . وكفاءة المراجعين الداخليين  

 ذلك متابعة المراجـع     إلى ضافة، باإل منشأةالالتزام األفراد داخل    واألخطاء ومخاطر عدم    

الخارجي عن قرب لنقاط القصور وعدم الكفاءة الموجودة في الشركة واقتراح المعالجـة             
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 تخفـيض التكـاليف     إلـى ؤدي   ي اوهذ. والتحسين من خالل التنسيق مع المراجع الداخلي      

 .ويوفر العديد من الموزانات التي توضع لمواجهة تلك المشاكل 

قرر اسـتخدام اسـتراتيجية التنـسيق مـع المراجـع           ت ما   إذا  :اختيار األهداف المالئمة   .5

 تلتنـسيق عـادة ليـس    التي يمكن أن يحدث فيها ا     تمييز المناطق المحتملة     فإن   ،الخارجي

فيجـب علـى    . منهـا لبـدء   التي يجـب ا   د المناطق   يحدمن في ت   بل المشكلة تك   ،المشكلة

 أكبـر يمكن أن تقـدم      التيأن يركّزوا أوال على إستهداف المناطق       ن  ي الداخلي المراجعين

لمراجع الخارجي  ان  مكِّتوأكثر هذه المناطق منفعة هي تلك التي ال         . منشأةللالمنافع  وأكثر  

ات الرقابة على منـع     إجراء مثل   ،لداخليينقرار االعتماد على عمل المراجعين ا     اتخاذ  من  

 .ات الرقابة التي تختص بتكنولوجيا المعلوماتإجراءالغش والتالعب و

والتعـاون مـع المـراجعين       ما قرر المراجع الخارجي التنـسيق        إذا :زيادة االتصاالت    .6

، فيجب تعزيز االتصاالت معه ويكون ذلك مـن خـالل اللقـاءات المتكـررة               الداخليين

 ويكون ذلك االتصال في فترات مبكـرة مـن          . والبريد االلكتروني  ،ت الهاتفية واالتصاال

 . عداد القوائم المالية لتعزيز تلك الجهود وتحقيق أهداف التعاون والتنسيق إ

 أن المـراجعين الخـارجيين تختلـف        إلـى ت الدراسات    لقد أشار   :الحث على التدريب   .7

ـ  فهم يعتقدون    .ية المراجعة الخارجية  انطباعاتهم حول فهم المراجعين الداخليين لعمل      أنهم ب

لذلك يجب تغيير هذا    . جية أكثر من المراجعين الداخليين    يعرفون ويفهمون المراجعة الخار   

، ويكون ذلك من     أهداف التنسيق  ق، حتى تتحق  بل البدء بجهود التنسيق والتعاون    االنطباع ق 

 وبخاصة معايير   ،لداخلية المهنية خالل قيام المراجعين الداخليين بتطبيق معايير المراجعة ا       

كفـاءتهم مـن خـالل التـدريب        المراجعة الداخلية الدولية ، وتطوير وزيادة مهاراتهم و       

  .ات المراجعة الخارجية إجراء، وخاصة تلك التي تتعلق بطرق والمستمر
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يزة نحو تفعيـل    ، تقدم خطوة متم   )Wood,2004(والباحث يرى أن الخطوات السبع التي اقترحها        

عزيز جهود التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والمراجـع الخـارجي ، وتمثـل مجموعـة         وت

، ن خالل المجـامع والمعاهـد المهنيـة       من المقترحات الواجب البدء بتعميمها وتفعيلها م      متكاملة  

، ويمكن أن تكون تلك االقتراحات أساس ألي جهود تصب فـي             الداخليين خاصة معهد المراجعين  بو

عاون والتنسيق والتعاون بين المراجعين الداخلي والخارجي بما يحقق الهدف من المراجعة            مجال الت 

 زيادة وفعالية اسـتفادة المراجـع       أخرى، ومن جهة    ة من حيث كونها نشاط مضيف للقيمة      الداخلي

  .الخارجي من عمل المراجعين الداخليين في عملية المراجعة الخارجية 
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  تمهيد

فراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكـذلك       الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، وأ     يتناول هذا   

 أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الفـصل وصـفاً               

ـ    الباحث  ات التي قام بها       جراءلإل ، وأخيـرا المعالجـات     ة وتطبيقهـا  في تقنين أدوات الدراس

  .اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة 
  

  :منهجية الدراسة 4-1

والذي لمنهج الوصفي التحليلي ا جل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخداممن أ

حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة أيعرف بأنه طريقة في البحث تتناول 

س كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها والقيا

 أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويموتهدف هذه الدراسة إلى ، ويحللها 

دراسة تحليلية آلراء مراجعي  - )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم وفقاًالمراجعة الداخلية 

سوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من   و،غزةقطاع في الحسابات الخارجيين 

  :البيانات
  

  :البيانات األولية-1

 لدراسة بعض مفردات البحث وحصر تالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبياناوذلك ب

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج , وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات

  .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة 
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 :البيانات الثانوية-2

الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد قام  ولقد

 المراجعة الداخلية أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويم، والتي تتعلق بالدراسة

 أنها تسهم في إثراء الدراسة أخرى رأىمراجع و، )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم وفقاً

  .بشكل علمي
  

  :الدراسةوعينة مجتمع  4-2

 قطاع غزة، والمسجلين   فيالخارجيين   القانونيين الحسابات   مراجعييتمثل مجتمع الدراسة في     

، 31/03/2008 الحسابات القانونيين الفلسطينية حتـى تـاريخ         مدققي في سجل جمعية     رسمياً

علـى كـل   ) االسـتبانة (وقد تم توزيع أداة الدراسة     .مراجعاً قانونياً ) 59(عددهم  بلغ  ي والذين

ي منها، لجدية    استبانة، و بعد تفحص االستبانات لم يستثنى أ        50مراجع ومن ثم تم استرجاع      

 استبانة فقـط، والجـداول      50وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة       . االستجابة لها 

 فـي اختبـار     والتي سيتم استخدام البيانات الواردة فيها     التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة      

 وهـذه   الفرضية الرئيسية الثانية والتي تتعلق بالخصائص الشخـصية للمراجـع الخـارجي           

  :لخصائص كالتاليا
  

  :المؤهل العلمي •

، و "بكالوريوس" راسة مؤهلهم العلمي من عينة الد%84.0أن ) 2(يبين جدول رقم 

وهذه النسبة تبين أن هناك  . "ما جستير" من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 16.0

قصور لدى المراجعين الخارجيين في قطاع غزة في زيادة تحصيلهم العلمي في مجال 

  . اجعة والمحاسبة، واقتصروا فقط على درجة البكالوريوسالمر
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  )2(جدول رقم 

  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  

 النسبة المئوية التكرار  المؤهل العلمي

  0.0  0    دبلوم

  84.0  42  سبكالوريو

  16.0  8  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  50  المجموع

  

      :سمى الوظيفةم •

 %8.0، و "مراجع" مسماهم الوظيفيمن عينة الدراسة  %86.0 أن) 3(يبين جدول رقم

من عينة الدراسة مسماهم  %6.0، و "مدير مراجعة" من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي

  ".أخرىمسميات " الوظيفي 

  )3(جدول رقم 

  مسمى الوظيفةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
 النسبة المئوية التكرار  مسمى الوظيفة

  86.0  43  مراجع

  8.0  4  مدير مراجعة

  6.0  3  أخرى

  100.0  50  المجموع

  

  :سنوات الخبرة •

 5 من أقلات الخبرة لديهم من عينة الدراسة بلغت سنو%6.0أن ) 4(يبين جدول رقم 

 10 – سنوات 5ديهم من من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة ل %46.0سنوات، و 

 20 – سنة 11من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من % 44.0سنوات، و 

  . سنة20 من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم أكثر من 4.0%سنة، و 
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   )4(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
 النسبة المئوية تكرارال  سنوات الخبرة

  6.0  3   سنوات5 من أقل

  46.0  23   سنوات10- سنوات5

  44.0  22   سنة20 – سنة 11

  4.0  2   سنة20أكثر من 

  100.0  50  المجموع

  
 :الشهادات المهنية •

، و " ACPA" من عينة الدراسة يحملون شهادة مهنية % 56.0أن ) 5(يبين جدول رقم 

، وتعتبر نسبة المراجعين غير ملون أي شهادة مهنيةمن عينة الدراسة ال يح% 44.0

الحاصلين على شهادات مهنية نسبة كبيرة، ووجود مثل هذه النسبة يعتبر ذو معنى من 

حيث أن حملة الشهادات المهنية يحصلون على التأهيل المناسب والكافي في مجال 

لشهادات المهنية بمهنة المراجعة، في حين ال يمكن الجزم بإلمام المراجعين من غير حملة ا

المراجعة، أو بالتطورات التي تحدث فيها، مما يمكن أن يؤثر سلباً على جودة المراجعة 

  .الخارجية

   )5(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الشهادات المهنية

  
 النسبة المئوية التكرار  الشهادات المهنية

CPA 0  0.0  
ACPA 28  56.0  

CA 0  0.0  
CIA 0  0.0  

  44  22  ال يوجد

  100.0  50  المجموع
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  :أداة الدراسة

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .جل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتإعداد استبانة أولية من أ .1

 .عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات .2

 .حسب ما يراه المشرفباالستبانة بشكل أولي تعديل  .3

 والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح ،تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين .4

 . وتعديل وحذف ما يلزمرشادواإل

 .حسب ما يناسبب ها دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديلإجراء .5

 تقسيم  البيانات الالزمة للدراسة ، ولقد تمتوزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع .6

 :االستبانه إلى جزأين، كما يلي

  

المؤهل العلمي، : (بالمبحوثين، من حيث ويتناول البيانات الشخصية المتعلقة :الجزء األول

 ).مسمى الوظيفة، التخصص العلمي، سنوات الخبرة، الشهادات المهنية

 :ر كما يليقد اشتمل على خمسة محاوو:  الجزء الثاني

 الوضع التنظيمي لوظيفة تقويم يناقش قيام مراجع الحسابات الخارجي ب:المحور األول

 8، ويتكون من )610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،المراجعة الداخلية

  .فقرات

 نطاق وظيفة تقويم يناقش العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي ب:المحور الثاني

 9،  ويتكون من )610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،عة الداخليةالمراج

  .فقرات
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 الكفاءة المهنية للمراجعين تقويم يناقش قيام مراجع الحسابات الخارجي ب:المحور الثالث

  . فقرات9، ويتكون من )610(الداخليين وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

 العناية المهنية الواجبة في تقويم قيام مراجع الحسابات الخارجي بيناقش: المحور الرابع

، ويتكون من )610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ، المراجعة الداخليةأعمال

  . فقرات9

ات جراء يناقش قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق إل:المحور الخامس

 وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي ،المراجع الداخلي المراجعة الداخلية مع أعمالو

  . فقرات6، ويتكون من )610(رقم 
  

  : الخماسي كما يلي)ليكارت(إجابات الفقرات على مقياس وقد اعتمد الباحث 

غير موافق بشدة غير موافقمحايدموافقموافق بشدة التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

  :صدق وثبات االستبيان 4-3

  :ث بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليقام الباح

  .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : صدق فقرات االستبيان

 :صدق المحكمين .1

أعضاء من أعضاء ) 6( تألفت من ،عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين

 دارةمتخصصين في المحاسبة واإل، الجامعة اإلسالميةالهيئة التدريسية في كلية التجارة ب

 ما يلزم من حذف إجراء وقام ب، وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين،واإلحصاء
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 م إعداده، وبذلك خرج االستبيان في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج ت،وتعديل

  .ةصورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعيب
  

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان .2

 25 على عينة الدراسة البالغة ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان

  . مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له
  

ام مراجع الحسابات الخارجي قي (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول

 متطلبات معيار المراجعة الدولي وفق ، الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخليةتقويمب

  ):)610(رقم 

 والدرجـة    األول المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  6(جدول رقم   

) 0.05(لة عند مستوى داللـة      االكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة د         

 المحـسوبة   r، وكذلك قيمة    0.05 من   أقلن قيمة مستوى الداللة لكل مجال فرعي        حيث إ 

 0.05 الجدولية عند مـستوى داللـة        r من قيمة    أكبرلكل مجال فرعي من المحور األول       

 وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لمـا          ،0.396يوالتي تساو  23 ودرجة حرية 

   .قياسهوضعت ل
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   )6(جدول رقم 
 الوضع التنظيمي تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب(معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور األول

  والدرجة الكلية لفقراته)) 610(لوظيفة املراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
  

سل
سل
م

 

 لفقرةا

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
س
م

 

 0.000 0.913  .فحص الهيكل التنظيمي للتأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخلية 1

2 
 ، وأيـة محـددات   أخـرى التأكد من تحرر المراجع الداخلي من أية مسئوليات تنفيذية         

 0.000 0.940  . يمكن أن تؤثر على موضوعيتهدارةتضعها اإل

3 
 حرية اتصال المراجع الداخلي بالرئيس التنفيذي للشركة أو لجنة المراجعة أو            التأكد من 

 0.000 0.705  ) .الحوكمة( التحكم المؤسسيإدارةالمفوضين ب
 0.000 0.852  .التأكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي 4

5 
هـا  أعمالعة الداخلية النجاز     الشركة تقدم الدعم الكافي لدائرة المراج      إدارةالتأكد من أن    

 0.000 0.666 .بمهنية 

6 
فحص ومراجعة التقرير السنوي أو الدوري الذي يقدمه مدير المراجعة الداخلية، والذي            

 0.000 0.928  .يبين فيه توصياته إلى لجنة المراجعة ، أو أعلى سلطة إدارية في الشركة
 0.000 0.874  .جع الداخلي الشركة لتوصيات المراإدارةالتأكد من استجابة  7

8 
 المراجعة الداخلية بتحديد النشاطات التي سـوف يـتم مراجعتهـا            إدارةالتأكد من قيام    

 0.000 0.940  .والتعليمات المتعلقة بذلك باستقاللية تامة
  

 تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب( قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني

  :))610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،راجعة الداخليةنطاق وظيفة الم

 والدرجـة   ،الثـاني  المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  7(جدول رقم   

حيث ) 0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة              

 المحسوبة لكل مجـال     r، وكذلك قيمة    0.05 من   أقلمجال فرعي   ن قيمة مستوى الداللة لكل      إ

 23  ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r من قيمة    أكبرفرعي من المحور الثاني     

   . وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه،0.396يوالتي تساو
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   )7(جدول رقم 
 نطاق وظيفة تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب(ت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثاينمعامال

  والدرجة الكلية لفقراته)  )610(املراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
  

سل
سل
م

 

 الفقرة

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
س
م

 

 0.000 0.880  .نظمة الرقابة الداخلية  المراجع الداخلي ألتقويممراجعة  9

10 
التأكد من قيام المراجع الداخلي بمراجعة نظام الشركة للتأكد من انسجامه مع السياسات             

 0.011 0.501  .والخطط والتزام الموظفين بها 

11 
 المراجع الداخلي لوسائل حماية األصول وتحققـه مـن وجـود            تقويمفحص ومراجعة   
 0.000 0.812  .أصول الشركة 

 0.000 0.794  . المراجع الداخلي القتصادية وفعالية وكفاءة استخدام موارد الشركةتقويمفحص  12

13 
التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص التقارير والسجالت المالية والتشغيلية للتأكد من            

 0.000 0.812  .صحة وموثوقية المعلومات التي تحتويها 

14 
 كانـت   إذااجع الداخلي بفحص عمليات وبرامج الشركة لضمان ما         التأكد من قيام المر   

 0.000 0.738  .النتائج متسقة مع األهداف 

15 
فحص ومراجعة قيام المراجع الداخلي بمراجعة النشاطات التشغيلية المختلفة للـشركة           

 0.000 0.904  .من إنتاج وبيع وتسويق وتمويل 

16 
 تتضمن تحديد نقاط الـضعف والمـشاكل فـي          التأكد من أن تقارير المراجع الداخلي     
 0.000 0.854  .الشركة ، والتوصيات الالزمة لعالجها

17 
التأكد من وصول تقارير المراجعة الداخلية إلى الرئيس التنفيـذي للـشركة أو لجنـة               

 0.000 0.928  . التحكم المؤسسيإدارةالمراجعة أو المفوضين ب

  

 تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب (حور الثالثقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات الم

  :))610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين

الثالـث والدرجـة     المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  8(جدول رقم   

حيث ) 0.05( المبينة دالة عند مستوى داللة       الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط       

 المحسوبة لكل مجـال     r، وكذلك قيمة    0.05 من   أقلن قيمة مستوى الداللة لكل مجال فرعي        إ

 23  ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r من قيمة    أكبرفرعي من المحور الثاني     

  .قة لما وضعت لقياسه وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث  صاد،0.396يوالتي تساو
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   )8(جدول رقم 
 الكفاءة املهنية تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب(معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الثالث

  والدرجة الكلية لفقراته)) 610(للمراجعني الداخليني وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
  

سل
سل
م

 

 الفقرة

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
س
م

 

 0.000 0.936  .فحص الخلفية التعليمية للمراجع الداخلي 18
 0.000 0.936  .التأكد من تمتع المراجع الداخلي بخبرات في مجال المراجعة 19
 0.000 0.746  .التأكد من اإللمام الواسع للمراجع الداخلي بالمعايير المحاسبية 20
 0.002 0.597  .قدرة المراجع الداخلي على التعامل مع الحاسوبالتأكد من  21
 0.000 0.847  .التأكد من إلمام المراجع الداخلي بمواضيع االقتصاد والضرائب والمالية والقانون 22
 0.000 0.931  .فحص سياسات التوظيف التي تتبعها دائرة المراجعة الداخلية 23
 0.000 0.931  .ظفي المراجعة الداخليةفحص سياسات التدريب المستمر لمو  24
 0.000 0.893  . عمل موظفي المراجعة الداخليةتقويمفحص معايير   25
 0.000 0.834 .التأكد من تمتع المراجع الداخلي بالنزاهة واالستقامة عند قيامه بواجباته ومسئولياته   26
  

 تقويمالحسابات الخارجي بقيام مراجع  (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الرابع

 وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي ، المراجعة الداخليةأعمالالعناية المهنية الواجبة في 

  :))610(رقم 
  

الرابـع والدرجـة     المحوريبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات         )  9(جدول رقم   

حيث ) 0.05(ة دالة عند مستوى داللة      الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبين        

 مـن   أكبر المحسوبة لكل فقرة     r، وكذلك قيمة    0.05 من   أقلن قيمة مستوى الداللة لكل فقرة       إ

 وبذلك تعتبر   ،0.396يوالتي تساو  23  ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rقيمة  

   .فقرات المحور الرابع  صادقة لما وضعت لقياسه
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   )9(جدول رقم 
 العناية املهنية تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب(معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور الرابع

  والدرجة الكلية لفقراته)) 610( املراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم أعمالالواجبة يف 
  

سل
سل
م

 

اال الفقرة
ل 
ام
مع

اط
رتب

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
س
م

 

 0.000 0.975  .التأكد من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة الداخلية 27
 0.000 0.958  .التأكد من التزام المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة 28
 0.000 0.975  .ات المراجعة الداخلية إجراءات واضح يحدد مسئوليات وإجراءالتأكد من وجود دليل  29
 0.000 0.925  .التأكد من قيام المراجع الداخلي بالتخطيط الجيد لعملية المراجعة الداخلية 30

31 
التأكد من وجود إشراف كاف من قبل المراجع الداخلي على موظفيه أثناء قيامهم بعملية              

 0.000 0.935  .المراجعة
 0.000 0.935  .فحص ومراجعة برنامج المراجعة الداخلية 32
 0.000 0.958  .عينة من أوراق العمل التي يقوم المراجع الداخلي بإعدادهافحص  33

34 
مراجعة عينة من التقارير التي يعدها المراجع الداخلي عن نتائج عملية المراجعة ، عند              

 0.000 0.958  .نهاية كل عملية مراجعة 

35 
قبـل مـدير   التأكد من وجود رقابة مستمرة على عمل موظفي المراجعة الداخلية مـن     

 0.000 0.975  .المراجعة الداخلية
  

قيام مراجع الحسابات الخارجي (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس

 وفق متطلبات ، المراجعة الداخلية مع المراجع الداخليأعمالات وجراءبالتوقيت والتنسيق إل

  )):610(عيار المراجعة الدولي رقم م
  

الخامس والدرجـة    المحورعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات        يبين م )  10(جدول رقم   

حيث ) 0.05(الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة              

 المحسوبة لكل مجـال     r، وكذلك قيمة    0.05 من   أقلن قيمة مستوى الداللة لكل مجال فرعي        إ

 23  ودرجة حرية  0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r قيمة    من أكبرفرعي من المحور الثاني     

   . وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس  صادقة لما وضعت لقياسه،0.396يوالتي تساو
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   )10(جدول رقم 
والتنسيق قيام مراجع احلسابات اخلارجي بالتوقيت (معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور اخلامس

)) 610( متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم وفق املراجعة الداخلية مع املراجع الداخلي أعمالات وجراءإل
  والدرجة الكلية لفقراته

  

سل
سل
م

 

 الفقرة

اط
رتب
اال

ل 
ام
مع

ية 
نو
مع
 ال
ى
تو
س
م

 

 0.000 0.889  دراسة ومناقشة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة المالية في مرحلة مبكرة 36
 0.000 0.892  . المراجعة الداخلية أعمالاالتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين على توقيت  37

38 
االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين حول مدى تغطية عملية المراجعة الداخليـة ،             

ات إجراءوحجم االختبارات والطرق المقترحة الختيار العينات وتوثيق العمل المنجز و         
 0.000 0.865  .المراجعة واعداد التقارير

 0.000 0.907  .عقد اجتماعات مع المراجعين الداخليين في مراحل مختلفة خالل الفترة 39

40 
قيام المراجع الداخلي باالبالغ باستمرار عن أمر مهم لفت انتباهه قد يؤثر فـي عمـل                

 0.000 0.942  .المراجعة الخارجية

41 
اجع الداخلي باستمرار عن أية أمور مهمة قد تؤثر في عمل المراجعة            القيام باعالم المر  

 0.000 0.862  .الداخلية
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  الصدق البنائي لمحاور االستبانة

 بالدرجة الكليـة لفقـرات      ،يبين مدى ارتباط كل محور من محاور االستبانة       ) 11(جدول رقم   

ستبيان له عالقـة قويـة بهـدف        االستبانة، والذي يبين أن محتوى كل محور من محاور اال         

  ).0.05(الدراسة عند مستوى داللة 

   )11(جدول رقم 
  الصدق البنائي حملاور الدراسة

  

  عنوان المحور  المحور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  األول
 الوضع التنظيمي لوظيفـة     تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

ية وفق متطلبات معيار المراجعة الـدولي رقـم         المراجعة الداخل 
)610(  

0.960 0.000 

 نطاق وظيفـة المراجعـة      تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب      الثاني
  )610(الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

0.977 0.000 

 الكفاءة المهنية للمراجعين    تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب      الثالث
  )610(الداخليين وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

0.977 0.000 

  الرابع
 العناية المهنية الواجبة في     تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

 المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الـدولي         أعمال
  )610(رقم 

0.953 0.000 

  الخامس
ات جـراء وقيت والتنـسيق إل   قيام مراجع الحسابات الخارجي بالت    

 متطلبـات   وفـق  المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي       أعمالو
  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 

0.858 0.000 

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة    
  

  :Reliabilityثبات االستبانة 

نة االستطالعية نفسها بطـريقتين همـا طريقـة         وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العي      

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
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 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية              

يح معامالت االرتبـاط  باسـتخدام       الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصح         

حسب ب) Spearman-Brown Coefficient(معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

  : المعادلة  التالية

1= معامل الثبات   
2
ر+
ر

أن هنـاك   ) 12(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جـدول رقـم             

  .معامالت ثبات كبيرة نسبيا لفقرات االستبيان

  )12(ل رقم جدو
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  رالمحو
  عنوان المحور  

معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 المعنوية

  األول

 الوضـع   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخـارجي ب     
التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية وفـق متطلبـات        

  )610 (معيار المراجعة الدولي رقم
0.869 0.930 0.000 

  الثاني

 نطاق وظيفـة    تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    
المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيـار المراجعـة        

  )610(الدولي رقم 
0.8228 0.903 0.000 

  الثالث

 الكفاءة المهنية   تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    
 المراجعـة   للمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيار    

  )610(الدولي رقم 
0.882 0.937 0.000 

  الرابع

 العناية المهنية   تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    
 المراجعة الداخلية وفق متطلبـات      أعمالالواجبة في   

  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 
0.9966 0.998 0.000 

  الخامس

قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنـسيق       
 المراجعة الداخلية مـع المراجـع       أعمالات و جراءإل

 متطلبات معيار المراجعة الدولي رقـم       وفقالداخلي  
)610(  

0.9242 0.961 0.000 

 0.000 0.979 0.9585  مجيع الفقرات  

  0.361 تساوي 28 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   •

 وقد  ،كطريقة ثانية لقياس الثبات   ا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة،      خدم الباحث طريقة ألف   است

  .أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة) 13(يبين جدول رقم 

   )13(جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

  عنوان احملور  احملور
عدد 
 الفقرات

ل ألفا معام
 كرونباخ للثبات

 الوضع التنظيمـي لوظيفـة      تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب      األول
  )610(المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

8  0.9329 

 نطـاق وظيفـة المراجعـة       تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب      الثاني
  )610(الدولي رقم الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة 

9  0.9152 

 الكفاءة المهنيـة للمـراجعين      تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب      الثالث
  )610(الداخليين وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

9  0.9408 

  الرابع
 العناية المهنية الواجبـة فـي       تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم      المراجعة الداخلية وفق     أعمال
)610(  

9  0.9879 

  سالخام
ات جـراء قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيـت والتنـسيق إل        

 متطلبات معيار   وفق المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي       أعمالو
  )610(المراجعة الدولي رقم 

9  0.9409 

 0.9858 41  مجيع الفقرات  

  

  :المعالجات اإلحصائية 4-4

 وتـم اسـتخدام     ، اإلحصائي SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

  :االختبارات اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3
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 -1(وع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال سمرنوف لمعرفة ن-اختبار كولومجروف -4

Sample K-S(  

 One sample t testاختبار  -5

6- Independent samples t test 

 One Way ANOVAاختبار  -7
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  :)(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 5-1

توزيع الطبيعي أم ال وهو     لمعرفة هل البيانات تتبع ال     سمرنوف،   -نعرض اختبار كولمجروف  س

ن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون       ، أل ضروري في حالة اختبار الفرضيات    اختبار  

 قيمة مستوى الداللة   ن  إنتائج االختبار حيث    ) 14(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05 من أكبرقسم لكل  >sig( تتبع التوزيع الطبيعي  وهذا يدل على أن البيانات

  .المعلميه ويجب استخدام االختبارات

   )14(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  

  عنوان احملور  احملور
عدد 
 الفقرات

 يمة مستوى الداللةق Zقيمة 

  األول
 الوضـع   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات      
  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 

9  0.996 0.274 

  الثاني
 نطـاق   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخـارجي ب     

وظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبـات معيـار        
  )610( الدولي رقم المراجعة

8  1.013 0.256 

  الثالث
 الكفـاءة   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

المهنية للمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيار      
  )610(المراجعة الدولي رقم 

9  0.924 0.361 

  الرابع
 العنايـة   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

داخلية وفق   المراجعة ال  أعمالالمهنية الواجبة في    
  )610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

9  1.063 0.208 

 الخامس

قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق      
 المراجعة الداخلية مع المراجع     أعمالات و جراءإل

 متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم      وفقالداخلي  
)610(  

9  1.333 0.057 

 0.262 1.008 41  مجيع الفقرات  
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  :تحليل فقرات الدراسة 5-2

  

لتحليـل  ) One Sample T test(  للعينة الواحدة T استخدام اختبار في اختبار الفرضيات تم

 كانت  إذامحتواها  فقرات االستبانة ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على             

 من  أقلمستوى المعنوية   أو    (2.0والتي تساوي    الجدولية،   t من قيمة    أكبر المحسوبة   t قيمة  

، وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة ال            ) % 60 من   أكبر والوزن النسبي    0.05

والتي تـساوي    ، الجدولية t قيمة المحسوبة أصغر من     t  قيمة كانت   إذايوافقون على محتواها    

، وتكـون آراء    ) % 60 مـن    أقل النسبي    والوزن 0.05 من   أقل مستوى المعنوية    أو  (-2.0

  .0.05من  أكبر  لها كان مستوى المعنويةإذاالعينة في الفقرة محايدة 

 الوضع التنظيمي لوظيفـة المراجعـة       تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب     : المحور األول 

   :)610( متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم وفقالداخلية 
  

والـذي يبـين أن     ) 15(النتائج مبينة في جدول رقم       للعينة الواحدة و   tتم استخدام اختبار    ولقد  

 tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة        ميع فقرات المحور األول ايجابية، حيث إ      آراء أفراد العينة في ج    

 مـن   أقـل ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبرالمحسوبة  

بمعنى أن أفـراد    % "60" ن النسبي المحايد     من  الوز   أكبر،  والوزن النسبي لكل فقرة       0.05

  :عينة الدراسة يتفقون على 

 ، المراجعة الداخلية بتحديد النشاطات التي سـوف يـتم مراجعتهـا           إدارةالتأكد من قيام    " -

 .% "92.40" بوزن نسبي "  والتعليمات المتعلقة بذلك باستقاللية تامة 

" بـوزن نـسبي     "  لمراجعة الداخليـة    فحص الهيكل التنظيمي للتأكد من استقاللية قسم ا       " -

92.00%".  
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  .%"92.00" بوزن نسبي" اجع الداخلي بالمراجع الخارجي التأكد من حرية اتصال المر" -

فحص ومراجعة التقرير السنوي أو الدوري الذي يقدمه مدير المراجعة الداخلية، والـذي             " -

" بوزن نسبي   "  الشركة   يبين فيه توصياته إلى لجنة المراجعة ، أو أعلى سلطة إدارية في           

92.00"%.  

 ، وأية محددات تضعها     أخرىالتأكد من تحرر المراجع الداخلي من أية مسئوليات تنفيذية          " -

  .% "90.80" بوزن نسبي "   يمكن أن تؤثر على موضوعيته دارةاإل

  .% "90.40" بوزن نسبي "   الشركة لتوصيات المراجع الداخلي إدارةالتأكد من استجابة " -

أكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالرئيس التنفيذي للشركة أو لجنة المراجعـة أو              الت" -

  .% "88.00" بوزن نسبي ) "  الحوكمة( التحكم المؤسسيإدارةالمفوضين ب

هـا  أعمال الشركة تقدم الدعم الكافي لدائرة المراجعة الداخلية النجـاز           إدارةالتأكد من أن    " -

  . "%86.80" بوزن نسبي "  بمهنية 

، و الـوزن النـسبي       4.53وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحـسابي لجميـع الفقـرات            

 المحسوبة تساوي     tوقيمة  % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 90.55يساوي

 ، و مستوى الداللة تـساوي         2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبروهي  ،  21.990 

 الوضـع   تقـويم مما يدل على قيام مراجع الحسابات الخارجي ب        0.05 من   أقل وهي   0.000

   ).610(معيار المراجعة الدولي رقم التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات 

 من خالل النسب المرتفعة الـواردة أعـاله فـي هـذا المحـور أن                هلذلك فالباحث يرى أن   

 الخارجي تعتبر من العوامل الهامة في       المراجعين الخارجيين يعتبرون أن استقاللية المراجع     

اعتبار أعمال المراجعين الداخليين، وأن قرار االعتماد على هذه األعمـال منـوط بدرجـة               
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ن وضعه المحدد في المنشأة يمكن أن يؤثر في         إل،  أساسية بمدى استقاللية المراجع الداخلي    

  . في أداء عملهمقدرته، على أن يكون متجرداً

   )15(جدول رقم 
 الوضع التنظيمي لوظيفة املراجعة الداخلية تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب: حتليل فقرات احملور االول

  )610(وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  الفقرة رقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
ستو
م

  

 مـن اسـتقاللية قـسم المراجعـة         فحص الهيكل التنظيمي للتأكد     1
 0.000 21.166 92.00 4.60  .الداخلية

 أخرىالتأكد من تحرر المراجع الداخلي من أية مسئوليات تنفيذية            2
 0.000 20.073 90.80 4.54  . يمكن أن تؤثر على موضوعيتهدارة، وأية محددات تضعها اإل

3  
يذي للشركة  التأكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالرئيس التنف       

) الحوكمة( التحكم المؤسسي  إدارةأو لجنة المراجعة أو المفوضين ب     
.  

4.40 88.00 14.774 0.000 

 0.000 21.166 92.00 4.60  .التأكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي  4

 الشركة تقدم الدعم الكافي لـدائرة المراجعـة         إدارةالتأكد من أن      5
 0.000 15.129 86.80 4.34  .ها بمهنية أعمالز الداخلية النجا

6  
فحص ومراجعة التقرير السنوي أو الدوري الذي يقدمـه مـدير           
المراجعة الداخلية، والذي يبين فيه توصياته إلى لجنة المراجعة ،          

  .أو أعلى سلطة إدارية في الشركة
4.60 92.00 21.166 0.000 

 0.000 18.533 90.40 4.52  .ت المراجع الداخلي الشركة لتوصياإدارةالتأكد من استجابة   7

 المراجعة الداخلية بتحديـد النـشاطات التـي       إدارةالتأكد من قيام      8
 0.000 21.601 92.40 4.62  .سوف يتم مراجعتها والتعليمات المتعلقة بذلك باستقاللية تامة

   4.53 90.55 21.990 0.000 

 2.0تساوي" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
  
 نطاق وظيفة المراجعة الداخلية وفق تقويم  قيام مراجع الحسابات الخارجي ب:المحور الثاني 

  ) :610(معيار المراجعة الدولي رقم متطلبات 

والذي يبـين أن    ) 16( والنتائج مبينة في جدول رقم       ، للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    ولقد  

 tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة        ، حيث إ  يجابية إ المحور الثاني ة في جميع فقرات     آراء أفراد العين  

 مـن   أقـل ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبرالمحسوبة  
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بمعنى أن أفـراد    % "60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبر،  والوزن النسبي لكل فقرة       0.05

  :لىعينة الدراسة يتفقون ع

 المراجع الداخلي لوسائل حماية األصول وتحققه من وجود أصول          تقويمفحص ومراجعة   " -

 .% "92.00" بوزن نسبي "  الشركة 

  .% "91.60" بوزن نسبي "   المراجع الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية تقويممراجعة " -

 للتأكد من   ،لتشغيلية والسجالت المالية وا   ،التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص التقارير      " -

  .% "91.60" بوزن نسبي "  صحة وموثوقية المعلومات التي تحتويها 

التأكد من أن تقارير المراجع الداخلي تتضمن تحديد نقاط الضعف والمشاكل في الشركة ،              " -

  ."%88.80"بوزن نسبي "  الالزمة لعالجها والتوصيات 

الـرئيس التنفيـذي للـشركة أو لجنـة         التأكد من وصول تقارير المراجعة الداخلية إلى        " -

  .% "88.80" بوزن نسبي "   التحكم المؤسسي إدارةالمراجعة أو المفوضين ب

بوزن "   المراجع الداخلي القتصادية وفعالية وكفاءة استخدام موارد الشركة          تقويمفحص  " -

  .% "86.40" نسبي 

من انسجامه مع الـسياسات     التأكد من قيام المراجع الداخلي بمراجعة نظام الشركة للتأكد          " -

  .% "85.60" بوزن نسبي "  والخطط والتزام الموظفين بها 

 كانـت   إذاالتأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص عمليات وبرامج الشركة لضمان مـا             " -

  .% "85.60" بوزن نسبي "  النتائج متسقة مع األهداف 

شغيلية المختلفة للشركة مـن     فحص ومراجعة قيام المراجع الداخلي بمراجعة النشاطات الت       " -

 .% "84.40" بوزن نسبي "  إنتاج وبيع وتسويق وتمويل 

، و الـوزن النـسبي       4.42وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحـسابي لجميـع الفقـرات            

 المحسوبة تساوي     tوقيمة  % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 88.31يساوي

 ، و مستوى الداللـة تـساوي          2.0دولية والتي تساوي     الج t من قيمة    أكبر وهي   20.356

 نطـاق   تقـويم  مما يدل على قيام مراجع الحسابات الخـارجي ب         0.05 من   أقل وهي   0.000

  ).610(معيار المراجعة الدولي رقم وظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات 
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ر علـى   أن نطاق الوظيفة ووجود أي محـددات لهـا، يمكـن أن تـؤث             لذلك فالباحث يرى    

المراجـع  له األثر الكبير في اتخـاذ       وموضوعية المراجعين الداخليين وحياديتهم وتجردهم،      

  .قرار االعتماد على عمل المراجعين الداخليينالخارجي في قطاع غزة 

   )16(جدول رقم 
وظيفة املراجعة الداخلية وفق متطلبات  نطاق تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب:حتليل فقرات احملور الثاين 

  )610(معيار املراجعة الدويل رقم 

  الفقرة رقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
ستو
م

  

 0.000 19.442 91.60 4.58  . المراجع الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية تقويممراجعة   9
م الشركة للتأكد من    التأكد من قيام المراجع الداخلي بمراجعة نظا       10

 0.000 13.483 85.60 4.28  .انسجامه مع السياسات والخطط والتزام الموظفين بها 

 المراجع الداخلي لوسائل حماية األصول      تقويمفحص ومراجعة    11
 0.000 21.166 92.00 4.60  .وتحققه من وجود أصول الشركة 

ءة استخدام   المراجع الداخلي القتصادية وفعالية وكفا     تقويمفحص   12
 0.000 13.659 86.40 4.32  .موارد الشركة

التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص التقـارير والـسجالت           13
المالية والتشغيلية للتأكد من صحة وموثوقية المعلومـات التـي          

  .تحتويها 
4.58 91.60 20.768 0.000 

كة التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص عمليات وبرامج الشر         14
 0.000 13.483 85.60 4.28  . كانت النتائج متسقة مع األهداف إذالضمان ما 

فحص ومراجعة قيام المراجع الـداخلي بمراجعـة النـشاطات           15
 0.000 11.713 84.40 4.22  .التشغيلية المختلفة للشركة من إنتاج وبيع وتسويق وتمويل 

ـ          16 د نقـاط   التأكد من أن تقارير المراجع الداخلي تتـضمن تحدي
 0.000 17.644 88.80 4.44  .الضعف والمشاكل في الشركة ، والتوصيات الالزمة لعالجها

التأكد من وصول تقارير المراجعة الداخلية إلى الرئيس التنفيذي          17
ـ            الـتحكم   إدارةللشركة أو لجنـة المراجعـة أو المفوضـين ب

  .المؤسسي
4.44 88.80 17.644 0.000 

    4.42 88.31 20.356 0.000 
 2.0تساوي" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

،  الكفاءة المهنية للمراجعين الـداخليين     تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    : الثالثالمحور  

  :)610( متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم وفق
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والذي يبـين أن    ) 78(ة في جدول رقم      والنتائج مبين  ، للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    ولقد  

 tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة        ، حيث إ  يجابية إ المحور الثالث آراء أفراد العينة في جميع فقرات       

 مـن   أقـل ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبرالمحسوبة  

أفـراد  بمعنى أن   % "60" محايد   من  الوزن النسبي ال     أكبر،  والوزن النسبي لكل فقرة       0.05

  :عينة الدراسة يتفقون على

" بـوزن نـسبي     "  التأكد من تمتع المراجع الداخلي بخبـرات فـي مجـال المراجعـة              " -

91.20%". 

"  التأكد من تمتع المراجع الداخلي بالنزاهة واالستقامة عند قيامه بواجباتـه ومـسئولياته              " -

  .% "90.40" بوزن نسبي 

  .% "90.00" بوزن نسبي "  عليمية للمراجع الداخلي فحص الخلفية الت" -

" بـوزن نـسبي     "  التأكد من اإللمام الواسع للمراجع الـداخلي بالمعـايير المحاسـبية            " -

90.00"%.  

" بـوزن نـسبي     "  فحص سياسات التوظيف التي تتبعهـا دائـرة المراجعـة الداخليـة             " -

89.20"%.  

ـ        " - " بـوزن نـسبي     "  ة الداخليـة    فحص سياسات التدريب المـستمر لمـوظفي المراجع

89.20%".  

  .% "88.80" بوزن نسبي "   عمل موظفي المراجعة الداخلية تقويمفحص معايير " -

بوزن " التأكد من إلمام المراجع الداخلي بمواضيع االقتصاد والضرائب والمالية والقانون           " -

  .% "87.20" نسبي 

 ."%85.20"بوزن نسبي "  حاسوب التأكد من قدرة المراجع الداخلي على التعامل مع ال" -

  

، و الـوزن النـسبي       4.45وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحـسابي لجميـع الفقـرات            

 المحسوبة تساوي     tوقيمة  % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 89.02يساوي

   ، و مستوى الداللـة تـساوي        2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبروهي  19.326 
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 الكفـاءة   تقـويم  مما يدل على قيام مراجع الحسابات الخارجي ب        0.05 من   أقل وهي   0.000

  .)610(المهنية للمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

فالباحث يرى أن عدم وجود التأهيل المهني المناسب والكفاءة لدى المراجعين الداخليين من             

ؤثر في قرار اعتماد المراجع الخارجي في قطاع غـزة علـى عمـل              العوامل الهامة التي ت   

  .المراجعين الداخليين

   )17(جدول رقم 
 الكفاءة املهنية للمراجعني الداخليني وفق تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب:حتليل فقرات احملور الثالث 

   )610(متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  الفقرة رقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t
اللة  
الد

ى 
ستو
م

  

 0.000 16.398 90.00 4.50  .فحص الخلفية التعليمية للمراجع الداخلي 18
 0.000 20.405 91.20 4.56  .التأكد من تمتع المراجع الداخلي بخبرات في مجال المراجعة 19
 0.000 18.278 90.00 4.50  .ي بالمعايير المحاسبيةالتأكد من اإللمام الواسع للمراجع الداخل 20
 0.000 11.867 85.20 4.26  .التأكد من قدرة المراجع الداخلي على التعامل مع الحاسوب 21
التأكد من إلمام المراجع الداخلي بمواضيع االقتصاد والـضرائب          22

 0.000 16.083 87.20 4.36  .والمالية والقانون

 0.000 16.838 89.20 4.46  .ف التي تتبعها دائرة المراجعة الداخليةفحص سياسات التوظي 23
 0.000 17.834 89.20 4.46  .فحص سياسات التدريب المستمر لموظفي المراجعة الداخلية 24
 0.000 17.644 88.80 4.44  . عمل موظفي المراجعة الداخليةتقويمفحص معايير  25
نزاهة واالستقامة عنـد قيامـه      التأكد من تمتع المراجع الداخلي بال      26

 0.000 19.772 90.40 4.52  .بواجباته ومسئولياته 

   4.45 89.02 19.326 0.000 

 2.0تساوي" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

 أعمـال  فـي     العناية المهنية الواجبـة    تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    : المحور الرابع 

  :)610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،ة الداخليةالمراجع
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والـذي يبـين أن     ) 18( والنتائج مبينة في جدول رقم       ، للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    لقد  

 tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة         إيجابية، حيث إ   المحور الرابع آراء أفراد العينة في جميع فقرات       

 مـن   أقـل ،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2.0لجدولية والتي تساوي     ا t من قيمة    أكبرالمحسوبة  

أفـراد  بمعنى أن   % "60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبر،  والوزن النسبي لكل فقرة       0.05

  :عينة الدراسة يتفقون على

" بوزن نسبي   "  التأكد من قيام المراجع الداخلي بالتخطيط الجيد لعملية المراجعة الداخلية           " -

91.60" %. 

  .% "91.20" بوزن نسبي "  التأكد من التزام المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة " -

التأكد من وجود إشراف كاف من قبل المراجع الداخلي على موظفيه أثناء قيامهم بعمليـة               " -

  ."%91.20"بوزن نسبي "  المراجعة 

" بـوزن نـسبي     "  فحص عينة من أوراق العمل التي يقوم المراجع الداخلي بإعـدادها            " -

91.20" %.  

  ."%90.80"بوزن نسبي "  التأكد من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة الداخلية " -

"  ات المراجعـة الداخليـة      إجراءات واضح يحدد مسئوليات و    إجراءالتأكد من وجود دليل     " -

  .% "90.80" بوزن نسبي 

  .% "90.80" بوزن نسبي "  فحص ومراجعة برنامج المراجعة الداخلية " -

مراجعة عينة من التقارير التي يعدها المراجع الداخلي عن نتائج عملية المراجعة ، عنـد               " -

  .% "90.80" بوزن نسبي "  نهاية كل عملية مراجعة 

التأكد من وجود رقابة مستمرة على عمل موظفي المراجعة الداخليـة مـن قبـل مـدير                 " -

 .% "90.40" بوزن نسبي "  المراجعة الداخلية 

، و الـوزن النـسبي       4.55وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحـسابي لجميـع الفقـرات            

 المحسوبة تساوي     tوقيمة  % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبروهي  % 90.98يساوي

 ، و مستوى الداللـة تـساوي          2.0 الجدولية والتي تساوي     t من قيمة    أكبروهي   19.326
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العنايـة   تقـويم على قيام مراجع الحسابات الخارجي ب     دل   مما ي  0.05 من   أقل وهي   0.000

 وفق متطلبات معيار المراجعة الـدولي رقـم          المراجعة الداخلية  أعمالالمهنية الواجبة في    

)610(.   

وبالتالي فإن الباحث يرى أن أي قصور لدى المراجعين الداخليين في بذل العنايـة المهنيـة                

سيؤثر بشكل كبير على جودة وفعالية هـذه األعمـال          الواجبة في أعمال المراجعة الداخلية      

  .وبالتالي هذا يؤثر في قرار اعتماده على عمل المراجعين الداخليين

   )18(جدول رقم 
 املراجعة أعمال العناية املهنية الواجبة يف تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب:حتليل فقرات احملور الرابع 

  )610(لية وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم الداخ

  الفقرة رقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
ستو
م

  

 0.000 16.398 90.80 4.54  .التأكد من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة الداخلية 27
 0.000 20.405 91.20 4.56  .التأكد من التزام المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة 28
ات إجراءات واضح يحدد مسئوليات و    إجراءالتأكد من وجود دليل      29

 0.000 18.278 90.80 4.54  .المراجعة الداخلية 

التأكد من قيام المراجع الداخلي بالتخطيط الجيد لعملية المراجعـة           30
 0.000 11.867 91.60 4.58  .الداخلية

بل المراجـع الـداخلي علـى       التأكد من وجود إشراف كاف من ق       31
 0.000 16.083 91.20 4.56  .موظفيه أثناء قيامهم بعملية المراجعة

 0.000 16.838 90.80 4.54  .فحص ومراجعة برنامج المراجعة الداخلية 32
فحص عينة من أوراق العمل التـي يقـوم المراجـع الـداخلي              33

 0.000 17.834 91.20 4.56  .بإعدادها

 التقارير التي يعدها المراجع الداخلي عن نتـائج         مراجعة عينة من   34
 0.000 17.644 90.80 4.54  .عملية المراجعة ، عند نهاية كل عملية مراجعة 

التأكد من وجود رقابة مستمرة على عمـل مـوظفي المراجعـة             35
 0.000 19.772 90.40 4.52  .الداخلية من قبل مدير المراجعة الداخلية

    4.55 90.98 19.326 0.000 

 2.0تساوي" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 أعمـال ات و جـراء  قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنـسيق إل        :المحور الخامس 

  :)610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ،المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي
  

والـذي يبـين أن     ) 20( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار    لقد  

نه لكل فقرة وجد أن  قيمة       ، حيث إ  يجابية إ المحور الخامس آراء أفراد العينة في جميع فقرات       

t   من قيمة    أكبر المحسوبة t     مـن   أقل،  ومستوى الداللة لكل فقرة       2.0 الجدولية والتي تساوي 

بمعنى أن أفـراد    % "60"  من  الوزن النسبي المحايد       أكبرفقرة  ،  والوزن النسبي لكل      0.05

  :عينة الدراسة يتفقون على

بوزن "  دراسة ومناقشة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة المالية في مرحلة مبكرة            "  -

 .%"89.20" نسبي 

ر فـي عمـل    قد يؤث، عن أمر مهم لفت انتباهه،قيام المراجع الداخلي باإلبالغ باستمرار    "  -

  .% "89.20" بوزن نسبي "  المراجعة الخارجية 

 قد تؤثر في عمل المراجعة      ، عن أية أمور مهمة    ،القيام بإعالم المراجع الداخلي باستمرار    " -

  .% "88.80" بوزن نسبي "  الداخلية 

بـوزن  "   المراجعة الداخلية    أعمال على توقيت    ،االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين    " -

  .% "88.00" نسبي 

" بوزن نسبي   "   في مراحل مختلفة خالل الفترة       ،عقد اجتماعات مع المراجعين الداخليين    " -

87.60" %.  

، ى تغطية عملية المراجعـة الداخليـة       حول مد  ،االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين    " -

ات ءإجـرا  الختيار العينات وتوثيق العمل المنجز و      ،وحجم االختبارات والطرق المقترحة   

  .% "84.80" بوزن نسبي ."  المراجعة وإعداد التقارير

، و الوزن النسبي  4.40وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات 

 المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60"  من  الوزن النسبي المحايد أكبروهي % 87.93يساوي
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، و مستوى الداللة تساوي    2.0 الجدولية والتي تساوي t من قيمة أكبروهي  17.658

قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق  مما يدل على 0.05 من أقل وهي 0.000

 المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي وفق متطلبات معيار المراجعة أعمالات وجراءإل

  .)610(الدولي رقم 

ؤدي إلى إزدواجية يمكن أن تن عدم وجود عملية تنسيق والباحث يري أن ذلك يرجع إلى أ

 .العمل وبالتالي يفقد المراجع الخارجي الهدف من االعتماد على عمل المراجعين الداخليين

وهو تخفيض حجم االختبارات واالجراءات الالزم القيام بها للحصول على أدلة المراجعة 

  .الكافية بغرض إبداء الرأي في القوائم المالية

  
   )19(جدول رقم 

 املراجعة أعمالات وجراءقيام مراجع احلسابات اخلارجي بالتوقيت والتنسيق إل: حتليل فقرات احملور اخلامس 
  )610(الداخلية مع املراجع الداخلي وفق متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  الفقرة رقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
ستو
م

  

ة ومناقشة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة المالية في         دراس 36
 0.000 19.031 89.20 4.46  مرحلة مبكرة

 أعمـال االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين علـى توقيـت           37
 0.000 16.333 88.00 4.40  .المراجعة الداخلية 

ليـة  االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين حول مدى تغطية عم         38
المراجعة الداخلية ، وحجم االختبارات والطرق المقترحة الختيار        

ات المراجعـة واعـداد     إجـراء العينات وتوثيق العمل المنجـز و     
  .التقارير

4.24 84.80 11.374 0.000 

عقد اجتماعات مع المراجعين الداخليين في مراحل مختلفة خـالل           39
 0.000 17.195 87.60 4.38  .الفترة

راجع الداخلي باالبالغ باستمرار عن أمر مهم لفت انتباهه         قيام الم  40
 0.000 19.031 89.20 4.46  .قد يؤثر في عمل المراجعة الخارجية

القيام باعالم المراجع الداخلي باستمرار عن أية أمور مهمـة قـد             41
 0.000 16.653 88.80 4.44  .تؤثر في عمل المراجعة الداخلية

    4.40 87.93 17.658 0.000 

 2.0تساوي" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 وقد همية النسببية لكل من المحاور التاليةاأل) 20(يبين جدول رقم : تحليل محاور الدراسة

تم استثناء المحور الخامس وهو محور التنسيق والتوقيت ألعمال المراجعة الداخلية ألنه ال 

على وظيفة وأعمال المراجعة الداخلية، إلن عملية التنسيق والتوقيت يتعلق بقرار االعتماد 

  :تتبع عملية اتخاذ قرار االعتماد

  الوضع التنظيمي .1

  نطاق وظيفة المراجعة .2

  العناية المهنية الواجبة .3

  الكفاءة المهنية .4

وقد تبين ان الوضع التنظيمي احتل المرتبة االولى، و نطاق وظيفة المراجعة احتل المرتبة 

لمهنية احتل المرتبة انية، و العناية المهنية الواجبة احتل المرتبة الثالثة، و الكفاءة االث

 ليست كبيرة بل جميعها ة ولكن الفرق بين هذه المعايير واالعتبارات األربع.خيرةالرابعة واأل

متقاربة ، مما يدل على أهمية جميع هذه المعايير واألسس واالعتبارات لدى المراجعين 

وكذلك أن األهمية النسبية العتبار الوضع التنظيمي والذي يمثل االستقاللية . جيين الخار

  .مرتفعة جدا وكانت في المرتبة األولى والموضوعية 

   )20(جدول رقم 
  حتليل حماور الدراسة

  احملور  احملوررقم

ايب
حلس
ط ا
وس
املت

  

سيب
 الن
زن
الو

  

مة
قي

t 

اللة
الد

ى 
ستو
م

  

لتر
ا

ب
تي

  

 1 0.000 20.234 90.98 4.55  الوضع التنظيمي  1
 2 0.000 21.990 90.55 4.53نطاق وظيفة المراجعة   2
 3 0.000 19.326 89.02 4.45العناية المهنية الواجبة   4
 4 0.000 20.356 88.31 4.42  الكفاءة المهنية   3

  2.0اويتس" 49"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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  :اختبار فرضيات الدراسة 5-3

  بـين    α=05.0  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          -:الفرضية األولى 

 الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخليـة وبـين         تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

  ):610(معيار المراجعة الدولي رقم متطلبات 

 الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة     تقويم ب ،قيام مراجع الحسابات الخارجي   القة بين   إلختبار الع 

،  تم استخدام اختبار معامل ارتباط       )610(الداخلية وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم        

والذي يبين أن قيمة معامل االرتباط لبيرسـون        ) 21( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،بيرسون

، وكـذلك بلغـت قيمـة    0.273 الجدولية والتي يساوي     r من قيمة    أكبر وهو   0.893يساوي  

أي توجد عالقـة ذات      الفرضية،    مما يعني رفض   0.05 من   أقل وهو   0.000مستوى الداللة   

 الوضـع   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخارجي ب     بين   α=05.0داللة إحصائية عند مستوى       

  .)610(جعة الداخلية وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم التنظيمي لوظيفة المرا

   )21(جدول رقم 
 الوضع التنظيمي لوظيفة املراجعة الداخلية تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي بمعامل االرتباط بني 

  )610(وبني متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  اإلحصاءات  املتغري
 الوضع التنظيمي لوظيفة تقومييام مراجع احلسابات اخلارجي بق

  املراجعة الداخلية

معامل 
  االرتباط

0.893 

 0.000 مستوى الداللة

متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
)610(  

 50  حجم العينة

  
  بـين    α=05.0 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            -:الفرضية الثانية 

  نطاق وظيفة المراجعة الداخلية وبين متطلبات معيار       تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    

    )610(المراجعة الدولي رقم 
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 ، نطاق وظيفة المراجعة الداخليـة     تقويم ب ،قيام مراجع الحسابات الخارجي   الختبار العالقة بين    

  تم اسـتخدام اختبـار معامـل ارتبـاط           ،)610(وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم       

والذي يبين أن قيمة معامل االرتباط لبيرسـون        ) 22( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،بيرسون

، وكـذلك بلغـت قيمـة    0.273 الجدولية والتي يساوي     r من قيمة    أكبر وهو   0.951يساوي  

عالقـة ذات    مما يعني رفض الفرضية أي توجـد         0.05 من   أقل وهو   0.000مستوى الداللة   

 نطـاق  تقـويم قيام مراجع الحسابات الخـارجي ب  بين α=05.0داللة إحصائية عند مستوى       

  .)610(وظيفة المراجعة الداخلية وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

   )22(جدول رقم 
 نطاق وظيفة املراجعة الداخلية وبني تقوميجي بقيام مراجع احلسابات اخلارمعامل االرتباط بني 

  )610(متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  اإلحصاءات  املتغري
 نطاق وظيفة املراجعة تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب
  الداخلية

معامل 
  االرتباط

0.951 

 0.000 مستوى الداللة

متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
)610(  

 50  العينةحجم 

  
  بين قيام α=05.0 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     -:الفرضية الثالثة 

 الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين وبين متطلبات معيار        تقويممراجع الحسابات الخارجي ب   

    :)610(المراجعة الدولي رقم 

 الكفـاءة المهنيـة للمـراجعين       تقـويم  ب ،الحسابات الخارجي قيام مراجع   الختبار العالقة بين    

، تم استخدام اختبـار معامـل       ) 610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم        ،الداخليين

والذي يبين أن قيمة معامـل االرتبـاط        ) 23( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،ارتباط بيرسون 

، وكذلك بلغت   0.273ساوي    دولية والتي ت   الج r من قيمة    أكبر وهو   0.945لبيرسون يساوي   
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 مما يعني رفض الفرضية أي توجـد عالقـة          0.05 من   أقل وهو   0.000قيمة مستوى الداللة    

 تقـويم مراجع الحـسابات الخـارجي ب     قيام   بين   α=05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى        

  )610(يار المراجعة الدولي رقم الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين وبين متطلبات مع

   )23(جدول رقم 
 الكفاءة املهنية للمراجعني الداخليني وبني تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي بمعامل االرتباط بني 

  )610(متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  اإلحصاءات  املتغري
 الكفاءة املهنية للمراجعني تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب

  الداخليني

معامل 
  االرتباط

0.945 

 0.000 مستوى الداللة

متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
)610(  

 50  حجم العينة

  

  بـين  α=05.0 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة    -:الفرضية الرابعة 

 المراجعة الداخلية   أعمال العناية المهنية الواجبة في      تقويمخارجي ب قيام مراجع الحسابات ال   

    :)610(وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

 أعمـال  العناية المهنية الواجبة في     تقويم ب ،قيام مراجع الحسابات الخارجي   الختبار العالقة بين    

،  تم استخدام اختبـار      ) 610(م   وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رق      ،المراجعة الداخلية 

والذي يبـين أن قيمـة معامـل        ) 24( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،معامل ارتباط بيرسون  

، 0.273 الجدولية والتـي يـساوي         r من قيمة    أكبر وهو   0.950االرتباط لبيرسون يساوي    

 أي   مما يعني رفض الفرضـية     0.05 من   أقل وهو   0.000وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة      

قيام مراجع الحسابات الخارجي     بين   α=05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى          

 المراجعة الداخلية وبين متطلبات معيـار المراجعـة         أعمال العناية المهنية الواجبة في      تقويمب

  .)610(الدولي رقم 
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   )24(جدول رقم 
 املراجعة الداخلية أعمال العناية املهنية الواجبة يف تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي بط بني معامل االرتبا

  )610(وبني متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 
  

  اإلحصاءات  املتغري
 أعمال العناية املهنية الواجبة يف تقوميقيام مراجع احلسابات اخلارجي ب

  املراجعة الداخلية

معامل 
  االرتباط

0.950 

 0.000 مستوى الداللة

 املراجعة الدويل رقم متطلبات معيار
)610(  

 50  حجم العينة

  
  

  بين α=05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  -:الفرضية الخامسة

لداخلية مع  المراجعة اأعمالقيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق إلجراءات و

    :)610(المراجع الداخلي وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  

 أعمـال  بالتوقيت والتنسيق إلجـراءات و ،قيام مراجع الحسابات الخارجي  الختبار العالقة بين    

،  )610( وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقـم         ،المراجعة الداخلية مع المراجع الداخلي    

والذي يبين أن   ) 25( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،تبار معامل ارتباط بيرسون   تم استخدام اخ  

 الجدولية والتي يـساوي      r من قيمة    أكبر وهو   0.897قيمة معامل االرتباط لبيرسون يساوي      

 ممـا يعنـي رفـض       0.05 من   أقل وهو   0.000، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة       0.273

قيـام مراجـع     بـين    α=05.0 إحصائية عند مـستوى        الفرضية أي توجد عالقة ذات داللة     

 المراجعة الداخليـة مـع المراجـع        أعمالالحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق إلجراءات و     

  .)610(الداخلي وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 
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   )25(جدول رقم 
 املراجعة الداخلية مع أعمال مراجع احلسابات اخلارجي بالتوقيت والتنسيق إلجراءات وقياممعامل االرتباط بني 

  )610(املراجع الداخلي وبني متطلبات معيار املراجعة الدويل رقم 

  اإلحصاءات  املتغري
 أعمالقيام مراجع احلسابات اخلارجي بالتوقيت والتنسيق إلجراءات و

  املراجعة الداخلية مع املراجع الداخلي

معامل 
  االرتباط

0.897 

مستوى 
  الداللة

0.000 

متطلبات معيار املراجعة الدويل 
  )610(رقم 

 50  حجم العينة

  
 في  α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :السادسةالفرضية 

 المراجعة أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويمحول استجابات المبحوثين 

) الديمغرافية( تعزى للمتغيرات الشخصية )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم وفقاًالداخلية 

  :التالية

 المؤهل العلمي )1

 مسمى الوظيفة )2

 سنوات الخبرة )3

 الشهادات المهنية )4

   :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 في استجابات  α=05.0ستوى داللة   التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند م7-1

 وفقاً المراجعة الداخلية أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويمحول المبحوثين، 

  : تعزى للمؤهل العلمي)610(للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

ينة فـي جـدول    والنتائج مب، للفرق بين عينتين مستقلتينtلفحص الفرضية تم استخدام اختبار    

 ، داللة إحصائية في آراء أفـراد عينـة الدراسـة          تي يبين انه توجد فروق ذا     ذوال) 26(رقم  
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قيـام مراجـع    " ور التالية   افي كل من المح   ،  "الماجستير" تعزى للمؤهل العلمي ولصالح فئة      

  وفق متطلبات معيـار    ، الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية     تقويمالحسابات الخارجي ب  

 نطاق وظيفة المراجعة    تقويم، قيام مراجع الحسابات الخارجي ب      )610(المراجعة الدولي رقم    

، قيام مراجع الحسابات الخـارجي      )610(الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم        

)) 610( نطاق وظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الـدولي رقـم              تقويمب

، أما باقي المحاور فبلغت قيمـة       0.05 من   أقلقيمة مستوى الداللة لكل منها قيمة       حيث بلغت   

 مما يدل على عدم وجود فروق فـي آراء أفـراد عينـة              0.05 من   أكبرمستوى الداللة قيمة    

قيام مراجع الحـسابات الخـارجي      (الدراسة تعزى للمؤهل العلمي في كل من المحاور التالية          

، )610(لمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم          الكفاءة المهنية ل   تقويمب

 المراجعة الداخلية مـع     أعمالقيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق إلجراءات و       

  ))610( متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم وفقالمراجع الداخلي 

 ، وبلغـت    2.0- مـن    أقل وهي   2.298- المحسوبة تساوي    tوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 مما يدل على وجـود فـروق ذات داللـة           0.05 من   أقل وهي   0.038قيمة مستوى الداللة    

 مدى التـزام    تقويم  في استجابات المبحوثين  حول        α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

 للمراجعـة رقـم      للمعيار الـدولي   وفقاً المراجعة الداخلية    أعمالالمراجع الخارجي بفحص    

  . تعزى للمؤهل العلمي ولصالح فئة الماجستير)610(
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   )26(جدول رقم
 املراجعة أعمال مدى التزام املراجع اخلارجي بفحص تقومي العينة حول أفراد آراء للفروق بني متوسط tاختبار 

  عزى للمؤهل العلميت) 610( للمعيار الدويل للمراجعة رقم وفقاًالداخلية 

  احملور
املؤهل 
  العلمي

 العدد
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

 تقـويم قيام مراجع الحـسابات الخـارجي ب       0.503 4.461 42 بكالوريوس
الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخليـة      
وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقـم       

)610(  

  ماجستري

8 4.875 0.200 
-3.934 0.001 

 نطاق  تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب     0.491 4.354 42 بكالوريوس
وظيفة المراجعة الداخليـة وفـق متطلبـات        

  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 

  ماجستري
8 4.736 0.375 

-2.497 0.028 

 تقـويم قيام مراجع الحـسابات الخـارجي ب       0.539 4.405 42 بكالوريوس
راجعين الـداخليين وفـق     الكفاءة المهنية للم  

  )610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  ماجستري
8 4.694 0.439 

-1.644 0.127 

 نطاق  تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب     0.551 4.487 42 بكالوريوس
وظيفة المراجعة الداخليـة وفـق متطلبـات        

  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 

  ماجستري
8 4.875 0.354 

-2.567 0.022 

قيام مراجع الحسابات الخـارجي بالتوقيـت        0.568 4.385 42 بكالوريوس
 المراجعـة   أعمـال والتنسيق إلجـراءات و   

 متطلبـات   وفقالداخلية مع المراجع الداخلي     
  )610(معيار المراجعة الدولي رقم 

  ماجستري

8 4.458 0.540 
-0.349 0.734 

  المحاورجميع  0.494 4.420 42 بكالوريوس
 0.335 4.744 8  ماجستري

-2.298 0.038 

  2.0 تساوي 0.05ومستوى داللة " 48" المحسوبة عند درجة حرية tقيمة 

  

 في استجابات  α=05.0 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7-2

 وفقاً ، المراجعة الداخليةأعمالم المراجع الخارجي بفحص  مدى التزاتقويمحول المبحوثين، 

  :مسمى الوظيفةل تعزى )610(للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
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الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط آراء أفراد              

 وفقاً المراجعة الداخلية    لأعما مدى التزام المراجع الخارجي بفحص       تقويمعينة الدراسة حول    

 تعزى للمسمى الوظيفي، والنتائج مبينة في جدول رقـم          )610(للمعيار الدولي للمراجعة رقم     

  :ي يبين ما يليذوال) 27(
  

 الكفاءة المهنية   تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    " يتبين أن  قيمة مستوى الداللة لمحور        

 وهي  0.046تساوي  " )610(ار المراجعة الدولي رقم     للمراجعين الداخليين وفق متطلبات معي    

 ويبـين   للمسمى الوظيفي  مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى           0.05 من   أقل

الوظـائف  " و     "  مـدير المراجعـة   " أن الفروق بين فئتـي        ) 28(اختبار شفيه جدول رقم     

  ." مدير المراجعة" ولصالح "  خرىاأل

  

 0.05 مـن    أكبر وهي   0.054ن قيمة مستوى لجميع المحاور تساوي       وبصفة عامة يتبين أ   

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة           ال   أي   ،مما يدل على قبول الفرضية    

05.0=α      ،مدى التزام المراجع الخـارجي بفحـص        تقويمحول    في استجابات المبحوثين 

للمـسمى   تعـزى    )610(عيار الـدولي للمراجعـة رقـم         للم وفقاً ، المراجعة الداخلية  أعمال

  .الوظيفي
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   )27(جدول رقم 
   حسب متغري مسمى الوظيفة(One Way ANOVA )نتائج حتليل التباين األحادي 

مصدر التباين احملور
جمموع 
 املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

 "قيمة 
F" 

مستوى 
الداللة

 0.531 2 1.062بني اموعات
داخل 

اموعات
10.760 47 0.229 

 الوضع التنظيميتقويمم مراجع الحسابات الخارجي ب    قيا
لوظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة

  49 11.822 اموع  )610(الدولي رقم 

2.320 
 

0.109 
 

 0.664 2 1.328بني اموعات
داخل 

اموعات
10.519 47 0.224 

 وظيفـة نطـاق  تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي

  49 11.847 اموع )610(رقم 

2.966 
 

0.061 
 

 0.848 2 1.696بني اموعات
داخل 

اموعات
12.116 47 0.258 

 الكفاءة المهنيـةتقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
ار المراجعـةللمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيـ

  49 13.813 اموع )610(الدولي رقم 

3.290 
 

0.046 
 

 0.652 2 1.304بني اموعات
داخل 

اموعات
13.052 47 0.278 

 العنايـة المهنيـةتقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
 المراجعة الداخليـة وفـق متطلبـاتأعمالالواجبة في   

  49 14.356 اموع )610(معيار المراجعة الدولي رقم

2.348 
 

0.107 
 

0.776 2 1.551موعاتبني ا 
داخل 

اموعات
13.776 47 0.293 

قيام مراجع الحسابات الخـارجي بالتوقيـت والتنـسيق
 المراجعة الداخليـة مـع المراجـعأعمالإلجراءات و 

 متطلبات معيار المراجعـة الـدولي رقـموفقالداخلي  
  49 15.327 اموع  )610(

2.647 
 

0.081 
 

 0.674 2 1.347بني اموعات
داخل 

اموعات
 جميع المحاور 0.216 47 10.164

  11.51249 اموع

3.115 
 

0.054 
 

  3.18  تساوي 0.05اللة و مستوى د) 47، 2( الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
   )28(اختبار رقم 

  اختبار شفيه للمقارنات املتعددة حسب متغري املسمى الوظيفي
  أخرى مدير مراجعة  مراجع  الفروق  احملور

 0.519 0.472-   مراجع
 *0.991  0.472  مدير مراجعة

 الكفاءة تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
المهنية للمراجعين الداخليين وفق متطلبات 

  *0.991- 0.519-  أخرى  )610(لدولي رقم معيار المراجعة ا
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  في استجابات α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال7-3

 اًوفق المراجعة الداخلية أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويمحول المبحوثين، 

  : تعزى لسنوات الخبرة)610(للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسط آراء أفراد              

 وفقاً المراجعة الداخلية    أعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص       تقويم حول   ،عينة الدراسة 

 تعزى لسنوات الخبرة، والنتائج مبينة في جـدول رقـم           )610(قم  للمعيار الدولي للمراجعة ر   

  :ي يبين ما يليذوال) 29(

 نطاق وظيفـة    تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    " يتبين أن  قيمة مستوى الداللة لمحور        

 وهـي   0.026تساوي  " )610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم        ،المراجعة الداخلية 

ما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات الخبـرة ويبـين               م 0.05 من   أقل

 20-11"و"   سـنوات    5 من   أقل" بين فئتي الخبرة     أن الفروق ) 30(اختبار شفيه جدول رقم     

أكثر من  "و    "   سنوات 10-5"كما توجد فروق بين فئتي الخبرة       ،  " سنة 20-11"ولصالح  " سنة

  " سنة20أكثر من "ولصالح "   سنة20

 الكفاءة المهنيـة    تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب    " قيمة مستوى الداللة لمحور     يتبين أن   

 0.041تـساوي    " )610( وفق متطلبات معيار المراجعة الدولي رقـم         ،للمراجعين الداخليين 

 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لـسنوات الخبـرة              0.05 من   أقلوهي  

و   "  سـنوات  5 مـن    أقـل "أن الفروق بين فئتي الخبـرة       ) 31(فيه جدول رقم    ويبين اختبار ش  

"   سنوات 10-5" وق بين فئتي الخبرة     ، كما توجد فر   "  سنة 20-11" ولصالح  "   سنة 11-20"

  ." سنة20أكثر من "ولصالح "   سنة20أكثر من "و
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 0.05  مـن  أقـل  وهي   0.046وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى لجميع المحاور تساوي          

 أي توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة              ،مما يدل على رفض الفرضية    

05.0=α      ،مدى التزام المراجع الخـارجي بفحـص        تقويمحول    في استجابات المبحوثين 

 تعزى لسنوات الخبـرة،      )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم      وفقاً المراجعة الداخلية    أعمال

"  سـنوات    5 مـن    أقـل " أن الفروق بين فئتي الخبرة      ) 30(ين اختبار شفيه جدول رقم      ويب

"  سنوات 10-5" فئتي الخبرة    ، كما توجد فروق بين    " سنة 20-11"ولصالح  "  سنة 20-11"و

 أقـل "كما توجد فروق بين فئتي الخبرة       ،  " سنة 20أكثر من   "ولصالح  "   سنة 20أكثر من   "و

  ." سنة20أكثر من " ولصالح "  ة سن20أكثر من "و"  سنوات5من 
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   )29(جدول رقم 
   حسب متغري سنوات اخلربة(One Way ANOVA )نتائج حتليل التباين األحادي 

  

 احملور
مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
املربعات

 "قيمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

بني 
اموعات

1.269 3 0.423 

داخل 
اموعات

10.553 46 0.229 

 الوضع التنظيميتقويملحسابات الخارجي ب  قيام مراجع ا  
لوظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة

  )610(الدولي رقم 
  49 11.822 اموع

1.844 
 

0.152 
 

بني 
اموعات

2.147 3 0.716 

داخل 
اموعات

9.700 46 0.211 

 نطـاق وظيفـةتقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
مراجعة الداخلية وفق متطلبات معيار المراجعة الدوليال

 )610(رقم 
  49 11.847 اموع

3.393 
 

0.026 
 

بني 
اموعات

2.250 3 0.750 

داخل 
اموعات

11.563 46 0.251 

 الكفـاءة المهنيـةتقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
ةللمراجعين الداخليين وفق متطلبـات معيـار المراجعـ

 )610(الدولي رقم 
  49 13.813 اموع

2.983 
 

0.041 
 

بني 
موعاتا

2.006 3 0.669 

داخل 
اموعات

12.350 46 0.268 

 العنايـة المهنيـةتقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب
 المراجعة الداخليـة وفـق متطلبـاتأعمالالواجبة في   

 )610(معيار المراجعة الدولي رقم
  49 14.356 اموع

2.491 
 

0.072 
 

بني 
اموعات

1.538 3 0.513 

داخل 
اموعات

13.790 46 0.300 

قيام مراجع الحسابات الخـارجي بالتوقيـت والتنـسيق
 المراجعة الداخليـة مـع المراجـعأعمالإلجراءات و 

 متطلبات معيار المراجعـة الـدولي رقـموفقالداخلي  
  49 15.327 اموع )610(

1.710 
 

0.178 
 

بني 
اموعات

1.817 3 0.606 

داخل 
اموعات

9.695 46 0.211 
 جميع المحاور

  11.51249 اموع

2.874 
 

0.046 
 

  2.79تساوي   0.05و مستوى داللة ) 46، 3( عند درجتي حرية  الجدولية Fقيمة 
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   )30( رقم جدول
  اختبار شفيه للمقارنات املتعددة حسب متغري سنوات اخلربة

  الفروق  احملور
 5 من أقل

  سنوات
5-10 

  سنوات
11-20 

  سنة
أكثر من 

   سنة20
 1.111- *0.657- 0.420-    سنوات5 من أقل
 *0.691- 0.236-  0.420   سنوات5-10

 0.455-  0.236 0.657*   سنة11-20

قيام مراجـع الحـسابات الخـارجي       
 نطاق وظيفة المراجعة الداخلية     تقويمب

راجعة الدولي  وفق متطلبات معيار الم   
  0.455 *0.691 1.111   سنة20أكثر من   )610(رقم 

 1.111- *0.702- 0.454-    سنوات5 من أقل
 *0.657- 0.248-  0.454   سنوات5-10

 0.409-  0.248 *0.702   سنة11-20

قيام مراجـع الحـسابات الخـارجي       
 الكفاءة المهنيـة للمـراجعين      تقويمب

الداخليين وفـق متطلبـات معيـار       
  0.409 *0.657 1.111   سنة20أكثر من   )610(المراجعة الدولي رقم 

 *1.041- *0.627- 0.423-    سنوات5 من أقل

 *0.617- 0.204-  0.423   سنوات5-10

 0.414-  0.204 *0.627   سنة11-20
  جميع المحاور

  0.414 *0.617 *1.041   سنة20أكثر من 

  
 في استجابات  α=05.0التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  7-4

 وفقاً ، المراجعة الداخليةأعمال مدى التزام المراجع الخارجي بفحص تقويمحول المبحوثين، 

  : تعزى للشهادة المهنية)610(ولي للمراجعة رقم للمعيار الد

 للفرق بين عينتين مستقلتين والنتائج مبينة في جدول رقم          tلفحص الفرضية تم استخدام اختبار      

 داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسـة تعـزى           تنه توجد فروق ذا   ي يبين أ  ذوال) 32(

راسة والفروق لصالح فئة الحاصلين على      للشهادة المعنية في محتوى كل محور من محاور الد        

  ."ACPA" شهادة 

 ، وبلغت قيمة    2.0 من   أكبر وهي   2.774 المحسوبة تساوي    tوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحـصائية          0.05 من   أقل وهي   0.008مستوى الداللة   

 مدى التـزام المراجـع   تقويمحول  المبحوثين،   في استجاباتα=05.0عند مستوى داللة    
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 تعـزى   )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم      وفقاً المراجعة الداخلية    أعمالالخارجي بفحص   

  ."ACPA" للشهادة المهنية ولصالح فئة الحاصلين على شهادة 

   )31(جدول رقم
 املراجعة أعمال مدى التزام املراجع اخلارجي بفحص تقوميينة حول  العأفراد آراء للفروق بني متوسط tاختبار 

  للتخصص العلميتعزى ) 610( للمعيار الدويل للمراجعة رقم وفقاًالداخلية 

  احملور
الشهادة 
  املهنية

 العدد
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 tقيمة 
مستوى 
  الداللة

ACPA  28 4.674 0.452     الوضـع   تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب 

لتنظيمي لوظيفـة المراجعـة الداخليـة وفـق         ا

  )610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  ال يوجد

22 4.341 0.485 
2.506 0.016 

ACPA  28 4.567 0.441     نطـاق   تقـويم قيام مراجع الحسابات الخارجي ب 

وظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيـار       

  )610(المراجعة الدولي رقم 

  ال يوجد

22 4.222 0.495 
2.606 0.012 

ACPA  28 4.631 0.454     الكفـاءة   تقويمقيام مراجع الحسابات الخارجي ب 

المهنية للمراجعين الداخليين وفق متطلبات معيار      

  )610(المراجعة الدولي رقم 

  ال يوجد

22 4.222 0.543 
2.899 0.006 

ACPA  28 4.702 0.483     نطـاق   يمتقـو قيام مراجع الحسابات الخارجي ب 

وظيفة المراجعة الداخلية وفق متطلبات معيـار       

  )610(المراجعة الدولي رقم 

  ال يوجد

22 4.354 0.559 
2.366 0.022 

ACPA  28 4.554 0.531       قيام مراجـع الحـسابات الخـارجي بالتوقيـت

 المراجعة الداخليـة    أعمالوالتنسيق إلجراءات و  

 متطلبـات معيـار     وفـق مع المراجع الداخلي    

  )610(راجعة الدولي رقم الم

  ال يوجد

22 4.197 0.541 
2.338 0.024 

ACPA  28 4.630 0.436   

 0.478 4.271 22  ال يوجد
2.774 0.008 

  2.0 تساوي 0.05ومستوى داللة " 48" المحسوبة عند درجة حرية tقيمة 
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  :النتائج  6-1

ن في قطاع غزة بشكل كبير      الخارجيي نيمراجعالد أظهرت الدراسة الميدانية التزام      لق .1

 الوضـع التنظيمـي     تقويمبفيما يتعلق    ،)610(معيار المراجعة الدولي رقم     متطلبات  ب

هم تقـويم عنـد   ن  ين الداخليي والتأكد من استقاللية المراجع    ،لوظيفة المراجعة الداخلية  

 .رض االعتماد عليها في عملية المراجعة الخارجيةلوظيفة المراجعة الداخلية بغ

معيار المراجعـة   متطلبات   ب كبيرالخارجيون في قطاع غزة بشكل       ونمراجعال التزام .2

 وتحقـق  ، نطاق وظيفـة المراجعـة الداخليـة       تقويمبفيما يتعلق    ،)610(الدولي رقم   

مراجـع   التـي ينفـذها ال     المراجع الخارجي من طبيعة وعمق ما تشتمل عليه المهام        

  .دارةالداخلي لإل

معيار المراجعـة   متطلبات  الخارجيون في قطاع غزة بشكل كبير ب       ونمراجعال التزام .3

للتحقق من   ، الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين    تقويمب، فيما يتعلق    )610(الدولي رقم   

ب تنفيذه من قبل أشخاص لديهم التدريب الفني المناس       تم  أن عمل المراجعة الداخلية قد      

  .والكفاءة المناسبة باعتبارهم مراجعين

معيار المراجعـة   متطلبات  الخارجيون في قطاع غزة بشكل كبير ب       ونمراجعال التزام .4

 المراجعـة   أعمال العناية المهنية المبذولة في      تقويمفيما يتعلق ب   ،) 610(الدولي رقم   

شراف عليه  واإلراجعة الخارجية قد تم تخطيطه       كان عمل الم   إذا للتحقق مما    الداخلية  

 .ومراجعته وتوثيقه بشكل سليم

معيار المراجعـة   متطلبات  ببشكل كبير   الخارجيون في قطاع غزة      ونمراجعال التزام .5

 المراجعـة   أعمـال ات و جـراء بالتوقيت والتنسيق إل  ، فيما يتعلق    )610(الدولي رقم   

 .ون والتنسيقوالعمل على توثيق وزيادة فعالية هذا التعا مع المراجع الداخلي ،الداخلية
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لقد أظهرت الدراسة الميدانية ترتيب أهمية األسس واالعتبارات الواجب اعتبارها عند            .6

ولى، تبة األ احتل الوضع التنظيمي المر    حيث   ، المراجعة الداخلية  أعمال وظيفة و  تقويم

 المرتبة  تو نطاق وظيفة المراجعة احتل المرتبة الثانية، و العناية المهنية الواجبة احتل           

، ولكن الفـرق بـين هـذه         المرتبة الرابعة واألخيرة   تالثة، و الكفاءة المهنية احتل    الث

إال أن حـصول     .متقاربةكانت   بل جميعها    ،المعايير واالعتبارات األربع ليست كبيرة    

، يـدل   رتبة األخيرة من األهمية النـسبية     الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين على الم     

عاليـة  م وجود مراجعين داخليين مؤهلين وذوي كفاءة        على أن السبب في ذلك هو عد      

  . للقيام بالمراجعة الداخلية

ي آراء أفراد عينـة     فذات داللة احصائية     فروق   وجودالميدانية  لقد أظهرت الدراسة     .7

قيـام  مـا يتعلـق ب    في  "  الماجستير" لمؤهل العلمي ولصالح فئة     الدراسة تعزى إلى ا   

نطاق وظيفة المراجعة الداخليـة     ووضع التنظيمي    ال تقويممراجع الحسابات الخارجي ب   

 ، بينما لم تظهـر      )610(معيار المراجعة الدولي رقم      وفق متطلبات    ،ةوالعناية المهني 

قيام فيما يتعلق ب  نة الدراسة تعزى للمؤهل العلمي      في آراء أفراد عي   الدراسة أية فروق    

ـ  و الـداخليين     الكفاءة المهنيـة للمـراجعين     تقويممراجع الحسابات الخارجي ب     هقيام

 وفـق  المراجعة الداخلية مع المراجع الـداخلي        أعمالبالتوقيت والتنسيق إلجراءات و   

 .)610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

فـي اسـتجابات     ذات داللة احصائية  فروق  د  ووجعدم  الميدانية  لقد أظهرت الدراسة     .8

 المراجعـة   أعمـال فحـص    مدى التزام المراجع الخـارجي ب      تقويم حول   ين،المبحوث

 وفـروق   . تعزى للمسمى الوظيفي   )610( للمعيار الدولي للمراجعة رقم      وفقاً ،الداخلية

"  سنة 20-11"هي لصالح   وأن الفروق   ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات الخبرة،        
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 مما يوضح أنه كلمـا زادت سـنوات الخبـرة، ازداد التـزام              ." سنة 20أكثر من   "و

وفـروق ذات داللـة     ). 610(ن بالمعيار الدولي للمراجعة رقـم       المراجعين الخارجيي 

. "ACPA" لشهادة المهنية ولصالح فئة الحاصلين على شـهادة         إلى ا  إحصائية تعزى 

مما يدل على أن المراجعين حملة الشهادات المهنية لديهم التزام أكبر بالمعيار الدولي             

 عن اإللمام بمعايير المراجعـة      ، وعادة ما يكون هذا االلتزام ناتج      610للمراجعة رقم   

 .الدولية وأهدافها وأهميتها في عملية المراجعة 

  

  :التوصيات  6-2

  :توصيات تتعلق بمحاور الدراسة العملية: أوالً 

ـ       المنشآتتعزيز استقاللية وظيفة المراجعة الداخلية داخل        .1 ذه ، وذلك لمـا أظهرتـه ه

 يتمتع بها المراجع الـداخلي      ، ودرجة االستقالل التي   الدراسة من أن الوضع التنظيمي    

، لتحديد مدى االستفادة من وظيفة      لمراجع الخارجي من أهم العوامل التي ينظر إليها ا      

 المراجعة  إدارة على تبعية    التأكيدوذلك من خالل    . مراجعة الداخلية واالعتماد عليها   ال

  .، أو أعلى سلطة إدارية في المنشأة إلى لجان المراجعةالمنشآتالداخلية في 

 فـي المراجعـة الداخليـة     حصول المراجعين الداخليين على التأهيل المهني المناسب         .2

 ، المراجعة الداخليـة   أعماللتنمية كفاءتهم المهنية وتعزيز العناية المهنية المبذولة في         

 من خالل حصولهم على شهادة مهنية في المراجعة         وتعريفهم بنطاق العمل المطلوب،   

 وااللتحاق ببرامج التعليم المـستمر      )CIA(اخلي معتمد   مثل شهادة مراجع د   الداخلية  

 .التي تعقد في مجال المراجعة الداخلية
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كـذلك  ضرورة قيام الجمعيات المهنية المهتمـة بـشؤون المحاسـبة والمراجعـة و             .3

،  بالعالقة التي تربطهم    بتوعية المراجعين الداخليين والخارجيين    ،ميةيعلتالمؤسسات ال 

، وذلك لتحقيق االستغالل    ون والتنسيق بينهم  قة ومجاالت التعا  يضاح مفهوم هذه العال   وإ

 .األمثل لوظيفة كل منهم 

في الـشركات المـساهمة الفلـسطينية        يوصي الباحث بضرورة قيام لجان المراجعة      .4

أو تعيين شخص في قسم      من خالل    ،والتعاون مع المراجع الخارجي   تنسيق  الع  يتشجب

.  الخارجي المراجععن تنسيق الجهود مع     فقط    يكون مسؤوالً  ة الداخلي  المراجعة إدارة

سيساعد على تركيـز جهـود الـشركة        محدد   فرد   فيتخصيص المسؤولية   ن   إ حيث

 . مع المراجع الخارجيتنسيقال جهود لتعزيزأن الشركة تواصل العمل من أكّد التو

ـ       الميدانية  أظهرته الدراسة    من خالل ما   .5 ع من أن التأهيل المهني واألكـاديمي للمراج

الخارجي كان له األثر في زيادة التزام المراجع الخارجي بمعيار المراجعـة الـدولي              

 من خـالل    ،بزيادة تأهيلهم العلمي  المراجعين الخارجيين   فالباحث يوصي   ) 610(رقم  

، وزيـادة تـأهيلهم     عليا في مجال المحاسبة والمراجعـة     التحاقهم ببرامج الدراسات ال   

حاطة بمعايير المراجعة الدوليـة مـن خـالل          اإل كفاءتهم وبخاصة في  ورفع  المهني  

 .على الشهادات المهنية في مجال مراجعة الحساباتحصولهم 

 أن المراجعين الخارجيين ذوي الخبرة هم أكثر التزامـاً        الميدانية  لقد أظهرت الدراسة     .6

 قيـام جمعيـة مـدققي     ، لذلك فالباحث يوصي ب    )610(معيار الدولي للمراجعة رقم     بال

، يـشرف عليهـا     لقانونيين الفلسطينية، بعقد دورات في مجال المراجعـة       الحسابات ا 

 ، حتى يـستفيد المراجعـون ذوو      الخبرة الطويلة في مجال المراجعة     ن ذوو مراجعوال

  .الخبرة المحدودة من خبرتهم 
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  :التوصيات العامة: ثانيا 

 من أهميـة لالعتبـارات واألسـس الواجـب        الميدانية  من خالل ما أظهرته الدراسة       .1

ها ، يوصـي    أعمال لتحديد مدى االعتماد على      ،اعتبارها في وظيفة المراجعة الداخلية    

 وظيفـة المراجعـة الداخليـة       تقويمببناء نموذج مرن ل    تتعلق   بالقيام بدراسات الباحث  

حـسب حالـة   ب ،ها ،  يأخذ في االعتبار تباين نطاق وأهداف المراجعة الداخلية أعمالو

تفاعل جميع العوامل واالعتبارات التي تؤثر في قـرار         أن يتضمن النموذج    و. المنشأة

 مـن خـالل دراسـة       ن الداخليين مع بعضها الـبعض،     االعتماد على عمل المراجعي   

همية هذه العوامل واالعتبـارات بالنـسبة       اختالف أ األسباب التفصيلية التي تؤثر في      

و ثقافـة   اب تتعلق بمنهجيـة البحـث أ      سواء كانت هذه األسب    ،للمراجعين الخارجيين 

 .المراجعين الخارجيين أنفسهموطبيعة وتقديرات 

، من خالل تغيير النظرة إليهـا مـن          على دعم مهنة المراجعة الداخلية     تركيز الجهود  .2

إلى مهنة لها متطلباتها وأركانها، ولها مؤسـسة مهنيـة دوليـة        ،وظيفة داخل المنشأة  

 .دي في المنشأة، وتصب جهودها من أجل تطويرها وتعزيز دورها الرياترعاها

نظراً لما أظهرته نتائج الدراسة من أهمية لجميع األسس المتعلقة بوظيفـة المراجعـة             .3

الداخلية ، فإن الباحث يوصي بضرورة تعزيز وظيفة المراجعة الداخلية في الشركات            

وذلـك لمـا     ،داخل المنشأة والتعامل معها على أنها نشاط مضيف للقيمة        ،  الفلسطينية

  .  وخاصة المراجع الخارجي،يفة من فوائد ألطراف مختلفة الوظتحققه هذه
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אא 
  -: المراجع العربية –أوالً 

  :الكتب العربية . 1

الرقابـة  "الصبان،محمد سمير و جمعة،ابراهيم اسـماعيل و الـسوافيري،فتحي رزق          

 .1996،الدار الجامعية ، االسكندرية ، "مدخل نظري تطبيقي-والمراجعة الداخلية

األدلة الدوليـة لمراجعـة الحـسابات       " جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،       

 .1989، األردن،" الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين

، "مراجعة الحسابات المتقدمة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية      "جربوع، يوسف محمود     
 .2002الطبعة األولى، فلسطين،

،دار المـريخ   "المراجعة بين النظرية والتطبيق   "كمال الدين حجاج، أحمد حامد و سعيد،     
 .1989للنشر،الرياض،

 شـرح معـايير المراجعـة       –موسوعة معايير المراجعـة     " حماد، طارق عبدالعال     

  .2007، الجزء الثالث، الدار الجامعية ، االسكندرية ،  "األمريكية والدولية والعربية
 والمراجعة الداخلية الحديثـة فـي بيئـة         الرقابة"نصر،عبدالوهاب و شحاته،شحاته     

الـــدار  " تكنولوجيـــا المعلومـــات وعولمـــة أســـواق المـــال    
  .2005/2006الجامعية،االسكندرية،

  

  : األبحاث المحكمة-2

تطور المراجعة الداخلية بين النظرية والممارسة العمليـة        "العبادي، مصطفى راشد،     

دراسة -اجه الوحدات االقتصادية  في ضوء التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تو      

جامعة عين شمس، القاهرة،    -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة     " ميدانية
 .1999العدد األول، يناير 

نحو إطار متكامل لتطوير فاعلية المراجعة الداخلية كنـشاط         "الكاشف، محمود يوسف     

جامعة عين شـمس،    -كلية التجارة  المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،      "مضيف للقيمة   
 .2000 القاهرة، العدد الرابع، اكتوبر

مشروع معايير المراجعة الداخلية    ) " SOCPA(الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين      

 .2004مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،"السعودية وقواعد السلوك المهني
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مدى تطبيق معـايير التـدقيق      "اح  العمري، أحمد محمد، وعبد المغني، فضل عبد الفت        

 إدارةاألردنيـة فـي      المجلـة " الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية      
  2006األعمال، المجلد الثاني، العدد الثالث، 

دور المراجعة الداخلية في تفعيل الرقابة االقتصادية في منظمات         "بكري، علي حجاج     

 .2005، 30 جامعة األزهر، العدد –لتجارة المجلة العلمية لكلية ا" األعمال

 دراسـة   –تحليل العائد والتكلفة للمراجعـة الداخليـة        ) "1994(بدران، سناء محمد     

، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعـة المنـصورة،     "تطبيقيـة 
1994. 

لـة البحـوث    ،مج"التقرير عن الرقابة الداخلية للجهات الخارجيـة      "حسن،فاروق أحمد،  
التجارية المعاصرة، كلية التجـارة بـسوهاج،العدد األول، المجلـد الثالـث عـشر،              

 .1999يونيه

تقييم مدى إستيعاب البيئة المصرية لدور المراجعة الداخليـة         "حسن،مصطفى محمد    

، مجلة كلية التجارة    "منظور نظرية انتشار االبتكار   :في الرقابة على تحقق نظم الجودة     
جامعة االسـكندرية، العـدد الثـاني، المجلـد الثـاني           -ة، كلية التجارة  للبحوث العلمي 

 .2005واألربعين، سبتمبر 

 أداء وظيفة المراجعة الداخلية     تقويم و دارةنموذج مقترح إل  "خليل، عبد اللطيف محمد      

مجلـة البحـوث    " بالتطبيق على البنـوك التجاريـة     -في ضوء توجهاتها المعاصرة   
جامعة الزقازيق، العدد األول، المجلد الخامس والعـشرون،         -التجارية، كلية التجارة    

 .2003يوليه 

المجلـة العلميـة     " معايير األداء المهني للمراجعـة الداخليـة      "رضوان، علي رأفت     
 .1983جامعة عين شمس، القاهرة، يناير -لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة 

عة الداخلية أحـد االتجاهـات      التعاقد الخارجي للقيام بالمراج   "  محمد حسني،  ،صبيحي 

جامعـة  -كلية التجارة  ،مجلة البحوث التجارية   "دراسة تحليلية -الحديثة في المراجعة  
 .2000 والعشرون،يناير الثانيالزقازيق، العدد األول ، المجلد 

 مجلـة   "دراسة ألهمية وجدوى معايير أداء المراجعة الداخلية      "محمد يسري، ،  عويضة 
 .1985 الجزء الثاني،،السابع، العدد التجارة، جامعة الزقازيقة، كلية البحوث التجاري

إطار مقترح لمعايير المراجعة الداخليـة فـي ظـل تطـور     "عبد الاله، محمد الرملي     

، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلـد الثـامن، العـدد           " المعلومات   اتكنولوجي
 .1994الثاني، ديسمبر 
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مدى كفاية معيـار المراجعـة      " سمير عبد المغني     ، ومحمود، كفخرا، محمود عبد المل    

 أعمـال   تقـويم في توفير اإلرشادات الالزمة للمراجع الخـارجي ل       ) 10(الدولي رقم   

 مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق         "المراجعة الداخلية 
 .1996السنة السادسة عشرة، العدد األول، 

ار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخلية فـي          نحو إط "لبيب،خالد محمد    

، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،      "مواجهة ظاهرة الفساد المالي في قطاع األعمال      
 .2003جامعة االسكندرية، العدد األول، المجلد األربعون، مارس -كلية التجارة

الداخلية ألغراض التخطيط    مدى االعتماد على المراجعة      تقويم" متولي، سامي وهبه     

المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، العدد الثاني ، كلية التجـارة            " للمراجعة الخارجية 
 .1993 جامعة عين شمس، القاهرة، -

 "  المدقق الخارجي لوظيفة المدقق الداخلي، دراسة ميدانية       تقويم" مصطفى، صادق    
 .1994 والتأمين ، القاهرة ، دارةمجلة المحاسبة اإل

-المراجعة التشغيلية والدور االستشاري للمراجـع الـداخلي       " يوسف،أبوبكر محمد    

جامعة الزقازيق، العـدد    -مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة     "دراسة نظرية تطبيقية  
 .2002األول ، المجلد الرابع والعشرون،يناير 

فة التدقيق الداخلي   مدى مساهمة وظي  "يحيى، فيحاء عبد الخالق، ومجيد العلي، منهل،         

 .2003، 73، العدد25، مجلة تنمية الرافدين، المجلد "في خدمة العملية اإلدارية

  

  :الرسائل العلمية -3
 
 

مدى التزام مدققي الحسابات الخـارجيين بدراسـة        "،  )2004(الكحلوت، خالد عمر     

لة رسـا  "وتقويم نظام الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملـة فـي فلـسطين            
 .فلسطينسالمية، غزة، جامعة اإل، الماجستير غير منشورة

دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي        " ،  )2007(المدلل، يوسف سعيد     

 دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجـة فـي سـوق             –واإلداري  

االسـالمية، غـزة،    جامعة  ، ال رسالة ماجستير غير منشورة    "فلسطين لألوراق المالية  
  .فلسطين
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  : المراجع األجنبية –ثانياً 
1- Books: 

  
 Arens,Alvin & Loebbecke "Auditing an Integrated Approach",Prentice 

Hall ,Inc,Newjersey,(1988) 
 "AUDITING" The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 

Altamonte Springs, Florida : - 
o Anderson, Urton , CH. 4 " ASSURANCE AND CONSULTING 

SERVICES ". p79-129. 
 Whittington, O. Ray & Delaney, R. Patrick"Wiley CPA Exam 

Review",Edition 32nd,Volume1,John Wily & Sons,Inc,2005-2006 
 
2- Journals and Periodicals:  
 

 Al-Twaijry , A.M Abdulrahman. Brierley, A. John. & Gwilliam R. 
David. "An examination of the relationship between internal and 
external audit in the Saudi Arabian corporate sector" Managerial 
Auditing Journal, Volume 19 Number 7 2004 pp. 929-944 

 Arena, Marika and Arnaboldi, Michela and Azzone, Giovanni 
"Internal audit in Italian organizations: A multiple case study" 
Managerial Auditing Journal. Vol. (21) No. (3) 2006 pp. 275-292. 

 AICPA, "The Auditor’s Consideration of the Internal Audit Function 
in an Audit of Financial Statements(SAS No.65)", AICPA086-Vol-I -
PS.cls, AICP086-p305-460,2007 

 Brown, P.R. 1983. "Independent Auditor Judgment in the Evaluation 
of Internal Audit Function", Journal of Accounting Research, Vol. 21, No. 
2 (Autumn, 1983), pp. 444-455. 

 Hasnah Haron , Rozaldy Ramsi, Andrew Chambers, & Ishak Ismail, 
"The reliance of external auditors on internal auditors", Managerial 
Auditing Journal , Volume 19 Number 9 2004 pp. 1148-1159 

 Geiger, Marshall  . Lowe , Jordan  & Pany , Kurt. "Outsourced Internal 
Audit Services and the Perception of Auditor Independence" 
electronic Copy,1999.  

 International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 2004. 
"International Standards on Auditing (ISAs)", available at: 
http://www.ifac.org/IAASB/ 

 Institute of Internal Auditors IIA, 2004," Code of Ethics and Standards 
for  The  Professional  Practice  of  Internal  Auditing",  available  at: 
http://www.theiia.org/ 

 Institute of Internal Auditors IIA, 2005 " IIA Position Paper on 
Resourcing Alternatives for the Internal Audit Function ", available 
at: http://www.theiia.org/ . 

 Krishnamoorthy, Ganesh. " "A Multistage Approach to External 
Auditor's Evaluation of the Internal Audit Function" Auditing: A 
Journal of Practice & Theory, Vol. 21, No. 1, March 2002 
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 Rezaee , Zabihollah ,(1996) "Improving the quality of internal audit 
functions through total quality management" , Managerial Auditing 
Journal, Vol. (11) No. (1) 1996 " p 30–34. 

 Wood ,David " Increasing value through internal and external auditor 
coordination " IIA Research Foundation,2004. 
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  )1(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء مراجعي الحسابات القانونيين الفلسطينيين
  

الحالة   اسم المدقق  م
  المهنية

بريد   جوال  هاتف  رقم الهوية  رقم العضوية
  إلكتروني

    403225  2821231  951387646  144/98  مزاول   صالح عبد محمود أبو وطفة  -1
    408739  2821231  925050494  145/98  مزاول  عبد الحكيم محمد أبو دغيم  -2
    415373  2867192  911470557  146/98  مزاول   رفعت حمود احمد قويدر  -3
    348724  2824166  410603211  147/98  مزاول   جميل حافظ حسن المصري  -4
    420120  2828166  912310422  148/98  مزاول   زهير آامل داوود الناظر   -5
    415374   2867192  951560440  150/98  مزاول  عبد الناصر سالمة االسى  -6
    ــــ  2805872  920812732  151/98  مزاول  زهير محمد حسن الحاطوم  -7
    424050  2865242  920815966  152/98  مزاول  عبد الحكيم عبد اللطيف العلمي  -8
    405500  2822564  927455543  153/98  مزاول  ماجد حسين خميس آريزم  -9

    717787  2827323  901930735  154/98  مزاول  نهاد احمد عبد المعطى حمادة   -10
    207145  2821994  906475934  155/98  مزاول  احمد ماهر أبو شعبان  -11
    ــــ  2841399  934837964  156/98  مزاول  زياد سليم على الخطيب  -12
    416565  2827038  906477047  157/98  مزاول  تيسيرداوود يوسف الصايغ  -13
    413719  2845710  942366378  159/98  مزاول  حسين على أبو سليمة  -14
    463082  2147735  915676963  161/98  مزاول  منذر غازي محمد البردويل   -15
    418266  2827304  959888157  162/98  مزاول  اسكندر محمود حسين نشوان  -16
    714726  2820995  917720278  163/98  مزاول  ةنبيل سالم سعيد فروان  -17
    409976  2826726  916335961  164/98  مزاول  فارس محمد آريزم  -18
    881879  2828531  931040463  165/98  مزاول  سالمة عبد الغفور القيشاوى  -19
    409925  2848177  914966353  167/98  مزاول  صالح خليل على األشقر  -20
    465008  2826707  966669046  168/99  مزاول  ق عوضعدنان رشيد توفي  -21
    404707  2458892  921181947  173/99  مزاول  عبد الجليل إبراهيم شعالن  -22
    ــــ  2826707  912398013  123/99  مزاول  هاني خضر ترزي  -23
    465003  2826707  906000856  170/99  مزاول  إيهاب منير نجيب الصابغ  -24
    ــــ  2838753  913342630  173/99  مزاول  البايضوليد عطا محمد   -25
    413245  2863307  919887877  174/99  مزاول  عبد المالك سالم برهم صيام   -26
    ــــ  2826707  951373039  124/2000  مزاول   سمير انطون جورج المدبك  -27
    404596  2823628  915926562  125/2000  مزاول  بسام محمود محمد احمد   -28
    407434  2841015  916086234  126/2000  مزاول   مخيمر محمد خليل أبو زيد   -29
    774010  2841871  802125575  117/2002  مزاول  هيام سليم عبد القادر عكيلة  -30
    109666  2845636  922740170  118/2002  مزاول   سفيان حمادة شعبان الترك   -31
    409849  2845636  966575987  120/2002  مزاول  إيهاب أنور شعبان الترك  -32
      2838839  905836656  121/2002  مزاول  سهام عبد الحكيم غزال  -33
    834747  2833698  917200768  122/2005  مزاول  فرج اهللا حمدي مرتجى   -34
    779324  2550799  970337267  123/2002  مزاول   عطية مسلم عطية قرمان   -35
    408311  2553814  943946830  124/2002  مزاول   محمد عبد الرحمن غراب   -36
    405789  2834483  971665740  125/2002  مزاول   عالء الدين البلبيسى   -37
    766079  2864395  957415474  127/2002  مزاول   فوزي محمود حسين صالح   -38
    714840  2860211  976550434 126/20022  مزاول   باسم سعود شعبان الريس  -39
    401758  2834409  934085945  128/2002  مزاول   على الطويل جهاد عمر   -40
    410440  2842020  916915531  122/2003  مزاول   محمد أسامة أبو القمصان   -41
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    603358  2821231  902353994  118/2003  مزاول   هاني محمد محمد خليل   -42
    455655  2822564  914564422  101/2005  مزاول   إياد عيسى محمد آريزم   -43
    738175  2842105  965940554  131/2003  مزاول  عبد الروؤف غبن   -44
    401785  2834088  906220561  116/2004  مزاول  مروان عطية إسماعيل الشيخ  -45
    848447  2827877  910936079  132/2003  مزاول   يحيى مصطفى أبو جبل  -46
    833900  2536439  918700634  129/2003  مزاول   على إسماعيل محمود آباجة   -47
    404603  2826917  945774909  130/2003  مزاول  منير على حسن   -48
    500520  2827877  976563387  112/2004  مزاول   آمال إبراهيم الميدنة   -49
    714812  2867317  903050334  133/2003  مزاول   نبيل حسن النونو   -50
    600301  ــــ  911155349  113/2004  مزاول   زى جمعة الخولى وف  -51
    738996  ــــ  909907263  119/2003  مزاول   ناهض عثمان خليل حبوش  -52
    404335  2848253  916320641  125/2003  مزاول  وليد عوني وصفى أبو شعبان  -53
      ــــ  ــــ  120/2003  مزاول   شرآة الوفاء  -54
    418266  2827304  912397403  119/2004  مزاول   أآرم محمود حسين نشوان   -55
    402876  2863632  900318338  118/2004  مزاول   محمد شعبان صالح أبو شعبان   -56
    ــــ  ــــ  ــــ  126/2003  مزاول   زهير سعيد إبراهيم قويدر   -57
    409876  ــــ  900664087  117/2004  مزاول   شحادة مصطفى بدر الدين   -58
    ــــ  2824166  563600345  200/98  مزاول   شرآة طالل أبو غزالة   -59
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  )2(ملحق رقم 

   قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم الرقم

  وزارة التربية والتعليم العالي  مدير عام  أكرم ابراهيم حماد.د  -1
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  حمدي شحدة زعرب.د  -4
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  يعصام البحيص.د  -2
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  علي شاهين.د  -3
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  ماهر درغام.د  -5
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  نافذ محمد بركات.د  -6
  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  يوسف محمود جربوع.د  -7
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - 154 -    

  )3(ملحق رقم 

  )االستبانة(أداة الدراسة 
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א 
  
  

אאאאW 
  
  

 -:المؤهل العلمي  -1
 
 

        دآتوراه               ماجستير س      بكالوريو             دبلوم
  
  

 -:مسمى الوظيفة -2
 
 

  مدير مراجعة            مراجع    

                  أخرى    

 
 -:التخصص العلمي -3
 

 

      علوم مالية ومصرفية     أعمالإدارة           محاسبة
      تخصص آخر حدد        اقتصاد

  
  

 -:سنوات الخبرة -4
 
 

   سنة20 إلى 11      من   نوات س10  إلى 5     من   سنوات     5    اقل من     

   سنة20     أآثر من   

  
 

 -:الشهادات المهنية -5
 

               CPA            ACPA     CA               CIAال يوجد              
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 "אאאאאאאאאא

אאF610E"  

 الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية وبين تقويماختبار العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي ب :"المحور األول
  ) ".610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  الفقرة ت 
  

  موافق
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

            .لتأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخليةفحص الهيكل التنظيمي ل  1

2  
التأكد من تحرر المراجع الداخلي من أية مسئوليات تنفيذية أخـرى ،            

  . يمكن أن تؤثر على موضوعيتهدارةوأية محددات تضعها اإل
          

3  
التأكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالرئيس التنفيذي للشركة أو          

  ) .الحوكمة( التحكم المؤسسيإدارةمفوضين بلجنة المراجعة أو ال
          

            .التأكد من حرية اتصال المراجع الداخلي بالمراجع الخارجي  4

5  
 الشركة تقدم الدعم الكافي لدائرة المراجعة الداخلية        إدارةالتأكد من أن    

  .النجاز أعمالها بمهنية 
          

6  
دمـه مـدير    فحص ومراجعة التقرير السنوي أو الـدوري الـذي يق         

المراجعة الداخلية، والذي يبين فيه توصياته إلى لجنة المراجعـة ، أو            
  .أعلى سلطة إدارية في الشركة

          

            . الشركة لتوصيات المراجع الداخليإدارةالتأكد من استجابة   7

8  
 المراجعة الداخلية بتحديد النشاطات التي سـوف        إدارةالتأكد من قيام    

  .ليمات المتعلقة بذلك باستقاللية تامةيتم مراجعتها والتع
          

  
  

 نطاق وظيفة المراجعة الداخلية وبين متطلبات تقويماختبار العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي ب : " المحور الثاني
  )" .610(معيار المراجعة الدولي رقم 

  موافق  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

            . المراجع الداخلي ألنظمة الرقابة الداخلية تقويممراجعة   9

10  
التأكد من قيام المراجع الداخلي بمراجعة نظام الشركة للتأكـد مـن            

  .انسجامه مع السياسات والخطط والتزام الموظفين بها 
          

11  
 المراجع الداخلي لوسـائل حمايـة األصـول         تقويمفحص ومراجعة   

  .ول الشركة وتحققه من وجود أص
          

12  
 المراجع الداخلي القتصادية وفعالية وكفـاءة اسـتخدام         تقويمفحص  

  .موارد الشركة
          

13  
التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص التقارير والـسجالت الماليـة    

  .والتشغيلية للتأكد من صحة وموثوقية المعلومات التي تحتويها 
          



  - 157 -    

  موافق  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  محايد  قمواف
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

14  
التأكد من قيام المراجع الداخلي بفحص عمليـات وبـرامج الـشركة      

  .لضمان ما إذا كانت النتائج متسقة مع األهداف 
          

15  
فحص ومراجعة قيام المراجع الداخلي بمراجعة النشاطات التـشغيلية         

  .المختلفة للشركة من إنتاج وبيع وتسويق وتمويل 
          

16  
التأكد من أن تقارير المراجع الداخلي تتضمن تحديد نقاط الـضعف           

  .والمشاكل في الشركة ، والتوصيات الالزمة لعالجها
          

17  
التأكد من وصول تقارير المراجعة الداخلية إلى الـرئيس التنفيـذي           

  . التحكم المؤسسيإدارةللشركة أو لجنة المراجعة أو المفوضين ب
          

  
  

 الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين وبين تقويماختبار العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي ب : "  الثالثالمحور
  ) " .610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  موافق  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

            .فحص الخلفية التعليمية للمراجع الداخلي  18

            .التأكد من تمتع المراجع الداخلي بخبرات في مجال المراجعة  19

            .التأكد من اإللمام الواسع للمراجع الداخلي بالمعايير المحاسبية  20

            .التأكد من قدرة المراجع الداخلي على التعامل مع الحاسوب  21

22  
والـضرائب  التأكد من إلمام المراجع الداخلي بمواضـيع االقتـصاد          

  .والمالية والقانون
          

            .فحص سياسات التوظيف التي تتبعها دائرة المراجعة الداخلية  23

            .فحص سياسات التدريب المستمر لموظفي المراجعة الداخلية  24

            . عمل موظفي المراجعة الداخليةتقويمفحص معايير   25

26  
هة واالسـتقامة عنـد قيامـه       التأكد من تمتع المراجع الداخلي بالنزا     

  .بواجباته ومسئولياته 
          

 العناية المهنية الواجبة في تقويماختبار العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي ب : " المحور الرابع
  ) " .610(أعمال المراجعة الداخلية وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  موافق  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  يدمحا  موافق
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

            .التأكد من التزام المراجع الداخلي بمعايير المراجعة الداخلية  27

            .التأكد من التزام المراجع الداخلي بأخالقيات المهنة  28

29  
التأكد من وجود دليل اجـراءات واضـح يحـدد مـسئوليات            

  .واجراءات المراجعة الداخلية 
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  افقمو  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  محايد  موافق
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

30  
التأكد من قيام المراجع الداخلي بالتخطيط الجيد لعمليـة المراجعـة           

  .الداخلية
          

31  
التأكد من وجود إشراف كاف من قبل المراجع الداخلي على موظفيه           

  .أثناء قيامهم بعملية المراجعة
          

            . الداخليةفحص ومراجعة برنامج المراجعة  32

            .فحص عينة من أوراق العمل التي يقوم المراجع الداخلي بإعدادها  33

34  
مراجعة عينة من التقارير التي يعدها المراجع الداخلي عـن نتـائج            

  .عملية المراجعة ، عند نهاية كل عملية مراجعة 
          

35  
داخلية التأكد من وجود رقابة مستمرة على عمل موظفي المراجعة ال         

  .من قبل مدير المراجعة الداخلية
          

  
  
  

اختبار العالقة بين قيام مراجع الحسابات الخارجي بالتوقيت والتنسيق الجراءات وأعمال المراجعة  : " المحور الخامس
  )" .610(الداخلية مع المراجع الداخلي وبين متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 

  موافق  الفقرة  ت 
  بشدة

  غير  محايد  افقمو
  موافق

  غير
  موافق
  بشدة

36  
دراسة ومناقشة الخطة المؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة الماليـة فـي        

  مرحلة مبكرة
          

37  
االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين على توقيت أعمال المراجعة         

  .الداخلية 
          

38  
يـة عمليـة    االتفاق المسبق مع المراجعين الداخليين حول مدى تغط       

المراجعة الداخلية ، وحجم االختبارات والطرق المقترحـة الختيـار          
  .العينات وتوثيق العمل المنجز واجراءات المراجعة واعداد التقارير

          

39  
عقد اجتماعات مع المراجعين الداخليين في مراحل مختلفـة خـالل           

  .الفترة
          

40  
 أمر مهم لفت انتباهه قد      قيام المراجع الداخلي باالبالغ باستمرار عن     

  .يؤثر في عمل المراجعة الخارجية
          

41  
القيام باعالم المراجع الداخلي باستمرار عن أية أمور مهمة قد تؤثر           

  .في عمل المراجعة الداخلية
          

  
 


