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دور المراجعة الداخلية فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة      بالتحليل والمناقشة الدراسة تناولت     
االستثمارات المالية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، مع عرض سـريع  

اخلية في لمفهوم المراجعة الداخلية وتطور الميثاق األخالقي وتطور المعايير المهنية للمراجعة الد
ضوء المهام والمسئوليات المتعلقة بها، والتطرق لمفهوم االستثمارات الماليـة ودور المراجعـة   

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في   الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية هذه االستثمارات،
م جمـع البيانـات   إجراء الدراسة من خالل جمع البيانات من مصادرها األولية والثانوية، حيث ت

من خالل استبانه أعدت خصيصا لهذا الغرض، وتم توزيعهـا علـى مجتمـع الدراسـة وهـم      
المراجعين الداخليين العاملين في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، حيث تـم  

  .في تحليل البيانات، واختبار الفرضيات) SPSS(استخدام برنامج التحليل اإلحصائي 
  

أن هنالك دور ملمـوس لوظيفـة   : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها     
المراجعـة الداخليـة    عملالمراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية، وأن 

والمتمثلـة   في االستثمارات المالية اتحدد درجة تأثيرهي اعلى أساسه ةأساسي يرتكز على عناصر
ن تواجـد  فإ كذلك، وجودة أداء عمل المراجع الداخلي تقاللية وموضوعية المراجع الداخليفي اس

التنظيم اإلداري والمهني المتكامل والذي يشتمل على وجـود مجلـس اإلدارة وإدارة المراجعـة    
  .يساهم بشكل رئيسي في تحسين كفاءة وفاعلية هذه االستثمارات الداخلية

  
العمل علـى زيـادة   ضرورة : ة من التوصيات كان من أهمهاوقد خلصت الدراسة إلى مجموع

ضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ التي قضت بهـا المعـايير   االهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية، 
كافة المراجعين الداخليين من خـالل عقـد الـدورات التدريبيـة      الدولية للمراجعة الداخلية لدى

ى متابعة تحديث وتطـوير التطبيقـات السـليمة لمعـايير     العمل علضرورة ، ولية الالزمةيالتأه
  . وضرورة العمل على تدعيم أركان ومقومات استقاللية المراجع الداخلي، المراجعة الداخلية
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Abstract 
 

     The study has discussed and analyzed the functions and role of internal 
audit in activating at improving the efficiency and effectiveness of financial 
investments for the companies listed at the Palestine Securities Exchange, 
with a quick review of the internal audit's concept, the ethics convention 
development, and the professional criteria's development of internal audit 
within its tasks and responsibilities, and mention the financial investment 
concept with the internal audit's role at improving the efficiency and 
effectiveness of the investments. Also, used the descriptive method at the 
research by collecting data from primary and secondary sources, where 
data was collected through a special questionnaire prepared for this purpose 
which distributed to a research community -Internal auditors- who are 
working at companies listed at the Palestine Securities Exchange. also, 
used the Statistical Analysis Program (SPSS) in analyzing the data and test 
hypotheses. 

     A set of Conclusion were obtained and the most important Conclusion 
was: there is a significant role for the internal audit function to improve the 
efficiency and effectiveness of financial investments, and that the work of 
internal audit based on the essential elements on the basis determined by 
the degree of impact on financial investments and of the independence and 
objectivity of the internal auditor and the quality of the performance of the 
reference work procedure, as well as the presence of administrative 
management and integrated professional, which includes the presence of 
the Governing Council and the Department of Internal Audit contributes 
mainly to improve the efficiency and effectiveness of these investments. 
 

   A set of recommendations were concluded by the study, the most 
important ones were: increase the attention for the internal audit function, 
and the necessity of reinforcement the concepts and principles ruled by the 
international criteria for the internal audit to the whole internal auditors 
through making the necessary qualification training courses and follow-up 
updating and developing the right applications for the interior auditing 
criteria and the need to support the bases and foundations of the Internal 
Auditor's independency. 
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  ::    لمقدمةلمقدمةاا  11--11

إن انتشار ظاهرة تعثر الشركات المساهمة، وتزايد حاالت المخالفات المالية والمحاسبية في      
إلضافة إلى ثبـوت تـورط   الشركات الكبيرة في كافة الدول، المتقدمة والنامية على حد سواء، با

فيما نسب إلى هذه الشـركات مـن مخالفـات،     والخارجيين نيبعض مراجعي الحسابات الداخلي
فقد ثقة مستخدمي القوائم المالية في المعلومات المحاسـبية وازديـاد تعثـر     ىوانعكاس  ذلك عل

المراجع الـداخلي   االستثمارات المالية لهذه الشركات، لذا كان االهتمام بتفعيل وتحسين عمل دور
 كـان لقـانون االسـتثمار   كذلك  .هو المخرج السريع والحل المتكامل والفعال لكل هذه السلبيات

حيث أنه نظم العالقة بين المسـتثمر وحقوقـه   ة المراجعة، دعظيم األثر في زيادة جو الفلسطيني
ذلك وكـذلك   على المراجع في الحصول على تقرير يفيد باستمرار المنشأة محل الفحص أو غير

  )2ص ،2003 محمود،(.اإلفصاح عن رأيه الفني تجاه عدالة وصدق القوائم المالية
فالمراجعة الداخلية هي الركيزة األساسية للمراقبة الداخلية، وهي وسيلة فعالة لمساعدة      

اإلدارة حيث يتم مراجعة العمليات والمستندات بمعرفة المراجع الداخلي أو موظفي تلك 
ت، وتعرف المراجعة الداخلية بأنها مجموعة من أوجه النشاط المستقلة التي تنشئها اإلدارا

، نسمان(اإلدارة داخل المنشأة للقيام بمساعدتها على المجاالت المختلفة لتحقيق أهدافها اإلدارية 
          ).2ص ،2009

ليـة علـى   من هنا يمكن القول أن للمراجعة الداخلية دور هام في الحصول على قوائم ما
درجة عالية من الشفافية واإلفصاح والمصداقية خدمـة ألصـحاب المصـالح مـن مسـاهمين      
وأصحاب السندات والبنوك والمقرضين من خالل منظومة من أداء اإلدارات واللجان والمجالس 

، 2005ميخائيـل،  (ألعمـال المراجعـة    التي تقوم بوضع أسس األداء اإلداري والفني والمهني
  ). 193ص
بدأت تفرضـها   التي الجديدة المتطلبات مع الداخلية وظيفة المراجعة دور أهمية زادت وقد      

األمريكي، حيث ألزم اإلدارة بـالتحقق مـن فعاليـة    لشركات ن اقانو قوانين بعض الدول ومنها
إجراءات وآليات الرقابة على اإلفصاح في التقارير السنوية وربع السنوية، وألزم اإلدارة بتوثيـق  
وتقييم والتقرير عن فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية، ، وألزم القانون أيضاً أن تقـوم  
لجنة المراجعة بإعداد برنامج إنذار للتقرير عن المشاكل المحاسبية المالية المحتملة، كما ألزمهـا  

المتطلبات الجديدة إلي أيضاً باإلفصاح عن مدى االلتزام بالقواعد األخالقية، وعليه فقد أدت هذه 
. توسيع دور وظيفة المراجعة الداخلية في دعم المنشآت لغرض مقابلة هذه المتطلبات اإللزاميـة 

  )3،ص2008عيسى، (
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ة المراجعة الداخلية أو النظـر  بعمليوعند النظر إلي االستثمارات المالية من خالل عالقتها      
ستثمار أو أسواق المال أو غير ذلك فإن كل هـذا  متخذي قرار اال ىإليها من خالل انعكاساتها عل

يتبلور من وجهة نظر الباحث في العالقة التي قد توجد بين دور المراجعـة الداخليـة وتحسـين    
والتي يمكن التطرق إليها في هذا الفصل من خـالل مشـكلة    .كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  .  راسةوأهمية وأهداف وفرضيات ومتغيرات ومنهجية الد
  

  ::مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة    22--11
في أن اإلدارة حاليا في حاجة ماسة إلى جهة مستقلة عن أقسـامها   الدراسةتتلخص مشكلة      

األخرى، تقوم بمتابعة تطبيق وتقويم الجودة الشاملة في أنشطة الشركة، وأن المراجعة الداخليـة  
حديث وظائفهـا وأهـدافها وفقـأ    إال أن ذلك يتطلب تطويرها، وت. هي الجهة المخولة للقيام بذلك

لمبادئ الجودة الشاملة، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها، لكي تواكب التوجه الحـديث فـي بيئـة    
األعمال الذي يرى أن رضا العميل أصبح عامالً أساسيا في استمرارية الشـركة، ولـيس فقـط    

مور خلصـت إلـى   كل هذه األ )5،ص 1997،الصاطي  .(عامل الربح كما كان ينظر إليه سابقًا
  : جعل المشكلة تتمحور في

تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية في الشركات ما دور إدارات المراجعة الداخلية في 
  ؟المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  : نبثق األسئلة الفرعية التاليةت ومنه
في تحسين كفاءة وفاعلية  المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية تقييمما مدى تأثير  .1

  االستثمارات المالية ؟
تحسين كفاءة كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية في  ةما مدى تقييم العمليات التشغيلي  .2

  تثمارات المالية ؟وفاعلية االس
 ما مدى تأثير التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي تقضي بها معايير المراجعة  في .3

  ؟تثمارات المالية اءة وفاعلية االستحسين كف
تحسين كفاءة ما مدى تأثير خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في  .4

  تثمارات المالية ؟ وفاعلية االس
ما مدى تأثير استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات  .5

 المالية ؟
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  :أهمية الدراسةأهمية الدراسة 3- 1
  : إلىترجع أهمية الدراسة     

التأكيد علي أهمية التوسع في تطبيق عمل المراجعـة الداخليـة  فـي البيئـة االقتصـادية       .1
الفلسطينية واالستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنـة المراجعـة وبالتـالي    

مما سينعكس علـى البيئـة   الفلسطينية   تتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية في الشركا
  .االقتصادية الفلسطينية باإليجاب

الدراسة تبحث في أثر دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليـة   .2
 .وهو مالم تتطرق إليه أيٍ من الدراسات السابقةالمراجع الداخلي من وجهة نظر 

دورها في و دور المراجعة الداخلية لعالقة بين ندرة البحوث التطبيقية التي أجريت في مجال ا.3
  .في بيئة الممارسة المهنيةتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية 

  
   :أهداف الدراسة 4- 1

إلى التعرف على العالقات التأثيرية لدور المراجعة الداخلية في الدراسة هذه تهدف   
هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية ، ويتفرع من تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  :التالية
دراسة وتحليل أثر تقييم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية وأهمية ذلك في تحسين  .1

 كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية  ةدراسة وتحليل أثر تقييم العمليات التشغيلي .2
 .تثمارات الماليةن كفاءة وفاعلية االستحسيوأهمية ذلك في 

دراسة وتحليل وتقييم تأثير التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي تقضي بها   .3
 .تثمارات الماليةتحسين كفاءة وفاعلية االس معايير المراجعة وأهمية ذلك في

نتمي إليها دراسة وتحليل مدى تأثير خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ي  .4
 .تثمارات الماليةتحسين كفاءة وفاعلية االسوأهمية ذلك في 

دراسة وتحليل مدى استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي وأهمية ذلك في تحسين  .5
 .كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
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   :فرضيات الدراسة 5- 1
  :رضيات التاليةبالف لقد اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة الدراسة وأهدافها     

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم المراجع الداخلي لنظام الرقابة ال ت :األولىالفرضية 
  .الداخلية و تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

كأحد مجـاالت   ةتقييم العمليات التشغيلي وجد عالقة ذات داللة إحصائية بينال ت :الثانيةالفرضية 
 .اجعة الداخلية و تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةمساهمة المر

التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين :الثالثةالفرضية 
  .التي تقضي بها معايير المراجعة و تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

خبرة ومعرفة المراجع الداخلي  ت داللة إحصائية بينوجد عالقة ذاال ت :الرابعةالفرضية 
   .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية بالصناعة التي ينتمي إليها و

استقاللية وموضوعية المراجع  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بينال ت :رضية الخامسةفال
  .الداخلي و تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

ذات داللة إحصائية حول دور المراجعة الداخلية في تحسـين   عالقةال توجد  :السادسة الفرضية
المؤهـل العلمـي و   (كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية تُعزى إلى بعض الصـفات الشخصـية   

  ).التخصص العلمي والشهادات المهنية وعدد سنوات الخبرة
  
   :متغيرات الدراسة 6- 1

  :  المتغير التابع
للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق ة وفاعلية االستثمارات المالية تحسين كفاء ♦

 .المالية

  :المتغير المستقل 
  .تقييم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية ♦
 .كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية ةتقييم العمليات التشغيلي ♦
 . ا معايير المراجعةالتزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي تقضي به ♦
 .خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها  ♦
 .استقاللیة وموضوعیة المراجع الداخلي ♦
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   :منهجية الدراسة 7- 1
استخداما  ستخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهجا تم

إلي نتائج منطقية تدعم الفرضيات الـواردة فـي    ، وللتوصلفي الدراسات االجتماعية واإلنسانية
ما كتب فـي األدب  والتي تشمل العربية واإلنجليزية استخدام المصادر الثانوية  كذلك تمالدراسة، 

علميـة ومقـاالت فـي    ورسائل وكذلك ما تم نشره من أبحاث  المحاسبي عن موضوع الدراسة
  .تبطة بموضوع الدراسةوكذلك القوانين والتشريعات المر الدوريات المتخصصة

على جميع وحدات وتوزيعها  استبانه تصميمإعداد و تم  فقدوفيما يتعلق بالمصادر األولية    
تفريغ وتحليـل   تم والمراجعة الداخلية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، 

حصـائية  اإلختبارات اال وإجراءللتحليل اإلحصائي  SPSS م برنامجااالستبانة من خالل استخد
  .الدراسةضرورية لموضوع المناسبة وال
  
   :الدراسات السابقة 8- 1

  ::الدراسات العربية أوالً
دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي " بعنوان ):2007المدلل،(دراسة  .1

  ".واإلداري
لمالي هدفت الدراسة إلى توضيح دور وظيفة المراجعة الداخلية في ضبط األداء ا      

  .واإلداري في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 
وتوصلت الدراسة إلى أن وحدات المراجعة الداخلية تقوم بدور جيد في ضبط األداء       

المالي واإلداري، والمساهمة بدعم حوكمة الشركات من خالل دورها في تقويم نظام الرقابة 
س كفاءة وفاعلية األداء، وأنه توجد عالقة كبيرة بين الداخلية وتقويم ودعم إدارة المخاطر وقيا

توفر درجة كافية من االستقالل لوحدة المراجعة الداخلية وبين ضبط األداء اإلداري والمالي 
  .في فلسطين ةبالشركات المساهمة العام

  

دور المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في "بعنوان ): 2005جربوع، (دراسة  .2
 ".لفاعلية وتقييم األداء في المشروعات االقتصاديةقياس الكفاءة وا

هدفت الدراسة إلى إبراز التحديات التي واجهت مهنة مراجعة الحسابات منذ العقدين      
االفالسات التي حدثت لكبريات الشركات المساهمة العالمية  منها و يناآلخرين من القرن العشر

لكة المتحدة وكندا واستراليا مما جعل المجتمع في كل من الواليات المتحدة األمريكية والمم
المالي في حاجة ملحة لمراجعة الكفاءة والفاعلية في المشروعات، وتقييم األداء لألفراد داخل 
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عن المعوقات في العمليات التشغيلية واقتراح الحلول التصحيحة  البحثاألقسام المختلفة و
  .المناسبة

سوف  2005قرارات منظمة التجارة العالمية بحلول عام تنفيذ  أن وأشارت الدراسة إلى     
فالصمود في وجه المنافسة العالمية يتطلب االستغالل  ،تفرض تحديات على الشركات المساهمة

يتأتى إال  األمثل للموارد المتاحة والوصول إلى الجودة الشاملة ورضاء المستهلك، وهذا ال
في المشروعات االقتصادية سواء قام بهذه الخدمة بمراجعة الكفاءة والفاعلية وتقييم األداء 

المراجع الداخلي أو الخارجي وسواء وجهت التقارير إلدارة المشروع أو لألطراف الخارجية أو 
   .لكليهما

  
ين األداء سدور المراجعة الداخلية في مراقبة وتح" بعنوان ): 2002،العويسي(دراسة. 3

  ."في منشآت القطاع الخاص
تسليط الضوء على المراجعة الداخلية وعلى مهنة المراجعة الداخلية في دراسة إلى هدفت ال     

والمساعدة في الحد من حالة حرمان الكثير من المنشآت ممن ليس . منشآت القطاع الخاص في اليمن
لديها مراجع داخلي من الخدمات الجليلة والبناءة التي تقوم بها المراجعة الداخلية، والبحث في 

  .عدم انتشار هذه المهنة في منشآت القطاع الخاص اليمنية  أسباب
وجوب مساعدة المراجع الداخلي في تسويق نفسه وإبراز أهمية  الدراسة إلى توقد توصل      

والتعرض لجوانب التشابه واالختالف بين المراجع الداخلي و المراجع  .عمله ودوره لآلخرين
لك بيان دور المراجع الداخلي في مراجعة أنظمة الجودة كأحد كذ .وتوضيح العالقة بينهما   الخارجي

  .أهم المهام الحديثة التي أوكلت إليه

  
نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة "بعنوان ): 2002لبيب ،(دراسة  .4

  "المراجعة الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي في قطاع األعمال
إطار متكامل من الضوابط التي ترمي إلى زيادة درجة كفـاءة   هدفت هذه الدراسة إلى تقييم     

وكذلك أهميـة توجيـه الجهـود    . أداء مهنة المراجعة الداخلية في مواجهة ظاهرة الفساد المالي
األكاديمية والمهنية نحو إرساء إطار جديد لمعايير أداء مهنة المراجعة الداخلية لكي تتمكن مـن  

األعمال وبوجه خاص بعد أن تفجرت مشاكل انهيار العديد مـن   مواجهة الفساد المالي في قطاع
  .منشآت األعمال العالمية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الضوابط التي يمكن أن تزيد من درجة الكفاءة المهنيـة       
ين ومن تلك الضوابط العمل على تحقيق أكبر قدر من االسـتقاللية للمراجـع   يللمراجعين الداخل
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تفعيل دور لجان المراجعة باإلضافة  إلى تطـوير معـايير األداء المهنـي للمراجعـة     الداخلي و
    . الداخلية

  
االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية وأهميتها "بعنوان ):  2000الغباري،(دراسة . 5

  ." في تحديد االتجاهات المستقبلية
المراجعة الداخلية وتحديد  هدفت الدراسة إلى إبراز الفكر المحاسبي المرتبط بعملية    

المجاالت التي يمكن من خاللها إضافة قيمة لعمليات المراجعة ووضع إطار مقترح يساهم في 
  .مواجهة التحديات وتحديد االتجاهات المستقبلية لها

الدراسة إلى وضع إطار يحدد االتجاهات المستقبلية ألعمال المراجعة  توقد توصل      
وهو ما دفع المنظمات إلى  ،مي حدة المنافسة وظهور العديد من التحدياتالداخلية وفي ضوء تنا

تعظيم االستفادة الفعالة من كافة مواردها المتاحة لتعظيم دور المراجعة الداخلية لتشمل مجاالت 
وأعمال  يإضافية تتعلق باألنشطة الهامة المؤثرة في أعمال المنظمة مثل التخطيط االستراتج

  . ظم الجودة الشاملة والمراجعة البيئيةإعادة الهندسة ون

  
  :الدراسات األجنبية ثانياً
  بعنوان ):Arena, et al, 2006 (دراسة  .1

 "Internal Auditing in Italian organizations : A multiple case study "   
هدفت الدراسة إلى وصف الخصائص الرئيسية ألقسام المراجعة الداخلية في ستة شـركات       

دراسة مقارنة بـين أقسـام المراجعـة    ب ،ثر التعليمات المشرعة عليهاأطالية وتحري وتحليل اي
و إجراء المقابالت مع مدراء المراجعـة الداخليـة فـي هـذه      ،الداخلية في هذه الشركات الستة

الشركات واالطالع على عينات من تقارير المراجعة الداخليـة والوثـائق العامـة والتعليمـات     
  .لمتعلقة بالحوكمة فيهاالداخلية ا

وتوصلت الدراسة إلى وجود تنوع كبير بين الخصائص الرئيسية ألقسام المراجعة الداخلية،      
ـ    ن ون الـداخلي ووكذلك ركزت الدراسة على الضغوط المؤسساتية التي يتعـرض لهـا المراجع

المراجعـة   وقدمت الدراسة دليال إضافيا على تأثير العوامل األخرى علـى تطـور أداء أقسـام   
الداخلية حيث يوجد في ايطاليا ثالثة نماذج من الشركات، النموذج األول هو تلك الشركات التـي  
ال يوجد بها قسم مستقل للمراجعة الداخلية ولكن يوجد بها نظام للرقابة الداخلية كأحد المتطلبات 

الداخلية ولكن ينحصـر  القانونية، أما النموذج الثاني فهو شركات يوجد بها قسم مستقل للمراجعة 
دورها في مراجعة االلتزام بالقواعد واإلجراءات وهذه الشركات أشارت  فيها المقـابالت إلـى   
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وجود مدى كبير من الضغوط المؤسساتية، أما النموذج الثالث فهو الشركات التي ال يتعدى دور 
ام بالقواعد واإلجراءات إلـى  المراجعة الداخلية فيها الرقابة على القوائم المالية واختبارات االلتز

العمليات اإلدارية بمراحلها وأنواعها ومستوياتها المختلفة وأظهرت المقابالت في هذه الحالـة أن  
العوامل المؤثرة على تطور أداء أقسام المراجعة الداخلية عالوة على الضغوط المؤسساتية يمكن 

  :حصرها بالتالي 
اري للمراجعين الداخليين يضطرهم إلـى اإللمـام   التدريب والثقافة حيث أن الدور االستش -1

 .المشروعبجميع مراحل العمل في 

الشخصية والقدرات القيادية والتي تجعل المراجع الداخلي قادرا على إقناع جميع مستويات  -2
 .بدوره في تدعيم وإسناد النشاط المشروع

  . الداخلي تعاون اإلدارة وتجاوبها حيث أن هذا التعاون مهم جداً لدور المراجع -3
  
 The Role of Internal Audit in"بعنوان) Philomena   Leung ,2003(دراسة . 2

 Corporate Governance and Management in Australia"  
هدفت الدراسة إلى تعريف وتحديد هياكل المسـئولية وأهـداف المراجعـة الداخليـة فـي           

هـذه المنظمـات ودراسـة الوضـع اإلداري     المنظمات االسترالية وتحديد دورها في حوكمـة  
المراجعة الداخلية فـي   فاعليةوالتنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية وتقديم توصيات حول تعزيز 

حوكمة الشركات ودعم اإلدارة السليمة، كذلك دراسة المؤهالت العلمية للمـراجعين الـداخليين   
  .والمسئولين عنهم، ودراسة خط التقرير الخاص بهم

وتوصلت الدراسة إلى تزايد أهمية المراجعة الداخلية على الصعيد المهني واألكاديمي، وأن      
المراجعين الداخليين كانوا أكثر تركيزا على نظـام الرقابـة الداخليـة وإدارة المخـاطر، وأن     
المراجعين الداخليين كانوا قادرين على ممارسة أعماال مختلفة ومتنوعة من األنشطة، وأن هنالك 

ضارب في خطوط التقرير، وأن المراجع الداخلي في مجال حوكمة الشركات ال زال غير محدد ت
بدقة في الشركات االسترالية، وأوصت الدراسة بتعزيز هذا الدور عبر ميثاق المراجعة الداخليـة  
ومعايير أكثر صرامة لحوكمة الشركات وإعادة االعتبار للمهـارات والخبـرات فـي اختيـار     

  .ذين يقومون بمهمة المراجعة وزيادة حدة التنافس بينهمالموظفين ال
  
 Develop procedures for Internal Audit"بعنـوان  :)LIU ,1997(دراسـة  .3

Organizations in the UK"      
سـتخالص عوامـل   واهدفت الدراسة إلى تأكيد الجودة الشاملة في عملية المراجعة الداخلية     

مقاييس جديدة لتقييم خدماتها، وذلك بـالتطبيق   لمراجعة الداخلية وتطويرالنجاح الرئيسية إلدارة ا
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المتحدة حصلت على مزايا تنافسية ممتازة ساهمت  على تسع منشآت صناعية مختلفة في المملكة
  .الداخلية في هذه المنشآت في تكوينها الجودة المرتفعة إلدارة المراجعة

 موعة من العوامل الضرورية لتحقيـق األداء الجيـد  وتوصلت الدراسة إلى االتفاق على مج     
مكانة إدارة المراجعة الداخليـة فـي الهيكـل    تمثلت هذه العوامل في  إلدارة المراجعة الداخلية،

التنظيمي للمنشآت، دور إدارة المراجعة الداخلية بالمنشأة، حجم العمل بإدارة المراجعة الداخليـة،  
  .القائم بتنفيذ أعمال المراجعةو، وقت إنجاز مهام المراجعة الداخلية

       
   ::التعليق على الدراسات السابقةالتعليق على الدراسات السابقة 9- 1

نجد أن هنالك تباين واضـح يـن طريقـة    لنتائج الدراسات السابقة  االستعراضمن خالل      
معالجة كل دراسة ونتائجها، ولكن يمكن القول أن كل دراسة من الدراسـات السـابقة اتسـمت    

واحدة منها زاوية أو أكثـر مـن زوايـا الموضـوع الخـاص       بخاصية معينة حيث تناولت كل
ضـمن هـذه   لذلك تمت محاولة الربط بين مختلف أفكار وأهداف هـذه الدراسـات   . بالدراسة
  .الدراسة
وما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها تدرس العوامل المحددة لعمل المراجعـة الداخليـة         

االستثمارات المالية، بالضافة إلى المجاالت التـي تسـاهم   والتي تؤثر في تحسين كفاءة وفاعلية 
كما أن مجتمع الدراسة الميدانية يقع .فيها المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة االستثمارات المالية

في فلسطين فهي تدرس كذلك سبل االعتماد علـى المراجعـة الداخليـة فـي تحسـين كفـاءة       
إضافة إلى ما سـبق فـإن أي    .ة النهوض بالموضوعيناالستثمارات المالية في فلسطين، وكيفي

دراسة سابقة لم تتناول العالقة بين دور المراجعة الداخلية وكفاءة وفاعلية االسـتثمارات الماليـة   
  .ةالفلسطيني ةفي البيئ

  
  تعريف بالمصطلحات 10- 1
   :وحدات المراجعة الداخلية ×

ي تتبع مباشرة ألعلى سـلطة فـي   هو مصطلح يستخدم في الدراسة للتعبير عن الوحدات الت     
الهرم اإلداري، والتي تمثل األداة الرقابية التي تستخدمها اإلدارة العليا في الرقابة على مختلـف  
األعمال اإلدارية والمالية والفنية في المؤسسة، وقد تختلف مسمياتها من مؤسسة ألخرى حيث قد 

فتيش، أو غيرها من المسميات، ومن ثم فـإن  تعرف بوحدة الرقابة الداخلية، أو وحدة الرقابة والت
مفـتش  : هذه الدراسة تتعامل مع مصطلح المراجع الداخلي على أنه يحمل نفس المعاني التاليـة 

  .داخلي، مراقب داخلي، مدقق داخلي
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  :نظام الرقابة الداخلية ×
ت التـي  جميع السياسات واإلجـراءا "الرقابة الداخلية بأنها  400عرف المعيار الدولي رقم      

تتبناها اإلدارة في المنشأة، للمساعدة على تحقيق أغراض اإلدارة في التأكد إلـى الحـد العملـي    
وحماية األصـول،   المناسب من أداء األعمال بكفاءة عالية، بما في ذلك تنفيذ السياسات اإلدارية،

اد معلومـات  ومنع الغش والخطأ أو اكتشافه، ودقة اكتمال السجالت والدفاتر المحاسبية، وإعـد 
  .مالية يمكن االعتماد عليها وفي الوقت المناسب

  :المراجعة الداخلية ×
نشاط تقييمي مستقل يتم إنشاؤه داخل التنظيم كخدمـة لـه،   "تعرف المراجعة الداخلية بأنها      

وهو نوع من اإلجراءات الرقابية التي تتم عن طريق فحـص وتقيـيم مـدى كفـاءة وفعاليـة      
  .األخرى اإلجراءات الرقابية

  :االستثمار ×
هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مـدة طويلـة فـي         

  . المستقبل
  :الفعالية ×
  يتم من خاللها انجاز أهداف المنظمة  الدرجة التي    
  : الكفاءة ×
  الدرجة التي يتم من خاللها تخفيض التكاليف بدون إجراء تخفيض في الفعالية    
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 الفصل الثاني
  )دور وأهمية المراجعة الداخلية(
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  ::المقدمةالمقدمة  11--22
مراجعة حيث تلعب مهنة  الحسابات أهمية ال يمكن اإلقالل من شأنها، مراجعةتكتسب مهنة      

االقتصادية، وهذا الدور يتمثـل فـي حمايـة األمـوال      الحسابات دور هام وجوهري في الحياة
  )41،ص2008الحداد،.(التي تحقق أفضل العوائد الممكنةلمشروعات ووتوجيهها إلى أفضل ا

تقسم عملية المراجعة من حيث الهيئة التي تقوم بها إلى مراجعة داخلية ومراجعة خارجيـة،      
تابعون إلدارة المشروع، بينما يقوم بالمراجعـة الخارجيـة    نفالمراجعة الداخلية يقوم بها موظفو

  )246،ص2000عبد اهللا، .(استقالل وحياد تامين عن إدارة المشروعجعو حسابات يتمتعون بامر
وتعتبر المراجعة الداخلية من أهم المقومات التي تعمل على رفع كفاءة مسـتوى األداء فـي       

الشركات، حيث تعتبر المراجعة الداخلية نوعا من اإلجراءات الرقابية يتم مـن خاللهـا فحـص    
  )31،ص 1996وآخرين، الصبان. (الرقابية األخرىوتقييم كفاءة وكفاية اإلجراءات 

  
أن األسواق المالية تحتاج إلى توافر نظام معلومات جيد يمكن المستثمرين من اختيار أفضـل      

البدائل المتاحة وبالسعر المناسب، ويؤيد هذا الرأي العديد من البـاحثين عنـدما يؤكـدون بـأن     
رئيسية للمستثمر عند اتخاذ قراراته، واألسـاس الـذي   المعلومات الداخلية تعتبر أحد المقومات ال

سيبنى عليه كافة قراراته االستثمارية المتاحة في السوق والمتاجرة والقدرة الزمنية الحتفاظه بكل 
  )3، ص2005خليل، (.بديل

  
دوراً هاما في كافة المنشآت، حيث تقـوم بمـد اإلدارة    المراجعة الداخلية لعب وظيفيةتلذلك     
. ا بالمعلومات الضرورية عن مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشـأة العلي

كذلك فهي تعتبر جزء ال يتجزأ من اإلدارة، وذلك من خالل قيامها بالعديد من األعمال اإلداريـة  
اسب عـن  مد اإلدارة العليا بالمعلومات الصحيحة وفي التوقيت المن. كتقييم أداء العاملين بالمنشأة

   )  6، ص2008عيسى، .(المخاطر التي من الممكن أن تواجهها المنشأة
  

  سـواء مـن حيـث    ةالداخليالمراجعة  هناك الكثير من التطورات الحديثة التي طرأت علىو    
  المراجعـة النطاق أو االستقاللية أو التبعية التنظيمية أو المعايير العامة، وظهور ما سمي بلجنة 

  لداخلي ومسئولياته أمامها ومسئولية هذه اللجنة أمام مجلس اإلدارة والمسـاهمين ا المراجعودور 
  .التي سوف يتم مناقشتها في هذا الفصلوغير ذلك من التطورات 

  
  



  
 

14 
  

  ::تطور مفهوم المراجعة الداخليةتطور مفهوم المراجعة الداخلية  22--22
بالمقارنـة   تعتبـر حديثـة   فهي وبالتاليثالثين عاماً،  حواليظهرت المراجعة الداخلية منذ      

 واقتصـرت لمتقدمـة،  ا الدول فيجعة الخارجية، وقد القت المراجعة الداخلية قبوالً كبيراً بالمرا
للتأكد من صحة تسـجيل العمليـات    األمر على المراجعة المحاسبية بادئ فيالمراجعة الداخلية 

تطوير  الضروريلمشروعات أصبح من ا األخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور واكتشافالمالية 
كأداة لفحص وتقيـيم مـدى فاعليـة األسـاليب      اخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدمالمراجعة الد
وبهذا تصبح المراجعة الداخليـة أداة تبـادل معلومـات     العليا بالمعلومات، اإلدارةالرقابية ومد 

التطور السـابق علـى شـكل     وانعكسالعليا،  واإلدارةالمختلفة  اإلداريةبين المستويات  واتصال
السنوات األولى لظهور المراجعة يرتكز على مراجعـة   فيكان البرنامج  فقد عة، برنامج المراج

المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبح برنامج المراجعـة يتضـمن    العمليات
لجزار، ا:(ساعدت على تطور المراجعة الداخلية التيومن العوامل  .النشاط األخرى نواحي  تقييم

  )165، ص1987
 األخطاء والغش الكتشافلحاجة إلى وسائل ا .1

 .المنتشرة جغرافياً ظهور المنشآت ذات الفروع .2

 .الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً .3

تقـوم   لكـي ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعـة الداخليـة    .4
  .بأول العمليات أوالً بمراجعة

الواليات  فيالداخلين  عة الداخلية كمهنة إلى إنشاء معهد المراجعينبالمراج االعترافأدى و     
عنـد ممارسـة مهنـة     ابه االلتزام ، وقام هذا المعهد بوضع المعايير الالزمم1941المتحدة عام 

وتـدرجت حسـب التطـور     مراجعة الداخليـة التعريفات التي تناولت ال تعددتلذلك   .المراجعة
  محاولـة  فـي  لهـذه الوظيفـة    ولقد قـدمت عـدة تعريفـات   يفة التاريخي الذي لحق بهذه الوظ

  ت على التعريف الذي أصدره معهـد  تتبع التغييرات التي طرأت عليها إلى أن استقرت التعريفال
المحايـد   التقييميالنشاط : ابأنهالبداية المعهد في  احيث عرفه ،1999الداخليين عام  المراجعين

ـ     ــد مراجعـ ــأة بقص ــل المنش ــتم داخ ــذي ي ــة   ال ــبية والمالي ــات المحاس   ة العملي
  وتوالـت بعـد ذلـك    ).  28ص،2007،حجـازي " (دارةكأساس لتقديم الخدمات الوقائيـة لـإل  

الداخليين حيث دأب المعهد على تحديث التعريف كلمـا   لمراجعيناالتعريفات الصادرة عن معهد 
 تهد الكثيـر مـن  اقتضت التطورات المهنية وتلك التي تطرأ على المشروعات والمنشآت كما اج

  . ةالداخليلمراجعة الكتاب والباحثين في وضع تعريف ل
ــد عرف      ــافق ــرون، (  ه ــبان وآخ ــ) 31،ص1996الص ــه  "  ابأنه ــة تقييمي   وظيف

  " مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بهـا هـذا التنظـيم    
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لجميع األنشطة داخل المنشـأة   راجعة الداخليةالمومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى شمول 
 عن المراجعة الداخليةوبالتالي ال يقتصر على النشاط المالي والمحاسبي كما يشير إلى استقاللية 

   .تقييميهالوظائف األخرى في المشروع وأنها وظيفة 
مستقل  مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط" -:ابأنه)  246،ص2000عبد اهللا، (  هاكما عرف     

داخل المشروع تنشئه اإلدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مسـتمر لضـمان   
دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية والتأكد من كفاية قيمة االحتياطات المتخذة لحمايـة أصـول   

 المشروع للسياسـات والخطـط واإلجـراءات    وممتلكات المشروع وفي التأكد من إتباع موظفي
اإلدارية المرسومة لهم، وفي قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميـع وسـائل الرقابـة    
األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب إدخالهـا عليهـا، وذلـك حتـى يصـل      

             ."المشروع إلى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى
تعريـف خـاص بـه     قدم) IIA(جعين الداخليين المراعهد فمبالنسبة للمنظمات المهنية  أما     

حيـث  ، المراجعـة الداخليـة  والذي يلقى اعترافاً أكبر من قبل الممتهنين والمستفيدين من وظيفة 
نشاط تأميني واستشاري مستقل وموضوعي مصمم إلضـافة   -: ابأنه "المراجعة الداخلية" عرف

هدافها بواسطة إكساب المنظمة آليـة  القيمة وتحسين عمليات المنظمة عبر مساعدتها في تحقيق أ
  )IIA ،2004( .انضباطي لتقيـيم وتحسـين فعاليـة إدارة المخـاطر والرقابـة      منظمة ومنهج

   بالمراجعـة الداخليـة  ويشير هذا التعريف الصادر عـن أهـم المنظمـات المتخصصـة          
والمسـئوليات  من حيث النطـاق   ةالداخلي المراجعةالتي حدثت في وظيفة  المهمةإلى التطورات 

تحسـين كفـاءة وفاعليـة    به في الذي تلع المنوطة بهذه الوظيفة وكذلك من حيث األهمية والدور
استشاري وتأمين موضوعي ط كنشا المراجعة الداخلية، كما ويؤكد على دور االستثمارات المالية

نسبة للعمليـات  في زيادة القيمة وتحسين األداء بال المراجعة الداخليةويوضح بما ال لبس فيه دور 
الداخليين في إدارة المخاطر وتقيـيم   المراجعينالخاصة بالمنشأة ويعكس الدور الذي يتبناه معهد 

  .  االستثمارات المالية نظام الرقابة الداخلية ودعم
وظيفة داخلية تابعـة  "  ابأنه المراجعة الداخلية" فقد عرف المجمع العربي للمحاسبينكذلك       

الرقابة اإلدارية بما فيها المحاسـبية لتقيـيم    لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة إلدارة المنشأة
مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه اإلدارة أو للعمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفايـة  

بأنها مراجعة للعمليـات والسـجالت    "للمراجعة الداخلية" آخركذلك تعريف  ".اإلنتاجية القصوى
بواسطة جهاز وظيفي معين للقيام بهذا العمل ووجـود   المشروعستمرة يتم تنفيذه داخل بصورة م

مثل هذا الجهاز الوظيفي يؤدي إلى ضمان أن النظام المحاسبي كاف ويتم تنفيذه طبقا لإلجراءات 
كما عرفت بأنهـا نشـاط   . المخططة كما يترتب عليه تسهيل تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية

تقييم يتم اللجوء إليه لمساعدة اإلدارة العليا في المنشأة الكبيرة على إدارة أعمالها بفاعلية مستقل لل
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ومسـؤول تجـاه    ةمستقلة عن الوظائف المحاسبية والتشـغيلي  المشروعوهو وظيفة من وظائف 
ـ . اإلدارة العليا مباشرة دفق كما يوجد تعريف يشير إلى أن المراجعة الداخلية وسيلة تقييم لعملية ت

البيانات والمعلومات والحكم على نوعيتها وكمالها، ويتم التحقق من ذلك عن طريق التحقق مـن  
وتعريف بأنها مجموعة من أوجه النشاط المستقلة التـي  . توافر التجانس الذاتي، والتبادل للبيانات

دقة البيانـات  تنشئها اإلدارة للقيام بخدمتها في التحقق من العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان 
المحاسبية واإلحصائية والتأكد من كفاية المخصصات المعدة لحماية أصـول وأمـوال المنشـأة،    
والتحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة وأخيرا في 

اضـها  قياس مدى صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة األخرى في أداء أغر
واقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها حتى يصل المشروع إلـى درجـة الكفايـة اإلنتاجيـة     

            ) 226،ص 2001، بينالمجمع العربي للمحاس( .القصوى
هي اعم وأشـمل مـن    المراجعة الداخليةيالحظ من جميع التعريفات السابقة أن وظيفة و       
 وإنما تمتد لتشمل المجاالت اإلدارية والتشغيلية كتقييم الخطط ةبيوالمحاس ةالمالي المراجعةمجرد 

  والسياسات واإلجراءات واقتراح السبل المناسبة لتطويرها وتقيـيم االلتـزام بهـا مـن جانـب      
  الموظفين وحسن استغالل الموارد والكفاءة، كما يالحظ بأنها نشاط مستقل داخل المنشـأة وأنهـا   

ارة كونها نظام شامل للرقابة يشرف ويقيم ويدعم نظم الرقابة المختلفة موجودة أساساً لخدمة اإلد
يشكل ضـمانة وركيـزة أساسـية     المشروعفي  مراجعة داخليةوبالتالي فوجود  ،عليها ويراقب

وال يعتقد أن هنالك اختالفات حقيقية بين التعاريف السـابقة   .الرقابة األخرى لكفاءة وفعالية نظم
ر األهداف حسب التطور الزمني حيث أصبح ينظـر للمراجعـة الداخليـة    إال فيما يتعلق بتطوي

بوصفها عنصرا من عناصر نظام المعلومات ومعظم االختالفات بين هذه التعريفـات تكـاد أن   
ومن خالل اسـتعراض التعريفـات    .تكون اختالفات في الصياغة اللفظية أو في درجة التفصيل

المجمـع  ( :في األتـي  للمراجعة الداخلية جاهات الحديثةالسابقة يمكن أن نالحظ التطورات واالت
   ) 227ص،2001، بينالعربي للمحاس

v نشاط داخلي مستقل في المنشأة. 

v التـي تكونهـا    )داخل األقسـام (أداة رقابية بغرض انتقاد وتقييم جميع الرقابات األخرى
 .اإلدارة

v وظيفية استشارية أكثر منها وظيفية تنفيذية. 

v ميع الرقابات اإلدارية، بما فيها الرقابة المحاسبية، والضبط الداخلييمتد نشاطها إلى ج. 

v تعمل على تقييم الرقابة المحاسبية. 

v   المراجع الداخلي ال يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمـل
   .سوف يقوم بتدقيقه
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  ::أهداف ووظائف المراجعة الداخليةأهداف ووظائف المراجعة الداخلية  33--22
مراجعة الداخلية بشكل واسع، ويعتمد ذلك علـى حجـم وهيكليـة    يتباين نطاق وأهداف ال      

: وتتضمن فعاليات المراجعة الداخلية واحـداً أو أكثـر ممـا يلـي     . المنشأة ومتطلبات إداراتها
  )561،ص2005، االتحاد الدولي للمحاسبين(

v إن وضع نظام محاسبي ونظام  :إعادة النظر بالنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية
. قابة داخلية مالئمين، واللذان يتطلبان اهتماماً متواصالً، وهو مـن مسـؤوليات اإلدارة  ر

وعادة ما يكلف المراجع الداخلي بمسؤوليات خاصة من قبل اإلدارة لغرض إعادة النظـر  
 .بهذين النظامين ومراقبة تطبيقاتهما وتقديم المقترحات الالزمة لتطويرهما

v وهذا يتضمن إعادة النظر بالوسائل المسـتعملة  : تشغيليةاختبار المعلومات المالية وال
لتشخيص وقياس وتصنيف وإعداد التقارير عن تلك المعلومات، واالستفسار الخاص ببنود 

 .منفردة، بما في ذلك االختبارات التفصيلية للمعامالت واألرصدة واإلجراءات

v نها الضوابط غيـر  ومن ضم :فحص الجدوى االقتصادية للعمليات وكفايتها وفعاليتها
 .المالية للمنشأة

v وكذلك اإللتـزام   :فحص اإللتزام بالقوانين واألنظمة والمتطلبات الخارجية األخرى
 .بالسياسات واألوامر اإلدارية والمتطلبات الداخلية األخرى

  
 بعد تنفيذ العمليات المحاسبية، فقد كان اكتشاف الغشقبل ولما كانت المراجعة الداخلية تتم و     

واألخطاء، وضبط البيانات المحاسبية يمثل العمل األساسي للمراجعة الداخلية، أي التحقيق للتأكد 
وتأسيسا على ما تقـدم   من سالمة السجالت، والبيانات المحاسبية، والمحافظة على أصول المنشأة

ـ المجمع العربـي ل ( :يمكن تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى الهدفين التاليين وهما  ، بينلمحاس
  ) 228، ص2001

  :الحماية: الهدف األول
  :يعني مفهوم الحماية مراجعة األحداث والوقائع الماضية للتحقق من األتي 

 .دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية، ومدى إمكانية االعتماد على البيانات المحاسبية  .1

مـن السـرقة    أن أصول المنشأة قد تم المحاسبة عنها، وإنها محاطة بالحمايـة الكافيـة   .2
 .واإلهمال

 ،ما يتعلق بالفصل بين وظيفة االحتفاظ، ووظيفة التنفيـذ فياختبار الرقابة الداخلية خاصة  .3
 .ووظيفة المحاسبة
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تقييم الضبط الداخلي من حيث تقسيم األعمال بما يحقق تسلسل تنفيذ العمليـات، بحيـث    .4
 .ار األعمال يدقق كل موظف عمليات الموظف الذي قبله، وبما ال يؤدي إلى تكر

  
  :اإلنشاء: الهدف الثاني 

ويعد الهدف اإلنشائي امتداد لمراجعة األحداث المالية، لذا فان مفهـوم الهـدف اإلنشـائي         
ولذلك فإن تحقيق هـذا   .يتضمن التأكد من أن كل جزء من نشاط خريطة المنشأة موضع مراقبة

ن خالل الخريطة التنظيمية وليس من الهدف يكون من خالل تأسيس برنامج للمراجعة الداخلية م
خالل التقارير المالية، وبناء على ذلك فإن المراجع الداخلي يعد في هذه الحالة ممـثال لـإلدارة   
العامة وليس ممثال لإلدارة المالية، وذلك ألنه يقيم مدى تقارب أهداف المنظمـة الفرعيـة مـع    

  .ي النظام مع ما تتطلبه اإلدارةاألهداف التي وضعتها اإلدارة العليا لها أو مدى تمش
  

 .لمراجعة المالية ومراجعة األداءيتم توظيف المراجعين الداخلين من قبل الشركات للقيام باو     
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة حجـم  . وقد زاد دورهم بقدر ملحوظ في العقدين األخيرين

مالية يتحمل المراجعون مسئولية تقيـيم  وفي ظل المراجعة ال .ودرجة التعقيد للعديد من الشركات
ما إذا كانت أساليب الرقابة الداخلية بالشركة التي يعملون بها قد تم تصميمها وتنفيذها على نحـو  
فعال وما إذا كانت القوائم المالية تتسم بالعدالة، حيث يمضي المراجعون الداخليون كافة الوقـت  

ي فإن معرفتهم عـن التشـغيل وأسـاليب الرقابـة     الذي يعملون فيه داخل شركة واحدة، وبالتال
 ,1032Arens, Loebbeck(.الداخلية بالشركة تزيد بكثير عن معرفة المـراجعين الخـارجين  

2002, p(  
 تعبر األهداف عن أغراض يتعين تحقيقها من تنفيذ نشاط معين ومن ثم فهي تمثـل نتاجـا  و     

 جعة الداخلية يتمثل في مساعدة جميع أعضـاء ولتحقيق ذلك فأن الهدف الرئيسي للمرا ،للوظيفة
 داء واجباتهم بفعالية من خالل إمدادهم بالتحليل والتقييم المناسب عن األنشطة التيأفي  المشروع

لذلك هنالـك عـدة أهـداف أخـرى     . لتوصيات المناسبة عن تلك األنشطةا يتم مراجعتها وتقديم
  )247،ص2000اهللا، عبد :(اآلتيللمراجعة الداخلية يمكن تلخيصها في 

وذلك من أجـل اكتشـاف نقـاط     :متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة وتقييمها .1
الضعف أو النقص في النظم أو اإلجراءات المستعملة بقصد التعديل والتحسين الالزمين، وعلـى  
 سبيل المثال يجب أن تتعدى المراجعة الداخلية رؤية وضع األشخاص األمناء على الخزينة إلـى 

وفي جميع الحـاالت، علـى   . مراقبة التعامل بالنقدية واإلجراءات المتبعة في القبض والصرف
المراجع الداخلي إطالع إدارة المشروع على مدى مسايرة التطبيق العملي للخطـط والسياسـات   

 .المرسومة لتحقيق األهداف المرجوة
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ية أموال المشـروع،  وذلك من أجل حما :يم األصول ومطابقتها مع الدفاترالتحقق من ق .2
وهذا النشاط الوقائي يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على العمليات النقدية وعمليـات المخـازن،   
وضرورة التأكد من وجود التأمين الالزم وبالقيمة الكافية، وتفادي الخسائر الناشئة عن اإلهمـال  

اد أو البضـائع ممـا   أو عدم الكفاية، ومن األمثلة على ذلك خسائر التخزين غير السـليم للمـو  
يعرضها للتلف، و تداول المواد في المصنع دون أخذ االحتياطات الالزمة للمحافظة عليها مـن  

االستفادة من الخصم المكتسـب بـالرغم مـن تـوفر      ةاالختالس وسوء االستعمال وعدم مراعا
 .   النقدية

ع الداخلي القيام ويتطلب هذا األمر من المراج :التحقق من صحة ودقة البيانات وتحليلها .3
بعملية مراجعة مستمرة مستندياً وحسابياً وما شابه، للتحقـق مـن صـحة البيانـات واألرقـام      
ومالءمتها لألغراض التي ستستخدم فيها، كذلك على المراجع الداخلي أن يقـوم بتحليـل تلـك    

ن االستفادة منها البيانات بالربط والمقارنة وما شابه الستنتاج عالقات معينة بين تلك البيانات يمك
 .في توجيه المشروع

 :رفع الكفاءة عن طريق التدريب مع مراعاة التزام الموظفين بالسياسات المرسومة .4
الشك في أن إدارة المراجعة الداخلية بحكم إلمامها التام بجميع أوجه نشاط المشروع وعملياتهـا،  

في البرامج التدريبيـة مـن حيـث    أقدر من غيرها من الدوائر واألقسام على المساهمة الفعالة 
كذلك فإن المراجع الداخلي هو الشخص الـذي  . اقتراح الالزم منها، وربما صياغة بعض مواده

يعمل على توحيد التفسيرات والتطبيق لجميع اإلجراءات المرسـومة بواسـطة اإلدارة، وعليـه    
 .أي مرحلةمراعاة مدى تمشي الموظفين مع روح تلك السياسات وعدم اإلخالل بها في 

أن أهداف المراجعة أشبه ما تكون بالخدمات الوقائية ألنها تحمي أمـوال  مما سبق  ويتضح     
كذلك هي إنشائية ألنها تضمن دقـة البيانـات   . المشروع وتحمي الخطط اإلدارية من االنحراف

والتعديالت المستعملة من قبل اإلدارة في توجيه السياسة العامة للشركة، وألنها تدخل التحسينات 
أن المراجعة الداخلية و .والرقابية ولتتمشى والتطورات الحديثة ةالالزمة على اإلجراءات اإلداري

نشأت تلبية الحتياجات اإلدارة العليا في المؤسسة، حيث تقوم هذه اإلدارة بتحديد المهـام التـي   
لداخلي ستتحدد بناءاً على تحتاجها من المراجع الداخلي للقيام بها، وبالتالي فإن وظائف المراجع ا

  .   األهداف التي تسعى اإلدارة العليا لتحقيقها
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  ::مجاالت المراجعة الداخليةمجاالت المراجعة الداخلية  44--22
المراجعـة الماليـة ومراجعـة    : اخلي إلى قسمين رئيسيين همايمكن تقسيم عمل المراجع الد    

على أدلة وقـرائن   دباالعتماوانطالقا من القوائم المالية يقوم المراجع  المراجعة المالية. العمليات
، حيث يقتصر عمل المراجـع هنـا علـى فحـص     يدعم بها رأيه حول مصداقية القوائم المالية

كما ينبغي االعتماد على نظام الرقابـة  . الحسابات الظاهرة على القوائم المالية وإبداء رأيه حولها
من المراجعة والـذي يهـتم    أما مراجعة العمليات فهذا النوع .الداخلية للشركة موضوع الدراسة

بالناحية التسييرية في مختلف نشاطات المؤسسة والذي يدرس مدى نجاح تطبيق سياسات اإلدارة 
ويزود متخذ القرارات عبر مختلف مستويات الهرم التنظيمي بتحاليل واقتراحات بهدف تطـوير  

اءة والفعالية ويشمل فمراجعة العمليات تركز على مراجعة الكف. تلك النشاطات وتطوير المؤسسة
  )46،ص2008، الصمد عبد(نطاقها على النقاط التالية

 .تقييم الهيكل التنظيمي للمؤسسة ككل أو أحد أقسامها .1

 .اختبار الخطط والسياسات المنتهجة .2

 .تقييم مدى كفاءة الموارد البشرية والمادية المستخدمة في تنفيذ العمليات  .3
 

تحسين كفاءة دورا في عملية  تؤديالمراجعة الداخلية الت ومجان وظائف فإ اًبقاس ذكرما و م   
على اعتبار أن المراجعة الداخلية تهتم بفحص وتقييم مدى االلتـزام   وفاعلية االستثمارات المالية
سياسات وإجراءات من شـأنها تسـهيل    االستثمارات المالية تتطلبن أبالسياسات واإلجراءات و
أن المراجعـة الداخليـة تشـكل    ف لذلك المشروع،أهداف للوصول إلى  عملية تخصيص الموارد

  .ركيزة أساسية في تقييم كفاءة هذه االستثمارات المالية
  
 :إلدارة المراجعة الداخلية لخواص الرئيسيةا 2-5

ــي     ــاح    لك ــة بنج ــة الداخلي ــل إدارة المراجع ــيتعم ــالخواص   أن ينبغ ــع ب تتمت
  )http://infotechaccountants.com:(اآلتية

 الـوظيفي  االسـتقالل اإلدارات وهذا  باقي تام عن استقالل فيتعمل إدارة المراجعة الداخلية  .1
  .هو أحد أركان قوتها

 فيمراجعة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة، وينحصر عمل إدارة ال تعمل إدارة .2
 .لمراجعة الداخلية فقطا عملية

 الـداخلي أنها تعمل بجـوار الضـبط    أي تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية .3
تم بعد إتمام العمليات أما الضـبط فيـتم   تة الخلط بينهما، فالمراجعة الداخليولذلك يجب عدم 

 . مع العملية أيبطريقة تلقائية 

http://infotechaccountants.com
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خلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات اإلدارية وليس مهمتهـا وضـع   المراجعة الدا إدارة .4
 .السياسات هذه

هناك عالقة تعاونيـة   أن يكون وينبغيشئون الموظفين  فيتتدخل إدارة المراجعة الداخلية  ال .5
لـى أداء مهمـتهم   ع بين إدارة المراجعة والموظفين، ويجب على المراجـع أن يسـاعدهم  

توقيـع   فـي  كما يجب على المراجـع أال يتـدخل   تواجههم، التيويتعرف على الصعوبات 
  . الجزاءات على الموظفين

 فيومدربين  المهنيعلى درجة من التأهيل  إدارة المراجعة الداخلية موظفييجب أن يكون   .6
  .أعمال المحاسبة والمراجعة واإلدارة

  
  ::مزايا المراجعة الداخليةمزايا المراجعة الداخلية  66--22
متع بها المراجعة الداخلية والتي تميزها عن غيرها، ويمكـن أن  هنالك الكثير من المزايا التي تت 

 )http://infotechaccountants.com( :نذكر منها

ـ  فيمتواجد دائماً  الداخليإن المراجع 1.  نـواحي ى كـل  المشروع ومن ثم يستطيع التعرف عل
  .نشاطاته وإجراءاته

 . لكافة العمليات إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام ألنها تقوم بمراجعة شاملة.2

   .تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية.3
  
  :  نيمعهد المراجعين الداخلي 2-7

لمعهـد األمريكـي للمحاسـبين    بدال من االعتماد على أدلة العمل المهنية التي يصـدرها ا     
المصرح لهم، يعمل المراجعون الداخليون في إطار ما يقرره معهد المراجعين الداخليين، وهـو  
منظمة مماثلة للمعهد األمريكي للمحاسبين األمريكيين المصرح لهم، حيث يقوم بوضع المعـايير  

عضو  35000لما يقرب من األخالقية ومعايير الممارسة، توفير التعليم، تشجيع الوضع المهني 
في زيادة أهمية المراجعة الداخلية، وعلـى   مهم دوربمعهد المراجعين الداخليين  يقومبالمهنة، و

سبيل المثال، وضع هذا المعهد برنامج مرتفع الجودة لمنح الشهادات التي ينتج عنهـا التعـرف   
ويصـدر   .ار والممارسةعلى المراجع الداخلي المصرح له لمن ينجح في تحقيق متطلبات االختب

فئات من أدلة العمل التي تشمل كـل   5معهد المراجعين الداخلين معايير للممارسة تحتوي على 
االستقالل، الكفاءة المهنية، مجال العمـل، تنفيـذ   : من المراجعة المالية ومراجعة األداء، وهي 

علـى هـذه    معهد تطويراً، كذلك فقد أجرى الالعمل في المراجعة، إدارة قسم المراجعة الداخلية
وقسمها إلى ثالثة مجموعات تختص المجموعة األولـى منهـا بالمعـايير     2000المعايير عام 

http://infotechaccountants.com
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العامة، والمجموعة الثانية تختص بمعايير األداء، وتختص المجموعة الثالثـة بمعـايير التنفيـذ    
  ) IIA, 2004, P7. (وإجراءات المراجعة

  
  :معايير المراجعة الداخلية 2-8

هد المراجعة الداخلي األمريكي تأصيل المراجعة الداخلية كجزء من محاوالته لتحقيـق  حاول مع
بإصدار خمسـة   1993االعتراف بمهنة المراجع الداخلي والعمل على رفع شأنها، وقام في عام 

  )103Arens, Loebbeck, 2002, p(4 :معايير للمراجعة الداخلية وتشمل ما يلي 
   وعالموض          رقم المعيار

  االستقالل                  100
  المهارة المهنية                  200
  نطاق العمل                  300
  أداء عمل المراجعة                  400
   إدارة قسم المراجعة الداخلية                 500

  :وفيما يلي ملخص لهذه المعايير وذلك على النحو التالي
  

  )1(رقم  جدول
  )معايير المراجعة الداخلية(

  
رقم 
  المعيار

  اسم 
  المعيار

  البيان

يجب أن يكون المراجعين الداخليين مسـتقلين عـن األنشـطة التـي تخضـع        االستقالل  100
  .لمراجعتهم

يجب أن يكون الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية الئقاً حتى يسمح للقسـم    المركز التنظيمي  110
  .ت المراجعةبتحقيق مسؤوليا

  .يجب أن يكون المراجع الداخلي موضوعي في أداء المراجعة  الموضوعية  120
يجب تنفيذ  المراجعة الداخلية بكفاءة وفي ضوء العناية المهنية المعقولة، وذلـك    المهارة المهنية  200

  :من خالل 
  :قسم المراجعة الداخلية*

من أن المراجعين الداخليين يتوافر لديهم الكفايـة   يجب أن يتحقق قسم المراجعة  الجهاز الوظيفي  210
  .الفنية والتعليم المالئم للمراجعات التي يتم تنفيذها

  التعليم،المهارات،  220
  والتدريب

يجب أن يحصل قسم المراجعة الداخلية على الموظفين الحاصلين علـى التعلـيم   
  .والمهارات والتدريب المطلوب لتنفيذ مسؤوليات المراجعة
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يجب أن يتوافر الضمان بأن قسم المراجعة سوف يشرف على عمليات المراجعة   اإلشراف  230
  .إشرافا سليماً

 
    المراجع الداخلي*

رقم 
  المعيار

  اسم 
  المعيار

  آنالبيـــ

ــايير   240 ــان لمع اإلذع
  السلوك المهني

  .يجب على المراجع الداخلي أن يستجيب لمعايير السلوك المهني
    

التـدريب،  التعلـيم،    250
  والمهارات

يجب على المراجع الداخلي أن يحوز علـى التعلـيم، والمهـارات، والتـدريب     
  .األساسي الالزم إلنجاز أعمال المراجعة الداخلية

العالقات اإلنسـانية    260
  واالتصال

يجب على المراجع الداخلي أن يكون ماهراً في التعامل مع الناس وقادراً علـى  
  .التوصيل السليم

يجب على المراجع الداخلي أن يحافظ على مستواه الفني ومقدرته عـن طريـق     التعليم المستمر  270
  .التعليم المستمر

  
  
  
 

  العناية المهنية المعقولة
رقم 
  المعيار

  اسم 
  المعيار

  آنالبيـــ

نطاق عمل المراجعة الداخلية يجب أن يشتمل على الفحـص والتقيـيم لكفايـة      نطاق العمل  300
ظام الرقابة الداخلية بالمنشأة ولدرجة الكفاية فـي تنفيـذ المسـؤوليات    وفاعلية ن

  :المحددة، وذلك من خالل
يجب على المراجع الداخلي أداء المراجعة الداخلية في ضوء العناية المهنيـة   ::

  .المعقولة
تــرابط المعلومــات   310

  وصدقها
مات المالية يجب على المراجع الداخلي أن يتحقق من ترابط ومدى صدق المعلو

والتشغيلية، والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف كل المعلومات والتقرير 
  .عنها 

اإلذعان للسياسـات    320
والخطـــــــط، 
ــراءات  واإلجـــ
  والقوانين واألنظمة

يجب على المراجع الداخلي أن يفحص النظم الموضوعية لكي يتحقق من تمشيها 
نظمة التي يكون لها تأثير فعـال علـى   مع السياسات واإلجراءات والقوانين واأل

  .العمليات والتقارير وان يحدد مدى تمشي المنشأة معها 
  

يجب على المراجعين أن يتحققوا من وسائل حماية األصـول ومناسـبتها، وأن     حماية األصول  330
  .وجود هذه األصول لحصوا المدى المالئم يف

على المراجعين الداخليين تقويم اقتصادية وفعالية استخدام الموارد بواسطة  يجباالستخدام االقتصادي   340
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  المستخدمين  والفعال للموارد
ــداف    350 ــاز األه إنج

الموضوعة، وأهداف 
  العمليات أو البرامج

يجب على المراجعين الداخليين أن يقوموا بمراجعة العمليات والبـرامج وذلـك   
وضـوعة ومـدى تنفيـذ    للتحقق من مدى تمشي النتائج المحققة مع األهداف الم

  .البرامج وفقا لما هو مخطط 
العمل الميداني للمراجعة على التخطـيط لعمليـات المراجعـة،     يشتمليجب أن   أداء عمل المراجع  400

  :ل النتائج والتتبع، وذلك من خالليوفحص وتقييم المعلومات، وتوص
  .مراجعة يجب على المراجع الداخلي أن يخطط لكل عملية   تخطيط المراجعة  410
فحــص وتقيــيم    420

  المعلومات
يجب على المراجع الداخلي أن يجمع ويحلل ويفسر المعلومات التي تؤيد نتـائج  

  .المراجعة 
  .يجب على المراجع الداخلي أن يوصل نتائج العمل الميداني   توصيل النتائج  430
التصرف السليم قد تم  يجب على المراجع الداخلي أن يقوم بالتتبع حتى يتحقق أن  المتابعة  440

  .اتخاذه فيما يتعلق بما هو وارد في تقارير المراجعة 
إدارة قسم المراجعة   500

  الداخلي
يجب على مدير قسم المراجعة الداخلية أن يدير أعمال القسم وذلك على النحـو  

  :التالي
األهداف، السـلطة،    510

  المسؤولية
علـى االعتـراف بأهـداف     يجب على مدير قسم المراجعة الداخلية أن يحصل

  .وسلطات ومسؤوليات قسم المراجعة الداخلية 
يجب على مدير قسم المراجعة الداخليـة أن ينشـئ الخطـط الالزمـة لتنفيـذ        التخطيط  520

  .مسؤوليات قسم المراجعة الداخلي 
ــات   530 السياســــ

  واإلجراءات
ات التـي  يجب على مدير قسم المراجعة الداخلية أن يوفر السياسات واإلجـراء 

  .ستتبع بشكل كتابي وذلك إلرشاد موظفي المراجعة الداخلية 
يجب أن يضع مدير إدارة المراجعة الداخلية برنامجاً الختبار وتنميـة المـوارد     إدارة وتنمية األفراد  540

  .البشرية في إدارة المراجعة الداخلية
ــراجعين   550 المــــ

  الخارجيون
داخلية بين جهـود المراجعـة الداخليـة    يجب أن ينسق مدير إدارة المراجعة ال

  .والخارجية
يجب أن يضع مدير إدارة المراجعة الداخلية ويحافظ على برامج لتأكيد الجـودة    تأكيد الجودة  560

  .بما يمكن من تقييم العمليات التشغيلية في إدارة المراجعة الداخلية
  )4103Arens, Loebbeck, 2002, p(المصدر
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معايير المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  معايير المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  أثر تطور أثر تطور   99--22
  ::الماليةالمالية

بدأ الفكر المحاسبي في  م2003بعد صدور معايير المراجعة الداخلية الدولية الجديدة في عام      
الدور التقليدي للمراجعة الداخلية بحيث تصبح أنشـطتها المسـتجدة ذات قيمـة    التوجه نحو تغيير 

ي ذات الوقت إضافة مهارات جديدة للمراجع الداخلي تؤدي إلى تحسـين أدائـه فـي    اقتصادية وف
  ) 350، ص2005محمد، .(مجالي التأكيد واالستشارات

والشك أن هذه المحاوالت الجادة من قبل المجامع العلمية والمنظمات المهنية المتصلة بأعمال     
ستثمارات المالية، ويمكن التدليل على ذلـك  المراجعة الداخلية تؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية اال

، 2005عشـماوي،  :(بأعمال المراجعة الداخلية والمحاور األساسية لها والتي تتلخص في اآلتـي 
  ) 12ص
أنها نشاط مستقل عن اإلدارة التنفيذية للمنظمة نتيجة لتبعيته إلى مجلس اإلدارة داخل دائـرة   .1

م بعرض تقاريره على هذا المجلس وأيضـاً علـى   لجنة المراجعة المنبثقة عنه، كما أنه يقو
 .المالك عند الضرورة

الداخلية من خالل أشـخاص مهنيـين ذو   أنها نشاط موضوعي يقوم بتنفيذ أعمال المراجعة  .2
 .خبرة ومهارة عالية سواء من داخل أو خارج المنظمة لدعم وإرساء قواعد الشفافية

معايير المراجعة الداخلية الدوليـة أكثـر مـن    االلتزام من قبل المراجعين الداخليين بتطبيق  .3
 .االعتبارات التنظيمية والقانونية المتبعة بالمنظمة

توسيع نطاق المراجعة الداخلية ليشتمل على الخدمات االستشارية بجانـب خـدمات التأكيـد     .4
 .والفحص والتقييم، وهذا تخطي للمهام التقليدية ودخول دائرة إدارة وتقييم المخاطر

لمراجع الداخلي بتأدية خدمات التأكيد التي تركز على التقييم الموضوعي لألدلة مـن  التزام ا .5
 .أجل رأي فني مستقل

تستهدف إضافة قيمة للمنظمة وتحسين عملياتها أكثر من للمراجعة الداخلية  ةوجود إستراتيجي .6
 .إضافة القيمة لإلدارة التنفيذية بالمنظمة

األطراف والوحدات التي تزود بخدمات المراجعـة   تطبيق دليل أخالقيات المراجعة على كل .7
 .الداخلية وذلك لدعم الثقافة األخالقية لمهنة المراجعة الداخلية عالمياً

من ذلك كله يتضح الدور الهام لوظيفية المراجعة الداخلية، واتساع نطاقها ودورها التقليـدي  
مثلـة فـي إدارة المخـاطر،    للمنشـأة مت إلى المراجعة اإلدارية التي تركز على إضافة قيمة 
      .وبالتالي تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
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  ::دليل أخالقيات مهنة المراجعة الداخليةدليل أخالقيات مهنة المراجعة الداخلية  1010--22
يستخدم المراجعون الداخليون داخل الشركات ليقوموا بتنفيذ إجراءات المراجعـة لخدمـة         

ض الشركات الكبرى مئات من األفـراد  اإلدارة، ويمكن أن تضم إدارة المراجعة الداخلية في بع
الذين يرفعون التقارير مباشرة إلى الرئيس وباقي األفراد الرئيسين فـي اإلدارة أو إلـى لجنـة    

  .المراجعة المشكلة من قبل مجلس اإلدارة 
كما تتوقف على الشركة التـي يعملـون    ،بالتنوع الشديدتتميز مسئولية المراجع الداخلي  و     

الشركات يوجد في إدارة المراجعة الداخلية مراجع أو أثنين فقط يعمـالن علـى    ففي بعض. بها
وفي بعض الشركات األخرى، يمكن أن يوجد العديد من المراجعين فـي  . القيام بعملية المراجعة

ويقـوم  . إدارة المراجعة الداخلية يقومون بأداء مهام متنوعة يقع بعضها خارج دائرة المحاسـبة 
لداخليون بتنفيذ المراجعة التشغيلية أو قد تتوافر لديهم خبرة في تقيـيم الـنظم   بعض المراجعون ا

  .االلكترونية 
وحتى يؤدي المراجع الداخلي عمله على نحو فعال، يجب أن يكون مستقالً عـن الوظـائف       

ية ولكنه ال يستطيع أن يكون محايداً عن الوحدة االقتصاد. التنفيذية داخل الشركة التي يعمل فيها
ويمد المراجع الداخلي اإلدارة بمعلومات هامة تفيـد فـي اتخـاذ    . مادام تربطه بها عالقة عمل

وهذا هو االختالف بين المراجعين الداخلين ومنشـآت  . القرارات المتعلقة بالتشغيل الفعال للعمل
  )4103Arens, Loebbeck, 2002, p( .المحاسبة العامة المصرح لها

من معايير المراجعة الداخلية بأنه يجب على المراجع اإلذعان  240رقم  لذلك يشير المعيار     
 :القواعد السلوكية المهنية التاليـة   IIAأصدر  1988لقواعد السلوك المهني ولذلك ففي تموز 

  )235،ص 2001المجمع العربي للمحاسبين، (
ح أولئـك الـذين   عالقة مميزة للمهنة وقبول أعضائها للمسؤولية حفاظاً على مصـال :  الغاية - أ

الداخليين، والمراجعين الـداخليين  ) المراجعين(تخدمهم، إذ يجب على أعضاء معهد المراجعين 
االحتفاظ بمستويات عالية من السـلوك لكـي    )CIA-Certified Internal Auditor(القانونين 

خالقيـة  يقوموا بتنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية، أن معهد المـراجعين الـداخليين يتبنـى الرمـوز األ    
 .ألعضائه وللقانونين 

 األعضاءينطبق السلوك األخالقي على جميع األعضاء وعلى المراجعين القانونين :  التطبيق -  ب
في المعهد، يتولى األعضاء بعد القبول، واألعضاء والمراجعين القـانونين االلتـزام بالسـيطرة    

  .الذاتية على وفيما وراء المتطلبات القانونية واألنظمة
معايير السلوك الواردة في هذا الدليل، تقدم المبادئ األساسية فـي ممارسـة المراجعـة    إن     

الداخلية، األعضاء والمراجعين القانونين ملزمون بالتحقق من حكمهم الفردي المطلـوب فـي   
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بأمانـة  " المراجع الداخلي القانوني"وعلى المراجعين القانونين استخدام لقب . تطبيق هذه المبادئ
وأما األعضاء الـذين يحكـم   . شرفة، وهم مدركون تماماً ما يحمله ويعنيه هذا اللقبوصيغة م

عليهم مجلس مدراء المعهد على أنهم قد خالفوا المعايير الخاصة لسلوك هـذا الـدليل، سـوف    
يخضعون لسحب عضويتهم في المعهد وكذلك المحكوم عليهم من المراجعين القانونين سـوف  

  ".ع الداخلي القانونيالمراج"يخضعون لسحب لقب 
  
  ::للمراجعة الداخليةللمراجعة الداخلية  معايير السلوكيةمعايير السلوكيةالال  1111--22

 أداء عمله من وجهة نظـر إن قيام المراجع الداخلي بااللتزام بالمعاير السلوكية في     
:  وهـذه المعـايير هـي   . الباحث يحقـق الكفـاءة والفعاليـة فـي تحقيـق أهـداف الشـركة       

)2004،SOCPA(  
األمانة، والموضوعية، واالجتهاد في أداء واجباتهم  لداخليونايمارس األعضاء والمراجعون  .1

 .ومسؤوليتهم 

عليهم إظهار الوالء في كافة األمـور المتعلقـة بشـؤون     الداخليوناألعضاء والمراجعون  .2
عضـاء أو المراجعـون   منظمتهم أو ألي جهة يقدمون لها خدمة، وعلى أية حال فال يجـوز لأل 

 .طرفاً ألي نشاط غير قانوني وغير الئق  أن يكونوا وبمعرفتهم الداخليون

غير مسموح لهم وبمعرفتهم المشاركة في أفعال أو أنشطة  الداخليوناألعضاء والمراجعون  .3
 .تكون سيئة لمهنة المراجعة الداخلية أو لمنظمتهم 

األعضاء والمراجعون الداخليون يمتنعون من دخول أي نشاط قـد يكـون متعـارض مـع      .4
ـ  أو  مصلحة منظمتهم، اتهم ومسـؤولياتهم بموضـوعية   التي قد تسئ لمقدرتهم على تنفيـذ واجب

 .وتجرد

عليهم عدم قبول أي شئ ذا قيمة مـن موظـف، عميـل،     الداخليوناألعضاء والمراجعون  .5
عالقة تجارية مع منظمتهم، والتي قد تـؤذي أو يفتـرض إذاء حكمهـم    على أو  ،مورد ،زبون

 .المهني

يتعهدون بعمل تلك الخدمات التي يتوقعون إنجازها بكفـاءة   الداخليوناألعضاء والمراجعون  .6
 .مهنية 

معـايير المسـتخدمة فـي    يتبنون وسائل مناسبة لإلذعان لل الداخليوناألعضاء والمراجعون  .7
 .الممارسة المهنية للمراجعة المهنية 
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يتحلون بالحكمة في استخدام المعلومات المحصـلة  أثنـاء    الداخليوناألعضاء والمراجعون  .8
قيامهم بواجباتهم، وعليهم عدم استخدام معلومات سرية ألي ربح شخصي، وال بأي صيغة كانت 

 .والتي قد تكون مخالفة للقانون أو لرفاه منظمتهم 

عند اإلبالغ عن نتائج أعمالهم عليهم كشف جميع الحقـائق   الداخليوناألعضاء والمراجعون  .9
إما أن تؤدي لتسوية التقريـر العائـد للعمليـة    المادية المعروفة لديهم والتي إن لم يكشف عنها 

 .الخاضعة للمراجعة، أو تخفي ممارسات غير قانونية 

عليهم الكفاح المستثمر من أجل تحسين كفاءتهم ، وزيادة  الداخليوناألعضاء والمراجعون  .10
 .فعالية وجودة خدماتهم 

امهم الحفـاظ علـى   أثناء ممارستهم مهنتهم عليهم بـالتز  الداخليون األعضاء والمراجعون .11
مستويات عالية لمعايير الكفاءة واألخالق والنزاهة التي ينشرها المعهد، وعلى األعضاء االلتزام 

 . بالقوانين الداخلية والفرعية ودعم أهداف المعهد
 

، تمثـل األركـان   قواعد السلوك المهني ومعايير الممارسة المهنيةن ومن خالل ما سبق فإ      
لذلك البد من وجود إلزام قانوني للمراجعين .  تند إليها مهنة المراجعة الداخليةاألساسية التي تس

 ،الداخليين بااللتزام بقواعد السلوك المهني ألنها تمثل ركناً جوهرياً مهماً في المراجعة الداخليـة 
  . من وجود جهة تشرف وتنظم وتطور هذه المعايير والبد



  ::لمراجع الداخلي والمراجع الخارجيلمراجع الداخلي والمراجع الخارجياا  1212--22
يوجد تشابه واختالف بين مسئوليات والطريقـة التـي يتبعهـا المراجعـون الـداخليون             

فـالمراجع  . كل طـرف  همناطال ةالمسؤولي ويتمثل الفرق الرئيسي في. والمراجعون الخارجيون
الخارجي مسئول أمام مستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على المراجع إلضفاء المصـداقية  

وعلى الرغم من هذا الفرق . أما المراجع الداخلي فيكون مسئوالً أمام اإلدارة. م الماليةعلى القوائ
حيث يجب أن يتمتع كالهمـا بالكفـاءة   . يوجد العديد من التشابه بين كالً من المجموعتين المهم

كمراجعين وأن يقوموا بالعمل على نحو موضوعي خالل كافة المراحـل وعنـد التقريـر عـن     
تبع كالهما على سبيل المثال، نفس المنهجية في تنفيذ عمليات المراجعة، حيـث يـتم   وي. النتائج

وعلى نحو مماثـل، يسـتخدم كالهمـا    . التخطيط وأداء اختبارات الرقابة واالختبارات األساسية
إن نموذج خطر المراجعة هو مدخل الخطر الـذي يجعـل المراجعـة    ( نموذج خطر المراجعة

هذا النموذج يتضمن اعتبارات خطر التضـليل الجـوهري المـالزم    مصطلحاً لتقليل الخطر، و
وقـد تختلـف   . ومستوى األهمية النسبية لتحديد مدى االختبارات وتقيـيم النتـائج   )  للنشاطات

  )1033Arens, Loebbeck, 2002, p( .قرارات كل منهما بشأن األهمية النسبية واألخطار
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ختالفات بين المراجع الـداخلي والخـارجي مـن    إلى وجود عدة االدراسات ات كذلك أشار    

  :أهمها
حيث تنظر المراجعة الخارجية إلى الماضي وتركز على العمليات الماليـة،  : مجال البحث •

وتهتم بفحص السجالت المالية والمحاسبية والمستندات المؤيدة لهمـا، فـي حـين تركـز     
ل العمليـات الماليـة وغيـر    المراجعة الداخلية على المستقبل، وتهتم بالفحص والتحليل لك

المالية، وكافة الجوانب المرتبطة بكفاءة وفعاليـة األداء بمختلـف األنشـطة والوظـائف     
 .بالمنشأة

يعتمد المراجع الخارجي في فحص السجالت الماليـة ومراجعـة القـوائم    : تأهيل المراجع •
متنوعـة   المالية على مهاراته المحاسبية، في حين تتطلب المراجعـة الداخليـة مهـارات   

وقدرات عالية على التحليل والحكم واإلقناع وتحديد مواطن المشـاكل، ومعرفـة متعـددة    
 .بكثير من العلوم لتعدد مجاالتها وتنوعها

فتحديد أتعاب المراجع الخارجي هي من مهام لجنة المراجعـة والجمعيـة   : أتعاب المراجع •
يـة بتحديـدها، وقـد تسـاهم لجنـة      العمومية، بينما المراجع الداخلي فتقوم اإلدارة التنفيذ

  )13،ص2002يوسف،( .المراجعة في هذا التحديد
إن دور المراجعة الداخلية يحدد من قبل اإلدارة، وإن أهدافها تختلف عن أهداف المراجـع       

وتتبـاين أهـداف   . الخارجي الذي يتم تعيينه  لتقديم تقرير بشكل مستقل حول البيانـات الماليـة  
أما االهتمام الرئيس للمراجع الخارجي فهـو  . لداخلية حسب متطلبات اإلدارةوظائف المراجعة ا

ومع ذلـك فـإن بعـض    . عما إذا كانت البيانات المالية خالية من المعلومات الخاطئة الجوهرية
الوسائل لتحقيق األهداف الخاصة بكل منهما غالباٌ ما تتشابه، ولذا فإن كثيراً مـن أوجـه عمـل    

.  قد تكون مفيدة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجيةالمراجعة الداخلية 
وبغض النظـر عـن درجـة اسـتقالليتها الـذاتي      . تعتبر المراجعة الداخلية جزءاُ من المنشأة

وموضوعيتها فإن المراجعة الداخلية ال تستطيع الوصول إلى نفس درجة االستقاللية المطلوبـة  
إن المراجع الخارجي يتحمل منفـرداً  . إبداء رأيه في البيانات الماليةمن المراجع الخارجي عند 

وال تقل من هذه المسؤولية أية استفادة من عمل المراجع . مسؤولية إبداء الرأي بعملية المراجعة
  .كما وأن كافة اآلراء المتعلقة بالبيات المالية هي تلك الصادرة من المراجع الخـارجي . الداخلي

  )652، ص2005 ،دولي للمحاسبيناالتحاد ال (
أنه أصبح على المراجع الداخلي أن يقوم بفحص وتقييم كل ما يـؤثر علـى    مما سبق نالحظ    

  . استمرارية و نجاح الشركة ومساعداتها على تحقيق أهدافها 
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  ::الفهم والتقييم األولي للمراجعة الداخليةالفهم والتقييم األولي للمراجعة الداخلية 1313--22
 عبد الصـمد ( :قاط التاليةنمراجعة الداخلية تتلخص في الإن عملية الفهم والتقييم األولي لل ،

  )105،ص 2008
يجب أن يحصل المراجع الخارجي على فهم كاف لفعاليات المراجعـة الداخليـة، لغـرض     §

  .مساعدته في تخطيط عملية المراجعة وتطوير توجه فعال إلنجازها
عـة وتوقيـت اإلجـراءات    غالباً ما يسمح وجود مراجعة داخلية فعالة بإجراء تعديل في طبي §

ومع ذلك .  المنجزة من قبل المراجع الخارجي واختصارها، ولكنها ال تؤدي إلى إلغائها كلية
فإن المراجع الخارجي في بعض الحاالت وبعد مراعاته لفعاليات المراجعة الداخلية قد يقرر 

  .بأن ال تأثير للمراجعة الداخلية على إجراءات المراجعة الخارجية
المراجع الخارجي القيام بتقييم أولي لوظيفة المراجعة الداخلية في حالـة ظهـور    يجب على §

دالئل تشير بأن المراجعة الداخلية مناسبة للمراجعة الخارجية للبيانات المالية فـي مجـاالت   
  .محددة

تقييم المراجع الخارجي األولي لوظيفة المراجعة الداخلية سيؤثر في قرار المراجع الخارجي  §
ستفادة التي يمكن الحصول عليها من المراجعة الداخلية في تعديل طبيعـة وتوقيـت   حول اال

  .ومدى إجراءات المراجعة الخارجية
لغرض الحصول على فهم لوظيفة المراجعة الداخلية وانجاز التقييم األولي لها، فإن المعايير  §

   :المهمة هي 
لية في المنشأة وتأثير ذلك علـى  الموقع الخاص للمراجعة الداخ :الموقع الهيكلي التنظيمي - أ

إن الحالة المثالية هي ارتباط المراجعة الداخلية بـأعلى مسـتوى   . قابليتها لتكون موضوعية
ويجب النظر بدقة في أية تقييـدات أو  . إداري، وأن تكون متحررة من أية مسؤولية تشغيلية

الضـروري أن   وعلى الخصوص فـإن مـن   .عوائق تضعها اإلدارة امام المراجعة الداخلية
 .  يكون للمراجعين الداخلين حرية االتصال بشكل كامل مع المراجع الخارجي

حيث يحتاج المراجـع  . طبيعة ومدى المهام المكلفة بها المراجعة الداخلية :نطاق الوظيفية -  ب
الخارجي كذلك إلى دراسة فيما إذا كانت اإلدارة تعتمد على توصيات المراجع الداخلي ومـا  

 .  لمعززة لذلكهي األدلة ا

فيما إذا كانت المراجعة الداخلية قد انجزت من قبل أشخاص لديهم التدريب  :الكفاءة الفنية -  ت
الفني والتأهيل المهني المناسب للعمل كمراجعين داخليين، فمثال قد يقوم المراجع الخـارجي  

 . يةبفحص سياسات توظيف وتدريب موظفي المراجعة الداخلية وخبراتهم ومؤهالتهم المهن
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فيما إذا كانت المراجعة الداخلية قد خطط لها واشرف عليها وأعيد  :العناية المهنية الالزمة -  ث
 .حيث يراعي وجود أدلة وبرامج للمراجعة وأوراق عمل مناسبة. النظر بها وتم توثيقها

 
  :بين المراجع الداخلي والخارجي توقيت االتصال والتنسيق 2-14

بـين  مور فيما يتعلق بموضوع تحديد توقيت االتصال والتنسيق وهنا يمكن الحديث عن عدة أ   
  )246،ص 2001المجمع العربي للمحاسبين،( :ما يليكوذلك عمل المراجع الداخلي والخارجي 

v  عند التخطيط لالستفادة من عمل المراجعة الداخلية، يحتاج المراجع الخارجي لدراسة الخطة
وفـي حالـة كـون عمـل     . قشتها في أبكر مرحلة ممكنةالمؤقتة للمراجعة الداخلية للفترة، ومنا

المراجعة الداخلية هو أحد العوامل المحددة لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجع الخـارجي،  
فمن المفضل أن يتم االتفاق مسبقا على توقيت مثل هذا العمل ومدى التغطية التدقيقة ومسـتويات  

وإجراءات الفحـص وإعـداد    زوتوثيق العمل المنج االختبار والطرق المقترحة الختيار العينات
   . التقارير
v  عقد االجتماعات في مراحل مختلفة خـالل  تم تزداد فعالية التنسيق مع المراجعة الداخلية إذا

ويحتاج المراجع الخارجي إلى إحاطته بتقارير المراجعة الداخلية ذات العالقة ووضـعها  . الفترة
تمرار بأي أمر مهم لفت انتباه المراجع الداخلي، والـذي قـد   وأن يتم إبالغه باس. تحت تصرفه

وبالمثل فإنه يجب على المراجع الخارجي إعـالم المراجـع   . يؤثر في عمل المراجع الخارجي
 .الداخلي بأية أمور مهمة قد تؤثر على المراجعة الداخلية

  
  :تقييم واختبار عمل المراجعة الداخلية 2-15 

جعة الداخلية تظهر من خالل ما يمكن للمراجع الخارجي االستفادة منـه  أن تقييم عملية المرا   
المجمـع العربـي   (: في عمله من نتائج عمل المراجع الـداخلي وذلـك علـى النحـو األتـي     

  )246،ص 2001للمحاسبين،
v   عندما ينوي المراجع الخارجي االستفادة من عمل معين للمراجع الداخلي فإنه يجب عليه تقيـيم

  .ات المراجعة في العمل للتأكد من كفايته ألغراض المراجع الخارجيتأدية إجراء
v     إن تقييم العمل المعين للمراجعة الداخلية يتضمن دراسة مالئمة نطـاق العمـل والبـرامج ذات

هذا التقيـيم قـد يتضـمن    . العالقة وفيما إذا كان التقييم األولي للمراجعة الداخلية الزال مناسباً
  :دراسة فيما إذا كان

العمل قد تم انجازه من قبل أشخاص لديهم التدريب الفني المناسب والتأهيل المهني كمـراجعين   - أ
 .داخليين، وأن عمل المساعدين قد تم اإلشراف عليه وفحصه وتوثيقه بشكل مناسب
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قد تم الحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون أساساً معقوالً للنتائج التي قد تم التوصل  -  ب
 .إليها

النتائج التي تم التوصل إليها كانت مناسبة في ضوء الظروف المحيطـة، وأن التقـارير   أن  -  ت
 .المعدة كانت متطابقة مع نتائج العمل المنجز

أن االستثناءات أو األوامر غير االعتيادية التي اكتشفت بواسطة المراجعة الداخلية قـد تـم    -  ث
 .معالجتها بشكل مناسب

ر العمل المعين للمراجعة الداخلية سـوف يعتمـد علـى رأي    أن طبيعة وتوقيت ومدى اختبا     
المراجع الخارجي لمخاطر مناطق المراجعة المعينة وأهميتها النسبية، وللتقييم األولي للمراجعـة  

وعلى المراجع الخارجي تسجيل . الداخلية، ولتقييم العمل المعين المنجز من قبل المراجع الداخلي
  .عين للمراجعة الداخلية الذي تم تقييمه واختبارهالنتائج المتعلقة بالعمل الم

  
أن كالً من المراجع الخارجي والداخلي  يهدفان إلى رفع الكفاية اإلنتاجية فـي   الرغم منوب     

  )249ص،2000عبد اهللا، :(المشروع فإن االختالف بينهما واضح فيما يلي 
لمشـروع خاضـعا بالتبعيـة    فالمراجع الداخلي ال يعدو كونه موظفـا با : درجة االستقالل .1

أما المراجع الخارجي، فاالستقالل عن إدارة المشروع هو أهم صفاته المهنية بل أحـد   .إلدارته
 .المعايير العامة الواجب توافرها فيه

بينما يهتم المراجع الداخلي باحتياجات اإلدارة ورغباتها، فـإن الراجـع    :الفئات المخدومة .2
دة منها اإلدارة، وجمهور المساهمين وفئات الشعب المختلفة، الخارجي يخدم احتياجات طوائف ع

 .وأجهزة الدولة المتخصصة

لقد تطورت عملية المراجعة الخارجية من تفصيلية إلى اختباريه تقـوم علـى    :نطاق العمل .3
. ة الجهد وضخامة التكلفـة رأسلوب العينة اإلحصائية، وذلك لعدة عوامل منها ضيق الوقت وكث

مراجع الداخلي يعمل باستمرار طوال العام لدى المشروع فإن لديه الوقت الكـافي  ولكن بما أن ال
 .إلجراء فحص تفصيلي موسع للعمليات

ويأتي االختالف هنا بسبب االختالف في الفئات المخدومة، فبما أن المراجـع   :طبيعة العمل .4
ـ   ة عـن نتيجـة   الخارجي يهدف إلى الخروج برأي محايد مستقل عن مدى داللة القـوائم المالي

األعمال والمركز المالي تستفيد منه عدة طوائف عدا أدارة المشروع، فإنه يوجه اهتمامـه إلـى   
أمـا المراجـع   . العناصر التي تهتم بها تلك الفئات وهي عناصر المركز المالي ونتيجة األعمال

ة في الـنظم  الداخلي فإنه يخدم إدارة المشروع بصفة رئيسية، ولذلك يوجه اهتمامه إلى المراجع
وهكـذا  . المستعملة والسياسات المرسومة بقصد التأكد من تنفيذها واكتشاف أي انحراف وتعديله
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فإن عمل ونشاط المراجع الداخلي ال ينحصر في نطاق المحاسبة والقـوائم الماليـة كـالمراجع    
 .الخارجي وإنما يتعداه إلى جميع نشاطات المشروع

م المراجع الداخلي بدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخليـة  يقو :النظرة إلى الرقابة الداخلية .5
تقرير نطـاق  لبقصد العمل على تحسينها وإحكامها بينما يهدف المراجع الخارجي من وراء ذلك 

  .عملية المراجعة وحجم العينات وكمية االختبارات الالزمة طبقاً لذلك
 

ن بين المراجع الـداخلي والخـارجي   ن مجال التعاون نواحي االختالف هذه، فإوبالرغم م     
واسع، فليس من شك أن وجود نظام سليم للمراجعة الداخلية يزيد من اعتماد المراجع الخـارجي  

كـذلك يسـتطيع المراجـع    . على درجة متانة أنظمة الرقابة الداخلية واستعمال أسلوب العينـة 
شـاملة فـي عمليـات    الخارجي االعتماد على إيضاحات المراجع الداخلي لما له مـن خبـرة   

كما يستطيع اعتماد بعض الكشوف والقـوائم والتحلـيالت التـي أعـدها     . وإجراءات المشروع
المراجع الداخلي، كما يعتمد على دقة أعمال قسم المراجعة الداخلية بالنسـبة لفحـص عمليـات    

  .الفروع التي ال يتمكن من زياراتها
  
ين كفاءة وفاعلية االستثمارات أثر تطور مفهوم المراجعة الداخلية في تحس 2-16

  :المالية
تتبعنا للعرض السابق حول تطور مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية نجد أن مجال عملها قـد   عند

اتسع واعتراف المؤسسات بأهميتها وحتميتها قد زاد، وهذا ما حتم على المؤسسات تصميم نظام 
مساهمين وأصحاب المصالح وتوفير تأكيـد  للرقابة الداخلية فعال وكفء بما يسمح بتعزيز ثقة ال

معقول لهم بأن إدارة المؤسسة تقوم بمراقبة البرامج واألنشطة والمشروعات المختلفة بصـورة  
من خـالل عـدة    مناسبة، وهذا ما يؤدي إلى تفعيل وتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

   ) 54، ص 2008عبد الصمد، ( :اتجاهات
أنة اإلدارة العليا، اإلدارات الفرعية، مجلـس اإلدارة والمسـاهمين عنـد    وهذا بطم: تأكيدية §

 .الضرورة بأن المخاطر المرتبطة بالمؤسسة مفهومة ويتم التعامل معها بشكل مناسب

إلى مجلس اإلدارة داخل دائـرة لجـن   عن اإلدارة التنفيذية للمنظمة نتيجة تبعيته : مستقلة §
 .المراجعة المنبثقة عنه

مستو الخدمات فوق خدمات المراجعة التأكيديـة وهـذا لتزويـد اإلدارة العليـا،     : استشاريه §
اإلدارات الفرعية، مجلـس اإلدارة والمسـاهمين عنـد الضـرورة بـالتحليالت، الدراسـات       

 .واالستشارات واالقتراحات الالزمة التخاذ القرارات
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على التقييم الموضوعي إلزام المراجع الداخلي بتأدية خدمات التأكيد التي تركز : موضوعية §
  .لألدلة من أجل الوصول لرأي فني مستقل

  
فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة      الداخليـة الداخليـة   همية ودور تقارير المراجعةهمية ودور تقارير المراجعةأأ  1717--22

  :االستثمارات المالية
من كونها تخدم العديد من األطراف التي تهمهـا تلـك    ةالداخلي ةع أهمية تقارير المراجعتنب    

 2007العفيفـي،  ( :للجهات التي تخدمها تقارير المراجعة الداخليـة  التقارير، وفيما يلي توضيح
  )27،ص

  :إلدارة العلياا -1
كون العميل الرئيسي للمراجعة الداخلية هو اإلدارة العليا يجعل المراجع الداخلي يسعى إلى      

ـ  ود دعمها وتفهم احتياجاتها والجوانب التي ينبغي التركيز عليها لضمان تحقيق األهداف فإن وج
المراجعة الداخلية يؤدي إلى خدمة احتياجات اإلدارة العليا، ومن ثم فإن التقارير التي تصـدرها  
تخاطب هذه اإلدارة بشكل أساسي، لتعرض المشكلة التي تم اكتشافها وسبل عالجها، فهي تضـع  

التـي   وتشـمل التقـارير  . مشورتها وتوصياتها أمام اإلدارة العليا التي قد تأخذ بها وقد ال تفعل
تقدمها المراجعة الداخلية على معلومات تفصيلية وغير متحيـزة تفيـد وتطمـئن اإلدارة العليـا     
بخصوص تطبيق القواعد واللوائح، وتبين لها أية تجاوزات أو نقاط ضعف أو مخاطر موجـودة  
في األنشطة واألشخاص محل المراجعة، وترشيدها إلى كيفية تصحيحها، وتحقيـق االسـتغالل   

   .للموارد المتاحة، وذلك بهدف زيادة كفاءة وفعالية األنشطةاألمثل 
إذ أنه في ضوء معرفة اإلدارة . ذلك فإن الباحث يرى أنه لتقارير المراجعة أهمية كبرىلو      

العليا بكل التفاصيل، فإنها ستتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في ضوء المعطيات التـي تقـدمها   
    .  تقارير المراجعة الداخلية

  :ةاإلدارة التشغيلي -2
يعتبر تقرير المراجعة الداخلية بمثابة أداة لتقييم األداء التشغيلي، كما يعتبر نافذة للمـديرين       

، ويحفـز  ةلإلفصاح عن آرائهم وأعمالهم، ويحفز العاملين لـدى اإلدارات التشـغيلي   نالتشغيليي
طرحهـا لتخـوفهم مـن اللـوائح      اإلدارة العليا نحو الموضوعات التي ال يجرؤ المديرين على

   .والروتين السائد
شاكل التي تعترض عمل هذه اإلدارات لي يعرض في تقريره الصعوبات والمفالمراجع الداخ     

والتوصيات الالزمة لحلها والتي قد يستمدها من آراء ومقترحات مدراء هذه الدوائر أنفسهم، فهم 
ة عمل دوائرهم، ومن ثم فإنهم يجدون في تقرير األقدر على طرح الحلول التي تتناسب مع طبيع
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المراجع فرصة لعرض مشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها بدال من الخوض بهـا مـع اإلدارة   
العليا، خاصة إن كانوا ال يتوقعون أن تتجاوب معهم اإلدارة العليا بخصوصها، ومـن ثـم فـإن    

أخذ شكال موضوعيا وأهميـة أكبـر   عرضها من قبل جهة مستقلة وغير متحيزة يجعل المشكلة ت
لدى اإلدارة، إذ أنها تفترض من التوصيات التي يضعها المراجع الداخلي أن تخدم األهداف التي 

  .تحقيقهاتسعى اإلدارة إلى 
  : المراجع الخارجي -3

  يمثل تقرير المراجع الداخلي أداة يستخدمها المراجع الخارجي لتساعده فـي تقيـيم نظـام         
اخلية وتحديد مدى الفحص الذي سيقوم به، كما يوضح لـه أيـن تتركـز المشـاكل،     الرقابة الد

ولكي يكون تقرير المراجع الـداخلي   والمواضع المهمة التي تحتاج إلى الفحص أكثر من غيرها
، البد من وجود نظام سليم للمراجعة عليه ي، ويستطيع االعتمادذو فائدة وأهمية للمراجع الخارج

  .يل المراجع الخارجالداخلية يعزز عم
  :أطراف أخرى -4

  قد يخدم تقرير المراجع الداخلي أطراف أخرى بخالف األطراف سابقة الـذكر، حيـث أنـه        
  يشمل الكثير من المعلومات التي قد تفيد في حاالت النزاع بين الجهاز اإلداري وأيـة أطـراف   

ات المشاكل يجب أن يسـتند  إن قيام المراجع الداخلي بتقصي الحقائق والبحث في مسبب. أخرى 
  وجود أدلة ملموسة تخدم رأيه وتؤكد ما توصل إليه من استنتاجات، وقد تكون المشاكل التي  على

 توصل إليها ناتجة عن تعامالت بين موظفي المنشأة والعمالء أو الجمهور، وفي هذه الحالة فإنـه 
من أدلة ملموسة وموثقـة تؤيـد   يمكن لرأي المراجع أن يكون الفيصل في النزاع لما يستند عليه 

  .رأيه، وهو ما يظهر مدى أهمية الدور الذي يلعبه تقرير المراجع الداخلي في النزاعات
  : فريق المراجعة الداخلية -5

 يعتبر تقرير المراجع الداخلي دليال أساسيا على ما قام به من أعمال خالل عملية المراجعـة،     
 ة، ويعتبر أحد الوسائل التعليمية والتدريبية ألعضاء فريـق كما يبين رأيه نحو التحسينات المطلوب

   .المراجعة، وهو أداة لمتابعة عملية المراجعة
يمثل الخالصة التي توصل إليها بعد انتهائـه   من وجهة نظر الباحث  فتقرير المراجع الداخلي   

اسـبة، مـدعما   من الفحص، ويضم بداخله كل األمور التي توصل إليها، والحلول التي يراها من
رأيه باألدلة التي قام بجمعها، والتي يمكن الرجوع إليها في أوراق عمله، وهو بهذا يثبت قيامـه  

أي مستندات لم يكتشف أمرها أثناء الفحص، وتمت  ببذل العناية المهنية الواجبة في حال ظهرت
ن هناك إمكانيـة فـي   مساءلته لذلك، فهو قد اتبع األسلوب العلمي القائم على العينات، ومن ثم فإ

عدم احتواء العينة المختارة للمفردات التي بها خلل، كما يساعد تقرير المراجعة الداخلية فريـق  
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المراجعة على متابعة مدى االستجابة التي تمت للتوصيات الموضوعة، ومدى مسـاهمة عملهـم   
  .في الشركات االستثمارات المالية في تحسين كفاءة وفعالية 

أن الحاجة الملحة إلى وجود المراجعة الداخلية داخل المنشأة يعـزز مـن    نالحظمما سبق      
  .زيادة االهتمام بها، ويعمل على توسيع أهدافها ونطاق عملها

  
 ::أهمية المراجعة الداخلية كأداة لترشيد القرارات االستثماريةأهمية المراجعة الداخلية كأداة لترشيد القرارات االستثمارية  1818--22

الستثمار في الشركات، حيث تلعب المراجعة الداخلية دوراً بالغ األهمية قي ترشيد قرارات ا    
تقوم المراجعة الداخلية بهذا الدور من خالل تقارير المراجعة الداخلية والذي يوضح النتائج التي 
توصل إليها المراجع الداخلي من جراء الفحص الشامل الذي قام به، حيـث يتبـين ألصـحاب    

هداف التي قام من أجلهـا  المشروع وكذلك للمستثمرين مدى كفاءة وفاعلية اإلدارة في تحقيق األ
المالي واإلداري وتحديد اتجاهات المشروع، كذلك يبين التقرير نواحي القوة والضعف في األداء 

األداء في المستقبل، مما سبق نالحظ الدور المهم والفعال لتقارير المراجعة الداخلية كأداة لترشيد 
  )400، ص 1986الصحن، : (وذلك من خالل القرارات االستثمارية

إبداء الرأي فيما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت الموارد البشـرية والماديـة المتاحـة     §
بكفاءة، وبتحقيق  النتائج وفقا ألهداف الشركة المحددة مسبقاُ، وإبراز نواحي الضـياع  
وعدم الكفاءة في كافة األنشطة والعمليات والتغلب عليها وعالجها وترشـيد اسـتخدام   

 .المتاحة للشركة الموارد االقتصادية

مساعدة اإلدارة في ترشيد القرارات االستثمارية، وذلك باكتشاف مـواطن القصـور    §
واألخطاء واقتراح وسائل التصحيح المالئمـة وإمـداد اإلدارة بالمعلومـات بهـدف     

 .مساعدتها في تحسين كفاءة أداءها بالمستقبل

ألهـداف والخطـط،   قيـق ا تقييم نظام الرقابة الداخلية للتحقق من مدى كفايته في تح §
 .المحاسبية والرقابية مواطن الضعف والقوة في النظمل وتوجيه اإلدارة

إبراز المعوقات ومواطن االختناقات في تنفيذ العمليات ومسـبباتها بهـدف الوصـول     §
   .ألقصى كفاءة ممكنة
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  الفصل الثالث
  ) االستثمارات الماليةكفاءة وفاعلية (     
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  ::المقدمةالمقدمة  11--33
احتلت األزمة المالية العالمية اهتمام العالم وفرضت نفسها بقـوة علـى وسـائل اإلعـالم          

والصحافة المرئية والمسموعة وقد يكون الوقت مازال مبكراً لحصر تداعيات األزمـة وتحديـد   
المتحـدة األمريكيـة    على الدول واألفراد، ولو تابعنا هذه األزمة وتحديداً في الواليات اانعكاساته

لوجدنا أنه يمكن حصر أهم المسببات بشكل عام إلى عدم كفاية األنظمة الضابطة لقطاعات رأس 
المال مما أدى إلى ضعف وخلل في عمليات المراقبة واإلفصاح في القطاعات ذات العالقة فـي  

جعل العديد من أسواق المال، سواء كان قطاع الرهن العقاري أو القطاع المصرفي، األمر الذي 
المسؤولين والمستثمرين على حد سواء في الدول المتقدمة كأوروبا وأمريكيا ينـادون بضـرورة   
إعادة النظر في بعض المفاهيم والمقومات األساسية لنظام اقتصاد السوق الحر، وضرورة زيـادة  
تدخل الحكومات ولعب دور أكبـر فـي الرقابـة واإلشـراف علـى قطاعـات سـوق رأس        

  )  3، ص2008، عالونة.(المال
مـوالهم فـي   أ ودع الناسيسهم في ثروة األمة، فعندما ياالستثمار يزيد النمو االقتصادي، و     

وهـذه  . المختلفة حساب االدخار في مصرف مثالً، فإنه يستثمر تلك األموال بإقراضها للشركات
أو شراء معدات لزيـادة   الشركات بدورها تستثمر األموال التي اقترضتها في إقامة مصانع جديدة

الشركات أسهما وسندات لبيعهـا   وباإلضافة إلى االقتراض من المصارف، تطرح أغلب. إنتاجها
وتطرح الحكومات أيضـا  . لتوسيع أعمالها لمستثمرين لكي تحصل على رأس المال الذي تحتاجه

ـ  سندات للحصول على اعتمادات الستثمارها في كـل  . دارسمشاريع كبناء سدود أو طرق أو م
الحكومـات تتضـمن تضـحية     الشركات الخاصة أو التي يقوم بها األفراد أو االستثماراتهذه 

ونتيجـة لـذلك، ترفـع    . متوقعة فـي المسـتقبل   بالدخل الحاضر من أجل الحصول على منافع
  )http://mrzarzour.maktoobblog.com.(مستوى معيشة أي أمة االستثمارات

يتمحور الهدف الرئيسي لقرار المستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي على الرغبة في تعظيم      
وعليـه يتوقـف   . العائد المحقق على االستثمار وذلك في حدود المستوى المقبول من المخاطرة

توازن وبقدر يحقق ال هنجاح المستثمر في تحقيق هذا الهدف على مدى قدرته في إدارة استثمارات
  )11، ص2006مطر، .(المطلوب بين عنصري الربحية واألمان

شهدت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا بأسواق األوراق المالية في الدول النامية والـدول  و     
فـالجزء  ، المتقدمة على حد سواء، نظراً للدور الهام الذي تؤديه في ميدان الحيـاة االقتصـادية  

تتجه إلى هذه األسواق باعتبارها الوعاء الذي عن طريقه يتم توجيه هذه األكبر من موارد البالد 
الموارد نحو األنشطة االقتصادية، وهذا يستلزم التأكد مـن أن أعمـال سـوق األوراق الماليـة     

م تكن كذلك ، فإنها قد تتحول إلـى مسـرح   فإن ل، وأنشطتها تلتزم بالمعايير والضوابط الشرعية
  ).                      2ص،2007سمور،.(ب الحرامساال للكعبث بثروة البالد ومجلل

http://mrzarzour.maktoobblog.com
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تعرف سوق األوراق المالية بأنها سوق منظمة تجري فيها المعامالت علـى األوراق   حيث     
في هذه السوق، وذلـك   للتداولالمالية من أسهم وسندات الشركات وكذا السندات الحكومية القابلة 

والبـد أن يلتـزم هـؤالء    . هذا النوع من التعامـل  بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين في
على إدارة السوق هيئـة   وتقوم. فيهاالمتعاملون في السوق بالقوانين واللوائح التي تنظم التعامل 

  ).4،ص2005،الرزين( .تتولى اإلشراف على تنفيذ تلك القوانين واللوائح
  

اضيع الهامة التي تتبـوأ مكانـا   موضوع االستثمار والتمويل من المو يرى الباحث أنلذلك      
رئيسيا في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مـن أجـل رفـع معـدالت تنميتهـا      
االقتصادية وتحقيق استقرارها االقتصادي والعمل على إشباع احتياجاتها األساسية وتنمية ثرواتها 

البحـث عـن السـبل     ومن أجل التوصل إلى تحقيق هذه األهداف فإن ذلـك يتطلـب  . الوطنية
واألساليب الكفيلة برفع الكفاءة االقتصادية في استغالل مواردها استغالال أفضال وزيادة طاقتهـا  
اإلنتاجية بما يعود عليها بأعلى العوائد وبأقل المخاطر إضـافة إلـى تـوفير المنـاخ المناسـب      

مـوال واسـتثمارها   رؤوس األلالستثمار وذلك بوضع القوانين والتشريعات التي تكفل استقطاب 
والتركيـز علـى   ديث عن االسـتثمارات  ، ولذلك سوف يقوم الباحث في هذا الفصل بالحبداخلها

  .وفاعلية االستثماراتالعالقة التداخلية بين المراجعة الداخلية ودورها في تحسين كفاءة 
  
  ::مفهوم االستثمارمفهوم االستثمار  22--33

باط مالي بهدف تحقيق مكاسب ارت" لالستثمار نذكر منها  أنه عبارة عن فقدمت عدة تعاري     
توظيف األموال المتاحـة  " كذلك هو ".  يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل

، كذلك هنالك تعريف يتسم "في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغاللها لتحقيق أغراض المستثمر
وال، بهـدف شـراء مـواد    العملية االقتصادية التي تقوم بتوظيف رؤوس األم" بالشمولية وهو 

اإلنتاج والتجهيزات، وذلك لتحقيق تراكم رأسمالي جديد، ورفـع القـدرة اإلنتاجيـة أو تجديـد     
  ) 16، ص2008نصر، " (وتعويض رأس المال القديم

". التضحية باألموال الحالية في سبيل أموال مسـتقبلية  " ن كلمة  االستثمار يقصد بها عادةإ     
فالتضحية تأخذ مكانها في الحاضـر  . بعدين أساسيين وهما الزمن والخطرويرتبط هذا التعريف ب

ويتغلب عنصـر الـزمن فـي    . وهو عادة غير مؤكد. وهي مؤكدة، أما العائد فيأتي في المستقبل
، في حين يتغلب عنصـر الخطـر فـي أوراق    )مثل السندات الحكومية( بعض األوراق المالية 

، وأخيراً فهناك األوراق المالية التي يتواجد بها كـل مـن   )مثل خيارات األسهم العادية( أخرى 
 ،2006الحنـاوي، مصـطفى،   ). (مثل األسهم العاديـة (الزمن والخطر بنفس القدر من األهمية

  )9ص
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أن االستثمار بالمفهوم العام والشامل هو إرجاء أو تأجيل االستهالك لفترة قادمة، ثم توجيـه       
  )15ص ، 2006 عبد الجواد، الشديفات،(يس لالكتناز هذه األموال إلى االستثمار ول

تعتبر فوائض الدخول النقدية سواء لدى األفراد، أو المؤسسات، أو المنشـآت األهليـة   لذلك      
ذلك ألن كل من يدخر ماالً يزيد عـن حاجاتـه   . والحكومية، بمثابة المصدر األساسي لالستثمار

س مؤكداً ألنه ليس بالضرورة أن يستثمر كل ما لديه مـن  االستهالكية يعتبر مستثمراً محتمالً ولي
فاالستثمار يقـوم  . فوائض نقدية، بل يحولها إلى  مجرد مدخرات أو إلى استثمارات غير حقيقية

على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة  وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسـبة  
لذا مادام المستثمر يقبـل بمبـدأ   . اع أكبر في المستقبلللمدخر، وذلك أمالً في الحصول على إشب

التضحية برغبة استهالكية حاضرة، فإنه يكون مستعداً لتحمل درجة معينة من المخاطرة بفقدانها 
كلها أو بعضاً منها، وبناء عليه يكون من حقه أيضاً أن يتوقع الحصول على مكافأة أو عائد ثمنـا  

التضحية بمنفعـة  " ة يمكن تعريف االستثمار بشكل مبسط بأنهضمن المعطيات السابق. لمخاطرته
منفعة مستقبلية أكبـر  على حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهالك حالي، وذلك بقصد الحصول 

كما يمكن تعريف االستثمار بطريقة أخـرى علـى   ". يمكن تحقيقها من إشباع استهالك مستقبلي
الفرد في لحظة زمنية معينة ولفترة من الـزمن بقصـد    التخلي عن أموال يمتلكها" النحو التالي 

الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية لألموال المستثمرة وكـذلك عـن   
النقص المتوقع في قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمـل  

  )20، ص2006مطر، ." (هذه التدفقات عنصر المخاطرة المتمثل باحتمال عدم تحقق
مـا بـين التضـحية     تجمـع ن كلمة االسـتثمار  ومن خالل التعاريف السابقة فإ مما سبقو     

التوظيف لألموال في سبيل تحقيق هدف واحد في نهاية المطـاف  و ،االرتباط الماليو ،باألموال
  .هو المنفعة أو العائد أو المكاسب  في المستقبل 

  
  ::ستثمارستثمارأهداف االأهداف اال  33--33

مهما كان نوع االستثمار والمخاطر المحيطة به فإن المستثمر يسعى دوما لتحقيق األهـداف      
  )20، ص2003صيام، (:التالية
فهدف المستثمر من توظيف أمواله تحقيق عائد مالئم وربحية  :تحقيق العائد المالئم ×

سـيدفع بصـاحبه    مناسبة يعمالن على استمرار المشروع، ألن تعثر االستثمار ماليـاً 
من هنا نجد أن . للتوقف  عن التمويل وربما تصفية المشروع بحثاً عن مجال أكثر فائدة

الشغل الشاغل ألي شخص يرغب بتوظيف أمواله هو تحقيق األرباح المناسبة بعيداً عن 
 .الخسارة
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وذلك مـن خـالل المفاضـلة بـين      :المحافظة على رأس المال األصلي للمشروع ×
الخسارة والربح ولكـن إذا  ركيز على أقلها مخاطرة ألن أي شخص يتوقع المشاريع والت

لم يحقق المشروع ربحاً فيسعى المستثمر إلى المحافظة على رأس ماله األصلي ويجنبه 
 .الخسارة

يهدف المستثمر إلى تحقيق دخل مستقر ومستمر بوتيرة  :استمرارية الدخل وزيادتـه  ×
ظاً على استمرارية النشـاط  ي ظل المخاطرة حفامعينة بعيداً عن اإلضراب والتراجع ف

 .االستثماري

الشك أن النشاط االستثماري بحاجة إلى تمويـل وسـيولة    :ضمان السيولة الالزمة ×
جاهزة وشبه جاهزة لمواجهة التزامات العمل، السيما للمصروفات النثرية اليومية تجنبا 

  .  للعسر المالي الذي قد يعرض له المشروع
  
  ::والمبادئ العلمية التخاذ القرار االستثماريوالمبادئ العلمية التخاذ القرار االستثمارياألسس األسس   44--33

  )3ص ،2006، مقابله:(يفترض في متخذ القرار االستثماري الرشيد مراعاة أمرين        
أن يسلك في اتخاذ هذا القرار ما يعرف بالمدخل العلمي التخاذ القرار، والذي يقوم : األمر األول

  :عادة على خطوات محددة أهمها ما يلي
v دف األساسي لالستثمارتحديد اله. 

v تجميع المعلومات المالئمة التخاذ القرار. 

v تحديد العوامل المالئمة ليتم من خاللها تحديد العوامل األساسية أو المتحكمة في القرار. 

v تقييم العوائد المتوقعة للبدائل االستثمارية المتاحة. 

v اختيار البديل االستثماري المناسب لألهداف. 

فهو أنه يجدر بمتخذ القرار االستثماري أن يراعي بعض المبادئ أو المعـايير  : أما األمر الثاني
  )3ص ،2006، مقابله( :ومن أهم هذه المبادئ ما يلي. في اتخاذ قراره

 : مبدأ تعدد الخيارات االستثمارية .1
أصوله من حقيقة أن الفوائض النقدية المتوفرة لدى المسـتثمر الفـرد أو   هذا المبدأ يستمد       

المؤسسة تتسم بالندرة بيمنا تكون الفرص أو المجاالت االستثمارية المتنافسة على استقطاب هـذه  
ما يناسـبه   اختيار لذلك يفرض على متخذ القرار االستثماري. الفوائض كثيرة في معظم األحيان

 منه ضمن عملية مفاضلة تمكنه من اختيار األداة االستثمارية التي تتفق مـع إسـتراتيجيته فـي   
  .االستثمار
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 :مبدأ الخبرة والتأهيل .2
يقضي هذا المبدأ بأن اتخاذ  القرار االستثماري الرشيد يتطلب دراية وخبرة قـد ال تتـوفر        

آن يستعين فـي اتخـاذ   ) عديم الخبرة(لذا يفترض في المستثمر الساذج .. لكل فئات المستثمرين
لمتخصصين ولو كلفة ذلك دفع األتعـاب  قراره االستثماري بمشورة فئة المستشارين والمحللين ا

  .التي يتقاضاها هؤالء مقابل الخدمات التي يؤدونها
  :مةءمبدأ المال .3

يطبق المستثمر هذا المبدأ في الواقع العملي عندما يقـوم باختبـار المجـال االسـتثماري           
االسـتثمار   المناسب، ثم األداة االستثمارية المناسبة في ذلك المجال من بـين مجـاالت وأدوات  

  . المتعددة المتاحة له
 :ةمبدأ التنويع أو توزيع المخاطر االستثماري. 4

أن الوحدة تنوع أدوات استثمارها بهدف توزيع المخاطر االستثمارية وتحقيق أفضل عائـد       
ممكن على االستثمارات، بحيث يتم االعتماد على مبدأ الموازنة بين العائد والمخاطر للوصـول  

مزج لألدوات االستثمارية بعد دراسة كافة العوامل والمتغيرات األخرى واالسـتمرار   إلى أفضل
. المناخ االستثماري ومعايير االسـتثمار المتبعـة دوليـا    في مراقبتها سواء تطورات االقتصاد و

  )2، ص2006عقل، (
  

القرار مـا  يسلك في اتخاذ هذا الصحيح هو الذي تخذ القرار االستثماري مأن  نجدمما سبق      
 السـابقة  أن يراعي المبادئ و المعايير باإلضافة لذلك عليه قراره،يعرف بالمدخل العلمي التخاذ 

  .لتحقيق العائد أو الهدف من هذه االستثمارات وذلك .قرارهذا الفي اتخاذ 
  
  ::عوامل نجاح االستثماراتعوامل نجاح االستثمارات  55--33

 تفـراد أو المنشـآ  من وجهة عامة ال يكفي مجرد توفير فوائض نقديـة مـن دخـول األ        
والمؤسسات لكي تنشط حركة االستثمار، بل البد أيضا من أن يرافق ذلك مجموعة من العوامـل  
التي تخلق الدافع لدى من لديهم هذه الفوائض لتحويلهـا إلـى اسـتثمارات وهـذا يتطلـب مـا       

  )21، ص2006مطر، (:يلي
  

لوعي، يتولد لدى المـدخرين  توفر درجة عالية من الوعي االستثماري ألنه بوجود مثل هذا ا .1
حس استثماري يجعلهم يقدرون  المزايا الكثيرة المترتبة على توظيف مـدخراتهم فـي شـراء    

تتناقص قيمتها الشرائية مع الـزمن   تأصول منتجة وليس مجرد تجميدها في شكل أوراق بنكنو
هبـة مـن   كما أن توفر مثل هذا الوعي يكسر لدى المدخرين حـاجز الر . بفعل عوامل التضخم
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المستقبل ويحثهم على قبول قدر معقول من مخاطر األعمال سعياً وراء الحصول علـى عوائـد   
 .تزيد من قيمة مدخراتهم

 

وبجانب الوعي االستثماري المشار إليه أعاله البد من توافر المناخ القـانوني واالجتمـاعي    .2
المـدخرين علـى تقبـل     والسياسي المناسب لالستثمار، وذلك لتوفير حد أدنى من األمان يشجع

ولعل من أبرز مظاهر هذا المناخ وجود قوانين مقنعـة تحمـي   . المخاطرة المصاحبة لالستثمار
المعامالت في األسواق المالية باإلضافة إلـى جـو مـن االسـتقرار     م حقوق المستثمرين وتنظ

دوافـع  االقتصادي والسياسي واالجتماعي يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين ويخلـق لـديهم   
 .االدخار واالستثمار

  

وجود سوق مالي كفؤ وفعال يوفر المكان والزمان المناسبين للجمع بين رغبة المدخرين في  .3
سوق يـوفر للمسـتثمرين   . استثمار أموالهم، ورغبة المقرضين في الحصول على هذه األموال

حيـث األداة،  تشكيلية منوعة من فرص االستثمار تهي لكل منهم اختيار المجال المناسـب مـن   
ويكتسب السوق المالي سمة الكفاءة بتوفر مجموعة مـن الشـروط   . والتكلفة والعائد والمخاطرة

لذلك البـد مـن   . العمق، واالتساع والديناميكية وسرعة االستجابة لألحداث وللمعلومات: أهمها
اسـبة،  في أي سوق مالي كالمكان والتسهيالت المن اوجود حد أدني من الشروط البد من توفره

وقنوات االتصال النشطة باإلضافة إلى مجموعة من القوانين المالية المنظمة للمعامالت التي تتم 
 .فيه

  

توفر البيئة االستثمارية المناسبة كالقوانين والتشريعات وذلك باإلضافة إلى منـاخ سياسـي    .4
 . مستقر وآمن يوفر لالستثمارات عنصر الحماية واألمان

  

 أن الحكم على نجاح أي استثمار مـالي مـرتبط  بدراسـة   يرى الباحث من خالل ما سبق      
وجود سـوق مـالي   واالستثمارية المناسبة،  ةتوفر البيئوهي السابقة، وتقييم مدى توفر العوامل 

. ووعي كافي لدى المستثمرين ،المناخ القانوني واالجتماعي والسياسي المناسب لالستثماروكفؤ، 
  . مل يعني في النهاية نجاح هذه االستثماراتهذه العواوبالتالي تحقيق 

  
  ::أدوات االستثمارأدوات االستثمار  66--33

يطلق عليه البعض مصطلح واسطة االستثمار، وأدوات االستثمار المتاحـة للمسـتثمر فـي        
  )26،ص2003 ،صيام:(المجاالت االستثمارية المختلفة هي متعددة وكثير ومن أهمها ما يلي

  
  



  
 

44 
  

األوراق المالية 3-6-1 
وراق المالية من أبرز أدوات االستثمار في عصرنا الحاضر لما توفره من مزايـا  تعتبر األ     

ويمكن تعريف األوراق المالية على اعتبار أنهـا  للمستثمر ال تتوفر في أدوات االستثمار األخرى 
أدوات االستثمار ذات الصيغة القانونية التي تضمن لحاملها حقوقاً وامتيـازات لتحقيـق عوائـد    

  . زمن معين تحت شروط معينة وهي إما أن تكون حقوق ملكية أو حقوق دائنية ومنافع  في
  
  :أنواع  األوراق المالية  ×

حيث تصـنف إلـى أربعـة     ،الخطوة األولى في تحليل األوراق المالية هي معرفة أنواعها     
  )57، ص2006عبد الجواد، الشديفات، :(فئات

  :السندات .1
لسندات، كالسندات المضمونة بأصول، والسـندات العاديـة،   يوجد عدة أنواع  مختلفة من ا     

وكل هذه األنواع لها تاريخ استحقاق محـدد   ،والسندات من الدرجة األولى أو من الدرجة الثانية
حيث ينبغي أداء هذه االلتزامات، ولحملة هذه السندات الحق في الحصول على دخل ثابـت أمـا   

يحصل حملة . النظر عن الدخل الذي حققته الشركةيدفع سنوياُ أو نصف أو ربع سنوي بصرف 
السندات على الفوائد قبل دفع توزيعات للمالك، مع األولوية في الحصول على كافة حقـوقهم إذا  
( ما تم بيع وتصفية أصول الشركة وإذا توقفت أو تعثرت الشركة في سداد أي من هذه الحقـوق 

  .ني للشركةفهذا يعني اإلفالس القانو) الفوائد وأصل القرض
  
  األسهم .2

تتصف أسهم رأس المال بالدوام أي ليس لها تاريخ استحقاق محدد طالما أن الشركة قائمـة       
ومستمرة، ولكن من حق حملة األسهم الحصول على صافي الدخل، وكذلك المتبقي من أصـول  

ن احتمـال أن  الشركة بعد سداد كافة االلتزامات األخرى ذات األولوية في السداد، ويعني هـذا أ 
يحصل أصحاب األسهم العادية على عوائد أكبر من العائد الذي يحصل عليه حـاملي السـندات   

ولكن المخاطر التي يتعرض لها المالك أكبر طالمـا أن   ،)حيث تحصل السندات على عائد ثابت(
يوجـد  ومن ناحية أخرى ال . حقوقهم مرتبطة بالدخل المتبقي بعد سداد االلتزامات ذات األسبقية

حيث تتم بناء على رأي مجلس اإلدارة وبعد موافقة الجمعيـة   ،توزيعاتالأي التزام قانوني لدفع 
  .العمومية للمساهمين
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  :األسهم الممتازة .3
 فهي تجمع في خصائصها بين النـوعين، األسهم الممتازة بين السندات واألسهم العادية، تقع      

األولوية في الحصول على هذا العائد قبل حملة األسهم فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد و
وهي تشبه األسهم في تواجدها فهي دائمة رغم االتجاه الحالي  كذلك الحال عند التصفية،العادية و

وتدفع التوزيعات بعد الضريبة كمـا يـتم بالنسـبة     ،لتكوين احتياطات إلعادة شراء هذه األسهم
  .م النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبةلألسهم العادية فهي ال تعتبر في حك

  

فالسـهم  . ن األوراق المالية تختلف في درجة األمان التي تتوفر لحاملهـا من خالل ما سبق فإ     
الممتاز مثالُ، يوفر لحامله أماناً أكثر من السهم العادي، وهذا يعني أن لكل ورقة مالية خصـائص  

  .اآلخرمعينة يمكن تفضيلها من قبل مستثمر عن 
  
 :مزايا االستثمار في األوراق المالية  ×

  )81،ص2006مطر،  :(متعددة من أهمها ما يليتوفر األوراق المالية للمستثمر مزايا      
  

لألوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلما تتوفر ألدوات االسـتثمار   .1
ثانوي، كما يوجد لها أحياناً سوق ثالـث،   فبجانب السوق األولي لها يوجد لها سوق. األخرى

وبجانب األسواق المالية المحلية توجد لألوراق المالية أسـواق دوليـة تـوفر    . وسوق رابع
  .لألوراق المالية مرونة كبيرة في تداولها، فتزيد من درجة سيولة األموال المستثمرة فيها

مقارنة مع تكاليف المتاجرة بأدوات تكاليف المتاجرة باألوراق المالية تكون عادة منخفضة بال .2
إذ أن معظم صفقات بيع وشراء األوراق المالية تـتم علـى الهـاتف أو    . االستثمار األخرى

بواسطة شاشات الكمبيوتر من خالل خدمة االنترنت فتوفر على المستثمر كثيراً من النفقـات  
تخزين أو صيانة كما هـو  هذا إضافة إلى أن األوراق المالية ال تحتاج إلى نفقات . اإلضافية

 .الحال في األصول الحقيقة كالعقار والسلع

تتمتع األوراق المالية بخاصية التجانس، فأسهم شركة معينة أو سنداتها غالبـاً مـا تكـون     .3
وهذا يسهل من عملية تقييمها، ويسهل أيضـاً مـن عمليـة    . متجانسة في قيمتها وشروطها

 . ماليةاحتساب معدل العائد المحقق من كل ورقة 

ال يحتاج االستثمار في األوراق المالية إلى خبرات متخصصة يتوجب توفرها في المستثمر،  .4
  . كتلك المطلوب توفرها للمستثمر في األدوات األخرى

  

يمكن للمستثمر وأيـاً كانـت إمكانياتـه وثقافتـه أن يجـد أداة       همن خالل المزايا السابقة فإن     
راق المالية، باإلضافة إلى ذلك ما يمكن أن يجده من تعاون كبيـر  استثمارية مناسبة في سوق األو
  . من خالل الوسطاء والسماسرة
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 :عيوب االستثمار في األوراق المالية ×
 )82،ص2006مطر،  (: يلي نالك بعض العيوب التي يمكن الحديث عنها هنا وهي ماه   

لمتـوفرة فـي أدوات   تنخفض درجة األمان في االستثمار في األوراق المالية عـن تلـك ا   .1
وهذه الخاصية ترتبط بطبيعة الورقة المالية كأصـل مـالي ال أصـل    . االستثمار األخرى

لذا فحيازة المستثمر للورقة المالية ال توفر له درجة األمان التي يوفرها له حيـازة  . حقيقي
  .األصل الحقيقي

القيمة الشـرائية لوحـدة   يتعرض المستثمر في األوراق المالية لمخاطرة التقلبات الحادثة في  .2
  .   النقد خاصة إذا كانت من النوع طويل األجل

وفي ظل وجود مزايا عديـدة   همن خالل ما تقدم من عيوب االستثمار في األوراق المالية فإن     
لالستثمار في األوراق المالية فإن هذه العيوب يمكن التغلب عليها، فمثال يمكن للمستثمر أن يقـوم  

ومـن األمثلـة عليـه    . ثمار في أوراق مالية مضمونة توفر لحاملها األمان المطلوببعملية االست
  .السندات المضمونة بعقار

 
  :التحديات التي تواجه قطاع األوراق المالية في فلسطين ×

، باإلضافة إلى المعيقات المتعلقة يواجه قطاع األوراق المالية في فلسطين العديد من المعيقات      
ار السياسي واالقتصادي التي تعاني منها فلسطين عموماً، جراء االحـتالل والعـدوان   بعدم االستقر

اإلسرائيلي، هنالك معيقات تتعلق بقطاع األوراق المالية، وتحديدا تلك المؤثرة على جانبي العرض 
  ) 8، ص2008عالونة، : (والطلب على األوراق المالية، ويمكن تلخيص هذه المعيقات وفقاً لالتي

  :  التنظيمية والتشريعية ةئيالبي - أ
حيث الزال قطاع األوراق المالية يعاني مـن قصـور فـي بعـض الجوانـب التشـريعية             

والتنظيمية، ومن األمثلة على ذلك عدم الموائمة واالنسجام في القوانين ذات العالقة باالستثمار في 
ات الحالي على تلبية المتطلبات األوراق المالية، كقانون الضرائب، إضافة إلى قصور قانون الشرك

ومن المشاكل التنظيمية التي يعاني منها قطاع األوراق المالية، عـدم  . العصرية للقطاع االقتصادي
الفصل التام بين الدور الرقابي اإلشرافي والدور التنفيذي، حيث يالحظ وجود بعض التدخالت فـي  

  .  قطاعالمهام والمسؤوليات بين المؤسسات العاملة في هذا ال
  
  

  محدودية األدوات االستثمارية - ب
مما الشك فيه أن محدودية األدوات االستثمارية المتاحة أمام المستثمرين تحـد مـن سـيولة         

وفـي هـذا المسـاق،    . وعمق السوق وبالتالي تؤثر سلباً على جانب الطلب على األوراق الماليـة 
احدة، أال وهي األسهم، األمر الـذي يحـد   ينحصر التداول في سوق فلسطين على أداة استثمارية و
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وتـداول أداة  . من خيارات المستثمرين ويحد من القدرة التمويلية للشركات المدرجة على حد سواء
استثمارية وحيدة لها انعكاسات سلبية على أداء السوق مثل صغر حجم السوق وضعف مسـتويات  

  .يسنسب التداول، إضافة إلى عزوف وانحسار االستثمار المؤس
  

  :ضحالة السوق وصغر حجمه - ت
حجمه ويعتبر من أصغر األسواق العربية وفقـاً  يعاني سوق فلسطين لألوراق المالية من صغر     

  .لمقاييس الحجم، على الرغم من األهمية النسبية التي يحتلها في االقتصاد الفلسطيني
  
 :عدد الشركات المدرجةمحدودية  - ث

ق فلسطين لألوراق المالية حتى نهاية النصـف األول مـن   بلغ عدد الشركات المدرجة في سو    
شركة مساهمة عامة، وعلى الرغم من نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة مـع   35  ،2008عام 

السنوات السابقة، إال أنه لم يتم االنتهاء من ملف اإلدراج وبشكل نهائي، حيث تشير بيانات مراقـب  
امة المسجلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لغايـة  الشركات إلى أن الشركات المساهمة الع

مساهمة عامة أجنبية أي  26شركة مساهمة عامة وطنية إضافة إلى  113بلغ  ،2008شهر نيسان 
إال أنه ومن خالل نظرة تفحصية لواقع هـذه الشـركات،   . شركة مساهمة عامة 139 همجموعما 

شركة، األمر الذي يشير إال أنه قد تـم   52-50ز نجد أن عدد الشركات المؤهلة لإلدراج ال يتجاو
  .من الشركات المساهمة العامة المؤهلة لإلدراج %07إدراج 

  
  :تركيز السوق - ج

تعتبر ظاهرة تركيز السوق من أهم المعيقات التي تؤثر سلباً على سـيولة السـوق، ويقصـد         
في الغالـب  ( كات المدرجة بتركيز السوق انحسار معظم أنشطة السوق بعدد محدود جداً من الشر

، بحيث تستحوذ هذه الشركات على نسبة كبيرة مـن أنشـطة التـداول والقيمـة     )شركتين أو ثالثة
ويعـاني سـوق فلسـطين    . السوقية للسوق، وتعد هذه الظاهرة سمة من سمات األسواق الناشـئة 

  .لألوراق المالية من هذه الظاهرة وبشدة
  
  :قلة التداول وضعف السيولة - ح

، عدم تداول أسهم بعض الشركات المدرجة لفترات طويلة من الزمن قـد  يقصد بقلة التداولو     
تصل لعدة أشهر في بعض األحيان كما هو الحال في بعض الشركات المدرجة في سوق فلسـطين  

حيث تؤثر ظاهرة قلة التداول سلباُ على سيولة السوق وزيادة المخاطر المرتبطـة   .لألوراق المالية
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وتعد ظاهرة قلة التداول من العوامل الرئيسية في تحديد المخاطر لـذلك  . لة الورقة الماليةبعدم سيو
  .  السوق وللشركات المدرجة فيه

إن ما ذكر سابقاً من تحديات تواجه قطاع األوراق المالية والتي بدورها تؤثر في النهاية فـي        
ـ  نتحدث عن فعندما. حجم االستثمارات المالية  يمكن التغلب عليها  التنظيميـة والتشـريعية   ةالبيئي

مة واالنسجام في القـوانين  ءوجوانب القصور فيها، يمكن العمل على تصحيح هذه الجوانب بالموا
ذات العالقة باالستثمار في األوراق المالية، كقانون الضرائب، إضافة إلى تطوير قانون الشـركات  

، والفصل التام بين الـدور  . رية للقطاع االقتصاديالحالي ليصبح قادر على  تلبية المتطلبات العص
  .الرقابي اإلشرافي والدور التنفيذي

  
  :العقار 3-6-2

تحتل المتاجرة في العقارات المركز الثاني في عالم االستثمار، حيـث يـتم االسـتثمار فيهـا          
وإمـا بشـكل    )مبان أو أرض(بشكلين، إما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء عقار حقيقي 

غير مباشر عندما يقوم بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثالً، أو بالمشاركة في محفظـة  
حيث يالقي االستثمار في العقار اهتماماُ كبيراً من قبـل  . مالية إلحدى صناديق االستثمار العقارية

لدول بنوك عقارية المستثمرين سواء في السوق المحلي أو السوق األجنبي، وقد تأسست في معظم ا
متخصصة في منح القروض العقارية، كمـا تأسسـت مجموعـة مـن الشـركات االسـتثمارية       

  )82،ص2006مطر،  . (المتخصصة بالعقارات
  
 :مزايا االستثمار في العقارات ×

  )83،ص2006مطر،  ( :يتصف االستثمار في العقار بوجه عام بالخواص التالية     
ستثمر درجة مرتفعة نسبياً من األمان تفوق تلـك المحققـة فـي    يوفر االستثمار في العقار للم .1

ذلك ألن المستثمر في العقار يحوز أصالً حقيقياَ له مطلق الحريـة  . االستثمار في األوراق المالية
بالتصرف فيه متى شاء سواء بالبيع أو بالتأجير، كما أن حيازة سندات عقارية مضـمونة بعقـار   

  .الضمان في حالة توقف المدين عن سداد قيمة السندتهيئ لحامها االستيالء على 
يتمتع المستثمر في العقار في األقطار التي تستوفي فيها ضـريبة الـدخل بـبعض المزايـا       .2

فحملة السـندات العقاريـة مـثالً      الضريبية التي ال يتمتع بها المستثمرون في المجاالت األخرى،
 .داتهميعفون من ضريبة الدخل المستحقة على فوائد سن

 
 :عيوب االستثمار في العقارات ×
 84ص،2006مطر، ( يلي نالك بعض العيوب التي يمكن الحديث عنها هنا وهي ماه    
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نظراً ألن مصادر االستثمار في العقارات، خصوصاً متى كان المستثمر مؤسسة مالية هي في  .1
. تكون مرتفعة نسـبياً الغالب من قروض طويلة األجل، لذا فإن تكلفة تمويل هذه االستثمارات 

  . ومع ذلك يمكن لتلك المؤسسات تحقيق عوائد مرتفعة على استماراتها في األمد الطويل
من هنـا فـإن   . ال يتوفر لالستثمار في العقارات سوق ثانوي منظم كما يتوفر لألوراق المالية .2

قي درجـة   ليست مرنة بالقدر الكافي مما يترتب عليه انخفاض نسبي تإمكانية تسويق العقارا
 .سيولة االستثمارات العقارية

تفتقر أدوات االستثمار في العقارات إلى عنصر التجانس، لذا يالقي المستثمر فيهـا مصـاعب    .3
 .شتى سواء في عملية تقييمها، أو في احتساب معدالت العائد المحققة منها

 
المستثمر في سـوق  ما ذكر من مزايا وعيوب لالستثمار في العقار يتطلب من  مما سبق فإن     

  .العقار أن يكون متخصصاً وعلى دراية واسعة بمجاالت االستثمار فيه
   

  :السلع3-6-3
تجعلها أداة صالحة لالستثمار لدرجـة أن أسـواق   تتمتع بعض السلع بمزايا اقتصادية خاصة      

قد تكونت للبعض منها على غرار بورصات األوراق المالية، مثل وجـود  ) بورصات(متخصصة 
ويـتم  . الـخ ...بورصة للقطن في مصر، وبورصة للذهب في لندن، وبورصة للبن في البرازيل 

التعامل يبن المستثمرين في أسواق السلع عن طريق عقود خاصة تعرف باسم العقـود المسـتقبلية   
عقد بيع بين طرفين هما منتج السلعة ووكيل أو سمسار غالباً ما يكون مكتب سمسرة، يتعهد "وهي 
منتج للسمسار بتسليمه كمية معينة من سلعة معينة بتاريخ معين في المستقبل مقابل الحصـول  فيه ال

وتشبه المتاجرة بالسلع المتاجرة بـاألوراق  ". على تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد
ن لـألوراق  المالية في كثير من الوجوه، إذ أن لكل منهما أسواقاً متماثلة إلى حد كبير فيما عـدا أ 

سوقاً ثانوية ال يتوفر مثيل له للسلع، كذلك يتمتع االستثمار في السلع بدرجة عاليـة مـن السـيولة    
كاالستثمار في األوراق المالية، كما أن أسعار كل منهما تكون معلنة في السوق وال تخضـع أيـة   

  )84ص،2006مطر، .(مساومة كما يحدث في مجاالت االستثمار األخرى
 

تتمتع به بعض السلع من مزايا اقتصادية خاصة تجعلهـا   ما بق فإنالل النظر فيما سومن خ     
أداة صالحة لالستثمار، إال أن المستثمر قد يتعرض لدرجة عالية نسبياً من المخاطرة بالمقارنة مع 

ذلك ألن قابلية السلع للتخزين محدودة وتتطلب توفر شروط معينة مـن  . أدوات االستثمار األخرى
كذلك فإن االستثمار فـي   .ب توفيرها بسهولة، وهذا ما يعرض المستثمر الحتماالت الخسارةالصع

تتمتع السـلع  وذلك لعدم . ةهذا المجال خصوصاً يعتبر محدوداً إلى نوع ما في األراضي الفلسطيني
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تجعلها أداة صالحة لالستثمار، باإلضافة لعدم وجود أسـواق متخصصـة   بمزايا اقتصادية خاصة 
 .ةالسلع في األراضي الفلسطينيلهذه 

 
  :المشروعات االقتصادية3-6-4

ـ ثر أدوات االستثمار انتشـاراً، وت تعتبر المشروعات االقتصادية من أك       أنشـطتها  اً فـي نوع
ن منها ما يتخصص بتجـارة أو صـناعة   أكما  .الخ... ما بين صناعي وتجاري وزراعي وتتوزع

والمشـروع االقتصـادي مـن أدوات    . عة الخـدمات السلع، ومنها ما يتخصص بتجارة أو صـنا 
االستثمار الحقيقية ألنه يقوم على أصول حقيقة كالمبـاني واآلالت والمعـدات، ووسـائل النقـل،     

كما أن تشغيل هذه األصول معاً يؤدي إلى إنتاج قيمة مضافة تزيد مـن  . الخ... واألفراد العاملين
ولالستثمار في المشروعات االقتصـادية   .القومي ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة على الناتج

  )85ص،2006مطر،  (: مجموعة من الخصائص نوجزها بما يلي
لـذا يعتبـر المشـروع    . المستثمر في المشروعات االقتصادية عائداً معقوالً ومسـتمراً  قيحق - أ

 .االقتصادي من أنسب أدوات االستثمار ذات الدخل المستمر

االقتصادية هامش كبير من األمان، ألنه أي المستثمر يحـوز   يتوفر للمستثمر في المشروعات -  ب
أصالً له قيمة بحد ذاتها، ولذا فإن درجة المخاطرة المرتبطة بحدوث خسـارة رأسـمالية تكـون    

 .منخفضة إلى حد كبير

مة إذ يختـار المسـتثمر مـن    ءتوفر المشروعات االقتصادية للمستثمر ميزة المواءمة أو المال -  ت
 .اسب مع ميوله وتخصصهالمشروعات ما يتن

ويقوم بإدارتها إما بنفسه كمـا  . تمتع المستثمر في المشروعات االقتصادية بحق إدارة أصولهي -  ث
هو الحال في المشروعات الفردية أو الخاصة، أو يفوض الغير بإدارتها كمـا هـو الحـال فـي     

 .الشركات المساهمة

اً أكبر مما هو في أوجه االسـتثمار  يؤدي االستثمار في المشروعات االقتصادية دوراً اجتماعي - ج
ألن المشروعات االقتصادية تنتج سلعاً أو خدمات تحقق إشباعاً حقيقياً ألفراد المجتمـع،  . األخرى

هذا إضافة إلى أن هذه المشروعات توظف الجزء األكبر من العمالة الوطنيـة وبالتـالي تشـكل    
في المشروعات االقتصادية هو انخفـاض  لكن من أهم عيوب االستثمار   .مصدراً رئيسياً لدخولهم

فاألصول الثابتة في هذه المشـروعات خصوصـاً الصـناعية    . درجة سيولة رأس المال المستثمر
والزراعية منها تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال المستثمر، وهي أصول غير قابلة للتسـويق  

  .السريع فيما لو أراد المستثمر تسيلها
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يا وعيوب لالستثمار في المشروعات االقتصادية يبن أن هـذا النـوع مـن    إن ما ذكر من مزا    
االستثمارات يحقق الهدف المنشود من عملية االستثمار كما ذكر سـابقاً فـي مفهـوم االسـتثمار     

  .وخصوصا على صعيد الشركات
  

  :العمالت األجنبية3-6-5
تثمرين في عصـرنا الحاضـر   تحوز أسواق العمالت األجنبية على اهتمام قسم كبير من المس     

بـاريس، فرانكفـورت، طوكيـو،     ،لنـدن : حيث تنتشر هذه األسواق في شتى أنحاء العالم مثـل 
       :ويتميز سوق العمالت األجنبية عن غيره من األسواق المالية بعنصرين .ونيويورك، وغيرها

حساسيته المفرطة للظروف االقتصادية والسياسية مما يزيد من درجـة مخـاطرة    :العنصر األول
: ولعل من أهم أنواع المخاطرة التي يتعرض لها سـوق العمـالت األجنبيـة هـي    . االستثمار فيه

 . ، ومخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان ومخاطر تخفيض سعر العملـة وهي  مخاطر أسعار الفائدة
  )85ص ،2006مطر،  (

عدم انتظام العوائد، فتذبذب هذه العوائد في قيمتهـا أو   حيث تعرف المخاطر االستثمارية بأنها    
حيث ترجع عمليـة عـدم   . في نسبتها إلى رأس المال المستثمر هو الذي يشكل عنصر المخاطرة

هـم أنـواع   ولعل من أ. انتظام العوائد أساساً إلى حالة عدم التأكد التام المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية
  )221، ص2007، 4444جامعة القدس المفتوحة:(هذه المخاطر

وهي تشير إلى إمكانية انخفاض القيمة السوقية لألوراق المالية نتيجة  :مخاطر أسعار الفائدة ×
تنعكس على السندات أكثر من انعكاسها علـى أي نـوع    .لتغير أسعار الفائدة السائدة في السوق

 .آخر من األوراق المالية

ترتبط بأحداث تذبذب مؤشرات السوق علـى مسـتوى سـوق     :مخاطر االقتصاديةال ×
ومن المعـروف أن  . ستثمارات المالية الذي ينتج بتأثير صعود السوق المالي وهبوطهااال

حالة السوق ترتبط بحاالت الكساد و االنتعاش في اقتصاد الدولـة ككـل، ففـي حـاالت     
 رباحها سلبياً وهذا يؤدي إلى تراجع أسعارالكساد، تتأثر مبيعات الشركات العاملة وأ

يظهر أثر هذا المصدر في انخفاض القيمة الشرائية للنقود، حيـث ال   :مخاطر التضخم ×
يمكن لوحدة النقد أن تشتري الكمية نفسها من السلع أو الخدمات التـي كـان يمكـن أن    

مثـال إن  فعلـى سـبيل ال  . يشتريها الفرد في الماضي عندما كان مستوى األسعار أقـل 
ومن ثم االستثمارات ذات الدخل الثابت هي أدوات استثمارية عاجزة عن مقاومة التضخم 

 .فإن االرتفاع في األسعار قد يفوق العوائد التي تحققها هذه االستثمارات
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تنشأ مخاطر اإلدارة نتيجة التخاذ قرارات خاطئة في مجال التسـويق   :مخاطر اإلدارة ×
ترك آثار عكسية على القيمة السوقية لـألوراق الماليـة التـي    أو اإلنتاج، من شأنها أن ت

 .تصدرها المنشأة 

المنافسة الشديدة والتطور الهائل في االختراعات العلميـة الحديثـة   :مخاطر الصناعة ×
يتطلب من الشركات المصنعة التجديد المستمر واالهتمام بالبحوث والتطوير للمنتجـات،  

ات ومن ثم، األرباح ويودي إلى انخفـاض أسـعار   وعكس ذلك يؤدي إلى تقليص المبيع
 .أوراقها المالية، ومن ثم، خسارة المستثمرين

إن التضخم وما يعنيه من انخفاض للقوة الشـرائية للنقـود سـيؤدي     :مخاطر االئتمان ×
النخفاض القيم الحقيقة للمجودات واألصول االستثمارية، مما يؤدي إلـى مشـاكل ماليـة    

المشروع جراء عدم تمكنه من سداد ما عليه مـن التزامـات    وربما عسر مالي لصاحب
       )  24، ص2003صيام، .(مالية

فهو انه سوق يفتقر إلى اإلطار المادي الذي يتوفر لسوق األوراق المالية بل يـتم  : العنصر الثاني
  . التعامل فيه بواسطة أدوات االتصال الحديثة 

  
من العوامل يمكن تصنيفها بشكل عام فـي مجمـوعتين   وتتأثر أسعار العمالت األجنبية بمجموعة 

 )85ص ،2006طر، م(:هما

 العوامل االقتصادية والسياسية - أ

وضـع ميـزان المـدفوعات    ، الظروف االقتصادية للدولة (:وتنطوي تحتها العناصر التالية     
، رجيـة القروض الدوليـة والمسـاعدات الخا  ، سوق االستيراد والتصدير، والموازنة العامة للدولة

فائدة، الدورات االقتصادية، حريـة التحويـل للخـارج، األحـداث     السياسات الضريبية وأسعار ال
  .ظروف التضخم واالنكماش االقتصادي السياسية، 

  
  عوامل فنية -  ب

العرض والطلـب  ، ظروف السوق النقدي وظروف المتعاملين فيه(:وتنطوي تحتها العناصر التالية
ونظـراً للمخـاطر   ).  ت في أسواق المال األخرى وفي سوق النقـد التغيرا، من العمالت األجنبية

الكبيرة المحيطة بأسعار الصرف يلجأ المتعاملون في أسواق العمالت األجنبية كثيراً إلى اسـتخدام  
ويلعب تقلب أسـعار صـرف    .عقود الخيار كوسيلة من وسائل التحوط والحماية من هذه المخاطر

لعملية المحلية أو مقابل العمالت األجنبية األخرى دوراً كبيراً فـي  العمالت األجنبية سواء مقابل ا
تحديد مكاسب أو خسائر االستثمار في العمالت األجنبية سواء بالنسـبة للمتعـاملين فـي سـوق     

ويحدد سعر صرف العمالت المحلية فـي   .الصرف األجنبي أو بالنسبة ألصحاب المحافظ الدولية
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وتحدد هذه السلة " بسلة العمالت"نها كاألردن على أساس ما يعرف كثير من الدول خاصة النامية م
عادة من قبل البنك المركزي من مجموعة من العمالت األجنبية وبأوزان نسبية مختلفة يتم تغييرها 

  .من وقت آلخر 
  
  :المعادن النفيسة3-6-6

الخ مجاالً لالستثمارات  ..يعتبر االستثمار في المعادن النفيسة مثل، الذهب والفضة والبالتين      
ففي حين وصل سـعر  . وقد شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في اآلونة األخيرة. الحقيقة

الذهب ذروته في بداية الثمانينات، عاد وانخفض بحدة خصوصاً عند تصاعد دور الدوالر كمـالذ  
إلى االرتفاع مرة أخرى منـذ   آمن للمستمرين وذلك بعد أن كان الذهب يقوم بهذا الدور، لكنه عاد

بداية األلفية الجديدة بعد الهبوط الحاد الذي حدث في سعر صرف الدوالر في أسـواق الصـرف   
: وتتواجد للمعادن النفيسة كما لألوراق المالية أسواق منظمة لعل أهمهـا علـى التـوالي    .األجنبية

ي المعـادن النفيسـة عامـة    ويتخذ االستثمار ف  .سوق لندن، وسوق زيورخ، ثم سوق هونغ كونغ
ودائع الذهب التـي  الشراء والبيع المباشر،  والذهب منها على وجه الخصوص صوراً متعددة منها

المقايضة أو المبادلة بالذهب على نمط ما يحدث فـي  لبنوك ولكن بفوائد منخفضة نسبياً، تودع في ا
 )86ص ،2006مطر، (. سوق العمالت األجنبية

ستثمار في المعادن النفيسة وخصوصاً الذهب من وجهة نظر الباحث يعتبر إن ما ذكر عن اال     
من االستثمار ذات المخاطر المنخفضة نوعاً ما، مع إمكانية تحقيق عائد قد يكون مشابه أو أكثـر  
من بعض االستثمارات األخرى، وبالتالي فإن االستثمار في المعادن النفيسة  قـد يحقـق هـدف    

  .المخاطر وزيادة العائداالستثمار وهو تخفيض 
   
   :صناديق االستثمار 3-6-7

صندوق االستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محـدد تكونـه مؤسسـة ماليـة          
وذلـك  ) بنك أو شركة استثمار مـثالً (متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة االستثمارات 

للمسـاهمين   تثمار في مجاالت مختلفة تحققبقصد تجميع مدخرات األفراد ومن ثم توجيهها لالس
أو المشاركين فيها عائداً مجزياً وضمن مستوياته معقولة من المخاطرة عن طريق االستفادة مـن  

  .مزايا التنويع، ومراعاة ما يعرف بقاعدة الرجل الحريص وذلك في إدارة موجودات الصندوق
المالية بيعاً وشراء، كمـا يمكـن بالمثـل    ويمارس صندوق االستثمار عادة المتاجرة باألوراق     

ولعل من أكبـر المزايـا التـي تحققهـا      .تكوين صناديق استثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار
صناديق االستثمار، هي أنها تهيء الفرصة لمن لديهم مـدخرات وال يمتلكـون الخبـرة الكافيـة     
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الخبراء المحترفين الذين يتولون إدارتهـا  لتشغيلها بأن يقوموا بتسليم مدخراتهم تلك لمجموعة من 
إال أنها شهدت أخيراً إقباالً ملحوظاً على تكوين مثل تلك الصناديق كتلك التي . مقابل عمولة معينة

مطـر،   (. الـخ ...البنك العربي، بنك اإلسكان ، البنك البريطاني : طرحتها بعض المصارف مثل
  )87ص ،2006

  : ارالهيكل التنظيمي لصندوق االستثم -  أ
يختلف الهيكل التنظيمي لصندوق االستثمار حسب تنوع أغراض الصندوق وكذلك تبعاً لحجم      

: استثماراته، ثم وفقاً لشروط عقد تكوينه لكن يمكن بوجه عام تمييز الوظائف الرئيسية التالية فيـه 
  )87ص ،2006مطر، (
  :مدير الصندوق - 1

ثمارية متخصصة، ويمكن للمدير أن تسند إدارتـه  يتولى إدارة الصندوق في العادة شركة است     
ويتقاضـى مـدير الصـندوق    .إلى شركة استثمارية أخرى متخصصة في إدارة صناديق االستثمار

نسـبة  (مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب يحددها عادة النظام الداخلي للصندوق في صورة 
ويصـدر مـدير الصـندوق    .ول الصـندوق من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أص) مئوية معينة

  .للمستثمرين فيه مقابل حصصهم في الصندوق وحدات استثمارية أو شهادات استثمار
   :أمين االستثمار - 2

وهو أيضاً مؤسسة مالية يتم اختيارها من بين المؤسسات ذات السمعة الجيدة، والمركز المـالي      
لـذا يعتبـر   . الصندوق ومراقبة أعمال المديرالمتين، ويتولى أمين االستثمار مهام اإلشراف على 

ويتقاضى أمين الصندوق هو اآلخر عمولة تحدد فـي  . بمثابة الوكيل عن حملة شهادات االستثمار
  .من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق) نسبة مئوية(صورة 

                                                :                                                     وكيل البيع  - 3
يمكن ، وسيط أو مجموعة من الوسطاء يتولون توزيع شهادات االستثمار التي يصدرها الصندوق   

  .ن تلك الخاضعة لرقابة البنك المركزيلهذا الوكيل أن يكون بنكاً أو شركة استثمارية م
  :الهيئة االستثمارية  - 4

وتضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في االستثمار والتحليل المالي، يعينهم مدير الصندوق      
بقصد النصح والمشورة له في إدارة الصندوق وتوجيه استثماراته للمجاالت المناسبة ويمكن أن تكون 

  .و من هيئات متخصصةهذه الهيئة من أفراد أ
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  : أنواع صناديق االستثمار -  ب
يمكن تصنيف صناديق االستثمار تصنيفات مختلفة بموجب أسـس مختلفـة فحسـب أغـراض          

 :المستثمرين فيها تقسم صـناديق االسـتثمار إلـى أربعـة أنـواع مختلفـة علـى النحـو التـالي         
)http://acc4arab.com(  
   :صناديق النمو - 1

أي . تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية تؤدي إلى نمـو رأسـمال الصـندوق    وهي صناديق      
بعبارة أخرى ال يكون الهدف من إنشائها الحصول على عائد منتظم بقدر ما هو المضـاربة الهادفـة   
إلى االستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار األدوات االستثمارية فيها والتي غالبا ما تكون أسهم ذات 

  .رتفعةمخاطرة م
 :صناديق الدخل - 2

تتجه أهداف هذا النوع من الصناديق نحو الحصول على عائد مستمر لألدوات االستثمارية فـي       
لذا تتجه إدارة الصندوق هنا نحو االستثمار فـي إصـدارات الشـركات المسـتقرة ذات     . الصندوق

  .الجدوى االقتصادية خصوصا األسهم الممتازة والسندات
 :نمووال صناديق الدخل - 3

وهي صناديق تجمع بين أهداف النوعين السابقين، لذا تسـمى الصـناديق المتوازنـة فتوجـه          
استثماراتها نحو النوعين بإتباع مبدأ التنويع، حيث تكون األولوية للمستثمر من هذه الصـناديق مـن   

  .جهة نحو عنصر األمان على حساب عنصر العائد
 :صناديق متخصصة - 4

ديق يتخصص في المتاجرة باألوراق المالية الصادرة عن شركات صـناعية  وهي نوع من الصنا    
  .الخ..معينة، مثل صناعة النفط، أو صناعة الكمبيوتر ، أو شركات الخدمات

  
  
من جانب آخر يمكن تصنيف صناديق االستثمار حسب حركة رؤوس أموالها وبالتالي حسب نظـم   

  )http://acc4arab.com(: االسترداد إلى نوعين هما
 :الصناديق المقفلة أو المغلقة .1

يكتسب هذا النوع من الصناديق تسميته من خاصية ثبات رأسماله وذلك بمجرد انتهـاء فتـرة        
بمعنى أنه بمجرد انتهاء االكتتاب األولى في الصندوق، ال يجوز إلدارة الصندوق أن . االكتتاب فيه

كما ال يجوز لها بالمقابل تخفيض رأس  تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زيادة رأس المال،
المال عن طريق إطفاء بعض األسهم أو الحصص وذلك بعدم السماح للمساهمين باالنسحاب منـه  

لكن خاصية ثبات رأس مال الصندوق ال تمنع تداول أسهم أو حصـص  . إال عند تصفية الصندوق

http://acc4arab.com
http://acc4arab.com
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الصندوق وعدد األسهم أو  وقد جرت العادة على إعالن كل من عمر .الصندوق في السوق المالي
كما يمـنح كـل   . الحصص فيه ضمن نشرة االكتتاب التي تعلن عند الشروع في تأسيس الصندوق

  .مساهم فيه شهادة توضح عدد وقيمة مساهمته فيه
 :الصناديق المفتوحة .2

 وقد اكتسب تسميته من كونه) الصناديق المقفلة(نشأ هذا النوع من الصناديق بعد النوع األول      
مفتوحا من اتجاهين، أي في اتجاه زيادة رأسماله من جهة واتجاه تخفـيض رأسـماله مـن جهـة     

لذا يكون رأسمال هذا النوع من الصناديق متغيرا وليس ثابتا كما هو الحـال فـي النـوع    . أخرى
بناء عليه يكون لمدير الصندوق الحق في أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة في أي وقـت   .األول

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب األولى، كما يمكن بالمقابل ألي مساهم فيه وفي أي وقت يـراه  يراه بعد 
أن ينسحب من الصندوق حيث يتم إطفاء ما لديه من أسهم فيه حينئذ عن طريق االسترشاد بمؤشر 

  . القيمة السوقية لصافي األصول والمحدد في تاريخ اإلطفاء
النوعين المفتوح والمغلق أن تبيع أسـهمها أو حصصـها    هذا ويمكن لصناديق االستثمار من كال

مباشرة إلى العمالء وبذلك توفر عليهم دفع عمولة الوسيط، لكن في أغلب األحيان تبيعها لهم عـن  
طريق وكالء أو وسطاء وبالتالي تضيف هامشا معينا للقيمة السوقية الصافية للسـهم أو الحصـة   

  . وذلك مقابل تلك العمولة
  

تصنيف صناديق االستثمار وفقا لعنصر األمان الموفر للمساهمين فيها إلـى نـوعين   كما يمكن 
  )89ص ،2006مطر، (:هما

 صناديق االستثمار ذات رأس المال المضمون - أ

يطرح هذا النوع من الصناديق لنمط معين من مستثمرين وهم عادة المحافظون تجاه عنصـر      
رها له األنواع األخرى مـن صـناديق االسـتثمار أال    إذ يوفر للمساهم فيه ميزة ال توف. المخاطرة

بمعنى أن مدير الصندوق يضمن للمساهم عـدم المسـاس   . وهي ميزة المحافظة على رأس المال
برأسماله األصلي المدفوع في الصندوق متحمال بذلك وحده مخاطر الخسارة التـي قـد تصـيب    

ة إذا مـا تجـاوزت نسـبة العائـد     رأسمال الصندوق وذلك مقابل حصوله على عمولة بنسبة معين
وقد أصدر البنك العربـي   .المحقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة مصطلح نقطة القطع

م سلسلة متتالية من هذا النوع من الصناديق ضمن فيهـا للمسـتثمر   1997في األردن خالل عام 
يادة عن نقطـة القطـع   من العائد المحقق ز%30رأسماله األصلي وذلك مقابل حصول البنك على 

 %7.5هذا يعني أنه إذا بقي العائد السنوي المحقق للصندوق في حدود . سنويا %7.5ولتكن مثال 
مثال، حينئـذ يـوزع    %12أما إذا تجاوز العائد هذه النسبة وليكن . يكون جميعه من حق المستثمر

  .على التوالي %30، %70بين المساهم والبنك بنسبة  4.5الفرق وهو 
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 يق االستثمار غير المضمونة صناد -  ب

ويقصد بها ذلك النوع من الصناديق الذي يكون مستوى المخاطرة بالنسبة للمساهم فيهـا مطلقـا       
أي أن المساهم فيها ليس معرضا لخسارة العائد فقط، بل يكون االحتمال قائما ألن يفقد . وبغير حدود

صناديق المستثمرين المضـاربون الـذين ال   ويساهم في هذا النوع من ال. كل رأسماله أو جزءا منه
  .يحسبون للمخاطرة حسابا سعيا وراء تحقيق عوائد غير عادية على استثماراتهم

أمـا   ،المالية لكبار المسـتثمرين  األوراقسوق  هيالمال  رأس أسواقإن ما ذكر سابقاً يبين أن     
والتي تستهدف في العادة . تثمارصغار المستثمرون فأمامهم فرصة لالستثمار من خالل صناديق االس

الكافية لبناء محفظة خاصـة مـن    صحاب الموارد المحدودة والذين ال تتوافر لديهم الموارد المالية أ
من ال يتوفر لديهم الوقـت الكـافي إلدارة   ، وصحاب الخبرة والمعرفة المحدودة ، و أالمالية األوراق
   .لتلبية احتياجات هؤالء المستثمرين. التشكيلة

  
  :أنواع االستثماراتأنواع االستثمارات  77--33

سابقاُ من أدوات االستثمار، فهنالك مجموعة أخرى من األنواع المختلفـة   باإلضافة إلى ما ذكر     
قبل القيام بأي عمليات استثمار، يجب على الفرد أن يعرف بقـدر اإلمكـان   من االستثمارات، ولذلك 

أن يعرف ما هي المكاسب التـي تعـود    كما يجب على المستثمر.  يستخدم المال الذي يستثمره كيف
لكنـه  . الخسارة والواقع أن كل استثمار يتضمن شيًئا من المخاطرة، أي احتمال.  عليه من االستثمار

يأخذ في االعتبار درجـة   يتعين على الفرد أن يعرف بكل جدية الدخل المتوقع من االستثمار على أن
يسـتطيع أن يحـول المشـروع     ف مـا إذا كـان  وعلى الفرد أيضا أن يعـر .  المخاطرة المتضمنة

 .لمواجهـة أي نفقـات طارئـة    االستثماري بسـهولة إلـى نقـد سـائل يمكـن االسـتفادة منـه       
)ttp://www.maktoobblog.com(  

عن تنوع االستثمارات بحسب معيار تقسيمها، كـذلك تتنـوع بحسـب    ومن هنا يمكن الحديث       
  )19، ص2008، اهللا عبد(:وهي كما يليتثماري معيار أسلوب المشاركة في المشروع االس

  :أنواع االستثمارات بحسب معيار الجنسية .أوًال

وهي االستثمارات التي ال تنتقل فيها قيم مادية أو معنويـة  ): الوطنية(االستثمارات الداخلية  .1
داخـل   عبر الحدود، فالمستثمر وطني، والمشروع االستثماري وطني، ورأس المال وطني، ويتم

 .وطنال

هي كل استخدام يجري من الخارج لموارد مالية يملكهـا بلـد مـن    : االستثمارات األجنبية .2
   .البلدان، أو االستثمار الذي يقوم به األفراد أو الشركات أو الهيئات التي تتمتع بالجنسية األجنبية

http://www.maktoobblog.com
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  :أنواع االستثمارات حسب أسلوب إدارة المشروع االستثماري .ثانیًا

تملك المستثمر األجنبي لكامل المشروع االستثماري أو لجـزء  ويقصد به : اشراالستثمار المب .1
ياً باستثمار أمواله داخل أو أنه قيام المستثمر األجنبي سواء أكان شخصا طبيعياً أم معنو. منه

 الدولة المضيفة وذلك بإنشاء مشروع يحفظ فيه لنفسه حق السيطرة واإلدارة واتخاذ القرار

وهو ذلك النوع من االستثمار الذي يقتصر فقط على انتقال األموال : مباشراالستثمار غير ال .2
النقدية، دون أن يكون للمستثمر األجنبي ملكية أو جزء من المشروع االستثماري، وال يتمتع 

  . المستثمر األجنبي بالرقابة أو السيطرة واتخاذ القرار في هذا الشكل من أشكال االستثمارات

  :تثمارات حسب الجهة التي تقوم بهاأنواع االس.ثالثاُ

هو االستثمار الذي تمارسه جهة خاصة سواءاً كان فرداٌ أم عبر شركات : االستثمار الخاص .1
وتتمثل برأس المال الجديد الذي يقوم األفراد أو الشـركات بتحويلـه سـواء مـن     . خاصة

 .لمدخرات أو أرباح إلى ما يحقق في النهاية استثماراً خاصاً لتلك األموا

يتكون من رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الدول بتكوينه وتمويله : االستثمار الحكومي .2
  . سواء من فائض اإليرادات أم من القروض الداخلية والخارجية أم من المساعدات األجنبية

  

ات إن ما ذكر من أدوات وأنواع مختلفة لالستثمارات من وجهة نظر الباحث ، ما هي إال خيـار      
متاحة للمستثمر، يتعين من خاللها أن يقوم المستثمر بتقييم وتحديد للبدائل المتاحة أمامه، ومـن ثـم   

  . اختيار البديل الذي يحقق أعلى عائد وأقل المخاطر
  

  : أهم معوقات االستثمار في فلسطينأهم معوقات االستثمار في فلسطين  88--33
فيمـا  وهي تقسم إلى معوقات خارجية ومعوقات ذاتية، المعوقـات الخارجيـة وتتمـل فـي         
  )49ص،2008نصر،:(يلي

ممـا يعيـق    نعدم االستقرار السياسي وتدهور الوضع األمني بين الفلسطينيين واإلسـرائيليي  .1
  . االستثمار

عدم وجود اتفاق اقتصادي منصف يسهل ويكافئ التجـارة بـين السـلطة وإسـرائيل، مثـل       .2
 . ي ال يساهم في ذلكالذ ةبروتوكول باريس االقتصادي الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني

 .على المعابر للضفة وغزة وإغالقها بشكل دائم ومتكرر ةالسيطرة اإلسرائيلي .3

 .تدمير مطار غزة الدولي وعدم تفعيل ميناء غزة بسبب المعيقات اإلسرائيلية .4

 . تبيعة االقتصاد الفلسطيني المباشرة إلى االقتصاد اإلسرائيلي .5
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المفروض على الفلسطينيين وعـد تفعيـل االتفاقـات    الحصار االقتصادي الدولي واإلسرائيلي  .6
 .االقتصادية مع مصر والدول األخرى

 :أما المعوقات الداخلية وتتمثل فيما يلي  •

التمويل والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للمستثمرين في فلسـطين، حيـث يقتصـر دور    ندرة  .1
ألجنبية على استقطاب ودائع األفراد البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية سواء المحلية أو ا

 .مقابل فوائد متدنية في حين تقوم بتقديم القروض في أبسط الحدود وبفوائد عالية نسبياً

األداء السيئ للقطاع العام من حيث فساد الوظيفة العمومية وعدم تحفيز القطاع بكثرة التدخالت  .2
 .لمشاريع االستثماريةفي عمل القطاع الخاص بل ومنافسة القطاع الخاص في بعض ا

مة قانون تشجيع االسـتثمار الحـالي،   ءعدم وجود ضمانات كافية للمستثمر األجنبي وعدم مال .3
حيث تميز قوانين تشجيع االستثمار في الدول المجاورة المستثمر األجنبي عن طريق منحه حـوافز  

 .وضمانات خاصة مثل مصر وإسرائيل

 .تشجيع االستثمار في فلسطينعدم استكمال منظومة التشريعات الخاصة ب .4

 .عدم توفر البنية التحتية المالئمة لالستثمار من طرق وشبكات مياه واتصاالت وكهرباء .5

  
  :ألسواق المالية ودورها في دعم االستثماراتألسواق المالية ودورها في دعم االستثماراتاا  99--33

يمكن تعريف األسواق المالية أنها تلك األماكن التي يتم فيها تداول أدوات االستثمار المـالي       
نت أو سندات أو غير ذلك من األدوات بطريقة منظمة ومدروسة لتتم عمليـة البيـع أو   أسهماً كا

الشراء معتمدة في ذلك على القوانين واللوائح والتعليمات التي تضمن سير العملية بنجاح تحقيقـاً  
للعائد المتوقع وتخفيفاً لدرجة المخاطرة المحتملة من خالل توجيه المدخرات الوجهة االستثمارية 

، 2003صـيام،  .(لصحيحة في األسواق المنظمة ضماناً لمصلحة األطراف المتعاملة في السوقا
  )36ص

 والـذي  القـومي تقوم به أسواق األوراق المالية تجاه االقتصـاد   الذي الدوريمكن تلخيص و        
  )6ص،2005،الرزين(:يلي يتمثل فيما

 .يع األموالاجتذاب مدخرات األفراد والمؤسسات وغيرها من مصادر تجم - 1

لتعبئة الموارد المالية في المجتمع للمساهمة في إنشـاء المشـروعات    االدخاري الوعينشر  - 2
 .االقتصاديبهدف دفع عجلة النمو  االقتصادية

تعد هذه األسواق مجاال رحباَ الستثمار أموال األفراد والمصارف التجارية وشركات التأمين  - 3
راد وأجهزة تجميع المدخرات فرصة التعامل في وصناديق االدخار ونحوها، حيث تتيح لألف

األوراق المالية لتوظيف الفوائض المالية المتاحة لديهم في أصول تدر إيرادا مجزيـا، كمـا   
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تعود عليهم بزيادة في قيمة ممتلكاتهم إذا ما ارتفعت القيمة السوقية لألوراق الماليـة محـل   
 .االستثمار

عن سـابقه فـي تنشـيط االقتصـاد      ةأهمير ال يقل باإلضافة إلى ذلك فإنها تؤدى دورا آخ - 4
الوطني ودفع عجلة التنمية االقتصادية ، وذلك بتشجيع قيـام الشـركات المسـاهمة ودعـم     

  .مركزها المالي وتهيئة المناخ المناسب الستقرارها وترشيد أسلوب عملها
  

انت سبباَ في قيـام تلـك   فالحاجة إلى التدفق المستمر للمدخرات لتمويل المشروعات الجديدة ك       
يعتمد إلى حد كبير على قيـام المشـروعات ذات الحجـم     االقتصادياألسواق،خصوصا وأن النمو 

الكبير، والتي تتخذ شكل الشركات المساهمة بعد أن أصبح من المتعذر على فئة قليلة من أصـحاب  
ذلـك تعمـل    ضافة إلىباإل  .رؤوس األموال تمويل تلك المشروعات وحبس أموالهم فيها مدة طويلة

خالل طرح األسـهم أو   أسواق األوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من
للمشروع ومن ثم تأكيـد أهميـة إدارة    السندات أو إعادة بيع كل من هذه األسهم والسندات المملوكة

مالية قنوات جاذبة وسليمة أمـام  األوراق ال ضالً عن ذلك توفر أسواقف .الموارد النقدية للمشروعات
أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية االقتصـادية فـي الـدول     األفراد وال سيما صغار المستثمرين، كما

االقتصادية منها منافع الحيازة والتملـك واالنتفـاع والعائـد االسـتثماري      وتحقق جملة من المنافع
في تلك األسواق على متابعة التغيرات الحاصلة  تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها كما. المناسب

هـذه   أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم في
   .الشركات

  
سوق األوراق الماليـة ذات الكفـاءة    متطلباتبعض من  )26ص،2008،عبد الصمد(وقد أورد      

   :يلي كماالعالية 
حكم كيفية إصدار المؤسسات لألسهم والسندات وتداولها، و تنص على مسئوليات وجود قوانين ت .1

السماسرة، والشركات المحاسبية، ومستشـاري  (والتزامات مصدري األوراق المالية ووسطاء السوق
والتي تقوم على أساس الشفافية والعدالة، ومن المهم أيضاً وجود القوانين واللوائح التـي  ) االستثمار

 .صناديق المعاشات تحكم عمل

وجود متطلبات للقيد في بورصات األوراق المالية تقوم على أساس معايير الشفافية واإلفصـاح    .2
  .الشديد مع وجود سجالت مستقلة لألسهم

 .وجود قوانين تحمي مساهمي األقلية .3

 وجود هيئة حكومية مثل لجنة األوراق المالية تضم منظمين مستقلين مؤهلين ذوي سلطة تمكنهم .4
 .من  تنظيم عمليات األوراق المالية الخاصة بالمؤسسات وتنفيذ قوانين األوراق المالية
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المالية، فنجاح بناء سوق مـالي   تإن األسواق المالية ما هي إال بيت لالستثمارا بقسنالحظ مما     

  . ه األسواقبشكل جيد، هذا يعني بالتأكيد القيام باستثمارات مالية تلبي غرض المستثمرين داخل هذ
  

 

  ::لسوق األوراق الماليةلسوق األوراق المالية  هوم الكفاءة وأهميتهاهوم الكفاءة وأهميتهامفمف  1010--33
مستثمرين مـن حيـث   للمدى توافر المعلومات  هي عبارة عنكفاءة سوق األوراق المالية إن       

حـرك المـال السـائل    ي هو السوق الذي، المال رأسل الكفءسوق الو، سرعة وجودها وقلة كلفتها
تعنـي أن تلـك    وتحقق شـروط الكفـاءة   .ممكن يتحقق أكبر عائدبحيث   ،بسرعة فائقة ودقة كاملة

األسواق تساعد على التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بين االستخدامات المختلفة وتحقيق ذلـك  
  )6،ص2006الرزين،(:يتطلب شرطين

  .األسواق من قبل المتعاملين بأقل تكلفة ممكنة للتبادل استخدامأن يكون : األول 
و أن تعكس األوراق المالية المتبادلة في تلك األسواق القيم الحقيقية لألصول المالية وحيث ه: الثاني 

وعليه يمكن أن  .في تلك األصول استثمارتكون متناسبة مع معدالت العوائد المردودة خالل حياة كل 
قيقية الوضع أسعار األوراق المالية تعكس بكل مصداقية ح: تعرف الكفاءة لسوق األوراق المالية بأن

أن تستجيب أسعار األسهم في سـوق األوراق   ووفقاً لمفهوم الكفاءة، يتوقع. المتداولةالمالي للشركات 
ترد إلى المتعاملين فيه يكـون مـن شـأنها تغييـر      المالية، وعلى وجه السرعة، لكل معلومة جديدة

األسهم صـعوداً أو هبوطـاً    تتجه أسعار نظرتهم في المنشأة المصدرة للسهم؛ ايجابيا أو سلبيا بحيث
  .غير سارةً وذلك تبعاً لطبيعة األنباء إذا كانت سارةً أو

 المعلومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومـات علـى  و يعكس سعر سهم المنشأة ءوالسوق الكف

ـ   معلومات تبثها وسائل اإلعـالم، أو  قوائم مالية، أو تعامالت نفذتها الشركة أو: شكل ارير تحلـيالت وتق
السوق الكفء توقعـات   كما يعكس سعر السهم في ظل .حول الحالة االقتصادية العامة على أداء المنشأة

ولكن رغم تـوافر  . لها هذه المكاسب المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض
بق تقـديراتهم المسـتقبلية   ال يعني بالضرورة تطـا  المعلومات لجميع المتعاملين في السوق، إال أن ذلك

تكون القيمة السـوقية للسـهم فيـه      ءوعليه فيمكن القول بأن السوق الكف .والمخاطر المحيطة بها تماماً
 إذاوعليه  .موازناً للمخاطر المتوقعة منه االستثمارقيمة عادلة تعكس قيمته الحقيقية التي يكون العائد من 

الكاملـة    بالكفاءةفيه يطلق عليه  االستثمارمات المؤثرة على ومعلتوفرت للسوق الشفافية الكاملة في ال ما
  )7ص،2006الرزين،(  :والتي تفترض توفر شروط الكمال في السوق وهي

  .أن جميع المعلومات متاحة للجميع بعدالة وفي نفس الوقت وبدون أي تكلفة لجميع  المتعاملين •

 .كلفة أو ضرائب على التعامالت عدم وجود أي قيود على التعامل من حيث عدم وجود ت •
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إمكانية شراء أو بيع أي كمية من األسهم مهما كانت كميتها ؛ مع عدم وجـود أي   إلىباإلضافة   •
 .قيود على دخول أو خروج المستثمرين 

  .تعظيم منفعتهم من خالل التداول في البيع والشراء إلىأن المستثمرين جميعهم يسعون  •

وق وعدم وجود أي رابطة بينهم ؛ وعليه فال يؤثر أحـدهم تـأثيرا   كبر حجم المستثمرين في الس •
 . ملموسا على السوق 

  

ومن خالل النقاط السابقة فإن كل ما ذكر في موضوع الكفاءة لألسواق المالية هو مرتبط بشـكل         
 لك فـإن لـذ  .في الرقابة على هذه االسـتثمارات  دور المراجعة الداخلية المالية و تباالستثمارا مباشر

أن تلـك األسـواق   و ،مسـتثمرين للمدى توافر المعلومات  هي عبارة عنكفاءة سوق األوراق المالية 
، والتي ال يمكن أن تتحقق تساعد على التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بين االستخدامات المختلفة

  . إال من خالل وجود دور فعال ورقابي للمراجعة الداخلية على هذه األسواق
  

  :ور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة االستثمارات الماليةد 3-11
  :مفهوم قياس الكفاءة والفاعلية 3-11-1

إن مراجعة الفعالية هي التأكد من تحقيق عمل أو نشاط ما أو هدف ما بحسب الخطة الموضـوعة       
جميع األقسام  مسبقاً وهذا ما يستدعي أن تكون األهداف التي ترغب الشركة بتحقيقها محددة مسبقاً وفي

وعلى جميع أوجه النشاط، أما مراجعة الكفاءة فهي المراجعة التي تركز على التأكد من تحقيـق أكبـر   
 ،2007المـدلل،  (قدر من المخرجات باستخدام ألقل قدر من المدخالت أو الموارد وبالجودة المطلوبة  

  )126ص
  

  : معايير تقييم الكفاءة والفعالية 3-11-2
الرئيسية عند القيام بمراجعة التشغيل في تعين معاير محددة لتقييم مـا إذا كـان   تتمثل الصعوبة        

ففي المراجعة للقوائم المالية التاريخيـة، تمثـل مبـادئ المحاسـبة     . العمل قد تم تنفيذه بكفاءة وفعالية
ير ويتم استخدام أهداف المراجعة في وضع معـاي . المتعارف عليها معايير متسعة لتقييم عدالة العرض

أمـا فـي مراجعـة    . أكثر تحديداً لتقرير ما إذا كانت مبادئ المحاسبة المتعارف عليها قد تم إتباعهـا 
ويتمثل إحدى المناهج التي يتم استخدامها . التشغيل فال يوجد مثل هذه المعايير المعرفة على نحو محدد

كان جانب محدد بالوحـدة   في وضع معايير لمراجعة التشغيل في تحديد األهداف على أنها تمثل ما إذا
وقد يتالءم هـذا الـنهج مـع    . يمكن القيام به بشكل أكثر فعالية أو كفاءة مع تقدم توصية بالتحسينات 

المراجعين المتمرسين الذين توافر لهم قدرة من التدريب الجيد، ولكن سيصعب على معظم المـراجعين  
  )4103Arens, Loebbeck, 2002, p(. إتباع هذا المنهج غير المحدد
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ومن خالل ما سبق فإن وضع مجموعة من المعايير المحددة وخاصة فيما يتعلق بعمـل المراجـع        

الداخلي يمكن تطبيقه، حيث أن إتباع المراجع الداخلي للمعايير التي تم شرحها في الفصل السابق خالل 
  . يات التشغيلية أو الماليةعمله يعني في النهاية الوصول لتقييم الكفاءة والفعالية، سواء في العمل

  
  :دور المراجع الداخلي في قياس الكفاءة والفاعلية 3-11-3

إن قيام المراجع الداخلي بدور أكبر في قياس الكفاءة والفاعلية لجميع أنشطة الشركة وتحديداُ فيمـا      
ـ    داف يتعلق بموضوع الدراسة وهو تقييم االستثمارات المالية يعطي النتيجة الحتمية وهـي تحقيـق أه

  . كة في تحسين كفاءة هذه االستثمارات الماليةرالش
إلى أن نطاق المراجعة الداخلية يتضـمن فحـص   ) 136، ص1996وآخرون،  الصبان(وقد أشار     

  -:وتقييم كفاءة وفعلية األداء وأن ذلك يشتمل على ما يلي
 .مراجعة مدى إمكانية االعتماد على المعلومات المالية والتشغيلية ونزاهتها .1

مراجعة النظم الموضوعة للتأكد من االلتزام بالسياسات والخطط  واإلجراءات والقوانين واللـوائح   .2
 .والتي يكون لعا تأثير جوهري على العمليات والتقارير

 .مراجعة وسائل الحفاظ على األصول والتحقيق من وجود تلك األصول .3

 .تقييم كفاءة استخدام الموارد المستخدمة .4

أو البرامج للتأكد من أن النتائج تتمشى مع األهداف الموضوعة والتأكد مـن أن   مراجعة العمليات .5
 .البرامج تنفذ حسب الخطة

 
تدل على وجود انخفاض التي  تالمؤشراإلى وجود بعض ) 235، ص 2001عطية، (كذلك أشار     

بتقييم كفاءة وفاعلية  من خاللها أن يقوميمكن للمراجع الداخلي دائم في قيمة االستثمارات المالية والتي 
  :هذه االستثمارات 

 .المركز المالي للشركة المستثمر فيهاالضعف المستمر في  .1

 .قيمة أصول الشركة المستثمر فيهاالتدهور الشديد في  .2

 .وظهور مؤشرات الحتماالت تصفيتها. التعثر المالي للشركة المستثمر فيها .3

المستثمر فيها مما يترتـب عليـه التـأثير     وجود محظورات، وقيود على نشاط أو منتجات الشركة .4
 .السلبي على مركزها المالي

 .المخطط لھا، وعدم البدء في اإلنتاج الفعلي بالصورة طول فترة إنشاء المشروع .5

إن المراجع الداخلي عليه القيام بتقييم كفاءة وفعالية اإلدارة العليا في إدارة المخاطر وعليه أن يقدم      
من خالل المشاركة في تحديد جوانب الخطر الهامة والوسائل المناسبة للرقابة عليهـا   لها الدعم الفعال
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وعمليا قد يتضمن دور المراجـع  . ومتابعة األداء والتقرير عن ذلك إما لمجلس اإلدارة أو للجنة التدقيق
     )124ص  ،2007المدلل، : (الداخلي كل أو بعض ما يلي

خطار الهامة، والتي تم تحديدها بواسـطة اإلدارة ومراجعـة   تركيز عمل المراجع الداخلي على األ .1
 .عمليات إدارة المخاطر داخل المؤسسة

 .منح الثقة في إدارة المخاطر .2

 .تقديم الدعم الفعال والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر .3

 .تسهيل أنشطة تحديد وفحص األخطار وتعليم العاملين بإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية  .4

 .سيق عملية إعداد تقرير المخاطر المقدم لمجلس اإلدارة ولجنة المتابعة الداخليةتن .5

مة لشركة معينة، يجب على المراجع الداخلي التأكد من ءلذلك فإنه بغرض تحديد الدور األكثر مال    
ك إلى ذلـك هنـا   باإلضافة.عدم اإلخالل بالمتطلبات المهنية الخاصة بتحقيق االستقاللية والموضوعية

: هـي والمخاطر التي يتولى المراجع الداخلي تقييمها والمشاركة في تحليلهـا وإداراتهـا   مجموعة من 
  )116، ص 1996وآخرين،  الصبان(
 .عدم دقة المعلومات المالية والتشغيلية .1

 .الفشل في إتباع السياسات والخطط واإلجراءات والقوانين .2

 .ضياع األصول .3

 .فْ للموارداالستخدام غير االقتصادي وغير الك .4

 .الفشل في تحقيق األهداف الموضوعة .5

إن قيام المراجع الداخلي بتقييم هذه المخاطر ومتابعتها يعتبر صمام األمان لعمل الشـركة  نحـو        
  .األفضل، وتحقيق مزايا النجاح والتقدم
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  :مقدمة 1- 4
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة         

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات 
اعتمد التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي 

  .عليها في تحليل الدراسة 
  
  ::منهجية الدراسة  22--44
v منهجية جمع البيانات:  

والـذي يعـرف بأنـه    لمنهج الوصفي التحليلي ا استخدامجل تحقيق أهداف الدراسة تم أمن      
كما هـي   ،حداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياسأطريقة في البحث تتناول 
الدراسة علـى   هذه تعتمد و .لهايحلتصفها وووتفاعل معها ال قدرة علىالدون تدخل في مجرياتها و

  :التالية البيانات
v البيانات الثانوية: 

الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي  تتعلـق      
سـة تطبيقيـة علـى    دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية دراب

هم في إثراء الدراسة بشكل تس طين لألوراق المالية، وأية مراجعالشركات المدرجة في سوق فلس
لتعرف على األسس و الطـرق  لمن خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة علمي، حيث تم 

حـدثت و   الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي العلمية السليمة في كتابة
  .تحدث في مجال الدراسة 

v البيانات األولية : 

 رنظراً لعدم كفاية المصادر الثانوية لتحقيق أهـداف البحـث، والوقـوف علـى واقـع دو          
لدراسـة بعـض    ستباناتتوزيع االمراجعة الداخلية في تحسين كفاءة االستثمارات المالية، فقد تم 

ومـن ثـم تفريغهـا    ، زمة في موضوع البحـث مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الال
 SPSS   (Statistical Package for Social Science)وتحليلهـا باسـتخدام برنـامج    

اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسـبة بهـدف الوصـول لـدالالت ذات قيمـة      
  .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
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  :مجتمع وعينة الدراسة 3- 4
راسة جميع الموظفين الرئيسيين العاملين في إدارات المراجعة الداخلية فـي  يشمل مجتمع الد     

. شـركة وثالثـين  والبالغ عددهم ثمانيـة   ،الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
م استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميـع أفـراده، وعليـه    تونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة 

وهـم جميـع    موظف وموظفة 80والبالغ حجمه  مجتمع الدراسةتكون عينة الدراسة هي كامل 
الموظفين العاملين في إدارات المراجعة الداخلية في هذه الشركات، ومن المالحظ أنه تم توزيـع  

استبانه بسـبب   14االستبانات بالمقارن مع عدد الفروع والمكاتب، فمثالً بنك فلسطين تم توزيع 
فـرع   11ن، كذلك البنك اإلسالمي الفلسطيني يوجد لـه  مكتب وفرع له داخل فلسطي 29وجود 

وقد تم توزيع أداة الدراسة على جميع أفـراد  . استبانات 8ومكتب داخل فلسطين لذلك تم توزيع 
االسـتبانات لـم يـتم اسـتبعاد أي مـن       وبعد تفحصاستبانه،  75مجتمع الدراسة وتم استرداد 

ابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االسـتبانات  االستبانات نظراً لتحقق الشروط المطلوبة لإلج
  .استبانة 75الخاضعة للدراسة 

  
  )2(جدول رقم 

  توزيع االستبانات على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  

  عدد االستبانات المستردة  عدد االستبانات الموزعة  اسم الشركة  الرقم
  1  1 شركة مصانع الزيوت النباتية   1

  1  1 الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات   2

  2  2 اإلتحاد لإلعمار واالستثمار   3

  3  3  شركة ترست العالمية للتأمين  4

  6  6 بنك القدس للتنمية واالستثمار  5

  2  2  شركة فلسطين لالستثمار العقاري   6

  1  1  الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسويق  7

  1  1 الصناعي شركة فلسطين لالستثمار  8

  1  1  الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلنماء  9

  4  4  بنك االستثمار الفلسطيني   10

  2  2 الشركة الفلسطينية للكهرباء   11

  -  1 البنك التجاري الفلسطيني   12

  4  4 شركة االتصاالت الفلسطينية   13
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  1  1 شركة فلسطين للتنمية واالستثمار   14

  1  1 لجراحي التخصصي شركة مركز نابلس ا  15

  2  2 شركة التأمين الوطنية   16

  1  1  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون   17

  2  2 شركة المشرق للتأمين   18

  1  1 شركة فلسطين لصناعة اللدائن  19

  1  1 شركة القدس لالستثمارات العقارية   20

  1  1 شركة القدس للمستحضرات الطبية   21

  1  1 شركة سجائر القدس   22

  8  8 البنك اإلسالمي الفلسطيني   23

  -  1 شركة جراند بارك للفنادق واالستجمام   24

  1  1 شركة مطاحن القمح الذهبي   25

  1  1 شركة بيرزيت لألدوية   26

  12  14 بنك فلسطين   27

  1  1  شركة دواجن فلسطين  28

  -  1 شركة المؤسسة العقارية العربية   29

  1  1 شركة المستثمرون العرب   30

  1  1 الشركة العربية لصناعة الدهانات   31

  1  1 بنك الرفاه لتمويل المشاريع   32

  4  4 شركة المجموعة األهلية للتأمين   33

  2  2 شركة المؤسسة العربية للتأمين   34

  2  2 البنك اإلسالمي العربي   35

  1  1 شركة المؤسسة العربية للفنادق   36

  -  1 باطون الشركة العربية لمنتوجات ال  37

  1  1 شركة االئتمان لالستثمار والتنمية   38

  75  80  المجموع
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  :خصائص وسمات مجتمع الدراسة  4- 4
 

 المؤهل العلمي  )1(

من  %81.3، و " دبلوم " من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي %  2.7أن  )3(يبين جدول رقم     
"  الدراسة مـؤهلهم العلمـي    من عينة %16.0، و " بكالوريوس " عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

من أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس فأكثر،  %97.3، بمعنى أن هناك ما نسبته "ماجستير 
وتدل هذه النسبة الكبيرة من حاملي شهادتي البكالوريوس والماجسـتير علـى صـدق إجابـات     

  .االستبانة، وتفهم العينة للدراسة ومدى أهميتها
  

  )3(جدول رقم 
  المؤهل العلمي عينة الدراسة حسب متغير توزيع

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
  2.7  2  دبلوم

  81.3  61  بكالوريوس

  16.0  12  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

   100.0  75  المجموع

  
 :التخصص العلمي )2(

مـن   % 12.0و، " محاسـبة " من عينة الدراسة تخصصهم  % 84.0) 4(يبين جدول رقم      
تخصصـات  " من عينة الدراسة تخصصهم %  4.0، و" إدارة أعمال " الدراسة تخصصهم عينة 

، مما يدل على أن النسبة الكبرى من العينة من تخصص المحاسبة ويليها إدارة األعمال  "أخرى 
  .وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال عينة الدراسة

  )4(جدول رقم 
  ميالتخصص العل توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي
  84.0  63  محاسبة

  0.0  0  مالية ومصارفعلوم 

  12.0  9  أعمال إدارة

  4.0  3  أخرى

   100.0  75  المجموع
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 :الشهادات المهنية )3(

" من عينة الدراسة حائزين على شهادة مهنية مـن نـوع   %  1.3أن  )5(يبين جدول رقم      
CPA  " شهادة مهنية مـن نـوع   من عينة الدراسة حائزين على % 21.3، و "ACPA  " و ،
من عينة الدراسة حائزين %  4.0من عينة الدراسة  غير حائزين على شهادة مهنية ، و% 73.3

، ويوضح ذلك أن هنالك عدد قليل من العينة ممن هم حاصلين علـى  على شهادات مهنية أخرى
  .إحدى الشهادات المهنية

  )5(جدول رقم 
  الشهادات المهنية رتوزيع عينة الدراسة حسب متغي

  النسبة المئوية  التكرار  الشهادات المهنية
CPA 1  1.3  

ACPA  16  21.3  
  73.3  55  ال يوجد

  4.0  3  أخرى

   100.0  75  المجموع

  
 

 

 :عدد سنوات الخبرة  )4(

، و " سـنوات   5أقل من "  من عينة الدراسة بلغت خبرتهم % 8.0أن  )6(يبين جدول رقم     
من عينـة  % 73.3، و "  سنوات 10إلى  5من "  سة تراوحت خبرتهم من عينة الدرا% 18.7

، مما يدل على أن الخبرة العملية هي في الفتـرة  "سنوات 10أكثر من "  الدراسة بلغت خبرتهم 
  .سنوات مما يبين مدى الخبرة العميقة ألفراد عينة الدراسة 10األكبر وتبلغ أكثر من 

  

  )6(جدول رقم 
  عدد سنوات الخبرة  سب متغيرتوزيع عينة الدراسة ح

  
  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي

  8.0  6  سنوات 5أقل من 

  18.7  14  سنوات 10إلى  5من 

  73.3  55  سنوات 10أكثر من 

   100.0  75  المجموع
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  :أداة الدراسة  5- 4
  

  : كما يلي إلى قسمين االستبانةقد تم تقسيم ل   

×  المؤهل (فقرات  6يتكون من البيانات الشخصية لمجتمع الدراسة ويتكون من

 ).العلمي، التخصص العلمي، الشهادات المهنية، سنوات الخبرة، العمر، الجنس

× ية دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المال

وتم تقسيمه إلى  دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 :محاور كما يلي خمسة

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظـام الرقابـة   يناقش :  المحور األول •

 .فقرات 6تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية ،  ويتكون من  فيالداخلية 

ü كأحد مجاالت  ةيناقش  مدى مساهمة تقييم العمليات التشغيلي:  ر الثانيالمحو

مساهمة المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية، 

 .فقرات 8ويتكون من 

ü مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي يناقش :  المحور الثالث

ين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية، تقضي بها معايير المراجعة في تحس

 .فقرات 8ويتكون من 

ü يناقش مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة :  المحور الرابع

 7التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية،  ويتكون من 

 .فقرات
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ü عية المراجع الداخلي مدى مساهمة استقاللية وموضويناقش :  المحور الخامس

 .فقرات 8في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية، ويتكون من 

  )9(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  مكونة وفق مقياس ليكارت الخماسي جدول رقم 
  

  
  )7(جدول رقم

  مقياس ليكارت الخماسي
  

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  بشدة موافق  درجة الموافقة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
  

  :صدق وثبات االستبيان 6- 4
  :تم تقنين  فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي     

v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:  صدق فقرات االستبيان. 

صدق تحكيم االستبانة 6-1- 4 

أعضـاء مـن   ) 6(ألفـت مـن   على مجموعة من المحكمين ت قام الباحث بعرض االستبانة     
أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة واإلدارة  
واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعـديل  

  ).2(ق رقم ملح -في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض
  
  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة 6-2- 4

كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الـذي   اتساقيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى      
 30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينـة حجمهـا   تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد 

ن كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما فـي  مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بي
 ،) 0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مسـتوى داللـة     )10(جدول رقم 

الجدوليـة   rمـة  يالمحسوبة اكبر من ق rوقيمة  0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
  ..ستبانة  صادقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات اال  0.361 والتي تساوي
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  )8(جدول رقم 
  معامالت االرتباط بين كل فقرة والمعدل الكلي للمحور التابعة له

  

  الفقرة  مسلسل  المحور
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

مدى مساهمة 

تقييم وتقويم 

المراجع 

الداخلي لنظام 

الرقابة 

  الداخلية

ى الشركة يساهم في تحسين يوجد نظام محكم للرقابة الداخلية لد  1
  . كفاءة االستثمارات المالية

0.536 0.002 

يتعاون مجلس اإلدارة مع اإلدارات التنفيذية في وضع نظام الرقابة   2
  .الداخلية

0.469 0.009 

يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية في   3
  .الشركات

0.766 0.000 

لرقابة الداخلية إجراءات للتأكد من القيام بمراجعة يوجد في نظام ا  4
  .االستثمارات المالية

0.707 0.000 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع   5
  .المدقق الخارجي لمعرفة مدى دقته ومناسبته

0.615 0.000 

6  
مطابقتها يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخلي للتأكد من 

للسياسات والخطط والنظم والقوانين واللوائح ومدى مساهمتها في 
  . تحسين كفاءة االستثمارات المالية

0.565 0.001 

مدى مساهمة 

تقييم العمليات 

 ةالتشغيلي

كأحد مجاالت 

مساهمة 

المراجعة 

  الداخلية

1  
يتم الرقابة الفعالة على مدخالت العمل بكافة مراحله و الوقوف 

عوقات في العمليات التشغيلية، مما يساهم في تحسين كفاءة على الم
  .وفاعلية االستثمارات المالية

0.525 0.003 

2  
يتم الرقابة الفعالة على استخدام القوى العاملة والكشف عن 

المعوقات في العمليات التشغيلية، مما يساهم في تحسين كفاءة 
  .وفاعلية االستثمارات المالية

0.553  0.002 

3  
تقوم اإلدارة بوضع خطط للحوافز في مجاالت اإلنتاج والتوزيع 

والتقليل من وجود معوقات في العمليات التشغيلية، مما يساهم في 
  .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

0.910 0.000 

4  
يتم عمل تخطيط وجدولة لإلنتاج و الوقوف على المعوقات في 

هم في تحسين كفاءة وفاعلية مما يساالعمليات التشغيلية، 
  .االستثمارات المالية

0.862 0.000 

5  

طرق الرقابة على جودة المنتجات، يؤدي إلى الوقوف على 
المعوقات في العمليات التشغيلية مما يساهم في تحسين كفاءة 

  . وفاعلية االستثمارات المالية
0.803 0.000 
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  الفقرة  مسلسل  المحور
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

6  

د األولية في عمليات الرقابة عند وجود مشكالت في استخدام الموا
التصنيع داخل المنشأة، يؤدي بالمراجع الداخلي إلى الوقوف على 

المعوقات واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق التصحيح 
  .المناسبة للمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

0.707 0.000 

7  

نتاج والتوزيع إن وضع الخطط  والبرامج ومتابعتها في مجاالت اإل
داخل المنشأة، يؤدي بالمراجع الداخلي إلى الوقوف على المعوقات 

واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق التصحيح المناسبة 
  .للمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

0.547 0.002 

8  

وجود أدوات للرقابة على جودة المنتجات داخل المنشأة، يؤدي إلى 
الوقوف على المعوقات واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق 

التصحيح المناسبة للمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 
  .المالية

0.717 0.000 

مدى التزام 

المراجع 

الداخلي 

بالقواعد 

المهنية التي 

تقضي بها 

معايير 

  المراجعة

1  
ير المهنية الواجبة يمتلك المراجع الداخلي معرفة كافية بالمعاي
  .لتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

0.671 0.000 

2  
يتلقى المراجع الداخلي تدريب وتعليم مستمر على المعايير المهنية 

  .الواجبة وكيفية تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.832 0.000 

3  
ة لدى المراجع الداخلي يتوافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسب
  . لتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

0.794 0.000 

4  
يقوم المراجع الداخلي باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية وجودة خدماته 

  .والتي تمكنه من تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.703 0.000 

5  

نية الواجبة عند قيامه يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المه
بإجراءات التحليل الالزمة في إطار تحسين كفاءة وفاعلية 

  .االستثمارات المالية
0.630 0.000 

6  

يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر 
على أهداف الشركة والتي ال يمكن اكتشافها من خالل إجراءات 

  .ت العناية المهنية الالزمةالتأكد وحدها حتى لو استخدم
0.650 0.000 

7  

يتم توفير فريق عمل متخصص من المراجعين الداخليين ممن 
يتوافر فيهم المهارة والمعرفة والتخصص التي  تمكنهم من أداء 

  .أعمالهم بصورة صحيحة ومرضية
0.843 0.000 

8  
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة 

  .عة الداخلية كدليل لعمل الموظفين في القسمالمراج
0.788 0.000 
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  الفقرة  مسلسل  المحور
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

مدى مساهمة 

خبرة ومعرفة 

المراجع الداخلي 

بالصناعة التي 

  ينتمي إليها

1  

تتوفر لدى المراجع الداخلي المعرفة والخبرة  في الصناعة التي 
ينتمي إليها، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  . المالية
0.733 0.000 

2  
تتوفر المؤهالت العلمية لدى المراجع الداخلي، مما يساهم في 

 . تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.649 0.000 

3  
يمتلك المراجع الداخلي القدرة والكفاءة على فهم طبيعة عمل 

  . الشركة، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.864 0.000 

4  
يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم لهيكلية الشركة وطبيعة تمويلها، 

  . مم يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.762 0.000 

5  

يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم للخطوت اإلجرائية وإستراتيجية 
العمل بالشركة،  مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  .ماليةال
0.810 0.000 

6  
يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم كاف ألهداف الشركة، مما يساهم 

  .في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.865 0.000 

7  
يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم لطبيعة عمل الشركة وتحديد 

مناطق الخطورة المحتملة، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية 
  .ستثمارات الماليةاال

0.864 0.000 

مدى مساهمة 

استقاللية 

وموضوعية 

المراجع الداخلي 

في تحسين 

كفاءة وفاعلية 

االستثمارات 

  المالية

1  
 من تمكنه التي الكاملة الصالحيات الداخلية المراجعة يوجد لمدير

  .وجه أكمل على القيام بعمله
0.710 0.000 

2  
 الداخلية المراجعة إدارة وصالحيات ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار

 .الشركة إدارة مجلس من ومكتوب ومفصل واضح بشكل
0.721 0.000 

3  
 االتصال له ويكون متفرغ، مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى

 0.000 0.759  .اإلدارة مجلس رئيس والتشاور مع مباشرة

4  
مالية يؤخذ بتوصيات المراجع الداخلي في كافة  النواحي ال

  .واالقتصادية والفنية ذات العالقة
0.662 0.000 

5  
ال يوجد تعارض بين مصالح المراجع الداخلي ومصلحة الشركة 

  .في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.010 0.959 

6  
يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الداخلي لكي يقوم بعمله 

  .بالشكل المطلوب
0.853 0.000 

7  

يتمكن المراجع الداخلي من الوصول إلى السجالت واألشخاص 
المناسبين ألداء واجبه دون قيود، مما يساهم في تحسين كفاءة 

  .وفاعلية االستثمارات المالية
0.835 0.000 
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  الفقرة  مسلسل  المحور
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.757  . يوجد للمراجع الداخلي استقالل عن األنشطة التي يقوم بمراجعتها  8

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة الجدولية  rقيمة 
  

  

  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة 6-3- 4
  

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريـد        
معامالت االرتباط بين معـدل كـل محـور  مـن     ) 11(جدول رقم األداة الوصول إليها، ويبين 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة  ور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة محا
المحسـوبة   rوقيمة  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  0.05عند مستوى داللة 

  .  0.361الجدولية والتي تساوي  rمة اكبر من قي
  )9( جدول رقم 

  محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانةمعامل االرتباط بين معدل كل 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  محتوى المحور  المحور

  األول
مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام 
الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية 

  االستثمارات المالية
0.465 0.010 

  الثاني
قييم العمليات التشغيلية كأحد مجاالت مدى مساهمة ت

مساهمة المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية 
  االستثمارات المالية

0.459 0.011 

  الثالث
مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي 

تقضي بها معايير المراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية 
  االستثمارات المالية

0.770 0.000 

  رابعال
مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة 
التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  المالية
0.685 0.000 

  الخامس
مدى مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في 

  تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
0.770 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05ستوى داللة الجدولية عند م rقيمة 
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  :ثبات فقرات االستبانة  7- 4

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي االستبانة نفس النتائج في حالة تم إعادة توزيعها أكثر مـن       
مرة تحت نفس الظروف والشروط وهذا يعني أن تكون النتائج التي تعطيها االستبانة متقاربة إذا 

ر توزيعها على عينة الدراسة، وقد تم التحقق من الثبات من خالل طريقتين هما التجزئـة  تم تكرا
  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  
  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  7-1- 4

تم إيجاد معامل ارتباط سبيرمان بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيـة        
بعد وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان بـراون     الرتبة لكل
  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 

1=   معامل الثبات 
2
ر+

ر

أن هناك معامل ثبات ) 12(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم 
وبلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة باستخدام طريقة التجزئة  ستبيان،كبير نسبيا لفقرات اال

  .مما يطمئن الباحث من استخدام أداة الدراسة في عملية البحث  0.867النصفية 
  
  :Cronbach's Alpha  طريقة ألفا كرونباخ 7-2- 4

الثبـات ويبـين    طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقيـاس  ماتم استخد    
وبلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة باستخدام  أن معامالت الثبات مرتفعة )12(جدول رقم 

  مما يطمئن الباحث من استخدام أداة الدراسة في عملية البحث  0.917  خقة كرونبايطر
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  )10(جدول رقم 
  )ونباخطريقة التجزئة النصفية و ألفا كر( معامل الثبات 

  محتوى المحور  المحور

طريقة   التجزئة النصفية  
ألفا 

عدد   كرونباخ
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

  األول

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجـع  
الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يؤدي 
ــة   ــاءة وفاعلي ــين كف ــى تحس إل

  االستثمارات المالية

6 0.710 0.830 0.000 0.779 

  الثاني

ــات  مــدى مســاهمة تقيــيم العملي
التشغيلية كأحد مجـاالت مسـاهمة   
المراجعة الداخلية في تحسين كفـاءة  

  وفاعلية االستثمارات المالية

8 0.740 0.851 0.000 0.886 

  الثالث

مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد 
المهنية التي تقضـي بهـا معـايير    

حسين كفاءة وفاعليـة  المراجعة في ت
  االستثمارات المالية

8 0.797 0.887 0.000 0.901 

  الرابع

مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع 
الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليهـا  
ــة    ــاءة وفاعلي ــين كف ــي تحس ف

  االستثمارات المالية

7 0.925 0.961 0.000 0.944 

  الخامس
مدى مساهمة استقاللية وموضوعية 

اخلي في تحسين كفـاءة  المراجع الد
  وفاعلية االستثمارات المالية

8 0.835 0.910 0.000 0.798 

 0.917 0.000 0.867 0.766 37  جميع الفقرات  

  0.361تساوي   "28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  
48 

اإلحصائي وتم اسـتخدام االختبـارات    SPSSمن خالل برنامج تفريغ وتحليل االستبانة تم     
  :اإلحصائية التالية

 النسب المئوية والتكرارات -1
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 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط سبيرمان لقياس صدق الفقرات  -3

  معادلة سبيرمان براون للثبات -4

 "3"والوسيط المحايد  اختبار اإلشارة لمعرفة الفروق بين وسيط الفقرة -5

 اختبار مان موتني لفروق بين وسيطي عينتين مستقلتين -6

  ختبار كروسكال واالس لفروق بين ثالث وسيطات عينات مستقلة فأكثرا -7
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  الخامسالفصل 
  ) نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها(   
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  ::المقدمةالمقدمة  11--55
سة مناقشة نوع البيانات التي تم الحصول عليها مـن خـالل أداة   يتم في هذا الجزء من الدرا    

ختبـار  وااإلحصائية الالزمة لتحليل فقرات االسـتبانة  الدراسة من أجل تحديد نوع االختبارات 
الفرضيات، ثم يتعرض الباحث بعد ذلك لتحليل فقرات محور االستبانة ومناقشة الفرضيات مـن  

  .ق استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لذلكأجل إثباتها أو نفيها وذلك عن طري
 
  ::تحليل فقرات الدراسة واختبار فرضياتهاتحليل فقرات الدراسة واختبار فرضياتها  22--55

 )Binomial testمثل اختبار اإلشارة أو ذات الحـدين  ( استخدام االختبارات الالمعلمية تم      
المتغيـرات  لتحليل فقرات االستبانة نظرا ألن البيانات وصفية ترتيبية، حيث تم إعـادة ترميـز   

غيـر  (اشتمل على ) قليل التأييد(من خماسية األبعاد، فالمستوى األول  لتصبح ثنائية األبعاد بدالً
موافق، موافـق  ( اشتمل على ) عالي التأييد(والمستوى الثاني )  موافق بشدة، غير موافق، محايد

لـة ورفـض الفرضـية    قبول الفرضية البدي( وتكون آراء أفراد العينة في الفقرة ايجابية  )بشدة
بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كان نسبة التأييد للمستوى الثاني اكبـر  ) المبدئية

وتكون آراء أفراد العينة فـي   0.05اقل من ) .Sigالقيمة االحتمالية ( و مستوى الداللة  0.5من 
رفـض  (  يوافقون على محتواها بمعنى أن أفراد العينة ال) محايد أو سلبي ( الفقرة غير ايجابي 

إذا كان نسبة التأييد للمستوى الثاني قليل بمعنـى عـدم   ) الفرضية البديلة وقبول الفرضية المبدئية
  . تحقق شرطي اختبار ذات الحدين معا

  
55--22--11  
  

علية تؤدي مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية إلى تحسين كفاءة وفا
   α=05.0االستثمارات المالية عند مستوى داللة 

  
وكـذلك  " 3"أن قيمة المتوسطات لكل فقرة اكبر من الوسيط المحايـد   )13(يبين جدول رقم     

) موافق بشدة ، موافـق ( والنسبة الفعلية للمستوى الثاني  0.05مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
أفراد العينة في الفقرات مـرتبين حسـب النسـبة الفعليـة      أن رأي على مما يدل 0.5اكبر من 

  :من األعلى إلى األسفل كما يلي) موافق، موافق بشدة( للمستوى الثاني 
بلغـت                "  1"فـي الفقـرة رقـم     والنسـبة الفعليـة  لجميع الفقرات، "  4" بلغت قيمة الوسيط  -

محكم للرقابة الداخلية لدى الشـركة يسـاهم فـي    يوجد نظام (مما يدل على انه  "0.987 "
 )تحسين كفاءة االستثمارات المالية
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يتم فحص اإلجـراءات  (مما يدل على انه " 0.933" بلغت النسبة الفعلية "  6"في الفقرة رقم  -
من قبل المراجع الداخلي للتأكد من مطابقتها للسياسات والخطط والنظم والقـوانين واللـوائح   

 ).في تحسين كفاءة االستثمارات الماليةومدى مساهمتها 

يتـولى تنفيـذ نظـام    (مما يدل على انه " 0.893" بلغت النسبة الفعلية "   3"في الفقرة رقم  -
 ).الرقابة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية في الشركات

رة يتعاون مجلـس اإلدا (مما يدل على انه" 0.853" بلغت النسبة الفعلية "   2"في الفقرة رقم  -
 ).مع اإلدارات التنفيذية في وضع نظام الرقابة الداخلية

يوجد في نظام الرقابـة  (مما يدل على انه" 0.827" بلغت النسبة الفعلية "   4"في الفقرة رقم  -
 ).الداخلية إجراءات للتأكد من القيام بمراجعة االستثمارات المالية

تقوم إدارة المراجعـة  (مما يدل على انه" 0.760"  بلغت النسبة الفعلية "   5"في الفقرة رقم  -
  ).الداخلية بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع المدقق الخارجي لمعرفة مدى دقته ومناسبته

  
 )5.0م ن  ( 4.0كما يتبين بصفة عامة أن قيمة الوسيط لجميع فقرات المحور األول يساوي    

وهو اكبـر   0.973يساوي )  بشدة موافق/ موافق( وان قيمة النسبة الفعلية للمستوى الثاني 

مما يدل على قبـول   0.05وهي اقل من  Sig. (0.000(كما بلغت القيمة االحتمالية  0.5من  

الفرضية أي تؤدي مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية إلى تحسـين  

  α=05.0عند مستوى داللة  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
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  )11(جدول رقم 
  تحليل فقرات المحور األول

مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات (
 )المالية

 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
 )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

1 

يوجد نظام محكم للرقابة الداخلية 
لدى الشركة يساهم في تحسـين  

  . كفاءة االستثمارات المالية
29.3 69.3 1.3 0.0  0.0  4.0 0.987 0.000 

2 

ــع   ــس اإلدارة م ــاون مجل يتع
اإلدارات التنفيذية في وضع نظام 

  .الرقابة الداخلية
24.0 61.3 14.7 0.0 0.0 4.0 0.853 0.000 

3 

يتولى تنفيذ نظام الرقابة الداخلية 
إدارة المراجعــة الداخليــة فــي 

  .الشركات
14.7 74.7 6.7 2.7 1.3 4.0 0.893 0.000 

4  

يوجد في نظام الرقابة الداخليـة  
ــام  إجــراءات للتأكــد مــن القي

  .بمراجعة االستثمارات المالية
17.3 65.3 17.3 0.0 0.0 4.0 0.827 0.000 

5 

تقوم إدارة المراجعـة الداخليـة   
بمناقشة نظام الرقابة الداخلية مع 
المدقق الخارجي لمعرفـة مـدى   

  .دقته ومناسبته

21.3 54.7 21.3 2.7 0.0 4.0 0.760 0.000 

6  

يتم فحص اإلجراءات مـن قبـل   
المراجع الـداخلي للتأكـد مـن    
مطابقتهـا للسياسـات والخطـط    

ن واللوائح ومدى والنظم والقواني
مساهمتها فـي تحسـين كفـاءة    

  . االستثمارات المالية

24.0 69.3 6.7 0.0 0.0 4.0 0.933 0.000 

 0.000 0.973 4.0 0.2 0.9 11.3 65.8 21.8  جميع الفقرات  
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  : : الفرضية الثانية الفرضية الثانية   22--22--55
  

حسين تإلى كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية  ةتقييم العمليات التشغيليمساهمة تؤدي 
  α=05.0عند مستوى داللة  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  
وكذلك مستوى " 3"أن قيمة المتوسطات لكل فقرة اكبر من الوسيط المحايد ) 14(يبين جدول رقم 

اكبر مـن  ) موافق بشدة ، موافق( والنسبة الفعلية للمستوى الثاني  0.05الداللة لكل فقرة اقل من 
أفراد العينة في الفقرات مرتبين حسب النسبة الفعلية للمستوى الثـاني   أن رأي مما يدل على 0.5

  :من األعلى إلى األسفل كما يلي) موافق، موافق بشدة( 
 " 0.907"   بلغت"   2"في الفقرة رقم  والنسبة الفعليةلجميع الفقرات، "  4" بلغت قيمة الوسيط  -

ة الفعالة على استخدام القوى العاملة والكشف عـن المعوقـات فـي    يتم الرقاب(مما يدل على انه 
 ).، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةةالعمليات التشغيلي

يتم الرقابـة الفعالـة   (مما يدل على انه " 0.880"  بلغت النسبة الفعلية "   1"في الفقرة رقم  -
، ممـا  ةوف على المعوقات في العمليات التشـغيلي على مدخالت العمل بكافة مراحله و الوق

 ).يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

وجود أدوات للرقابة (مما يدل على انه " 0.787"  بلغت النسبة الفعلية "   8"في الفقرة رقم   -
أدت على جودة المنتجات داخل المنشأة، يؤدي إلى الوقوف على المعوقات واألسـباب التـي   

إليها واقتراح طرق التصحيح المناسبة للمساهمة في تحسين كفـاءة وفاعليـة االسـتثمارات    
 ).المالية

طرق الرقابـة علـى   (مما يدل على انه " 0.733"  بلغت النسبة الفعلية "   5"في الفقرة رقم  -
جودة المنتجات، يؤدي إلى الوقوف على المعوقات في العمليات التشغيلية مما يسـاهم فـي   

 ).حسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةت

يـتم عمـل تخطـيط    (مما يدل على انه " 0.707"  بلغت النسبة الفعلية "   4"في الفقرة رقم  -
، مما يسـاهم فـي تحسـين    ةوجدولة لإلنتاج و الوقوف على المعوقات في العمليات التشغيلي

 ).كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

الرقابة عنـد وجـود   (مما يدل على أن " 0.693"  بلغت النسبة الفعلية  "  6"في الفقرة رقم  -
مشكالت في استخدام المواد األولية في عمليات التصنيع داخل المنشـأة، يـؤدي بـالمراجع    
الداخلي إلى الوقوف على المعوقات واألسباب التي أدت إليها واقتـراح طـرق التصـحيح    

 ).لية االستثمارات الماليةالمناسبة للمساهمة في تحسين كفاءة وفاع
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تقوم اإلدارة بوضـع  (مما يدل على انه " 0.680"  بلغت النسبة الفعلية "   3"في الفقرة رقم  -
خطط للحوافز في مجاالت اإلنتاج والتوزيع والتقليل من وجـود معوقـات فـي العمليـات     

 ).، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةةالتشغيلي

إن وضـع الخطـط    (مما يدل على انـه  " 0.640"  بلغت النسبة الفعلية "   7"لفقرة رقم في ا -
والبرامج ومتابعتها في مجاالت اإلنتاج والتوزيع داخل المنشأة، يؤدي بالمراجع الداخلي إلـى  
الوقوف على المعوقات واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق التصحيح المناسبة للمساهمة 

  ).اءة وفاعلية االستثمارات الماليةفي تحسين كف
  
 )5.0من (  4.0كما يتبين بصفة عامة أن قيمة الوسيط لجميع فقرات المحور الثاني يساوي  

وهو اكبر  0.827يساوي )  موافق بشدة/ موافق( وان قيمة النسبة الفعلية للمستوى الثاني 

مما يدل على قبول  0.05ن وهي اقل م Sig. (0.000(كما بلغت القيمة االحتمالية  0.5من  

كأحد مجاالت مساهمة المراجعة  ةأي تؤدي مساهمة تقييم العمليات التشغيليالثانية الفرضية 

  α=05.0 الداخلية إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية عند مستوى داللة

  
  )12(جدول رقم 

  تحليل فقرات المحور الثاني
كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية إلى تحسين كفاءة وفاعلية  ةييم العمليات التشغيليتؤدي مساهمة تق(

  )االستثمارات المالية
 

 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

1 

لـة علـى مـدخالت    يتم الرقابة الفعا
العمل بكافة مراحله و الوقوف علـى  

، مما ةالمعوقات في العمليات التشغيلي
يساهم في تحسـين كفـاءة وفاعليـة    

  .االستثمارات المالية

21.3 66.7 12.0 0.0 0.0 4.0 0.880 0.000 
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 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

2 

يتم الرقابة الفعالة على استخدام القوى 
العاملة والكشف عن المعوقات فـي  

، مما يسـاهم فـي   ةيليالعمليات التشغ
تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  

  .المالية

14.7 76.0 8.0 1.3 0.0 4.0 0.907 0.000 

3 

تقوم اإلدارة بوضع خطط للحوافز في 
مجاالت اإلنتاج والتوزيع والتقليل من 
ــات   ــي العملي ــات ف ــود معوق وج

، مما يساهم فـي تحسـين   ةالتشغيلي
  .ةكفاءة وفاعلية االستثمارات المالي

5.3 62.7 32.0 0.0 0.0 4.0 0.680 0.003 

4  

يتم عمل تخطيط وجدولة لإلنتـاج و  
الوقوف على المعوقات في العمليـات  

مما يساهم فـي تحسـين   ، ةالتشغيلي
  .كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

13.3 57.3 29.3 0.0 0.0 4.0 0.707 0.001 

5 

طرق الرقابة على جودة المنتجـات،  
وقوف على المعوقات في يؤدي إلى ال

العمليات التشغيلية مما يسـاهم فـي   
تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  

  . المالية

18.7 54.7 26.7 0.0 0.0 4.0 0.733 0.000 

6  

الرقابة عند وجـود مشـكالت فـي    
استخدام المواد األولية في عمليـات  
التصــنيع داخــل المنشــأة، يــؤدي 
بالمراجع الداخلي إلى الوقوف علـى  
المعوقات واألسباب التي أدت إليهـا  
واقتراح طرق التصـحيح المناسـبة   
للمساهمة في تحسين كفاءة وفاعليـة  

  .االستثمارات المالية

5.3 64.0 30.7 0.0 0.0 4.0 0.693 0.001 

7  

إن وضع الخطط  والبرامج ومتابعتها 
في مجاالت اإلنتاج والتوزيع داخـل  

9.3 54.7 36.0 0.0 0.0 4.0 0.640 0.021 
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 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

المنشأة، يؤدي بالمراجع الداخلي إلى 
الوقوف على المعوقـات واألسـباب   
التــي أدت إليهــا واقتــراح طــرق 
التصحيح المناسـبة للمسـاهمة فـي    
تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  

  .المالية

8  

وجود أدوات للرقابـة علـى جـودة    
المنتجات داخل المنشأة، يؤدي إلـى  
الوقوف على المعوقـات واألسـباب   
التــي أدت إليهــا واقتــراح طــرق 
التصحيح المناسـبة للمسـاهمة فـي    
تحسين كفاءة وفاعلية االسـتثمارات  

  .المالية

16.0 62.7 21.3 0.0 0.0 4.0 0.787 0.000 

 0.000 0.827 4.0 0.0 0.2 24.5 62.3 13.0  جميع الفقرات  
 

 
  ::الفرضية الثالثة الفرضية الثالثة  2-3- 5

  
  د

نية التي تقضي بها معايير المراجعة إلي تحسين يؤدي التزام المراجع الداخلي بالقواعد المه
  α=05.0كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية عند مستوى داللة 

  

وكذلك مستوى " 3"أن قيمة المتوسطات لكل فقرة اكبر من الوسيط المحايد  )15(يبين جدول رقم 
اكبر مـن  ) موافق بشدة ، موافق( الثاني والنسبة الفعلية للمستوى  0.05الداللة لكل فقرة اقل من 

أفراد العينة في الفقرات مرتبين حسب النسبة الفعلية للمستوى الثـاني   أن رأي مما يدل على 0.5
  :من األعلى إلى األسفل كما يلي) موافق، موافق بشدة( 
  
مما  "0.920"  بلغت   "5" في الفقرة رقم والنسبة الفعلية  ، " 4" لجمی ع الفق رات  قيمة الوسيط  -

يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بـإجراءات التحليـل   (يدل على انه 
 ).الالزمة في إطار تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
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يأخذ المراجع الـداخلي  (مما يدل على انه " 0.827"  بلغت النسبة الفعلية "  6" في الفقرة رقم  -
باره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على أهداف الشركة والتي ال يمكن اكتشـافها مـن   في اعت

 ).خالل إجراءات التأكد وحدها حتى لو استخدمت العناية المهنية الالزمة

يتلقى المراجع الداخلي (مما يدل على انه  "0.813"  بلغت النسبة الفعلية "  2" في الفقرة رقم  -
لى المعايير المهنية الواجبة وكيفية تحسين كفاءة وفاعليـة االسـتثمارات   تدريب وتعليم مستمر ع

 ).المالية

يتوافر التأهيل الفنـي  (مما يدل على انه " 0.813"  بلغت النسبة الفعلية   "3" في الفقرة رقم  -
 ).والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجع الداخلي لتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يتم توفير فريق عمـل  (مما يدل على انه  "0.813"  بلغت النسبة الفعلية   "7" في الفقرة رقم  -
متخصص من المراجعين الداخليين ممن يتوافر فيهم المهارة والمعرفة والتخصص التي  تمكنهم 

 ).من أداء أعمالهم بصورة صحيحة ومرضية

يقوم المراجع الـداخلي  (مما يدل على انه " 0.800"  بلغت النسبة الفعلية "  4" في الفقرة رقم  -
باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية وجودة خدماته والتي تمكنه من تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

 ).المالية

يوجد دليـل مكتـوب   (مما يدل على انه  "0.773"  بلغت النسبة الفعلية   "8" في الفقرة رقم  -
 ).ي إدارة المراجعة الداخلية كدليل لعمل الموظفين في القسمللسياسات واإلجراءات المتبعة ف

يمتلـك المراجـع   (مما يدل علـى انـه   " 0.760"  بلغت النسبة الفعلية   "1" في الفقرة رقم  -
  ).الداخلي معرفة كافية بالمعايير المهنية الواجبة لتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

 
 )5.0مـن  ( 4.0مة الوسيط لجميع فقرات المحور الثالث يساوي كما يتبين بصفة عامة أن قي 

وهو اكبـر   0.920يساوي )  موافق بشدة/ موافق( وان قيمة النسبة الفعلية للمستوى الثاني 

مما يدل علـى قبـول    0.05وهي اقل من  Sig. (0.002(كما بلغت القيمة االحتمالية  0.5من  

الداخلي بالقواعد المهنية التي تقضي بهـا معـايير    أي يؤدي التزام المراجع الثالثةالفرضية 

  α=05.0 المراجعة إلي تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية عند مستوى داللة
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  )13(جدول رقم 
  تحليل فقرات المحور الثالث

عة إلي تحسين كفاءة وفاعلية يؤدي التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي تقضي بها معايير المراج(
  )االستثمارات المالية

  

 

 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

1 

يمتلك المراجع الداخلي معرفة 
كافية بالمعايير المهنية الواجبة 

ــاءة   ــين كف ــة لتحس وفاعلي
  .االستثمارات المالية

33.3 42.7 24.0 0.0 0.0 4.0 0.760 0.000 

2 

يتلقى المراجع الداخلي تدريب 
وتعليم مستمر على المعـايير  
المهنية الواجبة وكيفية تحسين 
كفاءة وفاعليـة االسـتثمارات   

  .المالية

26.7 54.7 18.7 0.0 0.0 4.0 0.813 0.000 

3 

لفيـة  يتوافر التأهيل الفني والخ
العلمية المناسبة لدى المراجع 
الداخلي لتحسين كفاءة وفاعلية 

  . االستثمارات المالية

32.0 49.3 18.7 0.0 0.0 4.0 0.813 0.000 

4  

ــداخلي   ــع ال ــوم المراج يق
باستمرار بزيادة كفاءة وفعالية 
وجودة خدماته والتي تمكنـه  

تحسين كفـاءة وفاعليـة    من
  .االستثمارات المالية

18.7 61.3 20.0 0.0 0.0 4.0 0.800 0.000 

5 

يلتزم المراجع الداخلي ببـذل  
العناية المهنية الواجبـة عنـد   
ــل  ــإجراءات التحلي ــه ب قيام
الالزمة في إطار تحسين كفاءة 

  .وفاعلية االستثمارات المالية

28.0 64.0 8.0 0.0 0.0 4.0 0.920 0.000 
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 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

6  

يأخذ المراجع الـداخلي فـي   
ـ  ة اعتباره المخاطر الجوهري

التي قد تؤثر علـى أهـداف   
ــن   ــي ال يمك ــركة والت الش
اكتشافها من خالل إجـراءات  
ــو  ــى ل ــدها حت ــد وح التأك
اســتخدمت العنايــة المهنيــة 

  .الالزمة

34.7 48.0 17.3 0.0 0.0 4.0 0.827 0.000 

7  

ــل   ــق عم ــوفير فري ــتم ت ي
متخصص مـن المـراجعين   
الداخليين ممن يتـوافر فـيهم   
المهارة والمعرفة والتخصص 

لتي  تمكنهم من أداء أعمالهم ا
  .بصورة صحيحة ومرضية

28.0 53.3 16.0 2.7 0.0 4.0 0.813 0.000 

8  

يوجد دليل مكتوب للسياسـات  
واإلجراءات المتبعة في إدارة 
المراجعة الداخلية كدليل لعمل 

  .الموظفين في القسم

30.7 46.7 13.3 0.0 9.3 4.0 0.773 0.000 

 0.000 0.920 4.0 1.2 0.3 17.0 52.5 29.0  جميع الفقرات  

 
 

  : : الفرضية الرابعة الفرضية الرابعة   44--22--55
  

تؤدي مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها إلى تحسين كفاءة 
  α=05.0 وفاعلية االستثمارات المالية عند مستوى داللة 

  
وكذلك مستوى " 3"الوسيط المحايد أن قيمة المتوسطات لكل فقرة اكبر من ) 16(بين جدول رقم ي

اكبر مـن  ) موافق بشدة ، موافق( والنسبة الفعلية للمستوى الثاني  0.05الداللة لكل فقرة اقل من 
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أفراد العينة في الفقرات مرتبين حسب النسبة الفعلية للمستوى الثـاني   أن رأي مما يدل على 0.5
  :ليكما ي من األعلى إلى األسفل) موافق، موافق بشدة( 
  
" 0.947"   بلغت"  6"في الفقرة رقم  والنسبة الفعلية لجميع الفقرات،  " 4" بلغت قيمة الوسيط  -

يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم كاف ألهداف الشركة، مما يساهم في تحسين (مما يدل على انه 
 ).كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يتوفر لـدى المراجـع   (مما يدل على انه " 0.920"  ية بلغت النسبة الفعل"   5"في الفقرة رقم  -
الداخلي فهم للخطوات اإلجرائية وإستراتيجية العمل بالشركة،  مما يساهم فـي تحسـين كفـاءة    

 ).وفاعلية االستثمارات المالية

مما يدل علـى انـه   " 0.893"  والنسبة الفعلية "  4" بلغت قيمة الوسيط "   1"في الفقرة رقم  -
المراجع الداخلي المعرفة والخبرة  في الصناعة التي ينتمي إليها، مما يساهم في  تتوفر لدى(

 ).تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يمتلـك المراجـع   (مما يدل علـى انـه   " 0.893"  بلغت النسبة الفعلية "   3"في الفقرة رقم  -
هم في تحسين كفاءة وفاعليـة  الداخلي القدرة والكفاءة على فهم طبيعة عمل الشركة، مما يسا

 ).االستثمارات المالية

يتوفر لدى المراجـع  (مما يدل على انه " 0.893"  بلغت النسبة الفعلية "   7"في الفقرة رقم  -
الداخلي فهم لطبيعة عمل الشركة وتحديد مناطق الخطورة المحتملة، مما يساهم في تحسـين  

 ).المالية تكفاءة وفاعلية االستثمارا

تتـوفر المـؤهالت   (مما يدل على انـه  " 0.827"  بلغت النسبة الفعلية "   2"رة رقم في الفق -
 ).العلمية لدى المراجع الداخلي، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يتوفر لدى المراجـع  (مما يدل على انه " 0.827"  بلغت النسبة الفعلية "   4"في الفقرة رقم  -
لهيكلية الشركة وطبيعة تمويلها، مـم يسـاهم فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة       الداخلي فهم 

 ).االستثمارات المالية

  

) 5.0مـن  (  4.0وبصفة عامة يتبين أن قيمة الوسيط لجميع فقرات المحور الرابع يسـاوي   

وهـو اكبـر    0.960يساوي)  موافق بشدة/ موافق( وان قيمة النسبة الفعلية للمستوى الثاني 

مما يدل على قبـول   0.05وهي اقل من  Sig. (0.000(ا بلغت القيمة االحتمالية كم 0.5من  
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أي تؤدي مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها الرابعة الفرضية 

  α=05.0إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية عند مستوى داللة 

  
  )14(جدول رقم 

  ليل فقرات المحور الرابعتح
تؤدي مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها إلى تحسين كفاءة وفاعلية (

  )االستثمارات المالية
  

 الفقرات م
موافق 
بشدة 

% 

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

وى مست
 الداللة

1 

تتوفر لدى المراجع الداخلي 
المعرفة والخبرة  في الصناعة 

التي ينتمي إليها، مما يساهم في 
تحسين كفاءة وفاعلية 

  . االستثمارات المالية

22.7 66.7 10.7 0.0 0.0 4.0 0.893 0.000 

2 

تتوفر المؤهالت العلمية لدى 
المراجع الداخلي، مما يساهم في 

لية تحسين كفاءة وفاع
 . االستثمارات المالية

20.0 62.7 17.3 0.0 0.0 4.0 0.827 0.000 

3 

يمتلك المراجع الداخلي القدرة 
والكفاءة على فهم طبيعة عمل 
الشركة، مما يساهم في تحسين 

كفاءة وفاعلية االستثمارات 
  . المالية

22.7 66.7 10.7 0.0 0.0 4.0 0.893 0.000 

4  

هم يتوفر لدى المراجع الداخلي ف
لهيكلية الشركة وطبيعة تمويلها، 

مم يساهم في تحسين كفاءة 
  . وفاعلية االستثمارات المالية

33.3 49.3 17.3 0.0 0.0 4.0 0.827 0.000 

 0.000 0.920 4.0 0.0 0.0 8.0 66.7 25.3    يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم  5
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 الفقرات م
موافق 
بشدة 

% 

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
موافق 
بشدة 

%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

وى مست
 الداللة

للخطوات اإلجرائية   
وإستراتيجية العمل بالشركة،  
مما يساهم في تحسين كفاءة 

  .لماليةوفاعلية االستثمارات ا

6  

يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم 
كاف ألهداف الشركة، مما 

يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية 
  .االستثمارات المالية

14.0 70.7 5.3 0.0 0.0 4.0 0.947 0.000 

7  

يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم 
لطبيعة عمل الشركة وتحديد 

خطورة المحتملة، مما مناطق ال
يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية 

  .المالية تاالستثمارا

18.7 70.7 10.7 0.0 0.0 4.0 0.893 0.000 

 0.000 0.960 4.0 0.0 5.2 14.0 56.3 24.5  جميع الفقرات  
 
 
 

  : : الفرضية الخامسة الفرضية الخامسة   55--22--55

  
ة االستثمارات يؤدي مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي إلي تحسين كفاءة وفاعلي

  α=05.0المالية عند مستوى داللة 
  

وكذلك مستوى " 3"أن قيمة المتوسطات لكل فقرة اكبر من الوسيط المحايد ) 17(يبين جدول رقم 
اكبر مـن  ) موافق بشدة ، موافق( والنسبة الفعلية للمستوى الثاني  0.05الداللة لكل فقرة اقل من 

أفراد العينة في الفقرات مرتبين حسب النسبة الفعلية للمستوى الثـاني   رأيأن  مما يدل على 0.5
  :من األعلى إلى األسفل كما يلي) موافق، موافق بشدة( 
  



  
 

94 
  

  "   1"رقـم   فـي الفقـرة  والنسـبة الفعليـة   جميع  الفقـرات،   في " 4" بلغت قيمة الوسيط  -
 من تمكنه التي الكاملة الحياتالص الداخلية المراجعة يوجد لمدير(مما يدل على انه  "0.867

 ).وجه أكمل على القيام بعمله

 وتحديـد  يتم إصدار(مما يدل على انه " 0.867"  النسبة الفعلية بلغت "   2"في الفقرة رقم  -

 مجلس من ومكتوب ومفصل واضح بشكل الداخلية المراجعة إدارة وصالحيات ومهام أهداف

 ).الشركة إدارة

يـتمكن المراجـع   (مما يدل على انـه  " 0.867"  النسبة الفعلية  بلغت  " 7"في الفقرة رقم  -
الداخلي من الوصول إلى السجالت واألشخاص المناسبين ألداء واجبه دون قيود، مما يساهم 

 ).في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

فير كافـة  يـتم تـو  (مما يدل على انه  "0.853"  بلغت النسبة الفعلية "   6"في الفقرة رقم  -
 ).اإلمكانيات الالزمة للمراجع الداخلي لكي يقوم بعمله بالشكل المطلوب

 إدارة يتـولى (مما يـدل علـى انـه    " 0.827"  بلغت النسبة الفعلية   " 3"في الفقرة رقم  -

 مجلـس  رئـيس  والتشاور مع مباشرة االتصال له ويكون متفرغ، مسئول الداخلية المراجعة

 ).اإلدارة

ال يوجد تعارض بين (مما يدل على انه  "0.773"  بلغت النسبة الفعلية "   5"في الفقرة رقم  -
 ).مصالح المراجع الداخلي ومصلحة الشركة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يوجـد للمراجـع   (مما يدل على انـه   "0.747"  بلغت النسبة الفعلية   " 8"في الفقرة رقم  -
 ).طة التي يقوم بمراجعتهاالداخلي استقالل عن األنش

يؤخـذ بتوصـيات   (مما يدل على انـه   "0.667"  بلغت النسبة الفعلية "   4"في الفقرة رقم  -
 ).المراجع الداخلي في كافة  النواحي المالية واالقتصادية والفنية ذات العالقة

  
) 5.0 من( 4.0كما يتبين بصفة عامة أن قيمة الوسيط لجميع فقرات المحور الخامس يساوي  

وهو اكبر من   0.960يساوي)  موافق بشدة/ موافق( وان قيمة النسبة الفعلية للمستوى الثاني 

مما يدل على قبول  0.05وهي اقل من  Sig. (0.000(كما بلغت القيمة االحتمالية  0.5

أي يؤدي مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي إلي تحسين  الخامسةالفرضية 

  α=05.0ة االستثمارات المالية عند مستوى داللة كفاءة وفاعلي
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  )15(جدول رقم 

  تحليل فقرات المحور الخامس
  )مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي إلي تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةيؤدي (

 

 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
ق مواف

بشدة 
%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

1 

 الداخلية المراجعة يوجد لمدير

 تمكنه التي الكاملة الصالحيات

 .وجه أكمل على القيام بعمله من

30.7 56.0 12.0 1.3 0.0 4.0 0.867 0.000 

2 

 ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار
 ةالمراجع إدارة وصالحيات

 ومفصل واضح بشكل الداخلية

 إدارة مجلس من ومكتوب

 .الشركة

32.0 54.7 10.7 2.7 0.0 4.0 0.867 0.000 

3 

 الداخلية المراجعة إدارة يتولى

 له ويكون متفرغ، مسئول

 والتشاور مع مباشرة االتصال

  .اإلدارة مجلس رئيس

33.3 49.3 16.0 1.3 0.0 4.0 0.827 0.000 

4  

جع الداخلي يؤخذ بتوصيات المرا
في كافة  النواحي المالية 

  .واالقتصادية والفنية ذات العالقة
9.3 57.3 29.3 4.0 0.0 4.0 0.667 0.006 

5 

ال يوجد تعارض بين مصالح 
المراجع الداخلي ومصلحة 

الشركة في تحسين كفاءة وفاعلية 
  .االستثمارات المالية

22.7 54.7 13.3 9.3 0.0 4.0 0.773 0.000 

6  

فير كافة اإلمكانيات يتم تو
الالزمة للمراجع الداخلي لكي 

  .يقوم بعمله بالشكل المطلوب
18.7 66.7 13.3 1.3 0.0 4.0 0.853 0.000 

7  
  يتمكن المراجع الداخلي من 

  
22.7 64.0 4.0 9.3 0.0 4.0 0.867 0.000 
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 الفقرات م
موافق 
بشدة 

%  

موافق 
%  

محايد 
%  

غير 
%موافق

غير 
ق مواف

بشدة 
%  

الوسيط 
  )5من(

النسبة 
  الفعلية

موافق،  (
موافق 
  )بشدة

مستوى 
 الداللة

الوصول إلى السجالت 
واألشخاص المناسبين ألداء 

واجبه دون قيود، مما يساهم في 
تحسين كفاءة وفاعلية 

  .االستثمارات المالية

8  

يوجد للمراجع الداخلي استقالل 
عن األنشطة التي يقوم 

  . بمراجعتها
26.7 48.0 13.3 12.0 0.0 4.0 0.747 0.000 

 0.000 0.960 4.0 0.0 5.2 14.0 56.3 24.5  جميع الفقرات  
 
 
 

   ::  لفرضية السادسةلفرضية السادسةاا 2-6- 5
  
دور المراجعة حول  α=05.0د مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ×

تُعـزى إلـى بعـض الصـفات      الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

وعدد سنوات الخبرة  والشهادات المهنية التخصص العلمي و المؤهل العلمي(الشخصية 

  ).والعمر و الجنس

دور المراجعة الداخلية حول  α=05.0ستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م - أ

  .تُعزى إلى المؤهل العلمي  في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

بـين إجابـات    قالختبـار الفـرو  واالس  -كروسكالالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تُعزى إلـى   اءة وفاعلية االستثمارات الماليةالمبحوثين حول دور المراجعة الداخلية في تحسين كف

القيمـة  (والذي يبـين أن مسـتوى الداللـة    ) 18(العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم  المؤهل
مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      0.05لكل محور اكبر من )  .Sig  االحتمالية
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م وتقويم المراجع الداخلي لنظام مدى مساهمة تقيي" إحصائية تعزى للمؤهل العلمي حول كل من  
مـدى مسـاهمة تقيـيم    ، الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليـة 

العمليات التشغيلية كأحد مجاالت مساهمة المراجعـة الداخليـة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة       
ية التـي تقضـي بهـا معـايير     مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهن، االستثمارات المالية

مدى مساهمة خبرة ومعرفـة المراجـع   ، المراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
مدى مسـاهمة   ،الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  "الستثمارات الماليةاستقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية ا
  

وهي اكبر  من  0.724وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 

حول  α=05.0مما يدل على عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

  العلمي تُعزى إلى المؤهل ةدور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالي

  
  )16(جدول رقم 

دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات حول نتائج  اختبار  كروسكال واالس للفروق 
  العلمي تُعزى إلى المؤهل المالية

  

  المحور

  متوسط الرتب

Chi-
Square   

درجة 
  الحرية

مستوى 
  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  المعنوية

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام 
الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية 

  االستثمارات المالية
31.00  37.02  44.17  2.143 2 0.342 

مدى مساهمة تقييم العمليات التشغيلية كأحد 
مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية في تحسين 

  الماليةكفاءة وفاعلية االستثمارات 
40.00  37.03  42.58  0.982 2 0.612 

  مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التي
  

26.50  39.55  32.04  2.117 2 0.347 
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تقضي بها معايير المراجعة في تحسين كفاءة   
  وفاعلية االستثمارات المالية

مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع الداخلي 
ها في تحسين كفاءة بالصناعة التي ينتمي إلي

  وفاعلية االستثمارات المالية
32.00  37.61  41.00  0.721 2 0.697 

مدى مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع 
الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  المالية
18.50  39.82  32.00  4.333 2 0.115 

 0.724 2 0.646   35.50  38.67  32.50  جميع المحاور

دور المراجعة الداخلية حول  α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد  - ب

  .تُعزى إلى التخصص العلمي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

بـين إجابـات    قالختبـار الفـرو  واالس  -كروسكالالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تُعزى إلـى   مراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةالمبحوثين حول دور ال

القيمـة  (والذي يبين أن مسـتوى الداللـة    )19(والنتائج مبينة في جدول رقم  التخصص العلمي
مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      0.05لكل محور اكبر من )  .Sig  االحتمالية

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجـع الـداخلي   " ول كل من  إحصائية تعزى للتخصص العلمي ح
مدى مساهمة تقيـيم  ، لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

العمليات التشغيلية كأحد مجاالت مساهمة المراجعـة الداخليـة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة       
راجع الداخلي بالقواعد المهنية التـي تقضـي بهـا معـايير     مدى التزام الم، االستثمارات المالية

مدى مساهمة خبرة ومعرفـة المراجـع   ، المراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
مدى مسـاهمة   ،الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  "لي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةاستقاللية وموضوعية المراجع الداخ
 

وهي اكبر  من  0.498وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 

حول  α=05.0مما يدل على عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

تُعزى إلى التخصص  وفاعلية االستثمارات المالية دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة

  العلمي
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  )17(جدول رقم 
نتائج  اختبار  كروسكال واالس للفروق حول دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  المالية تُعزى إلى التخصص العلمي
  

  المحور

  متوسط الرتب

Chi-
Square   

درجة 
  الحرية

مستوى 
  محاسبة  المعنوية

إدارة 
  أعمال

  أخرى

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي 
لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين 

  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

37.45  44.17  31.00  

1.775 2 0.412 

مدى مساهمة تقييم العمليات التشغيلية كأحد 
مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية في 

  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية تحسين

37.69  39.50  40.00  

0.119 2 0.942 

مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية 
التي تقضي بها معايير المراجعة في تحسين 

  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

37.80  38.72  40.00  

0.049 2 0.976 

مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع 
بالصناعة التي ينتمي إليها في  الداخلي

  تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

37.33  40.67  44.00  

0.761 2 0.683 

مدى مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع 
الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية 

  االستثمارات المالية

39.90  29.67  23.00  

4.750 2 0.093 

 0.498 2 1.393   44.50  33.11  38.39  جميع المحاور
  

دور المراجعة الداخلية حول  α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ت

  .تُعزى إلى الشهادات المهنية  في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

ن إجابـات  بـي  قالختبـار الفـرو  واالس  -كروسكالالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تُعزى إلـى   المبحوثين حول دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

القيمـة  (والذي يبين أن مسـتوى الداللـة   ) 20(والنتائج مبينة في جدول رقم الشهادات المهنية 
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لـة  مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات دال    0.05لكل محور اكبر من )  .Sig  االحتمالية
مدى مسـاهمة تقيـيم وتقـويم المراجـع     " إحصائية تعزى إلى الشهادات المهنية حول كل من  

مدى مساهمة ، كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين
ليـة  تقييم العمليات التشغيلية كأحد مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية في تحسـين كفـاءة وفاع  

مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التـي تقضـي بهـا معـايير     ، االستثمارات المالية
مدى مساهمة خبرة ومعرفـة المراجـع   ، المراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

مسـاهمة  مدى  ،الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
  "استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  

وهي اكبر  من  0.885وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 

ول ح α=05.0مما يدل على عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05

لشهادات تُعزى إلى ا دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  المهنية

  )18(جدول رقم 
نتائج  اختبار  كروسكال واالس للفروق حول دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 

  المالية تُعزى إلى الشهادات المهنية
  

  المحور

  لرتبمتوسط ا

Chi-
Square   

درجة 
  الحرية

مستوى 
 CPA ACPA  المعنوية

ال 
  يوجد

  أخرى

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الداخلي 
لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين 

  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
31.00 42.81 36.55 41.33 1.989 3 0.575 

ية كأحد مدى مساهمة تقييم العمليات التشغيل
مجاالت مساهمة المراجعة الداخلية في 

  تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
40.00 33.53 38.55 51.17 2.663 3 0.447 

 0.442 3 2.691 40.00 40.02 31.41 26.50مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية 
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التي تقضي بها معايير المراجعة في تحسين 
  كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع 
الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في 

  تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
32.00 39.13 37.45 44.00 0.688 3 0.876 

مدى مساهمة استقاللية وموضوعية المراجع 
الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية 

  ةاالستثمارات المالي
32.00 36.31 38.27 44.00 0.602 3 0.896 

 0.885 3 0.651 44.50 37.94 37.34 32.50  جميع المحاور

  

  

دور المراجعة الداخلية حول  α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ث

  .ة تُعزى إلى سنوات الخبر في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

بـين إجابـات    قالختبـار الفـرو  واالس  -كروسكالالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
تُعزى إلـى   المبحوثين حول دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

القيمـة  (والـذي يبـين أن مسـتوى الداللـة     ) 21(مبينة في جدول رقم  والنتائجسنوات الخبرة 
مما يدل على عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      0.05لكل محور اكبر من )  .Sig  حتماليةاال

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع الـداخلي  " حول كل من   سنوات الخبرةإحصائية تعزى إلى 
مدى مساهمة تقيـيم  ، لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

التشغيلية كأحد مجاالت مساهمة المراجعـة الداخليـة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة       العمليات 
مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التـي تقضـي بهـا معـايير     ، االستثمارات المالية

مدى مساهمة خبرة ومعرفـة المراجـع   ، المراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
مدى مسـاهمة   ،التي ينتمي إليها في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية الداخلي بالصناعة

  "استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية
 

هي اكبر  من و 0.506ي وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساو

حول  α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   مما يدل على عدم وجود 0.05

  سنوات الخبرةتُعزى إلى  دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية



  
 

102 
  

  
  )19(جدول رقم 

االستثمارات  دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعليةحول نتائج  اختبار  كروسكال واالس للفروق 
  سنوات الخبرةتُعزى إلى  المالية

  

  المحور

  متوسط الرتب

Chi-
Square   

درجة 
  الحرية

مستوى 
اقل من   المعنوية

  سنوات 5
5-10 

  سنوات

أكثر من 
10 

  سنوات

مدى مساهمة تقييم وتقويم المراجع 
الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يؤدي 

إلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 
  المالية

31.00 36.25 39.21 1.458 2 0.482 

مدى مساهمة تقييم العمليات التشغيلية 
كأحد مجاالت مساهمة المراجعة 

الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية 
  االستثمارات المالية

44.00 33.11 38.59 1.766 2 0.413 

مدى التزام المراجع الداخلي بالقواعد 
المهنية التي تقضي بها معايير 

لمراجعة في تحسين كفاءة وفاعلية ا
  االستثمارات المالية

51.08 30.25 38.55 4.767 2 0.092 

مدى مساهمة خبرة ومعرفة المراجع 
الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها في 

تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات 
  المالية

38.00 29.86 40.07 4.433 2 0.109 

مدى مساهمة استقاللية وموضوعية 
لمراجع الداخلي في تحسين كفاءة ا

  وفاعلية االستثمارات المالية
50.00 37.57 36.80 2.939 2 0.230 

 0.506 2 1.363 37.94 35.46 44.50  جميع المحاور
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  الفصل السادس
  ) النتائج والتوصيات(         
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  :المقدمة 1- 6

يعتنيا خلصت إليه الدراسة الميدانية ومـا تـم   هذا الفصل بتلخيص نتائج البحث في ضوء م
والتي تناولت دور المراجعة الداخلية فـي عـدة   النظرية والدراسات السابقة عرضه في الدراسة 

مجاالت، وكذلك دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة االستثمارات الماليـة فـي الشـركات    
يات تساعد إدارة الشـركات فـي   المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، وصوالً إلى توص

  .زيادة فاعلية دور المراجعة الداخلية وتحسين أدائها ضمن هذه الشركات
  
     :النتائج 2- 6

  :تم التوصل إلى النتائج التالية  ةية والعملية للدراسرمن خالل التحليالت النظ         
علية االسـتثمارات  أن هنالك دوراً ملموساَ لوظيفة المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفا §

  .الية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةالم
يقوم المراجع الداخلي بدور جيد في تقييم وتقويم نظام الرقابة الداخلية وهذا يـؤثر إيجابـاً    §

 .مة الفلسطينيةاعلى تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية في الشركات المساهمة الع

والبرامج ومتابعتها في مجاالت اإلنتاج والتوزيع داخل المنشأة، يـؤدي    إن وضع الخطط §
بالمراجع الداخلي إلى الوقوف على المعوقات واألسباب التي أدت إليها واقتـراح طـرق   

 .التصحيح المناسبة للمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

لية في تحسين كفاءة وفاعليـة االسـتثمارات   يؤثر الميثاق األخالقي لمهنة المراجعة الداخ §
المالية، مما يشير إلى أهمية دراسة وتطوير المعايير واألسس التي يقوم عليها هذا الميثاق 

 .بصورة مستمرة لتحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

يـة  المراجعة الداخلية يساهم بشكل رئيسي في تحسين كفاءة وفاعل معايير رإن متابعة تطو §
مثـل  في الشـركات المسـاهمة العامـة،     االستثمارات المالية إلنجاز العديد من األهداف

 ومدراءالمساعدة في تحسين التواصل بين أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركات 
للوصول إلى استثمارات ماليـة ذات   ،المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين للشركات

 .كفاءة وفاعلية 

المعرفة والخبـرة    من خالللدى المراجع الداخلي،  ألهداف الشركة يكافالفهم التوفر ن أ §
قدرة والكفاءة على فهم طبيعـة عمـل الشـركة    ليها، وامتالكه للفي الصناعة التي ينتمي إ

 .وتحديد مناطق الخطورة المحتملة، يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية



  
 

105 
  

  

المخاطر مـن خـالل قيامـه بفحـص      بإدارة مراجع الداخلي فيما يتعلقهناك دور مهم لل §
والتي من الممكن أن تؤثر على االسـتثمارات   ،ومراقبة المخاطر الداخلية والخارجية فيها

 .المالية للشركة 

المراجع الـداخلي ببـذل    بقياميوجد ارتباط قوي بين القيام بأداء عملية المراجعة الداخلية  §
وتحسـين كفـاءة    ،مع توافر الخبرة والتأهيل الفني لدى المراجع الـداخلي  العناية المهنية

 .وفاعلية االستثمارات المالية للشركات

يوجد عالقة إيجابية بين الحفاظ على استقاللية إدارات المراجعة الداخلية وتدعيم أركانهـا   §
ـ    ،ومتطلباتها ي كافـة  ووجود الصالحيات الكاملة للمراجع الداخلي واألخـذ بتوصـياته ف

المجاالت مع العمل على توفير جميع اإلمكانيات الالزمة لعمل المراجع الداخلي بالشـكل  
 .  المطلوب

 
  ::التوصياتالتوصيات  33--66

من خالل التحليل والنتائج السابقة، فإن الباحث يوصي بما يلي: 

 ة من خالل وضـع خطـط  الداخلي ةالمراجع بوظيفةالعمل على زيادة االهتمام ضرورة  §
في تحديد أولويات أنشطة المراجعة   المتوقعة درجة المخاطرتعتمد على داخلية مراجعة 

 . الداخلية باالتساق مع أهداف الشركة

ضرورة أن تقوم الشركات بتوفير توثيق لعناصر وإجراءات نظـام الرقابـة الداخليـة     §
 .قوم على أساسه المراجع الداخلي بتقييم هذا النظاميالمطبق فيها 

أن تقوم الشركات التي تستثمر في األوراق المالية بإنشاء أقسام متخصصة فـي   ضرورة §
 .إدارة المخاطر وإدارة  االستثمارات

، والقيـام بتحليلهـا وإظهـار    ةضرورة قيام المراجع الداخلي بدراسة العمليات التشغيلي §
يـة  األسباب التي أدت إليها، واقتراح طرق التصحيح المناسبة، لتحسـين كفـاءة وفاعل  

 .االستثمارات المالية

العمل على مواكبة التطورات الحديثة في بيئة األعمال واالعتراف بالتطورات الحديثـة   §
 .في المراجعة الداخلية واالستثمارات المالية

مـن   توفير كافة اإلمكانيات الالزمةو ضرورة التدريب المستمر ووضع البرامج الالزمة §
يل المراجعين الداخلين للقيام بـأدوارهم بالشـكل   قبل الجمعيات المهنية المتخصصة لتأه

 .المطلوب
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المراجعة الداخلية لكي تتمكن مـن القيـام    ةالعمل على تدعيم أركان ومقومات استقاللي §
 .بأداء مهامها على أكمل وجه لضمان تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

ليات واالستراتيجيات  المتبعـة  حث الشركات على إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات واآل §
 .في مثل هذا الموضوع

  
  
  ::مقترحات لدراسات مستقبليةمقترحات لدراسات مستقبلية  44--66
في تحسين كفاءة االستثمارات المالية في الشـركات   الداخلية ةالمراجعدور استناداً إلى أهمية     

الفلسطينية، فإن هناك ضرورة إلجراء المزيد من الدراسات واألبحاث لجوانب المراجعة الداخلية 
    ::المالية، وفي هذا المجال يقترح الباحث الموضوعات التالية لك االستثماراتوكذ

 تطوير أداء المراجع الداخليبما ينسجم مع دراسة مدى تطبيق معايير المراجعة الداخلية  •
 .في الشركات الفلسطينية

عوامل مؤدية إلى زيادة نمو قطـاع االسـتمارات الماليـة فـي     مدى وجود  ما دراسة •
  .فلسطين

  .المؤشرات المالية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية •
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  عالمراج
  المراجع العربيةالمراجع العربية  ::أوالًأوالً

  الكتبالكتب  ..11
إصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال المراجعـة والتأكيـد   "االتحاد الدولي للمحاسبين،  §

 .2005، غزة، فلسطين، "وقواعد أخالقيات المهنة

مكتبة عين  ،"الداخلية أسلوب تحقيق الرقابة الوقائية وتنمية الكفاية المراقبة "الجزار، محمد،  §
 .1987شمس، القاهرة، مصر، 

، مكتبـة جامعـة   "مبادئ وأساسـيات االسـتثمار  "الحناوي، محمد و مصطفى، نهال فريد،   §
  .2006فلسطين، ، األقصى، غزة

الرقابـة  " ،لصبان، محمد سمير وجمعة، إسماعيل إبـراهيم و السـوافيري، فتحـي رزق   ا  §§
، الـدار الجامعيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع،      "تطبيقـي  يوالمراجعة الداخلية مدخل نظر

  .1996اإلسكندرية، مصر، 
، الدار الجامعية للطباعة والنشـر  "مدخل فلسفي تطبيقي –المراجعة "   الصحن، عبد الفتاح، §

  . 1986، اإلسكندرية، ةوالتوزيع، اإلبراهيمي
المجمع العربي للمحاسـبين،   ،"مفاهيم التدقيق المتقدمة"ين القانونين، المجمع العربي للمحاسب §

 .2001األردن،  ،عمان

مشـروع معـايير المراجعـة الداخليـة     ) " SOCPA(الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين  §
 .2004، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، "السعودية وقواعد السلوك المهني

مكتبة جامعـة غـزة للبنـات، غـزة،      ،"أسس االستثمارات"، 4444جامعة القدس المفتوحة  §
  .2007فلسطين، 

دور المراجع الداخلي والمراجع الخـارجي فـي قيـاس الكفـاءة     "يوسف محمود،  جربوع، §
، بحوث ودراسات لتطوير مهنـة  "والفاعلية وتقييم األداء في المشروعات الصناعية في فلسطين

 .2005المعاصرة، مكتبة الطالب الجامعي، مراجعة الحسابات لمواجهة المشكالت 

  .2003، مكتبة جامعة غزة للبنات، غزة، فلسطين، "مبادئ االستثمار"صيام، أحمد زكريا،  §
،مكتبـة  " االستثمار فـي البورصـة  "على إبراهيم،  عبد الجواد، محمد عوض و الشديفات، §

  .2006، جامعة األقصى، غزة، فلسطين
دار  ،عمان، الطبعة األولى، "من الناحية النظرية  يق الحساباتعلم تدق"عبد اهللا، خالد أمين،  §

 .2000 ،وائل للنشر
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مكتبة جامعـة غـزة    ،"ضمانات االستثمار في الدول العربية" عبد اهللا، عبد الكريم عبد اهللا،  §
 .2008للبنات، غزة، فلسطين، 

تبة جامعة غـزة  ، مك"محاسبة االستثمار والتمويل في البنوك التجارية"عطية، أحمد صالح،  §
  2001للبنات، غزة، فلسطين، 

 .2006فلسطين، ،  غزة ، مكتبة جامعة األقصى،" إدارة االستثمارات"مطر، محمد،  §

  
  الرسائل العلميةالرسائل العلمية  ..  22
وتقييم إستراتيجية التخصص المهني للمراجع الخـارجي  تحليل "الحداد، سامح عبد الرازق،  §

، رسالة ماجستير،  الجامعـة اإلسـالمية،   "اجعةوأثره على جودة األداء المهني في خدمات المر
  .2008غزة، فلسطين، 

 ،"وارتباطها باقتصاد المعرفة المالية لألسواقالكفاءة االقتصادية " بن محمد، عبد اهللا زين،الر §
، اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصـادية  -حث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامسب

  .2005 المملكة األردنية الهاشمية، ،نعما ،جامعة الزيتونة
تطوير وتحديث وظائف وأهداف المراجعة الداخلية لتحقيـق  "محمد صالح حميد،  الصاطي، §

، رسالة ماجستير، جامعة الملك "الجودة الشاملة دراسة ميدانية على الشركات الصناعية السعودية
  .1997عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 

معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآلليـات المقترحـة   "ر محمد فتحي، العفيفي، عبي §
 .2007، رسالة ماجستير،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، "لزيادة فاعليتها

ين األداء في منشـآت  دور المراجعة الداخلية في مراقبة وتحس" ماجد عبد الفتاح،  العويسي، §
  .2002، ركز الوطني للمعلومات، اليمنالم،  رسالة ماجستير، "القطاع الخاص

"  دور وظيفة التدقيق الداخلي فـي ضـبط األداء المـالي واإلداري   " المدلل، يوسف سعيد،  §
  .2007رسالة ماجستير،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، 

أثر تطبيق الجودة الشاملة على تطوير وظائف ومهـام المراجعـة   "حجازي، منتصر أحمد،  §
  .2007سالة ماجستير،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ، ر"الداخلية
رسـالة   ،"سوق األوراق المالية اإلسالمية بين النظريـة والتطبيـق  "نبيل خليل طه، ، سمور §
 .2007،اجستير،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينم

، رسـالة  "دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمـة المؤسسـات  "عبد الصمد، عمر على،  §
  .2008اجستير، جامعة المدية، الجزائر، م
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دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم "منصور حامد، محمود، §
 .2003، كلية التجارة، جامعة القاهرة، "لمالية

، رسالة "دو إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة"نسمان، إبراهيم إسحق،  §
  .2009،ة اإلسالمية، غزة، فلسطينماجستير،  الجامع

دور هيئة تشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي "نصر، لؤي فتحي محمد،  §
 .2008 ،رسالة ماجستير،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين ،"في فلسطين

ـ -والدور االستشاري للمراجع الـداخلي  ةالمراجعة التشغيلي" يوسف، أبو بكر محمد،  § ة دراس
، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العـدد األول، المجلـد   "نظرية تطبيقية

 .2002الرابع والعشرون، 

  
  المجالت والدورياتالمجالت والدوريات  ..33
االتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية وأهميتهـا فـي تحديـد االتجاهـات     "الغباري، أيمن،  §

مين، كلية التجارة، جامعة القـاهرة، العـدد السـادس    ، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأ"المستقبلية
  .2000والخمسون،

فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين "جربوع، يوسف محمود،  §
مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الثاني عشـر، العـدد الثـاني،    " وطرق معالجة تضييق الفجوة

2004.  
قدرة المراجع الخارجي من خـالل التحليـل المـالي علـى     مدى "جربوع، يوسف محمود،  §

سلسـلة  (، مجلـة الجامعـة اإلسـالمية    " اكتشاف األخطاء غير العادية والتنبؤ بفشل المشروع
 .2005المجلد الثالث عشر، العدد األول، ) الدراسات اإلنسانية

طـار  نموذج مقترح لتفعيل قواعد حوكمـة الشـركات فـي إ   "عشماوي، محمد عبد الفتاح،  §
، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي األول حول التدقيق الـداخلي  "المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

  . 2005في إطار حوكمة الشركات، جمهورية مصر العربية،

جودة  تحسين في الداخلية المراجعة وظيفة لجودة المحددة العوامل"عيسى، سمير كامل محمد،  §
، العـدد  مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة اإلسـكندرية بحث منشور،  ،"حوكمة الشركات

  .2008، يناير 45مجلد  1رقم 
نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخليـة فـي مواجهـة    "لبيب، خالد،  §

، مجلة كلية التجارة للبحوث العلميـة، كليـة التجـارة،    "ظاهرة الفساد المالي في قطاع األعمال
 .2003اإلسكندرية، العدد األول، المجلد األربعون، جامعة 
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، مجلـة  "دور المراجعة الداخلية في دعم فاعلية حوكمـة الشـركات  "محمد، أمال إبراهيم،  §
 . 2005الدراسات والبحوث التجارية، العدد الثاني، جامعة بنها، 

  
  المؤتمرات والندواتالمؤتمرات والندوات..44
ورقة عمل مقدمة لدورة تدريبية  "وسطةاالئتمان للمشروعات الصغيرة والمت"مقابله، إيهاب،  §

  .2006لمنظمة العمل العربية، عمان، األردن، 
اإلطار التنظيمـي والرؤيـة المسـتقبلية لقطـاع األوراق الماليـة فـي       "عالونة، عاطف،  §

فلسـطين،  ، ،بحث مقدم إلى الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني، رام اهللا"فلسطين
2008. 

، جريدة الوطن االقتصـادي، عمـان،   "موجودات الضمان االجتماعي األردني"عقل، مفلح،  §
  .2006األردن، 

بحـث  " تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات"ميخائيل، أشرف حنا،  §
مقدم إلى المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشـركات، جمهوريـة   

  .2005مصر العربية، 
  

  المراجع األجنبية: ثانياً
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  ثالثاًثالثاً: : مواقع اليكترونيةمواقع اليكترونية 
  

http://infotechaccountants.com.1  
2. http://mrzarzour.maktoobblog.com 
.http://acc4arab.com3 
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  المالحق
  
  
  
  االستبانة: لملحق األولا

  أسماء المحكمين :الملحق الثاني
  أسماء الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية: الملحق الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
  
  
  
  االستبانة: الملحق األول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  مـن الرحيـبسم اهللا الرحم
    
    غزةغزة  ––الجامعة اإلسالميةالجامعة اإلسالمية

  

    ااــعمادة الدراسات العليعمادة الدراسات العلي
    ارةارةــــــججــة التة التــليليــكك

    قسم المحاسبة والتمويلقسم المحاسبة والتمويل
  
  

  
لبیان دور المراجعة الداخلیة في تحسین كفاءة وفاعلیة االستثمارات  ةاستبان

 المالیة دراسة تطبیقیة على الشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق
  المالیة

  
  

  ...خت الكريمة األخ الكريم، األ
  ..... وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته            

  
دور المراجعة الداخليـة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة      إلي التعرف على  ةاالستبان ههدف هذت

 ،دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية –االستثمارات المالية 
إن كافـة  كمـا  ، لنيل درجة الماجستير فـي المحاسـبة والتمويـل   ميلي وذلك كبحث أكاديمي تك

 المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمـي 
  . فقط

دور المراجعة الداخلية فـي  ويساعد في بيان  ،إن تعاونكم معنا يعزز البحث العلمي في فلسطين
 ، مارات في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة  تحسين كفاءة وفاعلية االستث

 لذلك أرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة على أسئلة االستبيان بدقة مع العلم بـأن صـحة نتـائج   
  .تعتمد بدرجة كبيرة على صحة إجابتكالدراسة 

  

  
  حسام سعيد أبو وطفه/ الباحث 

         0599603296 
hswatfa@hotmail.com 

mailto:hswatfa@hotmail.com


  

  في المربع المناسب لإلجابة ) x(الرجاء وضع عالمة 
  
  :أوالً األسئلة العامة

 
  

                                                                                                                             بكالوريوس                                 دبلوم                     المؤهل العلمي                .1
  دكتوراه                         ماجستير                                              

  
  

                                                                     علوم مالية و مصرفية           محاسبة                     العلمي           تخصصال .2
  ......حددها أخرى               إدارة أعمال                                      

  
  

  CPA                                           ACPA      الشهادات المهنية .3
  ....أخرى حددها                          ال يوجد                               

  
  

              سنوات 10إلي  5من       سنوات                5أقل من              سنوات الخبرة .4
  سنوات 10أكثر من             

  
  

   40إلى أقل من  25من                       25أقل من        العمر                      .5

  فأكثر            40من                                
  
   

    ذكر                            أنثى     الجنس                             .6
  
  
  
  
  
  
  



  

  

تقييم وتقويم المراجع الداخلي لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى مدى مساهمة : لفرضية األولى
   .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  

  سئلةاأل  
  موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.   
لشـركة  الداخليـة لـدى ا   للرقابةجد نظام محكم يو

  . يساهم في تحسين كفاءة االستثمارات المالية
         

2.   
فـي   اإلدارات التنفيذيـة يتعاون مجلس اإلدارة مع 
  .وضع نظام الرقابة الداخلية

          

اخلية إدارة المراجعـة  يتولى تنفيذ نظام الرقابة الد   .3
  .في الشركات الداخلية

          

الداخلية إجراءات للتأكد من  الرقابةيوجد في نظام    .4
  .بمراجعة االستثمارات الماليةالقيام 

          

5.   
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمناقشة نظام الرقابـة  
الداخلية مع المدقق الخارجي لمعرفة مـدى دقتـه   

  .ومناسبته

          

6.   

ص اإلجراءات من قبل المراجـع الـداخلي   يتم فح
للتأكد من مطابقتها للسياسـات والخطـط والـنظم    

فـي تحسـين   والقوانين واللوائح ومدى مساهمتها 
  . كفاءة االستثمارات المالية

          

  

كأحد مجـاالت مسـاهمة المراجعـة     ةتقييم العمليات التشغيليمدى مساهمة : الفرضية الثانية 
  .اءة وفاعلية االستثمارات الماليةتحسين كففي الداخلية 

 

  األسئلة  
  موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.   

يتم الرقابة الفعالة على مـدخالت العمـل بكافـة    
مراحله و الوقوف على المعوقات فـي العمليـات   

، مما يساهم في تحسين كفـاءة وفاعليـة   ةالتشغيلي
  .االستثمارات المالية

          

2.   
قابة الفعالة علـى اسـتخدام القـوى العاملـة     يتم الر

، ممـا  ةوالكشف عن المعوقات في العمليات التشغيلي
  .يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

          



  
 

  

 

3.   

تقوم اإلدارة بوضع خطط للحوافز فـي مجـاالت   
اإلنتاج والتوزيع والتقليل من وجود معوقـات فـي   

في تحسـين كفـاءة    ، مما يساهمةالعمليات التشغيلي
  .وفاعلية االستثمارات المالية

          

4.   
يتم عمل تخطيط وجدولة لإلنتاج و الوقوف علـى  

مما يسـاهم فـي   ، ةالمعوقات في العمليات التشغيلي
  .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

          

5.   

طرق الرقابة على جودة المنتجـات، يـؤدي إلـى    
ات التشغيلية ممـا  الوقوف على المعوقات في العملي

يساهم في تحسين كفـاءة وفاعليـة االسـتثمارات    
  . المالية

          

6.   

الرقابة عند وجود مشكالت في اسـتخدام المـواد   
األولية في عمليات التصنيع داخل المنشأة، يـؤدي  
بالمراجع الداخلي إلى الوقـوف علـى المعوقـات    
واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق التصـحيح  

للمساهمة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة     المناسبة 
  .االستثمارات المالية

          

7.   

إن وضع الخطط  والبرامج ومتابعتها في مجاالت 
اإلنتاج والتوزيع داخل المنشأة، يـؤدي بـالمراجع   
الداخلي إلى الوقوف على المعوقات واألسباب التي 
أدت إليها واقتـراح طـرق التصـحيح المناسـبة     

وفاعلية االسـتثمارات   للمساهمة في تحسين كفاءة
  .المالية

          

8.   

وجود أدوات للرقابة على جودة المنتجـات داخـل   
المنشأة، يؤدي إلـى الوقـوف علـى المعوقـات     
واألسباب التي أدت إليها واقتراح طرق التصـحيح  
المناسبة للمساهمة فـي تحسـين كفـاءة وفاعليـة     

  .االستثمارات المالية

          

  



  
 

  

ام المراجع الداخلي بالقواعد المهنية التـي تقضـي بهـا معـايير     التزمدى : لفرضية الثالثةا
  .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات الماليةفي  المراجعة

 

  األسئلة  
  موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.  
يمتلك المراجع الداخلي معرفـة كافيـة بالمعـايير    

ستثمارات حسين كفاءة وفاعلية االالمهنية الواجبة لت
  .المالية

          

2.  
يتلقى المراجع الداخلي تدريب وتعليم مستمر علـى  

حسـين كفـاءة   تالمعايير المهنية الواجبة وكيفيـة  
  .وفاعلية االستثمارات المالية

          

3.  
يتوافر التأهيل الفني والخلفية العلمية المناسبة لـدى  

ــداخلي لت ــع ال ــة المراج ــاءة وفاعلي ــين كف حس
  . ماليةاالستثمارات ال

          

4.  
يقوم المراجع الداخلي باسـتمرار بزيـادة كفـاءة    

حسـين  ت وفعالية وجودة خدماته والتي تمكنه مـن 
  .كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

          

5.  
يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة 
عند قيامه بإجراءات التحليل الالزمـة فـي إطـار    

  .لية االستثمارات الماليةتحسين كفاءة وفاع

          

6.  

يأخذ المراجع الـداخلي فـي اعتبـاره المخـاطر     
والتي  الشركةالجوهرية التي قد تؤثر على أهداف 

يمكن اكتشافها من خالل إجراءات التأكد وحدها  ال
  .حتى لو استخدمت العناية المهنية الالزمة

          

7.  

مـن المـراجعين   يتم توفير فريق عمل متخصص 
ممن يتوافر فـيهم المهـارة والمعرفـة    خليين الدا

والتخصص التي  تمكنهم من أداء أعمالهم بصورة 
  .صحيحة ومرضية

          

8.  
يوجد دليل مكتوب للسياسات واإلجراءات المتبعـة  

 المـوظفين في إدارة المراجعة الداخلية كدليل لعمل 
  .في القسم

          



  

 فيراجع الداخلي بالصناعة التي ينتمي إليها خبرة ومعرفة الممدى مساهمة : الفرضية الرابعة
   .تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

  

  األسئلة  
  موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.   
تتوفر لدى المراجع الداخلي المعرفة والخبرة  فـي  
الصناعة التي ينتمي إليها، مما يساهم في تحسـين  

  . ارات الماليةكفاءة وفاعلية االستثم

          

2.   
تتوفر المؤهالت العلمية لدى المراجع الداخلي، مما 
يساهم في تحسين كفـاءة وفاعليـة االسـتثمارات    

 . المالية

          

3.   
يمتلك المراجع الداخلي القدرة والكفاءة علـى فهـم   
طبيعة عمل الشركة، مما يساهم في تحسين كفـاءة  

  . وفاعلية االستثمارات المالية

          

4.   
وفر لدى المراجع الداخلي فهم لهيكليـة الشـركة   يت

وطبيعة تمويلها، مما يساهم فـي تحسـين كفـاءة    
  . وفاعلية االستثمارات المالية

          

5.   
يتوفر لدى المراجـع الـداخلي فهـم للخطـوات     
اإلجرائية وإستراتيجية العمل بالشركة، مما يسـاهم  

  .في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

          

6.   
يتوفر لدى المراجع الداخلي فهـم كـاف ألهـداف    
الشركة، مما يساهم في تحسـين كفـاءة وفاعليـة    

  .االستثمارات المالية

          

7.   

يتوفر لدى المراجع الداخلي فهم لطبيعـة  عمـل   
الشركة وتحديد مناطق الخطورة المحتملـة، ممـا   

 تيساهم في تحسين كفـاءة وفاعليـة االسـتثمارا   
  .المالية

          

  
  
  
  



  

تحسـين كفـاءة   في ستقاللية وموضوعية المراجع الداخلي مدى مساهمة ا :الفرضية الخامسة
   .ةوفاعلية االستثمارات المالي

  

  األسئلة  
  موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.  
 الكاملـة  الصـالحيات  الداخلية المراجعة يوجد لمدير

 .وجه أكمل على القيام بعمله من تمكنه التي
          

2.  
 إدارة وصـالحيات  ومهام أهداف وتحديد يتم إصدار
 من ومكتوب ومفصل واضح بشكل الداخلية المراجعة

 .الشركة إدارة مجلس

          

3.  
 ويكون متفرغ، مسئول الداخلية المراجعة إدارة يتولى

 مجلـس  رئـيس  والتشاور مـع  مباشرة االتصال له
  .اإلدارة

          

4.  
لداخلي في كافة  النـواحي  يؤخذ بتوصيات المراجع ا

  .والفنية ذات العالقة االقتصاديةالمالية و
          

5.  
الـداخلي  ال يوجد تعارض بـين مصـالح المراجـع    

تحسـين كفـاءة وفاعليـة    فـي   شـركة ومصلحة ال
  .االستثمارات المالية

          

يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمراجع الـداخلي    .6
  .طلوبلكي يقوم بعمله بالشكل الم

          

7.  
يتمكن المراجع الداخلي من الوصول إلـى السـجالت   

ممـا   ،واألشخاص المناسبين ألداء واجبه دون قيـود 
  .يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية

          

يوجد للمراجع الداخلي استقالل عن األنشطة التي يقوم   .8
  . بمراجعتها

          

  
 
  

  
  



  

  
  

  الملحق الثاني
  أسماء السادة المحكمين كشف

  
  

  المسمى الوظيفي  االسم  الرقم
  الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة  –أستاذ المحاسبة   حمدي شحدة زعرب.د  1
  الجامعة اإلسالمية  –مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية وأستاذ المحاسبة   على عبد اهللا شاهين. د  2
  الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة –سبة أستاذ المحا  ماهر موسى درغام.د  3
  الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة -أستاذ اإلحصاء   نافذ محمد بركات.د  4
  الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة  –أستاذ المراجعة   د يوسف محمود جربوع  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الملحق الثالث
  ةأسماء الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالي

  
عدد   المقر الرئيسي  سنة التأسيس  اسم الشركة  الرقم

  الفروع
  فاكس  هاتف 

  092325036  092324161  ال يوجد  نابلس   VOIC 1953)(شركة مصانع الزيوت النباتية   1
  022972020  022974444  4  رام اهللا  WASSEL( 2005(الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات   2
  022974978  022974992  2  رام اهللا  UCI( 2005(ر اإلتحاد لإلعمار واالستثما  3
  022425734  022978550  8  البيرة  TRUST(  1995(شركة ترست العالمية للتأمين  4
  022979955  022979555  10  رام اهللا  QUDS( 1995(بنك القدس للتنمية واالستثمار   5
  022986506  022986505  4  رام اهللا  PRICO (  1994(شركة فلسطين لالستثمار العقاري   6
  022428582  022428581  5  البيرة  PLAZA(  1999(الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسويق  7
  092384354  092386180  1  نابلس  PIIC( 1995(شركة فلسطين لالستثمار الصناعي  8
  022954027  022954028  1  رام اهللا   PID(  1993(الشركة الفلسطينية لالستثمار واإلنماء  9

  022407887  022407880  10  البيرة  PIBC (  1994(بنك االستثمار الفلسطيني   10
  082888607  082888600  2  غزة  PEC( 1999(الشركة الفلسطينية للكهرباء   11
  022979977  022979999  5  رام اهللا  PCB( 1992(البنك التجاري الفلسطيني   12
  092376227  092376225  1  نابلس  PALTEL( 1995(شركة االتصاالت الفلسطينية   13
0096264647  3  عمان  PADICO( 1993(شركة فلسطين للتنمية واالستثمار   14

837  
00962646304

51  
  092341506  092341501  ال يوجد  نابلس  NSC( 1995(شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي   15
  022407460  022983800  11  رام اهللا  NIC( 1992(شركة التأمين الوطنية   16
  092311294  092311290  1  نابلس  NCI(  1993(الشركة الوطنية لصناعة الكرتون   17
  022958089  022958090  8  رام اهللا  MIC( 1992(شركة المشرق للتأمين   18
  092398715  092398716  1  نابلس  LADAEN( 1998(شركة فلسطين لصناعة اللدائن   19
  022965217  022965215  1  رام اهللا  JRET( 1996(شركة القدس لالستثمارات العقارية   20
  022403246  022406550  4  البيرة  JPH( 1969(شركة القدس للمستحضرات الطبية   21
  022799770  022799777  4  العيزرية  JCC( 1964(شركة سجائر القدس   22
  022954745  022956330  11  رام اهللا  ISBK( 1995(البنك اإلسالمي الفلسطيني   23
  022956950  022986194  1  رام اهللا  HOTEL( 1999(بارك للفنادق واالستجمام  شركة جراند  24
  022818014  022818013  1  بيرزيت   GMC( 1995(شركة مطاحن القمح الذهبي   25
  022967205  022987572  3  رام اهللا  BPC( 1973(شركة بيرزيت لألدوية   26
  022964703  022965010  29  رام اهللا  BOP( 1960(بنك فلسطين   27
  092683180  092683177  1  كفر صور   1997  ( AZIZA)شركة دواجن فلسطين  28
  092384034  092384030  1  نابلس  ARE( 1986(شركة المؤسسة العقارية العربية   29



  

  022799020  022799021  1  العيزرية  ARAB( 1994(شركة المستثمرون العرب   30
  092311302  092311301  1  نابلس  APC( 1990(الشركة العربية لصناعة الدهانات   31
  022978880  022978710  3  رام اهللا  AMB( 2005(بنك الرفاه لتمويل المشاريع   32
  082824015  082824035  15  غزة  AIG( 1994(شركة المجموعة األهلية للتأمين   33
  092341033  092341040  7  نابلس  AIE( 1975(شركة المؤسسة العربية للتأمين   34
  022407065  022407060  7  رام اهللا  AIB( 1995(لبنك اإلسالمي العربي ا  35
  022965242  022965240  1  رام اهللا  AHC( 1996(شركة المؤسسة العربية للفنادق   36
  092311390  092311614  1  نابلس  ACPC( 1987(الشركة العربية لمنتوجات الباطون   37
  092332420  092337334  1  نابلس  IID)( 2007شركة االئتمان لالستثمار والتنمية   38

  
  

 
  


