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 الملخص
 

 المرت�طة بجودة التدقیق الداخلي في الشركات العوامل التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى
، وٕادارة األر�احكل عامل من هذه العوامل  ��ان نوع العالقة بینالمدرجة في بورصة فلسطین، و 

�ات تدفع بتوص، ومن ثم الخروج هو األكثر تأثیرًا في الحد من إدارة األر�احوامل أي هذه العوتحدید 
التدقیق الداخلي �ما �ضمن أكبر قدر من الحد من ممارسات إدارة األر�اح في  جودة�اتجاه تعز�ز 

د تم استخدام خمسة عوامل لجودة التدقیق الداخلي (المتغیر ، وقصة فلسطینر الشركات المدرجة في بو 
التدقیق  طاق عملون الموضوع�ةو االستقالل�ة و  التدر�بو  المؤهالت العلم�ة والعمل�ةالمستقل) وهي 

، في حین تم استخدام نس�ة میلر لق�اس مدى ممارسة إدارة األر�اح الداخلي قحجم قسم التدقیو  الداخلي
 (المتغیر التا�ع).

 

ولتحقیق أهداف الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي واعُتمد على أسلوب الحصر 

) شركة، واعتمدت الدراسة على است�انة 49الشامل؛ نظرًا لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة والمكون من (

ق الداخلي ) است�انة على مدراء دوائر ورؤساء أقسام التدقی49صممت لخدمة أهدافها، وتم توز�ع (

) است�انة نظرًا ألن كثیرًا من 30في جم�ع الشركات المدرجة في بورصة فلسطین وتم استرداد (

الشركات رفضت تعبئة االست�انة متعللة �حساس�ة الموضوع، قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من 

 النتائج أهمها: 

 جم�ع الشركات المدرجة في بورصة فلسطین تمارس إدارة األر�اح. .1

 ع وظ�فة التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین �الجودة.تتمت .2

 ال یوجد عالقة بین جودة التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات محل الدراسة. .3

حید إدارة األر�اح، وهو المتغیر الو  یوجد عالقة عكس�ة بین حجم قسم التدقیق الداخلي و�ین .4

 من إدارة األر�اح.الذي یؤثر في الحد 

وقد أوصت الدراسة �ضرورة االستمرار في دعم وظ�فة التدقیق الداخلي ورفدها �الكادر ال�شري 

ممارسات إدارة األر�اح لما لها من آثار استخدام المؤهل علم�ًا عمل�ًا، وضرورة ترشید الشركات من 

ات تكثیف ال�حث ودراسة أدو العمل على خطیرة على التنم�ة االقتصاد�ة، وأوصت الدراسة أ�ضًا �

 .وعوامل أخرى غیر التدقیق الداخلي من داخل الشركة تساعد في الحد من ممارسات إدارة األر�اح

 

 ب
 



Abstract 
 

This study aimed to identify the factors associated with internal audit 
quality in companies listed on the Stock Exchange of Palestine, and the 
statement of the type of relationship between all of these factors and between 
earnings management, and to determine which of these factors is most 
influential in the reduction of earnings management, and then come up with 
recommendations push enhance the quality of internal audit to ensure 
maximum reduction of earnings management practices in companies listed 
on the Palestine Stock Exchange, the study has been using five factors for 
the quality of internal audit (the independent variable) are: scientific and 
practical qualifications, training, independence and objectivity, scope of 
work of the internal audit and the size of the internal audit department, in 
while Miller ratio has been used to measure the extent practice of earnings 
management ( the dependent variable ) 

For fulfilling the study objectives it has been used descriptive analytical 
approach and relied on the method of complete enumeration; Due to the 
small number of members of the study population, consisting of (49) 
companies, and the study relied on a questionnaire designed to serve their 
goals, and (49)  forms were handed out for the managers of departments and 
heads of departments of internal audit in all companies listed on the Palestine 
Exchange, only (30) questionnaire was recovered because many companies 
refused to fill in the questionnaire, citing the sensitivity of the subject. 

The study main findings including: 

1. 1. All companies listed on the Palestine Exchange practicing earnings 
management. 

2. The internal audit function in companies listed on the Stock Exchange 
Palestine has quality. 

3. There is no relationship between internal audit quality and the 
reduction of earnings management in the companies under study. 

4. There is an inverse relationship between the size of the internal audit 
department and between earnings management, which is the only 
variable that affects the reduction of earnings management. 

 
The study suggested a number of recommendations including, Firstly 

need to continue to support the internal audit function and supply with 
qualified human resources, Secondly need to rationalize earnings 
management practices because of its serious impact on economic 
development, Finally need for working to intensify research and study more 
tools, and other factors not the internal audit, within the company's help in 
reducing earnings management practices. 

 ت
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 شكر وتقدير
الذي ال تتم الصالحات إال  شيءالشكر والحمد أوًال وأخیرًا هلل عز وجل واهب كل 

 . ر�ة الخیرال�ش معلم -وسلمصلى هللا عل�ه -�حمده، والصالة والسالم على سیدنا محمد 

ى ماهر موسثم الشكر والعرفان �عد هللا عز وجل إلى أستاذي الفاضل الدكتور 

بیر على في األثر الكلتفضله �اإلشراف على هذا ال�حث وتوجیهاته التي كان لها  درغام

 نجاز هذا ال�حث وٕاخراجه إلى حیز النور.إ

كما وأتقدم بجز�ل الشكر والعرفان ألساتذتي في كل�ة التجارة في الجامعة اإلسالم�ة 

لما قدموه من دعم ومساندة، كما ال �فوتني أن أتقدم بجز�ل الشكر واالمتنان لكٍل من 

كرمهما مناقشاً خارج�اً لت د. نضال فر�د عبد هللاو مناقشاً داخل�اً  . حمدي شحدة زعربدأ.

�مناقشة هذا ال�حث، وعلى ما قدموه من نصح وٕارشاد الذي كان له عظ�م األثر في 

 تصو�ب مسار ال�حث فجزاهم هللا خیر الجزاء.

مد، لتظهر �شكلها النهائي المعت ةكما ال أنسى أن أشكر جم�ع الذین حكموا االست�ان

ي إرشاد ذو أثر كبیر أو صغیر على وأشكر كل من قدم أ�ة معلومة أو نص�حة أو أ

 إثراء ال�حث.
للت وٕان أخطأت أو ز  ،وحده هللا وختامًا فإن التوفیق كله من هللا فإن أصبت فمن

 .التقصیر والنس�ان هيفطب�عة النفس ال�شر�ة 

 

 أسأل ا العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا وأن يزدنا علماً
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 مقدمة: 0.1

 Arthurللطاقة، وشركة Enron شركةكانه�ار  األخیرةفي اآلونة  المحاسب�ة الفضائح أدت

Anderson   ،في شركة كبیرةالختالسات وااللتدقیق الحسا�ات WorldCom وشركة  لالتصاالت
Parmalate ألدبا ظهور كتلة منأدت إلى  المحاس�ة عالم في الثورة �ش�ه ماإلى  األورو��ة لألغذ�ة 

: Earning Management )Laux, 2003 األر�اح وظاهرة إدارة األر�اح نوع�ة تركز على الجدید
یلجأ تحدث عندما عمل�ة إدارة األر�اح على أنها  )Healy and Wahlen, 1999: 6( وعرف)، 73

المعامالت المال�ة وٕاعداد التقار�ر المال�ة من أجل التغییر في القوائم  نتائجالمدراء إلى التقدیر في 
وذلك إّما لتضلیل األطراف ذات العالقة بخصوص األداء االقتصادي للشركة، أو للتأثیر  ،المال�ة

 .على نتائج التعاقدات التي تعتمد على األرقام المحاسب�ة الظاهرة في القوائم المال�ة

اسب�ة إلى ضعف الس�اسات المحواالنه�ارات المتالحقة  الفضائح المال�ةأس�اب  أوعز ال�عضقد و 
 �كن �اإلمكان مما تسبب �عواقب لم ؛استغاللهامن  -�االنه�اراتلذین تسببوا ا- والتي تمكن المتالعبون 

واجهت الشركات  وقد .)98: 2005(القشي،  و�التالي انعكست على االقتصاد العالمي ثارهاآصالح إ
ییرات بجملة من التطو�رات والتغ ،في ظل هذ األزمات والتعقیدات االقتصاد�ةال س�ما ه التغیرات هذ

مات للدوائر دارة وتقد�م الخد�فة التدقیق الداخلي في دعم اإلوالتي بدورها وسعت فرص وظ ،التنظ�م�ة
حد�ات المستقبل�ة الت ، وهذه الفرص زادت منتدقیقاألخرى في الشركة ورفع التقار�ر م�اشرة إلى لجنة ال

  .(Hass, et. al., 2006: 835) للمدققین الداخلیین

 الداخلیین دققینالم الذي أعده معهد الشركات الخاص �حوكمة وعلى الرغم من أن النموذج
Institute of Internal Auditors )IIA(  الداخلي تدقیقال وظ�فةاعتبر Internal Audit 

Function  IAF)( تدقیقال لجنة مع جنب إلى جن�اً  الشركات، ركائز لحوكمة أر�ع من الفعالة واحدة 
ت القلیل من األ�حاث درس  أنَّ الحسا�ات الخارجي؛ إالَّ  مدققمجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة و  في

�قومون  ناخلییالد ن، عالوة على أن المدققیالمال�ة للشركات التقار�ر جودة على الداخلي التدقیق تأثیر
ل�ات والعم المال�ة السجالت مراجعة ذلك في �ما الشركات داخل الخدمات من متنوعة مجموعة بتقد�م

)(Prawitt et. al., 2009: 1256. 

لداخلي جودة التدقیق اعالقة بین و�التالي �مكن القول �أن هناك أس�اب تدعو لالعتقاد بوجود 
شركات في ال ب�ان إن كان التدقیق الداخلي الدراسة إلىتسعى هذه إدارة األر�اح؛ وعل�ه  والحد من
جودة ه الهذالوقوف على أثر یتصف �الجودة أو ال، ومن ثم  المدرجة في بورصة فلسطینالمساهمة 

 .إدارة األر�اح الحد من األكثر تأثیرًا فيالجودة هو عناصر هذه  أيّ  و��ان ،إدارة األر�اح في
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 مشكلة الدراسة: 1.1

اح من األسالیب اإلدار�ة المستخدمة في تضلیل مستخدمي القوائم المال�ة التي تعد إدارة األر�
 اتخاذ القرارات، وتستط�ع اإلدارة أن تتالعب في القوائم المال�ة وذلكمصدرًا أساس�ًا في عمل�ة  تعتبر

وذلك �قصد  Creative Accountingمن خالل إجراءات إدارة األر�اح أو (المحاس�ة االبداع�ة) 
مركزها المالي و  تجمیل الصورة التي تعكسها األرقام الموجودة في تلك القوائم على نتیجة أعمال الشركة

 ).3: 2009(مطر والحلبي، 
أنه على الرغم من وجود قلیل من األدلة؛ إالَّ أنَّه توجد أس�اب  (Prawitt, et al., 2009) و�رى 

مكن �لعب دورًا مهمًا في تحدید جودة التقار�ر المال�ة، و�التالي كاف�ة لالعتقاد �أن التدقیق الداخلي ی
 مشكلة األر�اح، وعل�ه �مكن القول �أنَّ دارة إ و جودة التدقیق الداخلي عالقة بین بوجود أن یتولد اعتقاد 

 :التالي الرئ�س السؤال حول تتمحور الدراسة

األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة الحد من إدارة و جودة التدقیق الداخلي  العالقة بینما 
 فلسطین؟

 

 :التالیةالفرعیة  األسئلة منھ ویتفرع
 

اح في إدارة األر�من الحد و المؤهالت العلم�ة والعمل�ة للمدققین الداخلیین هل توجد عالقة بین  .1
 الشركات المدرجة في بورصة فلسطین؟

ركات إدارة األر�اح في الشمن الحد و تدر�ب المدققین الداخلیین خالل العام هل توجد عالقة بین  .2
 المدرجة في بورصة فلسطین؟

ي الشركات ف إدارة األر�احالحد من و وموضوع�ة المدققین الداخلیین  ةاستقالل�هل توجد عالقة بین  .3
 ؟المدرجة في بورصة فلسطین

ة في الشركات المدرج إدارة األر�احالحد من و نطاق عمل التدقیق الداخلي هل توجد عالقة بین  .4
 ؟في بورصة فلسطین

 في الشركات المدرجة إدارة األر�احالحد من و الداخلي  تدقیقلحجم قسم اهل توجد عالقة بین  .5
 ؟في بورصة فلسطین

 
 أهم�ة الدراسة: 2.1

التدقیق الداخلي في ض�ط األداء المالي واإلداري  وظ�فةأهم�ة جودة  تستمد الدراسة أهمیتها من
ر التدقیق الداخلي كانت العنص وظ�فةواكتشاف الغش والتالعب في القوائم المال�ة، كما أن جودة 

، كما (Arens, et. al., 2012: 3)للطاقة  Enronالرئ�س في اكتشاف الفض�حة المال�ة في شركة 
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تتناول أ�ضًا موضوع إدارة األر�اح وت�حث في أثر جودة �ضفي على الدراسة أهم�ة إضاف�ة كونها 
 التدقیق الداخلي في الحد والتقلیل منها في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

ومما یز�د من أهم�ة الدراسة كونها ت�حث في أثر كل عامل (على حدة) من العوامل المحددة 
لتبین أّي من هذه العوامل هو األكثر كفاءة لجودة التدقیق الداخلي على الحد من إدارة األر�اح، 

وفعال�ة في أثره على إدارة األر�اح، و�التالي فإن الدراسة سوف تخرج بتوص�ات واضحة إلدارات 
التدقیق الداخلي تساعدها في تحدید أي العوامل یجب التركیز عل�ه أكثر في سبیل ز�ادة فعال�ة التدقیق 

كما أن عینة الدراسة هو جم�ع مدراء التدقیق الداخلي في الشركات  الداخلي في الحد من إدارة األر�اح،
المدرجة في بورصة فلسطین والتي تمثل جزءًا كبیرًا من عصب االقتصاد الفلسطیني ومكونًا أص�ًال 

 ف�ه.

 أهداف الدراسة: 3.1

ركات في الش تدقیق الداخليجودة ال العالقة بین دراسة إلىرئ�س �شكل هذه الدراسة  تهدف
 ، و�نبثق عنه عدة أهداف هي:الحد من إدارة األر�احو المدرجة في بورصة فلسطین 

 توض�ح مدى ممارسة إدارات الشركات المدرجة في بورصة فلسطین إلدارة األر�اح.  .1

 تحلیل العناصر المرت�طة بجودة التدقیق الداخلي في الشركات. .2

أثیرًا في هو األكثر ت من عناصره وٕادارة األر�اح وأيٍ  ب�ان نوع العالقة بین جودة التدقیق الداخلي .3
 الحد من إدارة األر�اح.

الخروج بتوص�ات تدفع �اتجاه تعز�ز جودة التدقیق الداخلي �ما �ضمن أكبر قدر من الحد من  .4
 صة فلسطین. ر ممارسات إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بو 

 

 متغیرات الدراسة: 4.1

 األر�اح. إدارة المتغیر التا�ع: •

  :ةالمستقل اتالمتغیر  •
الرئ�س هو جودة التدقیق الداخلي، ووفقًا لما حددته المعاییر والتوص�ات المهن�ة،  المستقلالمتغیر 

والذي اعتمد في تحدیده لعناصر جودة أنشطة  (Prawitt, et. al., 2009)و�ناًء على ما جاء في 
 Statements on Auditing  من معاییر تدقیق القوائم المال�ة 65التدقیق الداخلي على المع�ار رقم 

Standards 65 )SAS No. 65( الخارجي لتحدید مدى توافر  دققوهو المع�ار الذي �ستخدمه الم
أنشطة التدقیق الداخلي، فإن عناصر جودة أنشطة التدقیق الداخلي (المتغیرات  عناصر الجودة في
 المستقلة) كما یلي:

 لعلم�ة والعمل�ة.المؤهالت ا .1
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 .التدر�ب .2
 االستقالل�ة والموضوع�ة. .3

  نطاق عمل التدقیق الداخلي. .4
 تدقیق الداخلي.حجم قسم ال .5

 

 نموذج الدراسة: 5.1
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

 جودة التدقیق الداخلي

 تدقیق الداخلي حجم قسم ال
 

 نطاق عمل التدقیق الداخلي

 التدر�ب

 االستقالل�ة والموضوع�ة

 المؤهالت العلم�ة والعمل�ة

 إدارة األر�اح

 المتغیر المستقل

 المتغیر التا�ع

 المصدر/ من إعداد ال�احث
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 فرض�ات الدراسة: 6.1

 :�قصد اإلجا�ة على أسئلة الدراسة المطروحة في مشكلتها، فقد ص�غت الفرض�ات اآلت�ة
 الفرض�ة الرئ�سة:

بین جودة التدقیق الداخلي والحد من إدارة  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
 األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

 وتتفرع منها الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:
ن للمدققیالمؤهالت العلم�ة والعمل�ة بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  .1

 الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.
تدر�ب المدققین الداخلیین والحد بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  .2

 من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

استقالل�ة وموضوع�ة المدققین بین  0.05الداللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى  .3
 الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

نطاق عمل التدقیق الداخلي والحد بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  .4
 من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

حجم قسم التدقیق الداخلي والحد بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة  .5
 من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

 الدراسات السا�قة:  7.1

 الدراسات العر��ة: 1.7.1
 �عنوان: "أثر تطبیق �طاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة األر�اح" )2013دراسة (الداعور،  .1

إلى معرفة أثر تطبیق �طاقة األداء المتوازن �محاورها األر�عة في الحد من ممارسة هدفت الدراسة 
إدارة األر�اح في الوحدات االقتصاد�ة الفلسطین�ة، واشتملت عینة الدراسة على ثمان وحدات اقتصاد�ة 

 ة في قطاع غزة.موجود
وتوصلت الدراسة إلى أن الوحدات االقتصاد�ة تطبق �طاقة األداء المتوازن بنسب متفاوتة، كما 
بینت كذلك أن الوحدات االقتصاد�ة الفلسطین�ة تمارس إدارة األر�اح، وأظهرت الدراسة أنه توجد 

 األر�اح.عالقة عكس�ة بین تطبیق �طاقة األداء المتوازن و�ین الحد من إدارة 
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وقد أوصت الدراسة �ضرورة حث جم�ع الوحدات االقتصاد�ة على تطبیق �طاقة األداء المتوازن 
�محاورها األر�عة لما لها من أهم�ة في الحد من إدارة األر�اح، كما أوصت الدراسة أ�ضًا ِ�حث هذه 

 الوحدات على الحد من ممارسات إدارة األر�اح"

�عنوان: "أثر لجان التدقیق في الشركات المساهمة العامة  )2013دراسة (السرطاوي وآخرون،  .2
 األردن�ة على الحد من إدارة األر�اح"

 ات المساهمة العامة األردن�ة لتعل�مات الحاكم�ةكهدفت هذه الدراسة إلى تحدید مدى تطبیق الشر 
د مدى قدرة یالمؤسس�ة الخاصة بلجان التدقیق الواردة بنصوص القوانین والتشر�عات األردن�ة، وتحد

 ، وقد استخلصت خصائص لجان التدقیق منلجان التدقیق في الحد من ق�ام الشركات بإدارة أر�احها
أثر هذه الخصائص على إدارة األر�اح على  وتم دراسةالقوانین والتشر�عات األردن�ة ذات العالقة 

ق المال�ة خالل ) شركة من الشركات الصناع�ة المدرجة في بورصة عمان لألورا50مجموعة من (
 ).2006-2001الست سنوات السا�قة لالزمة المال�ة (

وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة الصناع�ة تلتزم بتطبیق تعل�مات الحاكم�ة 
المؤسس�ة الخاصة بخصائص لجان التدقیق كما وردت في التشر�عات األردن�ة، كما توصلت الدراسة 

لجان التدقیق هي فقط التي تؤثر في الحد من إدارة األر�اح، بینما نس�ة إلى أن استقالل�ة أعضاء 
 ملك�ة أعضاء لجنة التدقیق ألسهم في الشركة یؤثر في ز�ادة إدارة األر�اح.

وأوصت الدراسة �ضرورة تعز�ز التشر�عات األردن�ة الخاصة بخصائص لجان التدقیق �مجموعة 
دارة األر�اح، وتقل�ص ملك�ة أعضاء لجان التدقیق في أسهم من الشروط لز�ادة فعالیتها في الحد من إ

 الشركة، مع ضرورة دعم استقالل لجنة التدقیق من خالل ز�ادة األعضاء غیر التنفیذیین فیها.

ة دراسة تحلیل� :إدارة األر�اح ومخاطرها في البیئة المصرف�ة) �عنوان: "2011دراسة (شاهین،  .3
 ".لسطین�ةتطب�ق�ة على المصارف الوطن�ة الف

هدفت الدراسة إلى ال�حث عن ممارسة إدارة األر�اح في البیئة المصرف�ة والمخاطر التي تنطوي 
علیها من خالل التعرف على طب�عة تلك العمل�ات ومؤشراتها واألسالیب المت�عة في ممارستها واآلثار 

 ن.العاملة في فلسطیفي المصارف الوطن�ة لها المترت�ة علیها ومدى ممارسة اإلدارة المصرف�ة 
أظهرت الدراسة ق�ام إدارات المصارف في فلسطین �ممارسة إدارة األر�اح بدرجة كبیرة خالل و  

تركیزها ومدتها بین تلك المصارف، وأشارت في تفاوت هناك  أنو  2009-2005 سنوات الدراسة
تقارها ل�ة المنشورة وافخطورة هذه الظاهرة على األداء المصرفي ومصداق�ة التقار�ر الما الدراسة إلى

 لخصائص الجودة مما یؤثر على قرار مستخدمي تلك التقار�ر.
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وأوصت الدراسة �ضرورة تفعیل قواعد الحوكمة المصرف�ة، وز�ادة فاعل�ة التنظ�م المهني لمهنة 
 الدور الرقابي للسلطة النقد�ة للحد من اآلثار السلب�ة لتلك الظاهرة. التأكید علىو  المحاس�ة،

في المصارف  األر�اح بإدارةعالقة جودة التدقیق الخارجي ) �عنوان: "2011ة (أبو جراد، دراس .4
 ."المحل�ة العاملة في فلسطین

الدراسة إلى استكشاف العالقة بین جودة التدقیق الخارجي وٕادارة األر�اح في المصارف هذه هدفت 
مدقًقا مزاوًال للمهنة لق�اس جودة التدقیق  )59(وشملت عینة الدراسة المحل�ة العاملة في فلسطین، 

لحساب إدارة األر�اح في المصارف المحل�ة  )1995(الخارجي، ف�ما ُاستخدم نموذج جونز المعدل 
 مصارف. )6( العاملة في فلسطین وال�الغ عددها

قة أن هناك عال ظهرتأن المصارف الفلسطین�ة تمارس إدارة األر�اح، وأوخلصت الدراسة إلى 
ثبتت وجود ، كما أوحجم مكتب التدقیق واستقاللیته العمل�ةالمدقق الخبرة و إدارة األر�اح موج�ة بین 

عالقة سال�ة بین إدارة األر�اح والـتأهیل العلمي للمدقق، ودرجة احتفاظ المكتب �العمیل ودرجة منافسته 
 مع المكاتب األخرى.

یق ذات جودة عال�ة تعمل على الحد من الممارسات غیر وقد أوصت الدراسة بتوفیر بیئة تدق
المرغوب فیها، مع توع�ة مستخدمي القوائم المال�ة وخاصة المستثمر�ن بخطورة هذه الممارسات، 
وأوصت �مطال�ة المصارف الفلسطین�ة �مز�د من االهتمام �اإلفصاح الكامل والشفاف�ة والعرض في 

 وع�ة مكاتب التدقیق �أهم�ة االلتزام �معاییر رقا�ة الجودة.القوائم المال�ة المنشورة، وضرورة ت

 ي في ض�ط األداء اإلداري والمالي".�عنوان: "دور وظ�فة التدقیق الداخل )2010دراسة (المدلل،  .5

داري إلهدفت هذه الدراسة إلى توض�ح دور وظ�فة التدقیق الداخلي في ض�ط األداء المالي وا
 فلسطین. بورصةفي الشركات المساهمة العامة الفلسطین�ة المدرجة في 

وخلصت الدراسة إلى أن وحدات التدقیق في الشركات المساهمة العامة تقوم بدور جید في ض�ط 
األداء االداري والمالي والمساهمة في دعم حوكمة الشركات من خالل دورها في تقی�م نظام الرقا�ة 

حدة التدقیق و وصلت الدراسة لوجود عالقة كبیرة بین توفر درجة كاف�ة من االستقالل�ة لالداخل�ة، كما ت
 داء المالي واالداري في الشركات المساهمة العامة.الداخلي و�ین ض�ط األ

وأوصت الدراسة �ضرورة توفیر الموارد المال�ة وال�شر�ة الكاف�ة لوحدات التدقیق الداخلي في 
ة الفلسطین�ة، وضرورة عقد الدورات التدر�ب�ة للمدققین الداخلیین بهدف الشركات المساهمة العام

اكسابهم المعرفة الكاف�ة �معاییر التدقیق الصادرة عن المعهد األمر�كي للمدققین الداخلیین، كما 
أوصت الدراسة �ضرورة فصل قسم التدقیق الداخلي عن الدائرة المال�ة (في الشركات التي ال زال 

 اخلي فیها یت�ع الدائرة المال�ة) وجعل ت�عیته لإلدارة العل�ا أو لجنة التدقیق.التدقیق الد
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 أسعار على المكاسب إلدارة المحاسب�ة الس�اسات ) �عنوان: "أثر2009 وعابد،، دراسة (الداعور .6

 .المال�ة" لألوراق فلسطین سوق  في االقتصاد�ة المتداولة، الوحدات أسهم

 على أسعار المكاسب إدارة اإلدارة الستراتیج�ة تبني تأثیر مدى الدراسة إلى ق�اس هذه هدفت
 في أسهمها ُتتداول التي االقتصاد�ة الوحدات جم�ع اختیرتو  ،فلسطین بورصة في المتداولة األسهم

 وقسمت هذه الوحدات كعینة للدراسة، م2006- 2004بین الفترة في المال�ة لألوراق سوق فلسطین
 صدار والقسم االخر شملالوحدات التي ارتفعت أسعار أسهمها عن سعر اإلقسمین أحدهما شمل 

 صداره.إالتي انخفض سعر السهم لها عن سعر 
 أسعار تأثیر على له المكاسب إدارة الستراتیج�ة اإلدارة يتبنّ  إلى أن الدراسة توصلت وقد
 الملك�ة حقوق  على والعائد االقتصاد�ة الوحدة أر�اح صافي بین حیث وجدت الدراسة عالقة ،األسهم

 االقتصاد�ة الوحدات إدارة أن المال�ة. كما لألوراق فلسطین سوق  في المتداولة أسعار األسهم و�ین
 وذلك الدخل استقرار على تأثیر لها محاسب�ة س�اسات بإت�اع المكاسب إدارة استراتیج�ة تلجأ إلى قد

 وتفادى الضر�ب�ة المصالح دوافع إلى �اإلضافة اإلدارة، مصلحة أهمها التي الدوافع للعدید من
 .الدین عقود وتكالیف التكالیف الس�اس�ة

وقد أوصت الدراسة �ضرورة مراعاة اإلفصاح وتبني استراتیج�ة واضحة لدى الشركات في إدارة 
 .المكاسب لغرض تحقیق االستقرار ألسعار األسهم �صورة شفافة في السوق المالي

 ممارسات من الحد ودورها في الداخل�ة المراجعة أنشطة جودة" :بعنوان) 2009دراسة (مبارك،  .7

 "السعود�ة البیئة على تطب�ق�ة األر�اح دراسة إدارة

 األر�اح الداخلي وٕادارة التدقیق أنشطة جودة بین العالقة الدراسة إلى التعرف على هذه هدفت
ي عكس الداخلي تأثیر التدقیق أنشطة لجودة كان إذا ما اخت�ار بهدف السعود�ة في الشركات المساهمة

 نموذج میلر تا�ع وتم استخدام كمتغیر األر�اح، واستخدمت الدراسة إدارة األر�اح إدارة ممارسات على
 وقد الداخلي التدقیق أنشطة جودة هو المستقل المتغیر بینما العالقة، هذه لق�اس هذا المتغیر في

 المهن�ة، والشهادات المؤهالت العلم�ة، :هي متغیًرا عشر إحدى �استخدام الدراسة عنه عبرت
وعرض التقار�ر  إعداد �عمل�ة المرت�ط العمل الداخلي، وحجم المراجعة قسم وحجم والخبرة،  والتدر�ب
 في المشاركة وعدم الداخل�ة، للمراجعة التنظ�مي واالستقالل �عمل�ات الشركة، والمعرفة المال�ة،

 وظائف المراجعة أداء جودة لرقا�ة نظام ووجود ،الداخل�ة للمراجعة دلیل ووجود العمل�ات التنفیذ�ة،
 الداخل�ة.

 التدقیق الداخلي جودة بین معنوي  تأثیر ذات عكس�ة عالقة وقد توصلت الدراسة إلى وجود
 الداخلي التدقیق عمل السعود�ة، كما توصلت إلى أن حجم المساهمة في الشركات األر�اح وٕادارة
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 تأثیر ذات عكس�ة عالقة له الذي الوحید المتغیر هو المال�ة التقار�ر إعداد وعرض �عمل�ة المرت�ط
 .األر�اح إدارة معنوي على

 الشركات في األر�اح إدارة ممارسات تتناول التي البحوث من المزید وقد أوصت الدراسة بإجراء
 مع �المقارنة السعود�ة البیئة في إدارة األر�اح ممارسات تطبیق ك�ف�ة لمعرفة السعود�ة المساهمة

 في المط�قة األر�اح إدارة كشف نماذج تصلح وهل الدول المتقدمة، في األخرى  االقتصاد�ة البیئات
 السعود�ة. الشركات مع تناس�اً  األكثر النماذج هي وما السعود�ة، للبیئةالمتقدمة  الدول

) �عنوان: "العوامل المحددة لجودة وظ�فة المراجعة الداخل�ة في تحسین أ 2008دراسة (ع�سى،  .8
 مع دراسة تطب�ق�ة".: جودة حوكمة الشركات في مصر

 دققینوالمتمثلة في أهل�ة الم تدقیق الداخليعمدت الدراسة إلى مناقشة العوامل المحددة لوظ�فة ال
لتدقیق اتي تؤدي إلى ز�ادة جودة وظ�فة الداخلیین ومستوى الخبرة المهن�ة والتدر�ب والتأهیل وال

 .الداخلي
الداخلیین من خالل ز�ادة درجة دققین وتوصلت الدراسة إلى أن الز�ادة في موضوع�ة الم

الداخلي من خالل وجود خطة مالئمة  تدقیقاالستقالل�ة لدیهم وتحسین جودة أداء عمل وظ�فة ال
تدقیق وظ�فة الالعل�ا ل اإلدارة�ة المهن�ة الالزمة، ودعم الداخلیین للعنا دققینالداخلي، و�ذل الم تدقیقلل

ي ، وفحص الجودة؛ كلها تؤدتدقیق الداخلي�الموارد الالزمة تؤدي إلى ز�ادة جودة وظ�فة ال الداخلي
 .تدقیق الداخليالى تحسین جودة وظ�فة ال

وافر ت وأوصت الدراسة بتفعیل دور وظ�فة التدقیق الداخلي في الشركات المصر�ة، وضمان
العوامل التي تحقق جودة أداء عمل التدقیق الداخلي، كما أوصت كذلك �ضرورة فحص جودة وظ�فة 

 التدقیق الداخلي �معرفة أطراف خارج�ة.
 

 :الدراسات األجنب�ة 2.7.1

 :نبعنوا ،)Beaudoin, et. al., 2012دراسة ( .1

"Do CFOs’ bonuses and earning management ethics impact their financial 
reporting decisions?". 

الدراسة إلى توفیر معلومات إضاف�ة عن إدارة األر�اح ودراسة ك�ف�ة التخفیف من  هدفت هذه
متغیر كالعقود الخاصة �مكافآت المدراء المالیین  العالقة بین ه�كل درست، ولتحقیق هذا الهدف آثارها
مدیرًا مال�ًا  58، واشتملت عینة الدراسة على ر تا�عمتغیكالخاصة بإدارة األر�اح ممارسات ، والمستقل

 .في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة من أصحاب الخبرة في العمل المهني
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اب ستحا�عملون على و وتوصلت الدراسة إلى أن المدراء المالیون �صدرون تقار�ر مضللة 
 كانت ثابتة، ووجدت أن ه�كل عقد عنه لوفي حال كانت المكافأة متغیرة أعلى استحقاق تقدیري 

ال �ملكون  الذین أن المدراءأ�ضًا المكافأة یؤثر �شكل كبیر على حجم االستحقاق التقدیري، ووجدت 
انت المكافأة في حال ك مرتفعاً  اخت�ار�اً  ر�اح �حتسبون استحقاقاً دارة األإف�ما یخص  األخالق الالزمة

بتة م ممن �متلكون أخالقًا رف�عة، أما إذا كانت المكافأة ثاعنه�شكل أكبر �كثیر غیر ثابتة في العقد 
 ومحددة مس�قًا فل�س هناك تأثیر للم�ادئ واألخالق من عدمها.

وقد أوصت الدراسة بتعمیق ال�حث وٕاجراء دراسات مستقبل�ة في ضوء ما توصلت إل�ه من نتائج، 
 ن وصناع القرار في الشركات، ودراسةكدراسة أثر أخالق�ات إدارة األر�اح على سلوك المدراء المالیی

سبب اإلق�ال الزائد على ممارسة إدارة األر�اح عند المدراء المالیین الذین �حصلون على عقود مكافأة 
 متغیرة وخاصة في تلك الشركات التي ال زالت تتعامل بتلك العقود.  

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

"Assessment of quality for internal audit functions:  quest for a valid and 
reliable instrument". 

امتثال  مستوى ل الكمي ق�اسوظ�فتها الأداة صح�حة وموثوقة  إلى استحداثهذه الدراسة  تهدف
IPPF( Professional  International( الدول�ة إطار الممارسة المهن�ةبالمدققین الداخلیین 

eworkPractices Fram مفردة ما بین محاسبین ومدققین داخلیین  )400(، وشملت عینة الدراسة
 وخارجیین ومدراء تنفیذیین في العاصمة المالیز�ة كوااللمبور.
حد تعاني ضعفاً شدیدًا � التدقیق الداخليوخلصت الدراسة إلى أن معظم أدوات ق�اس جودة مهام 

و�ضعف من ق�متها، كما وأشارت النتائج إلى أن األداة التي استحدثتها الدراسة تتمتع �المصداق�ة 
والموثوق�ة وتتماشى مع اإلطار العام والمقترح من قبل معهد المدققین الداخلیین، و�مكن لهذه األداة 

في  لداخليالتدقیق اإضاف�ة لجودة وظائف ومهام �أن تكون �مثا�ة أداة تقی�م  تدقیقأن تخدم لجان ال
 المؤسسة.

وقد أوصت الدراسة �اعتماد األداة التي استحدثتها من قبل لجان التدقیق في تقی�م أداء وظ�فة 
التدقیق الداخلي، كما أوصت �البناء على هذه الدراسة من أجل تطو�ر األداة لتص�ح أكثر صحة 

 خلیین.وموثوق�ة في تقی�م المدققین الدا
 
 
 

11 
 



 :�عنوان)، Memiş and Cetenak,  2012( دراسة .3

"Earnings Management, Audit Quality and Legal Environment: An 
International Comparison". 

ة جودة التدقیق وجودة النظم القانون�كٍل من هذه الدراسة في العالقة بین إدارة األر�اح و  تحث�
 تدول من ذات االقتصاد�ات الناشئة وتم )8(شركة عبر  )1,570(وذلك �استخدام عینة من 

المفاضلة بین مفردات العینة في جودة التدقیق من خالل التمییز بین من تتعاقد مع إحدى شركات 
 ر�اح.دارة األإالتدقیق الكبرى أو ال، واستخدمت المستحقات التقدیر�ة لق�اس 

داللة  عالقة ذات فیها یوجدفقط  ةالبراز�ل�و ن الشركات المكس�ك�ة أوتوصلت الدراسة إلى 
ال توجد عالقة، ف في �اقي الدول أما �اقي الشركات ،إحصائ�ة بین المستحقات التقدیر�ة وٕادارة األر�اح

عالوة على ذلك فقد ساهمت جودة النظم القانون�ة في التخفیف من ممارسات إدارة األر�اح، وقد 
وجدت الدراسة أ�ضاً أن المدققین التا�عین للشركات األر�ع الكبرى ال �مكنهم تقیید والحد من ممارسات 

 إدارة األر�اح؛ في حین �مكن للنظام القانوني الفعال فعل ذلك.
وقد أوصت الدراسة �ضرورة التركیز على النظم والبیئة القانون�ة الضا�طة إلدارة األر�اح �شكل 
أكبر من االهتمام بجودة التدقیق التي تقدمها شركات التدقیق األر�ع الكبرى والتي أثبتت الدراسة عدم 

 وجود عالقة بینها و�ین إدارة األر�اح. 

 عنوان:� ،)Hajiha and Rafiee, 2011( دراسة .4

"The Impact of Internal Audit Function Quality on Audit Delays". 

ه وهي المتغیر المستقل وعبرت عن يالداخل تدقیقال �فة�حثت هذه الدراسة في أثر جودة وظ
ترة إصدار فعلى الدراسة بثالثة عناصر وهي الكفاءة المهن�ة والموضوع�ة وحجم التدقیق الداخلي، 

، ةتهاء السنة المال�ة للشركة وتار�خ إصدار تقر�ر المراجعانالفترة الواقعة بین وهي تقر�ر المراجعة 
و�ینت الدراسة أن التأخیر في إصدار التقر�ر �قلل من فرص المساواة بین المستخدمین في الحصول 

) شركة 57ة، وشملت عینة الدراسة (على المعلومات المال�ة مما �قلل من كفاءة وفاعل�ة القوائم المال�
مدرجة في بورصة طهران لألوراق المال�ة، وجم�عها قدمت تقار�ر التدقیق الداخلي للجان التدقیق 

 ومجالس اإلدارة.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة عكس�ة ذات داللة إحصائ�ة بین الموضوع�ة والكفاءة 

ین ة إصدار تقر�ر المراجعة، في حین ال یوجد عالقة بالمهن�ة في للتدقیق الداخلي و�ین تأخیر فتر 
 حجم عمل�ات التدقیق الداخلي وفترة إصدار تقر�ر المراجعة.
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 �عنوان: ،)Sarens, et. al., 2010( دراسة .5

"Are internal auditing practices related to the age of the internal audit 
function? Exploratory evidence and directions for future research". 

حجم و  للشركةهدفت هذه الدراسة الستكشاف إذا ما كان هناك عالقة بین اله�كل التنظ�مي 
لي، و�لغت عینة الداخالتدقیق و�ین عمر وظ�فة فیها  التدقیق الداخلي وأنشطة التدقیق الداخليوظ�فة 

واعتمدت الدراسة في جزئها العملي على ، العالمبلدًا حول ) 92( موزعة على) شركة 7,747الدراسة (
، وقسمت 2006للعام  IIAمعهد المدققین الداخلیین ب�انات خاصة بدراسة أشرف على إجرائها 

الدراسة الشركات إلى ثالث مجموعات حسب عمر وظ�فة التدقیق الداخلي فیها األولى التي تأسس 
تي تأسس فیها التدقیق الداخلي �عد فترة قصیرة من والثاني ال IIAفیها التدقیق الداخلي قبل تأس�س 

 .والثالثة التي تأسس فیها التدقیق الداخلي في العقود الثالثة األخیرة IIAتأس�س 
وخلصت الدراسة إلى أن اله�كل التنظ�مي یختلف كل�ًة بین المجموعات الثالث، وهناك عالقة 

لتدقیق االوظ�فة في المؤسسة، ووجدت أن أقسام وعمر هذه  التدقیق الداخليبین الحجم الحالي لوظ�فة 
األكثر  هي 1941معهد المدققین الداخلیین عام نشاء التي أنشأت مع األ�ام األولى إل الداخلي

استخدامًا لمعاییر المعهد ولدیها مدققین هم األكثر كفاءة في مجال عملهم، ووجدت أ�ضًا أن ضمان 
نًا) وهي كبر ساألاألقدم ( التدقیق الداخليوعًا في أقسام الجودة و�رامج التحسین المستمر أكثر شی

 ألكثر حداثةا التدقیق الداخليأنشطة وتمارس الداخلي تدقیق متنوعة ومتعددة لل اتالتي تمتلك أجند
 تطورًا.و 

 
 ، �عنوان:)Prawitt, et. al., 2009دراسة ( .6

" Internal Audit Quality and Earnings Management" 
 

  ،عالقة بین جودة وظ�فة التدقیق الداخلي وٕادارة األر�احوجود  التحقق من الدراسة إلىهذه هدفت 
ستة  من ون مق�اس مركب یتك�استخدام  جودة وظ�فة التدقیق الداخلي المتغیر المستقل وهو تم ق�اسو 

والذي على أساسه  )SAS No. 65(وذلك �االعتماد على جودة وظ�فة التدقیق الداخلي ل عناصر
خبرة الو  الشهادات المهن�ة المدقق الخارجي جودة وظ�فة التدقیق الداخلي، وهذه العناصر هي: �ق�م

وحجم  يوحجم دائرة التدقیق الداخلواستقالل�ة التدقیق الداخلي ین یوتدر�ب المدققین الداخلالعمل�ة 
ر�اح والتي و إدارة األف�ما تم استخدام متغیر�ن تا�عین، األول ه ،العمل المرت�ط بإعداد القوائم المال�ة

، أما المتغیر  Jonesتم ق�اسها بواسطة الق�مة المطلقة لالستحقاق غیر العادي المحسوب بنموذج 
�اناتها ، وقد اعتمدت الدراسة في بالثاني فهو مدى اتفاق أر�اح الشركة مع توقعات المحللین المالیین
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شركة ف�ما یتعلق  528قعات المحللین، وشركة ف�ما یتعلق بتو  571الخاصة �العینة وال�الغ عددها 
�حساب االستحقاق غیر العادي، وجم�ع هذه الشركات من دول عدة و�وجد لها ب�انات على قاعدة 

 .IIAالب�انات الخاصة بـ 
خف�ض تعلى أن جودة وظ�فة التدقیق الداخلي تساعد في  أن هناك دل�الً إلى  الدراسة وتوصلت

إنه كلما ارتفعت جودة وظ�فة التدقیق الداخلي كلما قلت نس�ة االستحقاق حیث إدارة األر�اح،  ممارسات
غیر العادي، كما أن ارتفاع نس�ة جودة وظ�فة التدقیق الداخلي یؤدي إلى مطا�قة األر�اح الفعل�ة مع 

 توقعات المحللین المالیین والذي �عني انخفاضًا في ممارسات إدارة األر�اح.
�ام الشركات ولجان التدقیق فیها بدراسة معمقة لجودة التدقیق وقد أوصت الدراسة �ضرورة ق

الداخلي وسبل تطو�رها واالرتقاء بها، كما أوصت �ضرورة أن �قوم واضعوا معاییر التدقیق الداخلي 
�أخذ نتائج الدراسة في االعت�ار في مداوالتهم بخصوص تأثیر التدقیق الداخلي على األرقام المال�ة، 

قوم هیئة سوق المال والجماعات المهتمة �حوكمة الشركات أن تقوم �النظر بتعمق وأوصت كذلك أن ت
 في ظل ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج إلى أثر التدقیق الداخلي في إعداد القوائم المال�ة. 

 �عنوان:)، Steven and Ann,  2006( دراسة .7

"Earnings management within Europe: the effects of member state audit 
environment, audit firm quality and international capital markets". 

ح اكون لها تأثیر على عمل�ة إدارة األر��أن  عوامل توقعتهدفت الدراسة إلى تحلیل أثر ثالثة 
كل ي و�تمثل العامل األول في بیئة التدقیق ف ألمان�ا،و  و�ر�طان�ا في ثالث دول أورو��ة وهي فرنسا

 وذلك في ضوء االختالف الكبیر بین بیئات التدقیق الوطن�ة في تلك الدولمن الدول الثالث دولة 
 ، أما العامل الثاني فهوومسؤول�ة المدقق الخارجيودرجة االستقالل�ة  من ناح�ة القوانین المنظمة

كون المتواجدة في أورو�ا والتي �مكن أن �برى الك ت األر�عشركة التدقیق وهل هي من الشركانوع�ة 
واق ، أما العامل الثالث فهو اختالف أسیق الوطن�ة في الدول محل الدراسةلها تأثیر على بیئة التدق

 مال في الدول المذكورة.رأس ال
األر�اح  ةوتوصلت الدراسة إلى أن بیئة التدقیق األكثر تشددًا تعمل على التقلیل من عمل�ات إدار 

، و غیرهاالشركات األر�عة الكبرى أ�صرف النظر عن الجهة التي تقوم �عمل�ة التدقیق سواء كانت من 
في الحد من وأن االختالف بین إجراءات وقوانین أسواق رأس المال في الدول المذكورة ال یؤثر 

 .عمل�ات إدارة األر�اح
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 :التعلیق على الدراسات السابقة 
الدراسات السا�قة یتضح أن هذه الدراسات أسهبت في استعراض إدارة األر�اح �استعراض 

ا عمدت ، كموأثرها على اإلضرار �موقف الشركة المالي واإلضرار �مستخدمي القوائم المال�ة
هذه الدراسات إلى ق�اس دور الكثیر من العوامل التي قد تؤثر في الحد من ممارسات إدارة 

طب�عة العالقة ومدى داللتها بین هذه العوامل وٕادارة األر�اح. أما  األر�اح وض�طها، ودراسة
ف�ما یتعلق بجودة التدقیق الداخلي فهناك دراسات تناولت الموضوع من نواحي عدة، ف�عضها 
تناول العناصر المحددة لهذه الجودة وال�عض اآلخر حاول استحداث نماذج لق�اس الجودة ف�ما 

ر جودة التدقیق الداخلي على عدد من العوامل في مواض�ع حاولت دراسات أخرى دراسة أث
 مختلفة كض�ط األداء المالي وتأخیر إصدار التقار�ر المال�ة.

قلیل من الدراسات درست العالقة تحدیدًا بین جودة التدقیق الداخلي ودورها في الحد من  
 )2009(مبارك، ودراسة  ،)Prawitt, et. al., 2009(إدارة األر�اح وض�ط ممارساتها كدراسة 

 في محاولة تكاد تكون األولى في دراسة طب�عة العالقة بین هذین المتغیر�ن.
لي وٕادارة األر�اح في زمان وتأتي هذه الدراسة لدراسة العالقة بین جودة التدقیق الداخ

جزء لمختلفین، مستفیدة مما توصلت إل�ه الدراسات السا�قة ومن ثم البناء عل�ه، كما أن ا ومكان
العملي من هذه الدراسة طبق على جم�ع الشركات المدرجة في بورصة فلسطین والتي تعتبر 

أنه لم  ال�احث و�حسب علممكونًا مهمًا ورئ�سًا من مكونات النظام االقتصادي الفلسطیني، 
�سبق وأن تناولت دراسة سا�قة هذا الموضوع �التطبیق على العینة التي ط�قت علیها هذه 

 الدراسة.
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  الفصل الثاني

 جودة التدقیق الداخلي وٕادارة األر�اح

 
 
 
 
 
 

 مقدمة 

  :جودة التدقیق الداخليالم�حث األول 

  :اإلطار المفاه�مي إلدارة األر�احالم�حث الثاني 
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 مقدمة:

 األول جودة التدقیق الداخليیتناول الم�حث فیتناول هذا الفصل اإلطار النظري من الدراسة، 

وكذلك  ،ووظائفه واستقالل�ة وموضوع�ة المدقق الداخلي وتعر�ف التدقیق الداخلي ومهامه وأهدافه

یتطرق الم�حث الثاني إلى إدارة األر�اح وتعر�فها �ما ف .IIA المعاییر ومدونة السلوك الصادرة عن

جودة  ثرألمترت�ة علیها، ومن ثم الحدیث عن والحوافز التي تدفع اإلدارة إلى ممارستها والنتائج ا

 التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األر�اح.
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  الم�حث األول

 جودة التدقیق الداخلي
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 وظائف التدقیق الداخلي 3.1.2

 أهداف التدقیق الداخلي 4.1.2

 االستقالل�ة والموضوع�ة 5.1.2

 معاییر التدقیق الداخلي 6.1.2
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 معاییر األداء 2.1.6.2
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 تمهید: 0.1.2

عت�ارها امن االهتمام � في اآلونة األخیرة على مز�د )IAFالتدقیق الداخلي (وظ�فة حظیت 
أطلقت ال على سبیل المثف ،جودة التقار�ر المال�ةودورها في تحدید لشركات ا في حوكمة اً مهم مساهماً 
لدورها الفاعل  2002في عام لقب شخص�ة العام  Cynthia Cooperعلى السیدة   TIMEمجلة 

جم�ع على بورصة نیو�ورك ، ف�ما تشترط WorldComفي اكتشاف الغش والتبل�غ عنه في شركة 
 NASDAQ ةبورص، و�ینما ال تشترط الداخلي لتدقیقظ�فة االحفاظ على و لدیها � المدرجة الشركات

من أجل  ارتهضرو شجع على ها تلكنوظ�فة للتدقیق الداخلي؛  على الشركات المدرجة �أن �كون لدیها
 .) :1257Prawitt, et. al., 2009الممارسات (أفضل  ضمان

�شكل غیر م�اشر من خالل  ُعززتوتأكیدًا على أهم�ة ودور وظ�فة التدقیق الداخلي فقد 
الصادر في الوال�ات  Sarbanes Oxley Act (2002)تشر�عات الخاصة �الحوكمة مثل قانون ال

 :Christopher, et. al., 2008( الصادر في أسترال�ا CLERP Act (2004)المتحدة وقانون 

مهمًا في تدع�م  دوراً  Institute of Internal Auditorsو�لعب معهد المدققین الداخلیین ، )201
وظ�فة التدقیق الداخلي وٕابراز تأثیرها المتزاید والرقي بها من خالل توفیر معاییر األداء المهني 

 .Arens, etومدونات قواعد السلوك، �ما �ضمن أكبر قدر من الحرف�ة والجودة في أداء المهام (

al., 2012: 816.( 
 

 تعر�ف التدقیق الداخلي: 1.1.2

 :أنهفي أحدث تعر�ف صادر عنه �التدقیق الداخلي  IIAعرف 
"نشـاط مسـتقل وموضـوعي، �قدم تأكیدات وخدمات اسـتشـار�ة بهدف إضـافة ق�مة للمؤسـسـة وتحسین 

و�ســــاعد هذا النشــــاط في تحقیق أهداف المؤســــســــة من خالل ات�اع أســــلوب منهجي منظم ، عمل�اتها
 ,www.na.theiia.org "الرقـــا�ـــةو اطر لتقی�م وتحســــــــــــــین فـــاعل�ـــة عمل�ـــات الحوكمـــة وٕادارة المخـــ

22/10/2013 
التدقیق الداخلي في ستة  وظ�فة) أن التعر�ف �قدم صورة جدیدة ل55: 2011و�رى (جمعة، 
 اتجاهات رئ�سة هي:

نشاط موضوعي ال �شترط تأس�سه داخل المنظمة بل �سمح أن تقوم أطراف خارج�ة بتقد�م  .1
جودة خدمات التدقیق الداخلي التي أص�ح  خدمات التدقیق الداخلي، وهو ما یؤكد على
 �اإلمكان الحصول علیها من مصادر خارج�ة.
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أص�ح نطاق التدقیق الداخلي �شمل الخدمات االستشار�ة، لذا فإن التدقیق الداخلي �قدم  .2
المهنة على أنها موجهة لخدمة العمیل �التركیز على القضا�ا الرئ�سة في الرقا�ة وٕادارة 

 المخاطر.
رئ�س للتدقیق الداخلي هو إضافة ق�مة للمؤسسة وتحسین عمل�اتها، و�التالي فإن الهدف ال .3

 التعر�ف الجدید یبرز الدور الجوهري للتدقیق الداخلي في المؤسسة.
ینظر التعر�ف الجدید للتدقیق الداخلي لوظ�فة التدقیق الداخلي على نحو أوسع على أساس  .4

 فها الكل�ة.أنها قائمة لمساعدة المؤسسة في تحقیق أهدا
وسع التعر�ف الجدید من نطاق وآفاق التدقیق الداخلي �شكل كبیر، �حیث �شتمل على إدارة  .5

 المخاطر وعمل�ات الحوكمة والرقا�ة.
ینظر التعر�ف الجدید إلى التراث المهني للتدقیق الداخلي على أنه أثمن أصول المهنة،  .6

 معنى ات�اع أسلوب منهجي منظم.ومعاییر المهنة الصارمة هي الضامن للجودة، وهذا هو 

على مراعاة تعر�ف  IIA) من معاییر األداء المهني التي أصدرها 1010نص المع�ار رقم (و�
والمعاییر الدول�ة المهن�ة لممارسة التدقیق الداخلي (المعاییر)  المهنة أخالق�ات وم�ادئ الداخلي التدقیق

دئ طب�عة اإللزام�ة لتعر�ف التدقیق الداخلي وم�او�التالي یراعي أن الفي میثاق التدقیق الداخلي، 
تند رسمي مس أخالق�ات المهنة والمعاییر یجب اإلقرار بها في میثاق التدقیق الداخلي الذي �عتبر

�حدد مسؤول�ات وصالح�ات وظ�فة التدقیق الداخلي وعالقة الت�ع�ة الوظ�ف�ة التي تر�ط بین مدیر 
 كون الموافقة النهائ�ة على المیثاق من صالح�ات مجلس اإلدارةدارة، وتالتدقیق الداخلي ومجلس اإل

(IIA, 2012: 2). 

نظرًا ألنه المعهد األساسي المختص  IIAو�میل ال�احث في دراسته إلى االعتماد على تعر�ف 
�التدقیق الداخلي حول العالم، ولما له من جهود حثیثة في تطو�ر وظ�فة التدقیق الداخلي كان من 

 وج بهذا التعر�ف الشامل والمتكامل.أهمها الخر 

 جودة التدقیق الداخلي: 2.1.2

 مستخدمي اتوتوقع احت�اجات من تحق�قه الداخلي التدقیق إدارة تستط�ع الذي المدى الجودة تعني
 ركیًزات التدقیق خدمات مستخدمي احت�اجات على التركیز خالل من المدى ذلك تحدید و�تم خدماتها
 تحسینها فالتدقیق بهد عمل�ة في المستخدمة واألدوات لألسالیب المستمر الذاتي التقی�م مع مستمًرا

تعمل حیث )، 51: 2007 حجازي،( جودة مستوى  ق�اس على �عمل فعال نظام تطو�ر مع �استمرار،
 نم وذلكالجودة  األعمال واألنشطة الیوم�ة للوصول إلى أعلى درجاتأداء المؤسسات على مراق�ة 

خطاء وكشف االنحرافات �الشكل الذي یلبي احت�اجات اإلدارة، وتستند جودة التدقیق خالل تقلیل األ

20 
 



الداخلي إلى األداء الجید في أنظمة الرقا�ة الداخل�ة للوصول �شكل مستمر إلى الكفاءة والفعال�ة �ما 
 .)247: 2012�ضمن خدمة أهداف المنظمة والحفاظ على أصولها (عثمان، 

 �مستوى  ُتؤدى أن ین�غي في الق�ام �المهام المناطة بها، الداخلي التدقیق تنجح وظ�فة ولكي
�األطراف ذات  عالقتها على تؤثر الداخلي التدقیقوظ�فة  أداء جودة نإ حیث الجودة، من معین

 عن ول�ةؤ المس من جزءاً  من هذه األطراف طرف كل على و�قعالعالقة كاإلدارة والمدقق الخارجي، 
 ).12أ:  2008(ع�سى،  الداخلي التدقیق وظ�فة ةجود وتقی�م ضمان

و�قع على المدقق الخارجي جزء من ضمان وتقی�م جودة وظ�فة التدقیق الداخلي، و�كون تقی�م 
الجودة من خالل ق�ام المدقق الخارجي بإعادة أداء أو تكرار �عض األنشطة التي قام بها المدقق 

مع النتائج التي توصل إلیها المدقق الداخلي (شحاتة، الداخلي، ومقارنة النتائج التي توصل إلیها 
 جودة تقی�م تتضمن والتي الداخل�ة، الرقا�ة جودة تقی�م كذلك اإلدارة على و�ن�غي )،112: 2006
 الداخليتدقیق ال وظ�فة تشمل الواسع �مفهومها الداخل�ة الرقا�ة نإ حیث الداخلي،تدقیق ال وظ�فة

  ).12أ:  2008(ع�سى، 
اخلي نشاط التدقیق الد �مكن أن تتحقق عبر التزامأن جودة وظ�فة التدقیق الداخلي   IIA�رى و 

دونة السلوك مو لمعاییر الدول�ة لممارسة التدقیق الداخلي او  التدقیق الداخلي تعر�ف�كٍل من عناصر 
 یقتدقللالمدیر�ن التنفیذیین  على معاییر التدقیق الداخليمن  1300المع�ار رقم  و�فرض ،المهني

لضمان وتحسین الجودة لكافة  برنامج على والمحافظة الداخلي ضمان جودة وظ�فة التدقیق الداخلي
في برامجه لتقی�م الجودة ضرورة أن تقوم   IIA)، و�طرح IIA, 2012أنشطة التدقیق الداخلي (

ق �الشركة �الحصول على خدمات تقی�م لنشاط التدقیق الداخلي من قبل مق�م خارجي مستقل أو فر 
 من المق�مین على األقل كل خمس سنوات للتأكد من مطا�قة نشاط التدقیق الداخلي للمعاییر.

إلى ضرورة أن �قوم المدقق الخارجي عند تخط�طه لالعتماد على عمل ) (SAS 65و�شیر 
لداخلي االتدقیق الداخلي بتقی�م جودة وظ�فة التدقیق الداخلي، وحدد ثالثة معاییر لجودة وظ�فة التدقیق 

 Quality of، وجودة األداء Objectivity، والموضوع�ة  Competenceوهي المقدرة المهن�ة

Work Performance )AICPA, 1991) وقد فّصل ،(Prawitt, et. al., 2009(  هذه المعاییر
 إلى ستة عوامل هي على النحو التالي:

ین على شهادات مهن�ة ذات : وتقاس �عدد المدققین الداخلیین الحاصلالشهادات المهن�ة .1

 .IIAالتي �منحها  CIAعالقة كشهادة 

دى المدققین لوتقاس �متوسط سنوات الخبرة العمل�ة في مجال التدقیق الداخلي  العمل�ة:خبرة ال .2

 الداخلیین.
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: وتقاس عادة �متوسط عدد ساعات التدر�ب التي �حصل علیها ینیتدر�ب المدققین الداخل .3

 عام.المدقق الداخلي خالل ال

�ع له معرفة المستوى التنظ�مي الذي تتاستقالل�ة التدقیق الداخلي: و�تم ق�اسها عن طر�ق  .4

 دائرة التدقیق الداخلي والجهة التي ترفع لها التقار�ر الخاصة �عمل�ة التدقیق.

: ولها أكثر من مق�اس كعدد المدققین الداخلیین في الدائرة أو حجم دائرة التدقیق الداخلي .5

 السنو�ة المعتمدة للدائرة أو حجم وعدد المهمات خالل السنة.الموازنة 

: وهي ع�ارة عن عدد ساعات العمل التي �قضیها حجم العمل المرت�ط بإعداد القوائم المال�ة .6

المدققون الداخلیون في أعمال تتعلق بإعداد وعرض القوائم المال�ة كنس�ة من إجمالي عدد 

 ساعات العمل خالل السنة.

 المشاركة وعدم �عمل�ات الشركة، والمعرفة ،المؤهالت العلم�ةفأضاف ) 2009(م�ارك، كما فّصل 
 وظائف المراجعة أداء جودة لرقا�ة نظام ووجودالداخل�ة،  للمراجعة دلیل ووجود العمل�ات التنفیذ�ة، في

  الداخل�ة.

ن �عضها أل وفي هذه الدراسة تم استخدام خمسة عوامل فقط لتطب�قها في الجزء العملي؛ نظراً 
�صعب ق�اسه وتطب�قه على عینة الدراسة، كما أن �عضها تم اث�ات أنه ال یؤثر في الحد من إدارة 

 األر�اح.

اإل�فاء �الشروط " على النحو التالي جودة التدقیق الداخلي ه �مكن استنتاج تعر�ف�أن و�رى ال�احث
 داءالمهن�ة ذات العالقة والتي تضمن أن أ وااللتزامات التي أقرتها المعاییر ومدونات السلوك والمعاهد

، �حقق النتائج المرجوة منه ووفقًا لما هو مخطط لهو  عمل التدقیق الداخلي �سیر وفقًا لهذه الشروط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ."وتكون مهمة ضمان الجودة �شكل مستمر من اختصاص اإلدارة والمدقق الخارجي

 وظائف التدقیق الداخلي: 3.1.2

) أنه و�االعتماد على تعر�ف معهد المدققین الداخلیین للتدقیق الداخلي 30: 2009یرى (جمعة، 
 دقیق الداخلي إلى قسمین رئ�سین: �مكن أن تقسم وظائف الت

خدمات التأكید والتي تهتم �التقی�م الموضوعي لألدلة من أجل تقد�م رأي مستقل تخص عمل�ة  .1
�عینها أو تخص النظام كامًال، وتكون مهمة تحدید طب�عة ونطاق مهمة التأكید من اختصاص 

 المدقق الداخلي.
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بناًء  تنفذ من قبل دائرة التدقیق الداخلي الخدمات االستشار�ة التي تعتبر �مثا�ة توجیهات .2
 على طلب من إحدى الدوائر في الشركة.

و�جب على المدقق الداخلي خالل تقد�مه لهذه الخدمات أال �غفل مخاطر األعمال وأخذها 
على ضرورة أن  IIAعن درة امن معاییر األداء الص 2120�الحس�ان، فقد أوصى المع�ار رقم 

یتصدى المدقق الداخلي عند أدائه للخدمات االستشار�ة للمخاطر المحدقة �مهمة العمل، وأن �كون 
 ).Pickett, 2010: 314(متأه�ًا أل�ة مخاطر محتملة قد تكون أكبر من الحال�ة 

  :)51: 2012(الصوص، األخرى، وهي  الوظائف�ضاف إلى تلك الوظائف أ�ضًا عدد من 
وٕاعادة التقی�م المستمرة، المتا�عة  خالل نم الداخل�ة، الرقا�ة ونظام المحاسبي نظامال تطو�ر .1

 .لتطو�رهما الالزمة المقترحات وتقد�مكال النظامین  تطب�قات ومتا�عة ومراق�ة
فحص واخت�ار المعامالت التشغیل�ة والمال�ة، وٕاجراء االخت�ارات التفصیل�ة للمعامالت واألرصدة  .2

 واإلجراءات.
غیر  لضوا�طافحص الجدوى االقتصاد�ة للعمل�ات المال�ة ومدى كفایتها وفعالیتها �ما في ذلك  .3

 المال�ة للمنشأة.
فحص االلتزام �الس�اسات واألنظمة والقوانین والمتطل�ات الخارج�ة األخرى، وكذلك فحص االلتزام  .4

 �التعل�مات والس�اسات اإلدار�ة.
 

 ) عدة وظائف أخرى هي:69: 2013كما �ضیف (درغام وعبد هللا، 
 تقد�م نصائح وتوص�ات لإلدارة عن األمور التي تتطلب اهتمام داخل الشركة. .1
 إعداد خطة عمل سنو�ة مع التركیز على البنود ذات المخاطر العال�ة. .2
 تصم�م برامج عمل�ة وجداول زمن�ة لكل مهمة تدقیق داخل الشركة. .3
العل�ا بخصوص مخالفات تتطلب مز�دًا من الق�ام �مهمات مخصصة بناًء على طلب اإلدارة  .4

 التحقیق.
 المساعدة في عمل�ة تطو�ر النظم وحل المشكالت في بدا�اتها قبل أن تتفاقم. .5

 

وللتدقیق الداخلي وظائف تخدم ثالث عناصر رئ�سة في بیئة المؤسسة، و�توقع كل عنصر من 
 :Price Water House Cooper, 2012( هذه العناصر أن �حقق له التدقیق الداخلي هذه المهام

54(: 
 یتوقع مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق من وظ�فة التدقیق الداخلي: .1

 إعداد خطة شاملة للتدقیق على أساس مراعاة المخاطر. -

 اإلعالم عن وتیرة العمل في المؤسسة وسیر العمل�ة الرقاب�ة فیها. -
 .القائمة والطارئة والمساعدة في تحدید المخاطرتسهیل فهم أكبر لمخاطر المنظمة  -
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 في المنظمة لصالح مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق. الرقیبتمثیل دور  -
 توصیل المعلومة المناس�ة في وقتها المناسب. -

 

 تتوقع اإلدارة من وظ�فة التدقیق الداخلي: .2

 تقد�م الخبرات والضمانات ف�ما یخص الرقا�ة الداخل�ة. -
 .مشار�ععرض وتقد�م المشورة والضمانات على مخاطر ال -
  .تقد�م المعلومات المنسا�ة في الوقت المناسب لتسهیل إدارة المخاطر واتخاذ القرارات -
 .مساعدة اإلدارة في تحدید وتوصیف المخاطر الحال�ة والطارئة -

 

 یتوقع المدققون الخارجیون من وظ�فة التدقیق الداخلي: .3

 .لمخاطرالضوا�ط للحد من تلك اتحدید المخاطر الرئ�سة التي تواجه المنظمة وتقی�م فعال�ة  -
 في المؤسسة. توفیر نظرة ثاق�ة على كفا�ة الضوا�ط المال�ة -
 المال�ة.لتصدي للمخاطر واتنفیذ خطة التدقیق على أساس المخاطر  -

مما سبق یتضح أن للتدقیق الداخلي وظائف عدة مناطة �ه مستحدثة وغیر تقلید�ة وتخدم أطرافًا 
تعد وظ�فة التدقیق الداخلي تقتصر على فحص العمل�ات المال�ة فقط،  عدة ذات عالقة �الشركة، فلم

بل تخطتها لتشتمل على فحص الجدوى االقتصاد�ة لهذه العمل�ات، كما أص�حت وظ�فة التدقیق 
الداخلي أ�ضاً تشتمل على تقد�م الخدمات االستشار�ة وخدمات التأكید وتقی�م مخاطر األعمال المحدقة 

 �الشركة.

 اف التدقیق الداخلي:أهد 4.1.2

الهدف الرئ�س لوظ�فة التدقیق الداخلي �أنه إضافة ق�مة للمؤسسة وتحسین عمل�اتها،  IIAحدد 
وتتوقف قدرة التدقیق الداخلي على خلق هذه الق�مة أمر�ن اثنین أولهما توافر الفهم المشترك لكٍل من 

شاطاً مض�فًا نالمدققین الداخلیین واألطراف المستفیدة من التدقیق الداخلي لك�ف�ة جعل التدقیق الداخلي 
للق�مة، أما األمر الثاني فهو وضع التدقیق الداخلي ضمن إطار سلسلة الق�مة واألطراف المستفیدة 

 ).48: 2012عبد هللا، (منها 
تعتبر أهداف التدقیق الداخلي أوسع �كثیر من أهداف التدقیق الخارجي و�رجع ذلك إلى توفر و 

رًا احت�اجات الشركات، فقد یركز المدققون الداخلیون حص المرونة الكاف�ة للمدققین الداخلیین لتلب�ة
 Sarbanes– Oxley Act Sectionعلى توثیق واخت�ار ضوا�ط متطل�ات في إحدى الشركات

دور المدققون الداخلیون في شركة أخرى هو دور استشاري في المقام األول مع  قد �كون و  ،.404
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ي المنظمة، ف�ما قد یختلف حجم التدقیق الداخلاء التركیز على التوص�ات التي من شأنها تحسین أد
 .  (Arens, et. al., 2012: 816)من شركة ألخرى أ�ضاً 

 

 ):32: 2007و�مكن أن ینقسم الهدف الرئ�س للتدقیق الداخلي إلى هدفین فرعیین هما (حجازي، 
 أساس هناك �كون  حتى �ظهر قد نقص أو قصور أي تحدید �ما في ذلك الشركة مصالح حما�ة .1

 .لتصح�حالمناسب لعمل�ة ا القرار التخاذ
ى تحسین الوصول إل إلى االرتقاء �مصالح الشركة عن طر�ق التوج�ه إلى التغیرات التي تؤدي .2

الداخلیین  لمدققینلأوجه العمل�ات المختلفة، وال یتحقق هذا الهدف إال بتحقیق االستقالل�ة المناس�ة 
 رقا�ة بدل أن �كونوا مقیدین بها.تضمن لهم أن �كونوا فاحصین ألنظمة ال

 

 ) أهدافًا أخرى التدقیق الداخلي على النحو التالي:11: 2010و�ضیف (حجازي، 
فحص وتقی�م مدى مالءمة تطبیق الرقا�ة المحاسب�ة والمال�ة والتشغیل�ة عن طر�ق تقی�م نظم  .1

 الرقا�ة المختلفة.
األصول ومدى توفر عاملي الحما�ة جراءات الخاصة �المحاس�ة عن تحدید مدى مالءمة اإل .2

  واألمان لتلك األصول.
تقی�م مدى كفاءة واقتصاد�ة استخدام موارد المنشأة والتقر�ر عن االنحرافات، وتحلیل هذه  .3

 الب�انات وتوصیلها إلى متخذي القرارات في المنشأة.
 تقی�م نوع�ة وجودة األداء في تنفیذ المسؤول�ات المحددة.  .4

 
 

 ):136، 2010الخطیب، ( ما یلي التدقیق الداخلي من خاللو�مكن تحقیق مجموع أهداف 
 العمل�ات على والرقا�ة والمال�ة، المحاسب�ة الرقا�ة تطبیق وكفا�ة متانة وتقو�م مراجعة .1

 .معقولة و�تكلفة فاعل�ة أكثر جعلها على والعمل األخرى،
 .الموضوعة وٕاجراءاتها وخططها المنشأة �س�اسات االلتزام مدى من التحقق .2
 .الخسائر أنواع جم�ع من المنشأة ألصول الكاف�ة الحما�ة وجود من التأكد .3
 .المنشأة داخل تتولد التي اإلدار�ة �الب�انات الوثوق  أو االعتماد إمكان�ة من التحقق .4
 .بها �الق�ام العاملین كلف التي المسؤول�ات مستوى  على المنفذة األداء نوع�ة تقو�م .5
 .وتطو�رها المنشأة عمل�ات لتحسین المناس�ة التوص�ات تقد�م .6

 

كما في  حما�ة األصول فقط اقتصارها علىأن للتدقیق الداخلي أهدافًا كثیرة تخطت و�الحظ هنا 
، بل تخطتها لتشتمل على إضافة ق�مة للشركة من خالل إشراك وظ�فة التدقیق الداخلي في السابق
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أكبر في التكامل والتداخل مع جم�ع مفاصل الشركة مما �منح التدقیق ما �عط�ه قوة سلسلة الق�مة، 
  الداخلي فرصة أكبر في اكتشاف حاالت الغش والتالعب.

 

 نطاق التدقیق الداخلي: 5.1.2

هو التغییر  IIAأهم عناصر تطور التدقیق الداخلي وتطور التعر�ف الصادر عن أحد لقد كان 
الحادث في نطاق ومجال عمل التدقیق الداخلي الذي أص�ح �شمل الخدمات االستشار�ة والتركیز 

إلى أن نطاق التدقیق الداخلي ) 33:  2010الذنی�ات،(، و�وضح على عمل�ات الرقا�ة وٕادارة المخاطر
 �شتمل على:

 التحقق من االلتزام �س�اسات اإلدارة والمتطل�ات القانون�ة. .1

 وتقد�م تشغیلها وعمل�ة المختلفة أنواع الرقا�ة ومراجعة الداخل�ة الرقا�ة على شرافاإل .2
 .لتحسینها لإلدارة التوص�ات

 واالستفسارات المحاسبي النظام فحص ذلك في �ما والتشغیل�ة، المال�ة الب�انات فحص .3
 .واإلجراءات واألرصدة للعمل�ات التفصیل�ة واالخت�ارات

 .المال�ة غیر أنواع الرقا�ة فیها �ما للعمل�ات والفاعل�ة والكفاءة االقتصاد مراجعة .4

 بنودًا أخرى إلى نطاق التدقیق الداخلي كما یلي: )208: 2010(الوقاد وود�ان، و�ضیف 
مراجعة العمل�ات والبرامج للتأكد من أن النتائج تتماشى مع األهداف الموضوعة وتم تنفیذها   .1

 وفقًا لما هو مخطط له.
 وسائل حما�ة األصول وتقی�م مدى الكفاءة االقتصاد�ة الستخدام هذه األصول. تدقیق .2
 التحقق من إمكان�ة االعتماد على نزاهة المعلومات المال�ة والتشغیل�ة. .3
التأكد من االلتزام �القوانین والنظم والس�اسات واإلجراءات واللوائح ذات التأثیر الجوهري على  .4

 د التقار�ر.العمل�ات المال�ة وعمل�ة إعدا

أخرى قد تقدم فیها خدمات التدقیق ومجاالت ) نطاقات Paape, 2007: 137كما �ضیف (
 الداخلي وهي كما یلي:

العمل�ات والوظائف التي تتعلق �األسئلة التي تجیب عن االستراتیج�ة واالتجاه الذي تسیر  .1

 �ه الشركة، وهو ما �سم�ه ال�عض نظام الرقا�ة الفعال.

 التنظ�مي للشركة.اله�كل  .2

 الطر�قة التي توزع بها السلطات والصالح�ات �ما �شمل إدارة القرارات والتحكم �القرارات. .3

 ثقافة الشركة والتي تتشكل حسب طب�عة ق�م اإلدارة ونمطها الق�ادي. .4
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 عمل�ات التحكم والتخط�ط المستقبلي في الشركة. .5

 نظم ق�اس األداء والفعال�ة. .6

تولید التغذ�ة الراجعة عندما ال تعمل العمل�ات واألنظمة وفقًا لما هو الطر�قة التي یتم بها  .7

 مخطط له.

كیف یتم خلق وٕانتاج متطل�ات التغییر والنماذج المستخدمة للتغلب على التحد�ات  .8

 والمشكالت التي تواجه الشركة.

ي الت و�عد نطاق عمل التدقیق الداخلي أحد العوامل المحددة لجودة وظ�فة التدقیق الداخلي
تطرقت لها دراسات سا�قة وتطرقت لها هذه الدراسة في جزئها العملي، حیث إنه كلما توسع نطاق 
التدقیق الداخلي وامتد ل�شتمل على مهام ووظائف أكبر ومتنوعة بین اإلدارة العل�ا واإلدارة الدن�ا؛ كان 

 في عمل�ة التدقیق. �اإلمكان الر�ط بین العمل�ات المختلفة مما �ضمن قدرًا أكبر من الجودة
 

 االستقالل�ة والموضوع�ة: 6.1.2
 

نظرًا ألن االستقالل�ة والموضوع�ة هي حجر الزاو�ة في تعر�ف التدقیق الداخلي، فهناك حاجة 
في داخلي تدقیق الملحة لتطو�ر نماذج شاملة قادرة على الحفاظ على موضوع�ة واستقالل�ة وظ�فة ال

ومدققي الحسا�ات الخارجیین، و�تطلب الق�ام بذلك استخدام ظل عالقات العمل الوث�قة مع اإلدارة 
ى ر المدققین الداخلیین للمهارات الشخص�ة الفعالة مثل إدارة العالقات و�ناء فرق العمل ومفاه�م أخ

، و�ؤدي غ�اب استقالل�ة )Hass, et. al., 2006: 838دارة (�حثت على نطاق واسع في علم اإل
فقدان قدرته على إضافة أ�ة ق�مة للشركة �معنى أن عمل�ة التدقیق  وموضوع�ة المدقق الداخلي إلى

 ).54: 2013سوف تفقد ق�متها (الخ�سي، 
) فإن استقالل المدقق الداخلي ال یتأّتى إال �مالحظة مكانه في 30، 2011ووفقًا لـ (حجازي، 

 سة:لي في المؤسالمؤسسة أوًال، وتحري الموضوع�ة في عمله ثان�ًا، و�قصد �مكانة المدقق الداخ
 المستوى اإلداري الذي ینتمي إل�ه قسم التدقیق الداخلي في اله�كل التنظ�مي للمؤسسة. -
الجهة المسؤولة في المؤسسة التي یرفع إلیها قسم التدقیق الداخلي تقار�ره عن عمل�ات  -

 التدقیق.

ر ضوع�ة الصادالخاص �االستقالل�ة والمو من معاییر األداء المهني  )1100(نص المع�ار رقم �و 
وجوب أن �كون نشاط التدقیق الداخلي مستقًال، وأن �كون المدققون الداخلیون على  IIAعن 

موضوعیون في كامل نواحي عملهم، و�قصد �االستقالل�ة أنها ع�ارة عن تحرر المدققین الداخلیین 
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اخلي على نحو الد من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقیق على الق�ام �مسؤول�ات التدقیق
 ).IIA, 2012: 3غیر متحیز (

) من معاییر التدقیق الداخلي الخاص �االستقالل�ة التنظ�م�ة على 1110و�ؤكد المع�ار رقم (
وجوب أن �قدم المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي لمجلس اإلدارة تأكیدات وضمانات على االستقالل�ة 

ة حین �صفة سنو�ة على األقل، وتتحقق االستقالل�ة التنظ�م�التنظ�م�ة لنشاط التدقیق الداخلي، وذلك 
�كون المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي یت�ع وظ�ف�ًا لمجلس إدارة المؤسسة، ومن األمثلة على هذه 

 ):IIA, 2012: 4الت�ع�ة أن �قوم مجلس اإلدارة �ما یلي (
 اعتماد میثاق التدقیق الداخلي. -
 القائمة على مراعاة المخاطر.اعتماد خطة التدقیق الداخلي  -
تلقى االتصاالت الخاصة �التدقیق الداخلي والخاصة �سیر العمل من مدیر التدقیق الداخلي  -

 م�اشرة.
 اعتماد قرار تعیین أو عزل مدیر التدقیق الداخلي. -

دارة والرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي لتحدید ما إذا كان هناك االتصال واالستعالم من اإل -
 فروضة على الموارد.مقیود 

 الداخلیین المدققین ق�ام تكفل التي المتحیزة غیر الذهن�ة التوجهاتف�قصد بها  الموضوع�ةأما 
ي ف تهاون  يأ هناك �كون  وأال أعمالهم، بنتائج یؤمنون  یجعلهم نحو على الداخلي التدقیق مهام �أداء
 �شأن وتقدیرهم وأحكامهم راءهمآ الداخلیون  المدققون  �علق أال الموضوع�ة وتستلزم عملهم أداء جودة

ن، وتتمثل الموضوع�ة في الواقع�ة في الحكم ومن أجل اآلخر� مواقف أو راءآ على التدقیق مسائل
 ):68: 2013ضمان الموضوع�ة في أعمال المدقق الداخلي یجب مراعاة ما یلي (الخ�سي، 

قوم ولین عن األعمال التي �عدم تكلیف المدقق الداخلي �أعمال �كون بینه و�ین المسؤ  .1

 بتدق�قها مصالح أو خالفات.

أال یتولى المدقق الداخلي أعماًال تنفیذ�ة، وٕاذا تم نقل شخص إلى دائرة التدقیق الداخلي  .2

فیجب أال �قوم بتدقیق أعمال الجهة التي كان �عمل بها إال �عد انقضاء مدة زمن�ة 

 محددة.

اله على األشخاص الذین دقق أعمالهم قبل یجب أال �عرض المدقق الداخلي نتیجة أعم .3

 إصدار تقر�ره النهائي.

على مدیر التدقیق الداخلي تغییر مجال عمل المدقق الداخلي �شكل دوري كلما أمكن  .4

 ذلك.

28 
 



وخالصة القول أن استقالل ذهن المدقق الداخلي عن أي توجهات منحازة والتي تأتي غال�اً نتیجة 
بتدقیق أعمالها، مع امتناعه عن تدقیق أعمال قام أو �قوم �أدائها،  الستقالله عن الجهات التي �قوم

وتوفیر اتصال م�اشر بینه و�ین مجلس اإلدارة؛ كل ذلك سوف �عطي عمل�ة التدقیق جودة أعلى 
وكفاءة وفعال�ة أكبر في نجاح مهمات التدقیق ومنع حاالت الغش والتالعب التي قد تمارسها اإلدارة 

 التنفیذ�ة.

 International Standard for theمعاییر التدقیق الداخلي 7.1.2

Professional Practice of Internal: 
 حیث 1978 عامألول مرة  الداخلي التدقیق معاییر األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات في IIA أصدر

 التدقیق �مهنة التعر�ف إلى �اإلضافة الداخلي المدقق �مسؤول�ات قائمة المعاییر تلك مقدمة تضمنت
)، وقد حددت المعاییر أهدافها �ما یلي 54: 2009(النونو،  رالمعایی هذه �أهم�ة والتعر�ف الداخلي

 ):65: 2005(الرحاحلة، 
 تحدید الم�ادئ األساس�ة لممارسات التدقیق الداخلي. .1
توفر إطارًا لتوفیر وتنفیذ مجموعة واسعة من الخدمات التي تضیف ق�مة لوظ�فة التدقیق  .2

 الداخلي.
 .الداخليالتدقیق ساس لتقی�م أداء األوضع  .3
 .العمل على تحسین إجراءات وآل�ات العمل�ات التنظ�م�ة �صورة مستمرة .4

 

 ، و�نقسم ه�كلها إلى قسمین رئ�سین:2012وقد صدرت المعاییر في أحدث نسخة لها عام 
  Attribute Standardsمعاییر السمات  .1
 Performance Standardsمعاییر األداء   .2

 :Attribute Standardsمعاییر السمات  1.7.1.2

نحو ، وهي على الوتختص معاییر السمات بخصائص المنظمة واألفراد، وأداء التدقیق الداخلي
 التالي:

 Purpose, Authority, and) 1000الغرض والسلطة والمسؤول�ة ( .1
Responsibility 
 ضمن رسم�اً  تحدیداً  الداخلي التدقیق نشاط ومسؤول�ة وسلطة غرض تحدیدو�نص على وجوب 

 الدول�ة والمعاییر المهنة أخالق�ات وم�ادئ داخليلا التدقیق تعر�ف عم یتفق �ما الداخلي التدقیق میثاق
 .الداخلي التدقیق لممارسة المهن�ة
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 Independence and Objectivity) 1100االستقالل�ة والموضوع�ة ( .2

 الداخلیون موضوعیین مستقًال، وأن �كون المدققون  الداخلي أن �كون  التدقیق نشاط على و�وجب
 ، و�تفرع منه ثالثة معاییر على النحو التالي:أعمالهم أداء أثناء

و�لزم أن �كون نشاط التدقیق الداخلي تا�عًا لمستوى تنظ�مي في  االستقالل�ة التنظ�م�ة: -
على  لي، و�تفرع منه مع�ار یوجبالمؤسسة �شكل �كفل أداء مسؤول�ات نشاط التدقیق الداخ

 .اإلدارة مجلس مع الم�اشر التفاعلالرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي ضرورة 
یتصف المدققون الداخلیون بتوجهات غیر و�نص على ضرورة أن  الفرد�ة: الموضوع�ة -

 منحازة وال متحیزة، وأن یتجنبوا تضارب المصالح.
المدققین الداخلیین إ�الغ األطراف المعن�ة و�لزم على  الموضوعة: أو االستقالل�ة معوقات -

 عن أي مع�قات لالستقالل�ة أو الموضوع�ة سواء في الواقع أو الظاهر.
 

 Proficiency and Due Professional )1200المهارة والعنا�ة المهن�ة الالزمة ( .3
Care  

، وذلك من الالزمة المهن�ة العنا�ة وتوخي ،�مهارة التدقیق تؤدى مهام أن یجبو�نص على أنه 
 ر.المستم المهنيالتطو�ر و  ة،المهن� ة�العناخالل ثالثة معاییر فرع�ة، هي المهارة، و 

  Quality Assurance and Improvement )1300الجودة ( برنامج تأكید وتحسین .4
Program 

 

تأكید وتحسین لو�نص على وجوب ق�ام الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي �المحافظة على برنامج 
الجودة، و�تفرع منه مع�ار�ن، األول یوجب ضرورة أن �شمل برنامج تحسین الجودة على أعمال التقی�م 
الداخلي والخارجي على حد سواء، أما المع�ار الثاني فیختص بإعداد وا�الغ التقار�ر عن برنامج 

 تأكید وتحسین.

 : Performance Standardsمعاییر األداء  2.7.1.2

تهتم معاییر األداء �طب�عة التدقیق الداخلي وتوفیر معاییر للجودة التي �مكن على أساسها ق�اس 
 ):81: 2005، وهي كما یلي (السالمي، أداء التدقیق الداخلي

  Managing the Internal Audit Activity )2000إدارة نشاط التدقیق الداخلي ( .1

 نفیذي للتدقیق الداخلي بإدارة نشاط التدقیقینص هذا المع�ار على وجوب ق�ام الرئ�س الت
 الداخلي �فعال�ة لضمان إضافة ق�مة للمؤسسة، و�تفرع منه س�عة معاییر على النحو التالي:
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على الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي وضع خطط مرتكزة على المخاطر لتحدید  التخط�ط: -
 أولو�ات التدقیق الداخلي.

یجب على الرئ�س للتدقیق الداخلي التنفیذي إ�الغ اإلدارة العل�ا ومجلس  التبل�غ والموافقة: -
 اإلدارة �الخطط والموارد الالزمة لها إلقرارها.

یلتزم الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي بتقی�م كفا�ة الموارد وفعال�ة توظ�فها  إدارة الموارد: -
 لتنفیذ الخطط.

 ذي للتدقیق الداخلي وضع الس�اسات واإلجراءاتعلى الرئ�س التنفی الس�اسات واإلجراءات: -
 لتوج�ه نشاط التدقیق الداخلي.

یجب على الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي االتصال والتنسیق مع الجهات الداخل�ة  التنسیق: -
 والخارج�ة التي تقدم خدمات استشارة وتأكید مرت�طة �التدقیق الداخلي لمنع ازدواج�ة الجهود.

: یتوجب على الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي إ�الغ ة العل�ا ومجلس اإلدارةإ�الغ اإلدار  -
التدقیق الداخلي وفقاً للخطط نشاط ومسؤول�ة  وسلطة غرضاإلدارة العل�ا ومجلس اإلدارة عن 

 الموضوعة.
ینص على  :الداخلي التدقیق عن التنظ�م�ة الخارج�ة والمسؤول�ة الخدمات تقدم التي الجهات -

حال كانت جهة خارج�ة مسؤولة عن نشاط التدقیق الداخلي، فعلیها إ�الغ المؤسسة أنه في 
 �ضرورة الحفاظ على نشاط تدقیق داخلي فعال.

  Nature of Work )2100طب�عة العمل ( .2

�قتضي العمل بهذا المع�ار أن �قوم نشاط التدقیق الداخلي بتقی�م وتحسین عمل�ات الحوكمة 
 ):61: 2012من خالل ثالثة معاییر وهي (أبو ناه�ة، وٕادارة المخاطر والرقا�ة 

و�وجب على نشاط التدقیق الداخلي تقی�م عمل�ات الحوكمة والمساهمة في  مع�ار الحوكمة: -
 تحسینها.

و�لزم نشاط التدقیق الداخلي بتقی�م فاعل�ة عمل�ات إدارة المخاطر  مع�ار إدارة المخاطر: -
 والمساهمة في تحسینها.

و�وجب على نشاط التدقیق الداخلي الحفاظ على ضوا�ط وٕاجراءات رقاب�ة  مع�ار الرقا�ة: -
 فعالة.

  Engagement Planning )2200تخط�ط مهام التدقیق الداخلي ( .3

یوجب هذا المع�ار على المدققین الداخلیین بتطو�ر وتوثیق خطة لكل مهمة تدقیق تشمل 
، وعند وضع الخطة یجب أن یؤخذ مةاألهداف والنطاق والتوقیت والموارد المخصصة لهذه المه

 في االعت�ار ما یلي:
 أهداف النشاط موضع التدقیق ووسائل مراق�ة أدائه. -
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المخاطر التي من المحتمل تعرض النشاط لها وسبل إ�قاء تأثیر هذه المخاطر ضمن  -
 المستوى المقبول.

لرقا�ة �أحد نماذج ا مدى كفا�ة وفاعل�ة إدارة عمل�ات المخاطر والرقا�ة في هذا النشاط مقارنة -
 ذات الصلة.

 فرص إدخال تحسینات جوهر�ة على إدارة المخاطر والرقا�ة. -

و�جب على المدققین الداخلیین تحدید أهداف كل مهمة بدقة (مع�ار أهداف مهمة التدقیق)، 
و�جب أن �كون نطاق مهمة التدقیق كاف�ًا لتحقیق األهداف المنشودة (مع�ار نطاق مهمة 

توجب أ�ضًا تحدید الموارد الالزمة والكاف�ة لتنفیذ المهمة (مع�ار تخص�ص التدقیق)، و�
الموارد الالزمة لمهمة التدقیق)، و�لزم أ�ضاً تطو�ر وتوثیق برامج عمل لتحقیق أهداف المهمة 

 ). 45: 2012(مع�ار برنامج عمل مهمة التدقیق) (سالم، 
 

 Performing the Engagement ) 2300تنفیذ مهام التدقیق الداخلي ( .4

ضع لتنفیذ المهمة، ومن ثم و  ةیلزم هذا المع�ار المدققین الداخلیین بتحدید المعلومات الكاف�
ئج و�جب توثیق المعلومات الالزمة تأیید النتاالمناسب،  لاالستنتاجات والنتائج على أساس التحلی

 لمهمة �ما �ضمن تحقیقواالستنتاجات، مع األخذ �عین االعت�ار ضرورة وجود إشراف جید على ا
 أهدافها وتأكید جودتها.

 Communicating Results) 2400تبل�غ النتائج ( .5

ذا المع�ار على ضرورة أن �قوم المدققون الداخلیون �اإل�الغ عن نتائج مهماتهم، مشتملة ینص ه
وضوع�ة معلى أهداف تلك المهمات واالستنتاجات والتوص�ات �شأنها، و�جب أن تكون تلك النتائج 

ودق�قة وفي الوقت المناسب، وفي حال احتوى التبل�غ على أخطاء فعلى الرئ�س التنفیذي للتدقیق 
 الداخلي ا�الغ األطراف التي حصلت على التبل�غ األصلي �المعلومات المصححة.

 Monitoring Progress) 2500مراق�ة سیر العمل ( .6

تي تم لي بوضع وصون نظام لمراق�ة النتائج الیلزم هذا المع�ار الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخ
تبل�غها لإلدارة، وأن اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة قد ط�قت تطب�قًا فعاًال، أو أنها قبلت مخاطر عدم 

 تنفیذ هذه اإلجراءات.

 Communicating the Acceptance )2600حسم مسألة قبول اإلدارة العل�ا للمخاطر ( .7
of Risks 

ع�ار على الرئ�س التنفیذي للتدقیق الداخلي عند اعتقاده �أن اإلدارة العل�ا للمؤسسة یوجب هذا الم
قد قبلت �مستوى من المخاطر ال یناسب المؤسسة ضرورة أن یناقش اإلدارة العل�ا بهذا الخصوص، 

32 
 



وٕاذا لم یتوصل إلى حسم لهذا الموضوع فعل�ه رفع األمر إلى مجلس اإلدارة لحسمه (أبو ناه�ة، 
2012 :63 .( 

  Code of Ethics:قواعد السلوك المهني 8.1.2

إرساء وتعز�ز ثقافة أخالق�ة لمهنة التدقیق الداخلي، كما وهدفها  IIAهذه القواعد عن صدرت 
الداخلیین، وتعتبر قواعد السلوك المهني ضرور�ة  للمدققین األخالقي السلوك توج�ه بها أن المقصود

لنشاط التدقیق الداخلي ألن مهنة التدقیق الداخلي مبن�ة على الثقة في تأكیدها الموضوعي بخصوص 
 �ط�قوا أن الداخلیین المدققین من المتوقع ، ومن (IIA, 2009)إدارة المخاطر والرقا�ة والحوكمة

 ):Moeller, 2005: 261التال�ة ( الم�ادئو�تمسكوا �

 Integrityاالستقامة  .1

 األساس في االعتماد على آرائهم وهي الثقة دعائم إرساء الداخلیین المدققین من شأن استقامة
 وأحكامهم، وتكون االستقامة �ات�اع التالي:

 أداء األعمال بنزاهة والشعور �مسؤول�ة تجاه العمل. -
 من معلومات في حدود المعقول ووفق القوانینفصاح عما یتوفر إلااللتزام �القوانین ومراعاة ا -

 وأصول المهنة.
لى إ �سيءالمساهمة في تحقیق أهداف المؤسسة، واالبتعاد عن أي نشاط غیر مشروع قد   -

 مهنة التدقیق الداخلي أو المؤسسة التي �عملون بها أو لصالحها.
 Objectivityالموضوع�ة  .2

ى مستوى من الموضوع�ة، والعمل على أال تتأثر یتوجب على المدققین الداخلیین االلتزام �أعل
 آراؤهم وأحكامهم �مصالحهم الشخص�ة أو �آراء اآلخر�ن، و�مكن تحقیق الموضوع�ة �ما یلي:

عدم المشاركة في أي نشاط یتعارض مع مصالح المؤسسة التي �عملون بها أو لصالحها،  -
 إلى تقی�مهم المحاید. �سيءمما قد 

 إلى تقدیرهم المهني. �سيءعدم قبول أي شيء قد  -

فصاح عنها تشو�ه التقار�ر عن األنشطة التي فصاح عن أي معلومة من شأن عدم اإلإلا -
 یجري مراجعتها.

 Confidentialityالسر�ة  .3
على المدققین الداخلیین الحفاظ على ق�مة وملك�ة المعلومات التي �طلعون علیها، وأال �فصحوا 

إذن مناسب أو وجود التزام قانوني أو مهني یوجب اإلفصاح عن  عن هذه المعلومات إال بتفو�ض أو
 هذه المعلومات، و�التالي علیهم:
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 الت�صر والحذر في استخدام وحما�ة المعلومات التي �حصلون علیها أثناء أداء واج�اتهم. -
قد تضر �أهداف ومصالح المؤسسة  ةعدم استخدام تلك المعلومات من أجل منفعة شخص� -

 دیها أو لصالحها.التي �عملون ل
 

 Competencyالكفاءة  .4
یجب على المدققین الداخلیین استخدام المعرفة والمهارات والخبرات الالزمة ألداء خدمات التدقیق 

 الداخلي، و�التالي یتوجب علیهم:
 عدم أداء أي خدمة ال تكون لدیهم خبرة ومهارة كاف�ة ألدائها. -
 للمعاییر الدول�ة لممارسة التدقیق الداخلي.أداء خدمات التدقیق الداخلي وفقًا  -

 العمل �استمرار على تطو�ر مهاراتهم وخبراتهم وجودة الخدامات التي یؤدونها. -

و�ناء على كل ما سبق �مكن القول أن تحقیق عوامل جودة التدقیق الداخلي �شكل كاٍف وااللتزام 
، نيتدقیق الداخلي ومدونة السلوك المه�عناصر تعر�ف التدقیق الداخلي كاملة وااللتزام �معاییر ال

والحفاظ على مستوى معقول من المهن�ة والموضوع�ة واالستقالل�ة لدى المدققین الداخلیین، ُیتوقع أن 
�كون له أثر في الحد من عمل�ات الغش والتالعب في القوائم المال�ة، والحد من ممارسات إدارة 

  ني من هذا الفصل. األر�اح التي سیتم تناولها في الم�حث الثا
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 تمهید: 0.2.2

تتفق الدراسات المحاسب�ة على أن رقم الر�ح المحاسبي المعلن عنه في التقار�ر المال�ة �عتبر 
 ؛ق رأس المال فهو �عتبر مق�اس ملخص لكل عمل�ات الشركةاالمعلومة األهم للمتعاملین في أسو 

 استخدام الم�ادئ المحاسب�ة مما �عني رقمغیر أن اإلدارة قد تسیئ استخدام الحر�ة الممنوحة لها في 
 ).271: 2009أر�اح غیر جید، وهذا ما �عرف في الفكر المحاسبي بإدارة األر�اح (م�ارك، 

وتعتبر إدارة األر�اح إحدى االستراتیج�ات المحاسب�ة للسلوك اإلداري عند التقر�ر عن نتائج 
مستهدفة مقدمًا، وتعتقد اإلدارة أن المستخدم  األعمال، ومن خاللها �مكن لإلدارة نشر أرقام محاسب�ة

ر�اض، (للقوائم المال�ة لن �كون �مقدوره الكشف عن مضامین ومدلوالت األرقام المال�ة في هذه القوائم 
2010 :115.( 

 :تعر�ف إدارة األر�اح  1.2.2

�عرف التالعب في المعلومات المحاسب�ة �أنه قدرة اإلدارة على الز�ادة أو التخف�ض في صافي 
رئ�س هیئة Arthur Levitt أطلق )، وقد 402: 2005الدخل المعلن عنه في القوائم المال�ة (حماد، 

 Theعلى التالعب في المعلومات المحاسب�ة مصطلح لع�ة األرقام  SECسوق المال األمر�ك�ة 

Numbers Game  ،ولع�ة األرقام ذات مسم�ات وأشكال مختلفة تشترك 115: 2010(ر�اض ،(
جمعیها في خلق انط�اع غیر حق�قي عن األرقام المال�ة لدى قارئ هذه األرقام، و�توقف استخدام 

 Mulfordاألسلوب المناسب لإلدارة على الهدف والغرض من الق�ام �التالعب المحاسبي، و�ختصر (

and Comiskey, 2002: 3:أشكال التالعب المحاسبي كما یلي ( 
 

  Aggressive Accounting المحاس�ة التعسف�ة .1
وهي اخت�ار متعمد لمجموعة من الم�ادئ المحاسب�ة من أجل تحقیق النتائج التي ترغب فیها 
اإلدارة وتحدیدًا أر�اح جار�ة مرتفعة، �غض النظر إذا كانت الممارسات المت�عة تتفق مع الم�ادئ 

 .أو ال GAAPالمحاسب�ة المتعارف علیها 

  Earnings Management إدارة األر�اح .2
ا التالعب في أرقام األر�اح للوصول إلى رقم ر�ح محدد مس�قًا وضع �معرفة تعرف على أنه

اإلدارة، أو عن طر�ق تنبؤات محللین مالیین، أو أن هذا المبلغ للر�ح هو الذي س�ضمن دخًال أكثر 
 استدامة.
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  Income smoothingتمهید الدخل .3
 قل�ات األر�اح، و�عمد إلى�عد شكًال من أشكال إدارة األر�اح و�ستخدم لتخفیف الحدة في ت

 تخف�ض األر�اح وتخز�نها في السنوات ذات الدخل العالي، الستخدامها في السنوات األقل دخًال.

  Fraudulent Financial Reporting التقار�ر المال�ة االحت�ال�ة .4
وهي التعمد في الحذف والتحر�ف في اإلفصاح في القوائم المال�ة بهدف خداع وغش مستخدمي 

 وائم المال�ة.الق

 Creative Accounting Practiceاإلبداع�ة ممارسات المحاس�ة  .5
تشمل كل الطرق المستخدمة في لع�ة األرقام، سواء محاس�ة تعسف�ة أو إدارة أر�اح أو تمهید 

 الدخل أو تقار�ر مال�ة احت�ال�ة.

الخاطئ لمبدأ التطبیق سب�ه  األر�اح مشكلة إدارةإن ظهور ف )115: 2010(رضا، ووفقًا لـ 
، فأساس االستحقاق ووفقًا لمبدأ مقابلة اإلیرادات �المصروفات �طلب تحدید االستحقاق المحاسبي

توقیت لالعتراف �اإلیرادات وتحدید قدر النفقات الذي أسهم في تحقیق هذه اإلیرادات، و�خضع جزء 
ح عن ذا الجزء من أجل اإلفصاكبیر من عمل�ة المقابلة الخت�ار اإلدارة األمر الذي یت�ح لها تطو�ع ه

 وفاتها.مصر  السنة معالمقدار الذي تر�ده من األر�اح وخاصة تلك المتحققة نتیجة مقابلة إیرادات 
) إدارة األر�اح على أنها تطو�ع للم�ادئ المحاسب�ة المتعارف Belkaoui, 1999: 49و�عرف (

 علیها من أجل الوصول إلى رقم ر�ح معین تر�ده اإلدارة.
سعیها  سلوك اإلدارة في سبیل) أن إدارة األر�اح هي ع�ارة عن 102: 2013(الداعور،  و�رى 

، إما تخف�ض الدخل بهدف تخف�ض ق�مة اتجاهات عدة ، و�تخذ هذا السلوكتأثیر على الدخللل
الضرائب، أو ز�ادته في سبیل تعظ�م مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، أو قد تقوم اإلدارة بتمهید الدخل 

ضه إذا كان مرتفعًا أو ز�ادته إذا كان منخفضًا للحد من التقل�ات الحادة في مستو�ات الر�ح�ة بتخف�
 لضمان أكبر قدر من االستقرار في أسعار األسهم.

) على أنها عمل�ة تخط�ط لتوقیت االعتراف �اإلیرادات Kieso, et. al., 2013: 161و�عرفها (
الحاالت یتم ز�ادة دخل السنة الحال�ة على حساب والمصروفات واألر�اح والخسائر، وفي معظم 

 السنوات القادمة.
) أن إدارة األر�اح ع�ارة عن مجوعة من األنشطة واألحكام الخاصة 492: 2006و�رى (خلیل، 

التي تقوم بها اإلدارة للتدخل في التقر�ر المالي، وذلك بهدف اإلفصاح عن رقم ر�ح یتفق مع رقم 
ذا الرقم المحدد قد �كون حدد وفقًا لترتی�ات تعاقد�ة لعقود مكافآت اإلدارة محدد ومستهدف مس�قًا، وه

 أو عقود الدین، أو قد �كون حدد بناء على تغیرات سوق األوراق المال�ة.
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ومن التعر�فات التي كثیرًا ما �ستشهد بها في الدراسات واأل�حاث الخاصة بإدارة األر�اح تعر�ف 
ت إدارة األر�اح على أنها تحدث عند اعتماد المدراء على حیث عرف Healy & Wahlenدراسة 

الحكم الشخصي عند إعداد القوائم المال�ة أو تنفیذ المعامالت التجار�ة من أجل التغییر في التقار�ر 
المال�ة بهدف تضلیل مستخدمي القوائم المال�ة أو التأثیر على النتائج التعاقد�ة التي تعتمد على األرقام 

 ).Healy and Wahlen, 1999: 368(المحاسب�ة 
) یر�ا أن �ه نقطتي  :27Ronen and Yaari, 2008وعلى الرغم من ر�اد�ة هذا التعر�ف إال (

ضعف، األولى أنه ال �ضع حدودًا واضحة بین إدارة األر�اح و�ین األنشطة العاد�ة التي توّلد أر�احًا، 
ول المستثمر�ن والمدراء التنفیذین في الشركة حإذ إن هناك إشكال�ة مشتركة لدى المحللین المالین و 

ك�ف�ة التمییز بین عمل�ة التالعب في األر�اح التي تثبت في النها�ة أنها مزورة، و�ین جهود المدراء 
المتواصلة من أجل إ�قاء التكالیف ضمن الحدود للحصول على أعلى نس�ة ر�ح مرجوة. أما نقطة 

أر�اح هي عمل�ة مضللة، و�ما أن المستثمرون �فضلون الفصل الضعف الثان�ة فهي أن ل�س كل إدارة 
بین األر�اح الثابتة واألر�اح التي قد تحدث لمرة واحدة نتیجة صفقة ما؛ فالشركة التي تقوم بإدارة 
أر�احها من أجل منح المستثمر تمییزًا أفضل بین مكوني األر�اح (الثابت والطارئ) ال تقوم بتشو�ه 

 ق�مة اإلعالم�ة ألر�احها.األر�اح بل تعزز ال
 ع�ارة) إلى تعر�ف إدارة األر�اح على أنها  :27Ronen and Yaari, 2008و�التالي یخلص (

تنتج ، و القصیر المدىهدفها اإلفصاح عن ر�ح غیر حق�قي في  اإلدار�ة القرارات من مجموعة عن
و اتخاذ االستثمار قبل تحقق الر�ح، أإدارة األر�اح نتیجة الق�ام بخ�ارات تتعلق �عمل�ات اإلنتاج أو 

خ�ارات محاسب�ة تؤثر على أرقام الر�ح الحق�ق�ة وتفسیراتها �عد تحقق الر�ح، وتنقسم إدارة األر�اح إلى 
 ثالثة أشكال:

 إیجاب�ة: تؤشر إلى الق�مة طو�لة األجل. -

 سلب�ة: تعمل على إخفاء الق�مة على المدى قصیر أو طو�ل األجل. -

 ألداء الفعلي على المدى القصیر.محایدة: تكشف ا -

وعمومًا فإنه ال یوجد تعر�ف عام ومحدد �كون مقبول عالم�ًا، والمنشآت تستخدم طرقًا مختلفة 

�مسم�ات مختلفة و�درجات مختلفة من التقدیر لتغط�ة نشاطاتها وكثیر من هذه الطرق تكون قانون�ة، 

 النقاط التال�ة: ) �عض هذه الطرق والمسم�ات في(McKee, 2005: 3و�ورد 

- Income smoothing الدخل تمهید. 

- Accounting hocus-pocus خدع المحاس�ة. 

- Financial statement management المال�ة القوائم إدارة. 

- The numbers game األرقام لع�ة. 
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- Aggressive accounting العدوان�ة المحاس�ة. 

- Reengineering the income statement الدخل ب�ان هندسة إعادة. 

- Juggling the books في السجالت المحاسب�ة. شعوذةال 

- Creative accounting اإلبداع�ة المحاس�ة. 

- Financial statement manipulation المالي الب�انفي  التالعب. 

- Accounting magic المحاس�ة سحر. 

- Borrowing income from the future المستقبل من الدخل اقتراض.  

- Banking income for the future للمستقبل المصرف�ة الخدمات دخل. 

- Financial shenanigans (الخدع) المال�ة اإلشكاالت. 

- Window dressing (تز�ین النوافذ). الحقائق تحر�ف 

- Accounting alchemy المحاس�ة ك�م�اء. 

الممارسات كونها تتم في السر وال یتم اإلعالن عنها أو  ومما �میز إدارة األر�اح عن غیرها من

اإلفصاح عن األسالیب المستخدمة وال عن الق�مة التي ُعدلت، و�التالي فإن إدارة األر�اح غیر مبررة 

أخالق�ًا ألنها تؤدي إلى التضلیل والخداع، أما األسالیب التي ال تقترن �التضلیل والخداع فهي ل�ست 

العالقة بإدارة األر�اح وٕانما اجتهادات شخص�ة من اإلدارة من أجل التحسین فقط من األسالیب ذات 

 ).157: 2012أبو عجیلة وآخرون، (
 

المرونة أو �عض و�مكن لل�احث أن یخلص إلى تعر�ف إلدارة األر�اح على أنها "استغالل 

قي من لهذه الم�ادئ هدفه التأثیر على رقم الر�ح الحق� في الم�ادئ المحاسب�ة أو سوء تطبیقالفجوات 

أجل تحقیق مصالح شخص�ة لإلدارة والتأثیر على قرارات المستثمر�ن واألطراف ذات العالقة �الشركة 

غیر ومتعددة، في إطار غیر أخالقي و  أدوات وأسالیب مختلفةكالحكومة والمحللین المالیین، �استخدام 

 مهني".

 رة األر�اح:أهداف إدا 2.2.2

�عتبر الهدف الرئ�س إلدارة األر�اح هو أن تكون األر�اح المفصح عنها أكثر ث�اتاً واستقرارًا، األمر 
الذي �عطي انط�اعاً �انخفاض المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ما �عني ارتفاعاً في أسعار أسهمها، 

إلضافة على شراء أسهم المنشأة، �ا والتمو�ل، وز�ادة إق�ال المستثمر�ن االقتراضوانخفاض تكالیف 
إلى أهداف أخرى كالتكلفة الس�اس�ة، والتحایل على أنظمة الضرائب، وأهداف اإلدارة الشخص�ة 
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قد  اإلدارةأن  )496: 2006(خلیل، ، و�رى من المكافآت حال تحقیق أداء مالي مستقر لالستفادة
 عدة أهداف هي: ق�امها �ممارسة إدارة األر�اح إلى تحقیق وراء تهدف من 

تعز�ز أداء المنشأة عن الفترة الحال�ة من خالل ز�ادة رقم الر�ح المفصح عنه ومن خالل تحسین  .1
 صورة القوائم المال�ة، وذلك �غرض المطا�قة مع تنبؤات األر�اح المحددة مس�قًا.

 يتجنب اإلعالن عن خسائر لما له من أثر على وضع ومكافآت اإلدارة وعلى ق�مة المنشأة ف .2
 السوق.

بهدف تخف�ض درجة الت�این في أرقام األر�اح من  Income Smoothingتحقیق تمهید الدخل  .3
 فترة إلى أخرى.

 :)116: 2010(رضا، ألس�اب أخرى وهي وقد تلجأ اإلدارة لممارسة إدارة األر�اح 
و تأجیل أالتأثیر على مقدار الضرائب المستحقة على المنشأة �االعتراف الم�كر ب�عض اإلیرادات  .1

 �عض المصروفات.
العمل على تجنب ظهور ت�این واختالف في نتائج أعمال المنشأة من سنة إلى أخرى، حتى ال  .2

�ص�ح هذا الت�این كمق�اس �ستخدمه المستثمرون لق�اس درجة المخاطرة التي إن ارتفعت فمن 
 شأنها رفع تكلفة رأس المال.

ض �عني خف المساهمین وحملة األسهم ماكسب ثقة أصحاب المصالح في المنشأة �ما فیهم  .3
 احتماالت التعرض لإلفالس.

 خفض التكالیف الس�اس�ة وتجنب التدخل الحكومي في المنشأة في حال كبر حجمها. .4
تحقیق أهداف اإلدارة الذات�ة، ففي حال كان تعاقد اإلدارة مع المالك على أساس أن المكافآت  .5

عظ�م ا على تاألر�اح المحققة فستعمل اإلدارة حینهوالحوافز الممنوحة لإلدارة هي كنس�ة من 
 .األر�اح المفصح عنها

 دوافع إدارة األر�اح: 3.2.2

اف ددوافع معینة لدى المدراء لتحقیق أهدث نتیجة حمما ال شك ف�ه أن ظاهرة إدارة األر�اح ت
ذا ارستها، وهوال یوجد خالف على وجود الظاهرة ولكن الخالف على الدوافع وراء مم محددة مس�قًا،

الخالف أدى إلى الخلط بین ما �مكن اعت�اره دافعًا لممارسة إدارة األر�اح و�ین ما �عتبر أداة لممارسة 
) التي یختلط فیها األمر Accounting Choicesإدارة األر�اح، ومثال ذلك الخ�ارات المحاسب�ة (

)، ودوافع إدارة األر�اح على النحو 46: 2011هل هي أداة أم دافع لممارسة إدارة األر�اح (أبو جراد، 
 التالي:
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 الدوافع المتعلقة بتوقعات وتقی�م سوق المال: .1

إن استخدام المستثمر�ن والمحللین المالیین للمعلومات المحاسب�ة لمساعدتهم في تقی�م األسهم 
لدى اإلدارة للتالعب في األر�اح للتأثیر على أداء سعر السهم في المدى القصیر  �مكن أن یولد دافعاً 

 )،7: 2009، وحمدان (أبو عجیلة ولتتوافق هذه األر�اح مع التوقعات المس�قة للمستثمر�ن والمحللین
 ):118: 2013و�مكن تقس�م الحوافز الخاصة �سوق المال على النحو التالي (الداعور، 

 

 اح:تنبؤات األر� .أ

تشكل تنبؤات األر�اح الصادرة عن المحللین المالیین في السوق، أو التي تصدرها اإلدارة نفسها 
أحد األرقام المستهدفة �النس�ة إلدارة األر�اح، فتسعى اإلدارة للتقر�ر عن أرقام ر�ح تتفق مع التنبؤات 

ي حال قد تكون �اهظة فأو تز�د علیها، وفلسفة اإلدارة من هذا السلوك خشیتها من تحمل تكالیف 
كانت األر�اح المقرر عنها أقل مما هو متن�أ �ه، و�التالي فهي تسعى إلى تجنب حدوث انخفاض في 

 أسعار األسهم السوق�ة كرد فعل سلبي من السوق.
 

 خ�ارات األسهم: .ب

�شكل تحدید مكافآت اإلدارة على صورة خ�ارات األسهم دافعًا قو�ًا لإلدارة الخت�ار التسو�ات 
المحاسب�ة االستثنائ�ة �صورة تؤثر على ز�ادة األسعار السوق�ة لألسهم في تار�خ منح هذه الخ�ارات 
حیث تتوقف ق�مة هذه الخ�ارات على أسعار األسهم في تار�خ منحها، وتعتبر طر�قة منح الخ�ارات 

 .واحد رمن الطرق التي تضع مصالح المدراء التنفیذیین وق�مة المنشأة التي یدیرونها في إطا

 عروض حقوق الملك�ة األول�ة:  .ت

تمثل عروض حقوق الملك�ة األول�ة دافعًا لممارسة إدارة األر�اح، حیث تهدف إلى التأثیر على 
وفي  ،جل رفع األسعار السوق�ة لهذه األسهمأالسعر السوقي لألسهم عند حدوث عروض األسهم من 
سوقي سابق لألسهم، و�كون هناك نقص ر عحال عرض أسهم ألول مرة في السوق ال �كون هناك س

في المعلومات لدى المستثمر�ن و�التالي �عتمدون على القوائم المال�ة �شكل كبیر، وهذا �مثل فرصة 
 لممارسة إدارة األر�اح لتعظ�م العائدات من ب�ع األسهم.

 الدوافع التعاقد�ة .2

 Positiveاإلیجاب�ةونظر�ة المحاس�ة  Agency Theoryتتفق كل من نظر�ة الوكالة 

Accounting Theory  حول ضرورة استخدام الشركات لعقود التعو�ضات والمكافآت للمدراء

كوسیلة لتحفیزهم على العمل �أقصى جهد ممكن من أجل مصلحة الشركة، وقد �عمد �عض هؤالء 

 :Sun, 2012المدراء على تغییر نتائج الشركة الحق�ق�ة من أجل الحصول على مكاسب ز�ادة (

112.( 
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 المتعددین، كوالمالة الشرك بین العقود وتنظ�م رصد في للمساعدة المحاسب�ة الب�انات تستخدمو 

 ،الحوافز) وأ المكافآت في والمتمثلة( اإلدارة مصالح بین للمالءمة اإلدار�ة المكافآت عقود تنشأ حیث

 هما العقود، من نوعان وهناك)، 7: 2009(أبو عجیلة وحمدان،  اآلخر�ن المصالح أصحابو�ین 

 :التاليو النح على لإلدارة الحوافز أو المكافآت وعقود ،اإلقراض عقود
 

 عقود اإلقراض: .أ

تشیر نظر�ة المحاس�ة اإلیجاب�ة إلى أن عقود اإلقراض تؤثر �شكل كبیر على الخ�ارات المحاسب�ة 

لى شروط د الدین تشتمل عللمنشأة، وتؤكد النظر�ة و�شكل أكثر تحدیدًا على أنه وفي حال كانت عقو 

تقیید�ة تعتمد على الب�انات المال�ة المفصح عنها، ففي هذه الحالة سوف تسعى اإلدارة إلى استخدام 

األسالیب المحاسب�ة التي تظهر أر�احًا أكبر من الحق�ق�ة مما یخفض احتمال امتثالها (أي اإلدارة) 

  ). Omid, 2012: 8للشروط الموجودة في عقود اإلقراض (
 

 عقود مكافآت اإلدارة: .ب

) أن عقود المكافآت الخاصة �اإلدارة تدفع بها إلى  :382Healy and Wahlen, 1999یرى (

إدارة أر�احها من أجل ز�ادة المكافآت وتحسین الوضع الوظ�في، عالوة على تخفیف حدة المخالفات 

دارة حصول على المكافأة یتم إالمحتملة لمواثیق الدین. وفي حال كانت األر�اح دون الحد المطلوب لل

األر�اح تصاعد�اً إلى أن تصل إلى الحد المطلوب، أما في حال كانت األر�اح أكبر من الحد األقصى 

الذي یتوقف عنده منح مكافآت إضاف�ة؛ ففي هذه الحالة تقوم اإلدارة �اختزال األر�اح لفترات قادمة 

 ).Yanqiong, 2010: 1134للحصول على مكافآت إضاف�ة (

إلى أن أسلوب االحتفاظ �األر�اح  SECرئ�س هیئة سوق المال األمر�ك�ة  Levittوقد أشار 

�عتبر من ممارسات إدارة األر�اح غیر المقبولة، فاالعتمادات  )Cookie Jar Reservesالمسمى بـ (

 والمخصصات التي خصصت في فترات جیدة یتم الرجوع إلیها في فترات أخرى عند الحاجة.

) فإن هناك خمسة عوامل أساس�ة تعمل على ز�ادة ثروة إدارة Sun, 2012: 113لـ ( ووفقاً 

 المنشأة وهي كالتالي:

 الضرائب. مدفوعات أو تأجیل انخفاض .1

 موات�ة ومرنة. أنظمة وجود .2

 الس�اس�ة. التكالیف تخف�ض .3

 نتاج المعلومات.إ انخفاض تكالیف .4

 أساسها منح العالوات والمكافآت.على  یتم المعلن عنها والتي األر�اح في الز�ادة .5
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 قد�ةالن التدفقات ز�ادةمع فرض ث�ات أ�ة عومل أخرى تعمل على  األولى األر�عة العوامل نإ
 دیز� أن شأنه من األخیر العامل أن حین في األسهم، أسعار ارتفاع إلى یؤديللمنشأة مما 

 �شكل م�اشر. دارةتعو�ضات ومكافآت اإل

 تخف�ض ضر��ة الدخل .3

دافع تخف�ض ضر��ة الدخل من أهم الدوافع وراء ممارسة المدراء إلدارة األر�اح، وذلك من  �عتبر

خالل اخت�ار الطرق المحاسب�ة التي من شأنها التقلیل من الق�مة الحال�ة لمدفوعات الضرائب، وأحد 

ار بین �تلك الطرق المستخدمة طر�قة تقی�م المخزون السلعي للمنشأة، فعلى سبیل المثال عند االخت

فإن ذلك س�عني تغیر في التدفق النقدي نتیجة لتأثیر طرق تقی�م المخزون  FIFOو LIFO طر�قتي

) عند ارتفاع األسعار لز�ادة FIFOعلى األر�اح الخاضعة للضر��ة، فالمنشآت تستخدم طر�قة (

دي، أما عند قالدخل الظاهر في القوائم المال�ة مما �عني ز�ادة في الضرائب وانخفاض في التدفق الن

) عند انخفاض األسعار ما �عني انخفاض ق�مة الضرائب وز�ادة في التدفق LIFOاستخدام طر�قة (

 ).826: 2009النقدي(الداعور وعابد، 
 

 التكالیف الس�اس�ة .4

 قرارات على رالتأثی أجل من المال�ة الب�انات في التغییر طر�ق عن أر�احها إلدارة المنشآت تسعى

 أجل من ح�ةر� أقل أعمالها نتائج لتبدو الحكوم�ةة األنظم على للتحایل ككذل وتسعى المستثمر�ن،

 تكون  ؤةكف غیر أسهم أسواق تضم التي االقتصاد�ات إن حیث فیها، الحكومي التدخل من هربتال

 .)Rahman, et. al., 2013: 74( الحكومة قبل من التنفیذیون  رؤساؤها لتعیین معرضة

الكبرى على إدارة أر�احها وتخف�ضها حتى ال تص�ح محل نظر واهتمام وتحرص المنشآت 

م أدى الحظر على تصدیر النفط من �عض الدول إلى 1970المشرعین، فعلى سبیل المثال في عام 

ارتفاع كبیر في األسعار، مما جعل شركات البترول تحقق أر�احًا هائلة لفتت أنظار الكونجرس، 

ن ضر��ة خاص سمي بـ "ضر��ة األر�اح غیر المتوقعة" في محاولة لك�ح األمر الذي حدا �ه سن قانو 

جماح أسعار النفط، ونتیجة لسن هذا القانون بدأت الشركات �اتخاذ تدابیر من شأنها إظهار أر�احًا 

 Mulford andأقل من الحق�ق�ة كتأجیل االعتراف �اإلیرادات أو تعجیل االعتراف �النفقات (

Comiskey, 2002: 7.( 
 

 الدوافع التنظ�م�ة .5

 یوجد دافعین تنظ�میین یؤثران على إدارة األر�اح وهما التنظ�م الصناعي وتنظ�م مكافحة االحتكار: 
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 التنظ�م الصناعي: .أ

تخضع �عض الصناعات ال س�ما المصرف�ة والتأمین والصناعات الخدم�ة لرقا�ة تنظ�م�ة ولوائح 
وذلك لضمان أكبر قدر من االمتثال من قبل هذه مرت�طة �األرقام المحاسب�ة والنسب المال�ة 

الصناعات، فالمصارف وشركات التأمین غال�ًا ما تخضع لمتطل�ات وجود ما �كفي من رأس المال 
واألصول لمقابلة التزاماتها، و�التالي تعطي هذه القواعد واألنظمة دافعًا لممارسة إدارة األر�اح، وقد 

ي تمتلك الحد األدنى من متطل�ات رأس المال تقوم �ممارسة أظهرت أ�حاث كثیرة أن المصارف الت
إدارة األر�اح عن طر�ق الم�الغة في مخصصات خسائر القروض أو الم�الغة في االعتراف �مكاسب 

 المحافظ االستثمار�ة.

 تنظ�م مكافحة االحتكار: .ب

تتوفر ل�عض المنشآت بیئة تنظ�م�ة تدفعها لممارسة إدارة األر�اح، فالمنشآت التي تكون معرضة 
لالتهام �قضا�ا االحتكار �كون لدیها دافع قوي إلدارة أر�احها والفصاح عن أر�اح أقل من الحق�ق�ة 

 .)8: 2009، وحمدان (أبو عجیلة
 

 :أسالیب إدارة االر�اح  4.2.2

ة ق�ام اإلدارة بإدار عند من األسالیب والتقن�ات التي �مكن استخدامها  وجد مجموعة متنوعةت
األر�اح، فعلى سبیل المثال قد تعتبر اإلدارة أن �عض المعلومات غیر مهمة نسب�ًا وال تقوم �اإلفصاح 
عنها وتبرر ذلك �ات�اعها لمبدأ األهم�ة النسب�ة الحاكم لإلطار المفاه�مي المحاسبي مما یوجه متخذ 

 Arthur Levittحدد )، وقد 826: 2013قرار التخاذ قرارات محسو�ة مس�قاً (السرطاوي وآخرون، ال
أي الحمام الكبیر الناتج عن تكالیف Big bath" في خطا�ه الشهیر خمسة أنواع إلدارة األر�اح وهي "

 creative"" أي االحتفاظ �األر�اح لسنوات قادمة، وCookie Jar reservesإعادة اله�كلة، و"
acquisition accounting" "أي محاس�ة االستحواذ اإلبداع�ة، وmisapplications of 

accounting principles و "تطبیق األسالیب المحاسب�ة" أي سوء ،the premature 

recognition of revenue) أي االعتراف الم�كر �اإلیرادات "Levitt, 1998( وف�ما یلي توض�ح ،
 هذه األسالیب:

1. Big Bath :الحمام الكبیر 

�حدث أح�انًا أن تقوم المنشأة بإعادة ه�كلة دیونها أو التخلص من �عض أصولها أو التخلص 
نتاجها، وهذا األمر قد �حملها مصار�ف إضاف�ة عال�ة فتلجأ اإلدارة هنا إلى تطبیق إمن أحد خطوط 

ا، فعلى حاسب�ة المتعارف علیهتقن�ة الحمام الكبیر، و�تخطى تطبیق هذا األسلوب حدود الم�ادئ الم
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سبیل المثال في سنة سیئة قد تقرر المنشأة تخف�ض األصول، فهي على كل حال سنة سیئة لم تحقق 
فیها توقعات األر�اح المطلو�ة، وتتضمن نظرة ضمن�ة �عدم وجود التزامات إضاف�ة في حال جعل 

ل التي تحقق خسائر من خالل السنة المال�ة أسوأ مما هي عل�ه، فیتم التخلص من جم�ع األصو 
الحمام الكبیر، و�التالي سیتم تنظیف المیزان�ة وستنخفض المصروفات في السنوات القادمة وستبدو 

)، ووفقًا لهذه التقن�ة فإن كانت اإلدارة 436: 2005المنشأة كأنها حققت أر�احًا غیر عاد�ة (حماد، 
ا له�كلة أو التخلص من األصول  فلتعلن عنهترى أنها ستعلن عن نتائج أعمال سیئة نتیجة إعادة ا

 .)Rahman, et. al., 2013: 69(دفعة واحدة وتنتهي من هذا األمر نهائ�ًا 

2.  Cookie Jar Reservesاالحتفاظ �األر�اح لسنوات قادمة 
عادة �ستخدم هذا األسلوب في حال وجود النفقات التي تحتاج إلى تقدیر وفي حال كانت المنشأة 

الة في اولكنه تتوقع سنوات قادمة غیر جیدة لها، فتقوم المنشأة وفقًا لهذه التقن�ة �المغ في سنة جیدة
والمخصصات عن طر�ق التقدیر الم�الغ ف�ه لاللتزامات المستقبل�ة، وذلك بهدف  تتقدیر االحت�اط�ا

احتجاز األر�اح في األوقات الجیدة على شكل مخصصات واحت�اط�ات لیتم استخدامها في فترات 
 ).124: 2010رضا، (تكون فیها نتائج األعمال متدن�ة 

التي مادها على التقدیر المحاسبي و وف�ما تتمیز المحاس�ة المبن�ة على أساس االستحقاق �اعت
تسجل وتحسب بناًء على صفقات تخص السنة المال�ة الحال�ة و�ترتب عل�ه التزامات مستقبل�ة ستدفع 
مستق�ًال وتحتاج تقدیر من اإلدارة؛ إال أن الشك دائمًا ما �ح�ط �عمل�ة التقدیر �معنى أنه ال یوجد 

نة، ومن هنا على اإلدارة اخت�ار تقدیر واحد، وتهیئ تقدیر صح�ح بل یوجد مجال لعدة تقدیرات ممك
عمل�ة االخت�ار الفرصة إلدارة األر�اح �حیث عندما تختار اإلدارة تقدیرًا �أخذ الحد األعلى الممكن 
والمقبول للمصروفات تكون النتیجة تسجیل مصروف أكبر في الفترة الحال�ة مما لو تم اخت�ار الحد 

�مكن تسجیل مصروفات أقل في الفترة التال�ة و�هذا تخلق اإلدارة ما �سمى  األدنى للتقدیر، و�التالي
)Cookie Jar reserves(  ،أبو جراد) 54: 2011�مكن استخدامها الحقًا لتعز�ز اإلیرادات.( 

3. Creative Acquisition Accounting محاس�ة االستحواذ اإلبداع�ة 

 International Financial Report)من معاییر اإل�الغ المالي  3قدم المع�ار رقم 
Standard( (IFRS)  م�ادئ توجیه�ة واسعة عن ك�ف�ة تخص�ص أسعار عمل�ات االستحواذ التي

) تقوم �التدقیق على SECتقوم بها منشآت األعمال، كما أن هیئة سوق رأس المال األمر�ك�ة (
لشركات �قى هناك مجال لالطر�قة التي تخصص بها تكالیف ال�حث والتطو�ر، و�الرغم من ذلك یت

وفي حال ق�ام الشركة �عمل�ة استحواذ أو )، Zulfiqar, et. al., 2011: 534أن تمارس التالعب (
أكثر خالل العام یجب النظر عن كثب عن ك�ف�ة المحاس�ة عنها وتأثیرها المستقبلي على المنشأة 

 Generally Accepted عاماً المحاس�ة المقبولة قبوالً وعلى أر�احها، كما أنه تم تعدیل معاییر 

45 
 



Accounting Principle) (GAAP حیث تلتزم الشركات في المحاس�ة عن  2001) في عام�
) وٕالغاء استخدام طر�قة المصالح Purchase Methodعمل�ات االستحواذ �استخدام طر�قة الشراء (

 ).8: 2009(أبو عجیلة وحمدان،  Pooling of Interestsالمشتركة 

4. misapplications of accounting principles  تطبیق الم�ادئ المحاسب�ةسوء 

تشكل األهم�ة النسب�ة مصدر قلق رئ�س للمدققین حیث النسب�ة تسمح إلدارة المنشأة التالعب 
�ة المحاسمعاییر  مجلس �األرقام المال�ة ما �كفي لمطا�قتها مع توقعات المحللین، وقد عرف

على أنها مقدار اإلغفال أو التحر�ف في   (FASB) (Accounting Standards Board)المال�ة
الفرد الذي  حكم تغییر إلى یؤدى أن �مكن المح�طة، الذي الظروف ضوء المعلومات المحاسب�ة في

 :Arens, et. al., 2012)التحر�ف  أو اإلغفال نتیجة هذا ف�ه التأثیر أو المعلومات هذه على �عتمد
وال �كون أمر األهم�ة النسب�ة مشكلة كبیرة في الشركات الصغیرة على اعت�ار أن كل شيء  ،)250

مهم و�جب أخذه في االعت�ار، أما في الشركات الكبیرة التي تقدر إیراداتها وأصولها �المل�ارات فمن 
 المحتمل اإلفالت �مالیین الدوالرات لمجرد اعت�ار أن األمر غیر جوهري �طب�عته.

5. the premature recognition of revenue االعتراف الم�كر �اإلیرادات 

تعمد �عض المنشآت في سبیل محاولتها لز�ادة أر�احها إلى التالعب بتوقیت وطر�قة االعتراف 
�اإلیرادات، حیث تعترف بتحقق اإلیراد من عمل�ة الب�ع قبل تسل�م المنتج للعمیل أو في وقت �كون 

 .)Levitt, 1998خ�ار إنهاء أو إ�طال أو تأخیر عمل�ة الب�ع (ف�ه الز�ون ال یزال �ملك 
) عددًا آخر من األسالیب المستخدمة في إدارة األر�اح Rahman, et. al., 2013و�ضیف (

 وهي: 

6. Operating versus non-operating Income  الر�ح التشغیلي مقابل الر�ح غیر
 التشغیلي

ا یتوقع لألر�اح �ة، وف�متشغیلالثاني أر�اح غیر و  ة�تشغیلاألول أر�اح  نإلى نوعی ر�احتنقسم األ
التشغیل�ة االستمرار والتأثیر مستق�ًال فإن األر�اح غیر التشغیل�ة لن �كون لها أي تأثیر مستقبلي، 

 ،لعاد�ةغیر ا الخسائر أو والمكاسب ،غیر المستمرة العمل�اتعلى  التشغیليغیر  الدخل و�شتمل
 اتخاذ ندع، و�مكن للمدراء أن یدیروا األر�اح المحاسب�ة الم�ادئاستخدام  في یریللتغ التراكمي األثرو 

ن أحد ، فعلى سبیل المثال قد تعتبر عمل�ة التخلص مالمناطق تلك في تقع التي البنود حول القرارات
ة وال غیر المستمر  عمل�اتقد تعتبر من ضمن ال أو عاد�ة غیر أو خاصة رسوم إماالمصانع الرئ�سة 

 .اإلدارة حكمل إال وفقاً  دقة كثراأل تصنیفال یتحدد 
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7. Early retirement of debt سداد الدیون الم�كر 

�مكن لإلدارة إدارة أر�احها عن طر�ق تحدید الفترة المال�ة للسداد الم�كر للدیون و�حدث الر�ح أو 
�لة األجل ف ق�مته عن الق�مة الدفتر�ة للدیون طو الخسارة عندما تدفع المنشأة دیونها م�كرًا و�نقد تختل

مثل السندات وتسجل هذه األر�اح أو الخسائر كبند غیر عادي في الجزء السفلي من قائمة الدخل 
 مما �عزز أر�اح الفترة.

8. Use of derivatives استخدام المشتقات 
علق دیها قض�ة تتتقدم المشتقات العدید من الفرص إلدارة األر�اح، فعلى فرض أن منشأة ل

�سندات مستحقة �فائدة ثابتة �مكنها أن تدخل في مقا�ضات أسعار فائدة من شأنها تحو�ل فائدة 
السندات من ثابتة إلى متغیرة، وعندما یز�د سعر الفائدة تسجل المنشأة ز�ادة في مصار�ف الفائدة 

ا�ضة نشأة عمل�ة المقوعندما تنخفض األسعار تسجل انخفاضًا في المصار�ف، وفي حال دخلت الم
 فإنها تتحین الفرصة والوقت المناسب إلدارة أر�احها.

9. Shrink the ship  تقل�ص السفینة 
ال یتوجب على الشركات التي تعید شراء أسهمها التقر�ر عن أي ر�ح أو خسارة ألنه لم یترتب 

تعتبر المنشأة وحملة أسهمها ك�ان  GAAPأي دخل عن هذه العمل�ة، والسبب في ذلك أنه و�موجب 
واحد، و�تحصل الدخل فقط في حال معامالت الملك�ة لخارج المنشأة، وشراء األسهم ال یؤثر على 

 ).McKee, 2005: 21للتأثیر على ر�ح�ة السهم (األر�اح ولكنه �ستخدم 

 ) أسالیب أخرى قد تستخدمها اإلدارة في سبیلRonen and Yaari, 2008: 31و�ضیف (
 إدارتها لألر�اح وهي كالتالي:

االخت�ار بین المعالجات المحاسب�ة المقبولة وفقًا للم�ادئ المحاسب�ة المقبولة قبوًال عامًا  .1
)GAAP) كاالخت�ار بین طر�قة (FIFO) وطر�قة (LIFO.في تقی�م المخزون السلعي ( 

لتقدیر كبیر من ا التالعب في التقدیرات الخاصة �المعامالت المال�ة التي تحتاج إلى نوع .2
 واالجتهاد الشخصي.

ه�كلة المعامالت لتحقیق نتائج محاسب�ة مستهدفة، كاستخدام استراتیج�ة محفظة األصول  .3
 لب�ع عقود اإلیجار حیث یتم االعتراف �اإلیراد التشغیلي فقط عند دفع اإلیجار.

صة في سطر نود الخاإدارة الشفاف�ة في عرض الب�انات المال�ة، فتقوم اإلدارة مثالً �عرض الب .4
 خاص في قائمة الدخل ثم تفصیلها في اإل�ضاحات المرفقة.
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اتخاذ قرار �شأن توقیت اعتماد العمل �معاییر جدیدة، و�كون لهذا القرار أثر على قائمة  .5
الدخل أو األثر الرجعي للتسو�ات الخاصة �حقوق الملك�ة في قائمة المركز المالي، وال 

 عالقة للقرار بتنفیذ المع�ار من عدمه ولكنه یتعلق �التوقیت فقط. 

 ط�قاً  تختلف إدار�ة دوافع تحركه واألسالیب الطرق  تلكرة لاإلدا استخدام أن سبق ما�الحظ مو 
 والمالك اإلدارة بین العالقة طب�عة عن فضالً  السوق، في ونصیبها المنشأة وطب�عة جمح الختالف

 متهءمال �مدى اإلدارة واعتقاد الدخلرار استق مدى عن فضالً  المنشأة، ملك�ة في اإلدارة مساهمة ومدى
 المختلفة واألدوات األسالیب وات�اع األداء صورة تحسین �غرض المال�ة القوائم مستخدمي توقعات مع

 .أخرى  إلى فترة من الدخل مستوى  وتعدیل تطو�ر على تعمل التي

 نتائج إدارة األر�اح: 5.2.2
 

ي ف على الرغم من إدراك مدراء المنشآت للمشكال الخطیرة التي قد تتسبب فیها إدارة األر�اح
المدى الطو�ل وٕان حققت أر�احًا في المدى القصیر؛ إال أنهم �قومون �ممارسة إدارة األر�اح متجاهلین 

 ):18ب:  2008هذه المشاكل الخطیرة، ومن أهم هذه المشاكل (ع�سى، 
 

فتعجیل المنشأة في جني األر�اح قد �ضطرها الى ب�ع المنتج م�كرًا ف�ما  تخف�ض ق�مة المنشأة: .1
قد یجني لها أر�احًا أكثر، وكذلك الحال �النس�ة للمصروفات االخت�ار�ة فتأخیر الص�انة لو أخرته 

ة فشل المعدات وتخف�ض إنتاج� ىومصروفات ال�حث والتطو�ر وتدر�ب العاملین قد یؤدي إل
 المنشأة.

فإدارة األر�اح حتى وٕان كانت ال تنتهك معاییر المحاس�ة �شكل واضح  تالشي المعاییر األخالق�ة: .2
إال أنها ت�قى مشكوك فیها أخالق�ًا، و�التالي فممارسة إدارة األر�اح �سمح بخلق مناخ قد �سمح 

 بوجود أنشطة أخرى مشكوك في أخالقیتها.
دارة رة التشغیل�ة كما اإلفإدارة األر�اح تمارس على مستوى اإلدا :ةإخفاء مشاكل اإلدارة التشغیل .3

العل�ا، وذلك بهدف الحصول على المكافآت والترق�ات، و�التالي ت�قى مشاكل اإلدارة التشغیل�ة 
 بدون حلول أو تصح�ح من قبل اإلدارة العل�ا.

 SECفقد فرض�ة هیئة سوق المال االمر�ك�ة  العقو�ات االقتصاد�ة وٕاعادة إعداد القوائم المال�ة: .4
على الشركات التي تقوم بإدارة أر�احها، ففي أوائل التسعین�ات فرضت الهیئة عقو�ات صارمة 

وطلب منها إعادة احتساب  W.R.Grace & Coغرامة مال�ة مقدارها ملیون دوالر على شركة 
 أر�احها واالعالن عنها، وذلك أن الشركة قامت بتخف�ض أر�احها وذلك بتسجیل احت�اط�ات غیر

 قامت بإعادة هذه االحت�اط�ات إلى األر�اح.صح�حة وفي سنوات الحقة 
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�مكن القول إنه مهما حققت اإلدارة من منافع من ممارسة إدارة األر�اح سواء كانت منافع هنا و 
شخص�ة أو من أجل مصلحة المنشأة، إال أن هذا األمر یتعارض مع مصلحة المنشأة وقد یتسبب 

قصى أ الحرص على توافر إدارة التدقیق الداخليلها �الضرر على المدى ال�عید، وهنا یجب على 
ن الجودة والكفاءة في أداء المهام المناطة بها من أجل اكتشاف هذه الممارسات والتبل�غ عنها درجة م

 .في سبیل الحد من آثارها التي قد تكون كارث�ة
 

 اراتاإلشوهناك �عض اإلشارات التحذیر�ة التي تشیر إلى وجود إدارة األر�اح ومن أهم هذه  
Magrath and Weld 2002):( 

 تدفقات نقد�ة ال ترت�ط �أر�اح المنشأة. .1

 مخصصات دیون مشكوك فیها ال یوجد ارت�اط بینها و�ین حسا�ات العمالء. .2
 احت�اط�ات ال ترت�ط ببنود المركز المالي. .3
 حسا�ات عمالء ال ترت�ط �اإلیرادات. .4

 احت�اط�ات التملك المشكوك في صحتها. .5
 التي تأتى دائمًا متفقة ومتطا�قة مع توقعات المحللین المالیین.األر�اح  .6

 

 أثر جودة التدقیق الداخلي في الحد إدارة األر�اح: 6.2.2
 

 إن الهدف من إدارة التدقیق الداخلي هو تحسین أداء المنشأة وتفعیل مفهوم المساءلة و�التالي
الحد من أي تأثیر لإلدارة على مصالح األطراف األخرى ذات االهتمام �المنشأة، و�تم ذلك من خالل 
إعادة هندسة عمل�ة التدقیق الداخلي �ما �ضمن ز�ادة فعالیتها كنشاط مضیف للق�مة، حیث ینظر إلى 

�التخط�ط  لتي تبدأوظ�فة التدقیق الداخلي من منظور شامل للنواحي المال�ة واإلدار�ة في المنشآت وا
ثم التنفیذ فاالتصال وٕاعداد التقار�ر ونها�ة �المتا�عة المستمرة، و�جب على إدارة التدقیق الداخلي 
اخضاع كل نشاط للتحلیل الوظ�في لدعم الوظائف المض�فة للق�مة �ما �ضمن الجودة وسرعة األداء 

لداخلي في الحد من ممارسات إدارة والفاعل�ة من منظور سلسلة الق�مة، ولز�ادة فاعل�ة التدقیق ا
 ):10: 2009األر�اح یجب األخذ �عین االعت�ار األمور التال�ة (الشحادة والبرغوثي، 

 كفاءة المدقق الداخلي. -

 المتطل�ات المهن�ة وما تفرضه معاییر التدقیق الداخلي وقواعد السلوك المهني. -
 ن التدقیق واإلدارة التنفیذ�ة.االشراف والتشاور المستمر مع أعضاء مجلس اإلدارة ولجا -
 عمل المدقق الداخلي.الحرص على ضمان أكبر قدر كاف من االستقالل�ة في  -

ومع ازد�اد حاالت الغش واالحت�ال في الشركات وآثاره السلب�ة علیها، فقد ازداد تركیز مجالس 
الداخلي،  التدقیق اإلدارة على العوامل والعناصر التي تحد من عمل�ات الغش والتي من ضمنها وظ�فة
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للتدقیق تتعلق �الغش في البنوك الهند�ة أشارت إلى أن أكثر  Deloitteوفي دراسة أجرتها شركة 
من نصف عمل�ات الغش واالحت�ال في هذه البنوك یتم اكتشافه بواسطة وظ�فة التدقیق الداخلي 

)Deloitte ،2012( 
الستعانة اإدارة األر�اح والحد منها  و�مكن للمدقق الداخلي وفي سبیل سع�ه الكتشاف ممارسات

والتي تساعد في الحد من إدارة األر�اح والحكم على  SECب�عض النشرات المحاسب�ة التي أصدرتها 
 مدى تالعب اإلدارة في المعلومات المال�ة، وف�ما یلي �عض هذه النشرات:

 

  Staff Accounting Bulletin (SAB)) 99النشرة المحاسب�ة رقم ( .1

، وتهدف إلى وضع مرشد عن ك�ف�ة تقی�م Materialityوهذه النشرة �عنوان األهم�ة النسب�ة 
وتقدیر األهم�ة النسب�ة للتعر�فات الموجودة في التقار�ر المال�ة عن طر�ق تلخ�ص و��ان الم�ادئ 

ح تنتج االمتعارف علیها وقوانین سوق المال المتعلقة �األهم�ة النسب�ة، وقد أوضحت أن إدارة األر�
من االستخدام أو الفهم الخاطئ لألهم�ة النسب�ة، وأن التحر�ف الناجم عن إدارة األر�اح المتعمدة غیر 

 مقبول �غض النظر عن األهم�ة النسب�ة للبنود التي تم تعر�فها. 
 

  Staff Accounting Bulletin (SAB)) 100النشرة المحاسب�ة رقم ( .2

ماج وك�ف�ة المحاس�ة عن االندك�ف�ة االعتراف �اإلیراد لى وضع مرشد عن إتهدف هذه النشرة 
 واضمحالل ق�مة األصول، وقد اشتملت على �عض القواعد في هذا المجال:

 قواعد االعتراف �اإلیراد. -

 قواعد االندماج. -
 اضمحالل ق�مة األصول. -

راف توأوضحت النشرة أن إدارة األر�اح تنتج من االعتراف الخاطئ �اإلیرادات عن طر�ق االع
�اإلیراد قبل الب�ع أو التسل�م، كما تنتج إدارة األر�اح عن طر�ق المحاس�ة الخاطئة لالندماج فتقوم 
إدارة المنشأة بتسجیل كامل ق�مة الشراء في قائمة الدخل مرة واحدة دون استهالكها على سنوات 

 متعددة، وتنتج إدارة األر�اح كذلك نتیجة خفض ق�مة �عض األصول.

  Staff Accounting Bulletin (SAB)) 101حاسب�ة رقم (النشرة الم .3

وهي �عنوان االعتراف �اإلیراد في القوائم المال�ة وتهدف إلى وضع مرشد عن ك�ف�ة االعتراف 
 �اإلیراد، وحددت النشرة �عض القواعد التي یجب مراعاتها عن االعتراف �اإلیرادات وهي:

 وجود دلیل قوي على وجود صفقة. -

 ج أو تأد�ة الخدمة.تسل�م المنت -
 ث�ات السعر المقدم من ال�ائع للمشتري أو قابلیته ألن �كون محددًا. -
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 أن تكون عمل�ة تحصیل اإلیرادات مؤكدة �صفة معقولة. -

وقد أوضحت النشرة أن إدارة األر�اح تحدث نتیجة االعتراف الخاطئ �اإلیرادات وعدم االلتزام 
للمدقق الداخلي االجتهاد في الحد من عمل�ات التالعب في �القواعد السا�قة �شكل صح�ح. و�مكن 

 ):49: 2010القوائم المال�ة وعمل�ات إدارة األر�اح �التأكد من تطبیق هذه الخطوات (رضا، 
ف�ما یتعلق �التحكم في توقیت تنفیذ العمل�ات على المدقق الداخلي التأكد من إعادة التقی�م  .1

یتم تحدید المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغیر  المستمر للبنود داخل الحسا�ات �حیث
 في الق�مة كل عام �مجرد حدوثها.

أما بخصوص العمل�ات المصطنعة فعل�ه التأكد من تطبیق مفهوم الجوهر فوق الشكل أي  .2
 أن جوهر العمل�ة االقتصادي هو الذي �حدد الجوهر المحاسبي ول�س الشكل القانوني لها.

 كم أو تقلل من عمل�ة التقدیر الشخصي.تحدید القواعد التي تح .3
التأكد من تطبیق مفهوم الث�ات واالتساق في اخت�ار الس�اسات المحاسب�ة �حیث �كون هناك  .4

اإلدارة س�اسة  و ط�قتت المحاسب�ة عبر السنوات، �حیث لث�ات واستمرار في تطبیق الس�اسا
سة في ي تطبیق هذه الس�امعینة في سنة محددة لتحقیق نتائج مرجوة فعلیها االستمرار ف

 السنوات الالحقة حتى لو أدي تطب�قها إلى نتائج غیر مرغوب فیها.

رشادات والتعل�مات التي تضیق نطاق البدائل المحاسب�ة مع تحدید الحاالت التي وضع اإل .5
 تتطلب تطبیق ممارسة معینة.

ذه حد منها، ومن هوقد یواجه المدقق الداخلي صعو�ات في سبیله الكتشاف إدارة األر�اح وال
 ):35: 2010الصعو�ات (رضا، 

صعو�ة اكتشاف غش اإلدارة تلقائ�ًا �سبب الموقع التنظ�مي لها الذي قد �سمح لها �ممارسة  .1
 الغش دون اكتشافه من إدارة التدقیق الداخلي.

 غ�اب المرشد المهني الفعال والموجه الناجع في اكتشاف عمل�ة التالعب. .2
مدققین مما �حول دون العمل �كفاءة وفعال�ة الكتشاف عمل�ات نقص الخبرة لدى �عض ال .3

التالعب وٕادارة األر�اح، كما قد ال �كون لدیهم نماذج كاف�ة ووسائل فعالة لتقدیر عمل�ة 
 التالعب. 
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 :تمهید 0.3

 ،اهیتم من خالله انجاز الجانب التطب�قي من اً رئ�ســــــــــ تعتبر منهج�ة الدراســــــــــة وٕاجراءاتها محوراً 
یتم الحصـــــول على الب�انات المطلو�ة إلجراء التحلیل اإلحصـــــائي للتوصـــــل إلى النتائج  ومن خاللها

  و�التالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحق�قها. الدراسة،التي یتم تفسیرها في ضوء أدب�ات 
خدمة داة المســــــتاألوكذلك  الدراســــــة، وعینة ومجتمع مت�عنهج الللم تناول هذا الفصــــــل وصــــــفاً و�

استخدمها  األدوات التيومدى صدقها وث�اتها. كما یتضمن  ،وك�ف�ة بنائها وتطو�رها عدادهاإ وطر�قة 
�انات لبو�نتهي الفصــــــــــــــل �المعالجات اإلحصــــــــــــــائ�ة التي اســــــــــــــتخدمت في تحلیل الجمع الب�ـانات، 

 .واستخالص النتائج

 منهج الدارسة: 1.3

 من الذي �حاول التحلیلي الوصــفي المنهج �اســتخدام ال�احث قام الدراســة أهداف تحقیق أجل من

 تطرح التي مكوناتها واآلراء بین ب�اناتها، والعالقة وتحلیل الدراســــة، موضــــوع الظاهرة وصــــف خالله
 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمل�ات حولها

"المنهج الذي �ســـعى لوصـــف  �أنه التحلیلي الوصـــفي المنهج )100: 2006 ،الحمداني( �عرفو 
الراهنة فهو أحد أشــكال التحلیل والتفســیر المنظم لوصــف ظاهرة  أوأو األحداث المعاصــرة،  الظواهر

وتتطلب معرفة المشـــــاركین في الدارســـــة  أو مشـــــكلة، و�قدم ب�انات عن خصـــــائص معینة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع الب�انات" واألوقاتندرسها  والظواهر التي

 ن للمعلومات:یوقد استخدم ال�احث مصدر�ن أساسی
ات إلى مصادر الب�ان دراسةفي معالجة اإلطار النظري لل ه ال�احث: حیث اتجالمصادر الثانو�ة .1

الثــانو�ــة والتي تتمثــل في الكتــب والمراجع العر��ــة واألجنب�ــة ذات العالقــة، والــدور�ــات والمقــاالت 
في  ل�حث والمطالعةوالتقار�ر، واأل�حاث والدراســـــات الســـــا�قة التي تناولت موضـــــوع الدارســـــة، وا

 مواقع اإلنترنت المختلفة.
ات إلي جمع الب�ان وانب التحلیل�ة لموضـــــوع الدراســـــة لجأ ال�احث: لمعالجة الجالمصـــادر األول�ة .2

 ، وتم جمع، صــــممت خصــــ�صــــاً لهذا الغرضدراســــةكأداة رئ�ســــة لل االســــت�انةاألول�ة من خالل 
 �ة السنو�ة المفصح عنها للشركات.الب�انات الخاصة بإدارة األر�اح من التقار�ر المال

 مجتمع الدراسة: 2.3

مجتمع الدراســـــــــــة �عرف �أنه جم�ع مفردات الظاهرة التي یدرســـــــــــها ال�احث، و�ذلك فان مجتمع 
ة على مشـــــكل و�ناءً  ،الدراســـــة هو جم�ع األفراد أو األشـــــ�اء الذین �كونون موضـــــوع مشـــــكلة الدراســـــة
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م�ع جمدراء ورؤسـاء أقسام التدقیق الداخلي في الدراسـة وأهدافها فان المجتمع المسـتهدف یتكون من 
 .ة) شرك49عددها (ال�الغ فلسطین و  الشركات المدرجة في بورصة

 عینة الدراسة:  3.3 

على مجتمع  اســــــــت�انة) 49، حیث تم توز�ع (الحصــــــــر الشــــــــاملقام ال�احث �اســــــــتخدام طر�قة 
) اســت�انة، وقد واجه ال�احث العدید من الصــعو�ات في الدراســة العمل�ة 30م اســترداد (الدراســة وقد ت

وفي عمل�ة توز�ع االســــــت�انات واســــــتردادها؛ نظرًا ألن أغلب مقرات الشــــــركات المدرجة في بورصــــــة 
فلســــــطین موجودة في الضــــــفة الغر��ة، كما أن العدید من الشــــــركات رفضــــــت تعبئة االســــــت�انة نظرًا 

  �النس�ة لهذه الشركات. وضوع إدارة األر�احلحساس�ة م

 :أداة الدراسة 4.3

 على للحصول تستخدم و�نود أ�عاد ذات وتعرف �أنها: "أداة تم استخدام االست�انة كأداة للدراسة،
: 2004، واألستاذتحر�ر�ة" (األغا  كتاب�ة وهي نفسه، المفحوص لها �االستجا�ة �قوم آراء أو معلومات

 الحد من إدارة� جودة التدقیق الداخليعالقة  للتعرف على"تم استخدام االست�انة حیث ، )116
 ."الشركات المدرجة في بورصة فلسطین في األر�اح

 وتتكون است�انة الدارسة من قسمین رئ�سین:
ص، المؤهل العلمي، التخص العمر،( المستجیبوهو ع�ارة عن الب�انات الشخص�ة عن القسم األول: 

الخبرة في مجال التدقیق الداخلي، الشهادات المهن�ة الحاصل علیها المستجیب، عدد الدورات سنوات 
مستوى ما هو الو��انات عن الشركة ( )التدر�ب�ة التي حصل علیها المستجیب في مجال التدقیق
دقیق الت عدد الموظفین العاملین في ـ،ا لالتنظ�مي للتدقیق الداخلي، یت�ع التدقیق الداخلي تنظ�م�ً 

 الداخلي، نس�ة موازنة التدقیق الداخلي السنو�ة من الموازنة العامة للشركة).
 

 

 ) مجاالت:5) فقرة، موزع على (42، و�تكون من (مجاالت الدراسةوهو ع�ارة عن  القسم الثاني:
 .ات) فقر 10من ( ن و�تكو ، المؤهالت العلم�ة والعمل�ة :المجال األول
 ) فقرات.8و�تكون من (، التدر�ب :المجال الثاني

 ات.) فقر 10من ( ن ، و�تكو االستقالل�ة والموضوع�ة: المجال الثالث

 ات.) فقر 10من ( ن ، و�تكو نطاق عمل التدقیق الداخلي المجال الرا�ع:

 ات.) فقر 4من ( ن ، و�تكو الداخلي قحجم قسم التدقی المجال الخامس:
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دل على الموافقة العال�ة  10الدرجة من �حیث كلما اقتر�ت  10-1وقد تم استخدام المق�اس 

، وقد تم اخت�ار هذا المق�اس نظرًا لدقته في اإلجا�ة و�عطي على ما ورد في الع�ارة والعكس صح�ح

 مجاًال أكبر الخت�ار اإلجا�ة األدق على تساؤالت االست�انة.

 صدق االست�انة: 5.3

 )، كما105: 2010 لق�اسه" (الجرجاوي، تما وضع انةق�س االست�تصدق االست�انة �عني "أن 

شمول االستقصاء لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناح�ة، ووضوح "�قصد �الصدق 

: 2001، خرون وآ (عبیدات "فقراتها ومفرداتها من ناح�ة ثان�ة، �حیث تكون مفهومة لكل من �ستخدمها

 �طر�قتین: انةالتأكد من صدق االست� وقد تم ،)88

   :الصدق الظاهري  .1

، حیث الدراسة موضوع المشكلة مجال في المتخصصین المحكمین من عدًدا ال�احث ختاروقد ا
 في المحاس�ة واإلحصاءمتخصصین  )8(عرض االست�انة على مجموعة من المحكمین تألفت من تم 

ما یلزم من  )، وقد استجاب ال�احث آلراء المحكمین وقام بإجراء2وأسماء المحكمین �الملحق رقم (
انظر -النهائ�ة  افي صورته ةان�االست تحذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، و�ذلك خرج

 ).1الملحق رقم (
 

 صدق المق�اس:  .2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

تنتمي  مع المجال الذي االست�انة�قصد �صدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
الت وذلك من خالل حساب معام لالست�انةإل�ة هذه الفقرة، وقد قام ال�احث �حساب االتساق الداخلي 

 والدرجة الكل�ة للمجال نفسه. االست�انةاالرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجاالت 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 



 نتائج االتساق الداخلي  •
 "المؤهالت العلم�ة والعمل�ة"مجال ة من فقرات االرت�اط بین كل فقر  ) معامل1یوضح جدول (

 α= 0.05، والذي یبین أن معامالت االرت�اط المبینة دالة عند مستوي معنو�ة والدرجة الكل�ة للمجال
 و�ذلك �عتبر المجال صادق لما وضع لق�اسه.

 

  )1جدول (
 العلم�ة والعمل�ة" والدرجة الكل�ة للمجال "المؤهالتمعامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

ن  و
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رت�

لال
 

ة 
ال�

حتم
اال

ة 
ق�م

ال
)

Si
g

(. 

1.  
تتوافر لدى المدققین الداخلیین المؤهالت العلم�ة والعمل�ة الالزمة ألداء مهامهم 

 �شكل جید. 
.493 *0.003 

2.  
ونات الداخلي ومدیوجد لدى المدققین الداخلیین إلمام كاٍف �معاییر التدقیق 

 السلوك المهني.
.686 *0.000 

3.  
�حرص المدققون الداخلیون على مواك�ة المستجدات على معاییر التدقیق 

 الداخلي �استمرار.
.581 *0.000 

4.  
�حافظ المدققون الداخلیون على التحصیل العلمي والمهني المستمر لتطو�ر 

 مهاراتهم.
.659 *0.000 

 0.000* 800. المعرفة الكاف�ة �عمل�ات وٕاجراءات الشركة. یتوفر للمدققین الداخلیین  .5

6.  
ال �قوم المدققون الداخلیون �أداء أي خدمة ال تكون لدیهم الخبرة والمهارة 

 الكاف�ة ألدائها.
.451 *0.006 

7.  
یتلقى المدققون الداخلیون األقل خبرة دعمًا وٕاشرافًا م�اشرًا من المدققین 

 خبرة.الداخلیین األقدم واألكثر 
.764 *0.000 

8.  
�متلك المدققون الداخلیون القدرة الكاف�ة على تمییز الغش والتالعب في 

 السجالت والقوائم المال�ة.
.717 *0.000 

 0.000* 629. �متلك المدققون الداخلیون معرفة جیدة ببرامج الحاسوب و�رامج تحلیل الب�انات.  .9

10.  
سهل والتواصل وكتا�ة التقار�ر �ما �یجید المدققون الداخلیون مهارات االتصال 

 تنفیذ مهام التدقیق.
.737 *0.000 

 . α=0.05 االرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *
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والدرجة الكل�ة " التدر�ب ") معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال 2یوضح جدول (
و�ذلك �عتبر  α= 0.05والذي یبین أن معامالت االرت�اط المبینة دالة عند مستوي معنو�ة  ،للمجال

 المجال صادق لما وضع لق�اسه.
  )2جدول (

 االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال "التدر�ب" والدرجة الكل�ة للمجال معامل

 الفقرة م

ن  و
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رت�

لال
 

ة 
ال�

حتم
اال

ة 
ق�م

ال
)

Si
g

(. 

1.  
إدارة الشركة دورات تدر�ب�ة للمدققین الداخلیین الطالعهم على التطورات توفر 

 الحدیثة في مجال المهنة.
.777 *0.000 

2.  
یتم ص�اغة خطة تدر�ب سنو�ة في ضوء التطورات المهن�ة واالحت�اجات 

 الشخص�ة للمدققین الداخلیین. 
.505 *0.002 

3.  
التطورات والمستجدات في قطاع تحرص اإلدارة على أن تواكب خطة التدر�ب 

 األعمال ومهنة التدقیق الداخلي.
.494 *0.003 

 0.000* 635. ساعات التدر�ب السنو�ة كاف�ة ومناس�ة مقارنة بإجمالي ساعات العمل السنو�ة.  .4

5.  
یتم األخذ في االعت�ار عدد الدورات التدر�ب�ة والمجال الذي تناولته عند منح 

 الترق�ات والمكافآت.
.770 *0.000 

6.  
تحرص اإلدارة على التنو�ع في التدر�ب ما بین دورات تدر�ب�ة ومؤتمرات وندوات 

 وورشات عمل. 
.625 *0.000 

 0.003* 504. یرصد للتدر�ب مبلغ كاٍف من المال في الموازنة السنو�ة للتدقیق الداخلي.  .7

8.  
لى المدققین عتقوم اإلدارة بتقی�م نتائج التدر�ب بدقة وموضوع�ة ومتا�عة أثرها 

 الداخلیین (المتدر�ین).
.725 *0.000 

 . α=0.05االرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  *
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 "االستقالل�ة والموضوع�ةمجال ") معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات 3یوضح جدول (
 α= 0.05مستوي معنو�ة والدرجة الكل�ة للمجال، والذي یبین أن معامالت االرت�اط المبینة دالة عند 

 و�ذلك �عتبر المجال صادق لما وضع لق�اسه.
 

  )3جدول (

 معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال "االستقالل�ة والموضوع�ة" والدرجة الكل�ة للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رت�

لال
 

ة 
ال�

حتم
اال

ة 
ق�م

ال
)

Si
g

(. 

 0.000* 890. ق.م�اشر مع مجلس اإلدارة أو لجنة التدقییتوفر لمدیر التدقیق الداخلي اتصال   .1
 0.000* 905. یتم تعیین أو عزل مدیر التدقیق الداخلي �موافقة مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق.  .2
 0.000* 837. ال �قوم المدققون الداخلیون بتدقیق عمل�ات شاركوا في تنفیذها من قبل.  .3

4.  
بخصوص المخاطر إلى مجلس اإلدارة أو یوصل المدققون الداخلیون آراءهم 

 لجنة التدقیق دون عوائق.
.884 *0.000 

5.  
توفر الشركة بیئة عمل تضمن التزام المدققین الداخلیین �األمانة والموضوع�ة 

 والحرص على أداء الواجب والمسؤول�ات.
.897 *0.000 

6.  
ى مهنتهم إلتوجد ضوا�ط ولوائح تمنع المدققین من ممارسة أ�ة أفعال قد تسیئ 

 أو إلى الشركة التي �عملون فیها.
.779 *0.000 

7.  
المدققون الداخلیون قادرون االلتزام �أعلى درجات الموضوع�ة في أعمالهم، وال 

 یخضعون لتأثیر مصالحهم الشخص�ة.
.889 *0.000 

8.  
یلتزم المدققون الداخلیون إ�الغ األطراف المعن�ة عن أي مع�قات لالستقالل�ة 

 0.000* 908.  ع�ة.أو الموضو 

9.  
ال �شارك المدققون الداخلیون في أي نشاط یتعارض مع مصالح المؤسسة التي 

 �عملون بها أو لصالحها.
.816 *0.000 

10.  
ال �علق المدققون الداخلیون آراءهم وأحكامهم وتقدیرهم �شأن مسائل التدقیق 

 على آراء أو مواقف اآلخر�ن.
.868 *0.000 

 . α=0.05دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  االرت�اط *
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 "نطاق عمل التدقیق الداخلي") معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال 4یوضح جدول (
 α= 0.05والذي یبین أن معامالت االرت�اط المبینة دالة عند مستوي معنو�ة  ،والدرجة الكل�ة للمجال

 و�ذلك �عتبر المجال صادق لما وضع لق�اسه.
  )4جدول (

 معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال "نطاق عمل التدقیق الداخلي" والدرجة الكل�ة للمجال

 الفقرة م

ن  و
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رت�

لال
 

ة 
ال�

حتم
اال

ة 
ق�م

ال
)

Si
g
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 0.012* 411. �قوم المدققون الداخلیون بتقی�م نظم الرقا�ة الداخل�ة وتقد�م التوص�ات �شأنها.  .1
 0.002* 502. المدقق الداخلي مع المدقق الخارجي إلنجاز التقار�ر المال�ة للشركة.ینسق   .2

3.  
تقدم وظ�فة التدقیق الداخلي المعلومات المناس�ة الخاصة بإدارة المخاطر في 

 الوقت المناسب.
.511 *0.002 

4.  
تقدم وظ�فة التدقیق الداخلي الخدمات االستشار�ة ألي جهة أو دائرة داخل 

 الشركة.
.470 *0.004 

5.  
یلتزم نشاط التدقیق الداخلي بتقی�م عمل�ات الحوكمة في الشركة و�ساهم في 

 تحسینها وٕاعطاء المالحظات علیها.
.812 *0.000 

 0.000* 676. �حافظ التدقیق الداخلي على وجود ضوا�ط وٕاجراءات رقاب�ة فعالة داخل الشركة.  .6

7.  
 في حال قبولها �مستوى مخاطر ال یناقش مدیر التدقیق الداخلي اإلدارة العل�ا

 یناسب الشركة، وٕان لم تستجب فإنه یرفع األمر إلى مجلس اإلدارة لحسمه.
.770 *0.000 

8.  
یركز المدققون الداخلیون في أعمالهم على اكتشاف الغش والتالعب في 

 الحسا�ات والتقار�ر المال�ة.
.774 *0.000 

9.  
راجعة ساعات عمل كاف�ة ومناس�ة في م�ستنفد قسم التدقیق الداخلي سنو�اً عدد 

 عمل�ات مرت�طة �عمل�ة إعداد وعرض التقار�ر المال�ة.
.532 *0.001 

10.  
�قوم المدققون الداخلیون �فحص الجدوى االقتصاد�ة للعمل�ات المال�ة وتقی�م 

 كفاءتها وفعالیتها.
.364 *0.024 

 . α=0.05االرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  *
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" يالداخل قحجم قسم التدقی") معامل االرت�اط بین كل فقرة من فقرات مجال 5جدول (یوضح 
 α= 0.05والذي یبین أن معامالت االرت�اط المبینة دالة عند مستوي معنو�ة  ،والدرجة الكل�ة للمجال

 و�ذلك �عتبر المجال صادق لما وضع لق�اسه.
  )5جدول (

 الداخلي" والدرجة الكل�ة للمجال قفقرات مجال "حجم قسم التدقیمعامل االرت�اط بین كل فقرة من 

 الفقرة م

ن  و
رس

 بی
مل

معا
 

اط
رت�

لال
 

ة 
ال�

حتم
اال

ة 
ق�م

ال
)
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1.  
یتلقى قسم التدقیق الداخلي دعمًا في الكادر ال�شري �شكل مستمر من قبل 

 اإلدارة العل�ا ومجلس اإلدارة.
.758 *0.000 

2.  
التدقیق الداخلي مناسب للق�ام �أداء المهام على حجم الكادر ال�شري في قسم 

 درجة عال�ة من الجودة.
.799 *0.000 

3.  
حجم الموازنة السنو�ة المخصصة لقسم التدقیق الداخلي مناس�ة وكاف�ة للق�ام 

 �أداء المهام على درجة عال�ة من الجودة.
.719 *0.000 

4.  
 حاالت التوسع اإلداري تكون لقسم التدقیق الداخلي أولو�ة لدى اإلدارة في 

 وتوسعة اله�كل التنظ�مي.
.609 *0.000 

 . α=0.05االرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  *
 

 

 Structure Validity البنائيثان�ا: الصدق 
�عتبر الصدق البنائي أحد مقای�س صدق األداة الذي �ق�س مدى تحقق األهداف التي تر�د األداة 

 .ت�انةاالسالوصول إلیها، و�بین مدي ارت�اط كل مجال من مجاالت الدراسة �الدرجة الكل�ة لفقرات 
 
 

وي عند مستدالة إحصائ�ًا  االست�انة) أن جم�ع معامالت االرت�اط في جم�ع مجاالت 6یبین جدول (
 صادقه لما وضع لق�اسه. االست�انةو�ذلك �عتبر جم�ع مجاالت  α= 0.05معنو�ة 
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  )6جدول (

 والدرجة الكل�ة لالست�انة االست�انةمعامل االرت�اط بین درجة كل مجال من مجاالت 

 المجال
 معامل بیرسون 

 لالرت�اط
 الق�مة االحتمال�ة

(Sig.) 

 0.000* 711. .المؤهالت العلم�ة والعمل�ة

 0.000* 702. .التدر�ب

 0.000* 708. .االستقالل�ة والموضوع�ة

 0.000* 837. .نطاق عمل التدقیق الداخلي

 0.000* 685. .الداخلي قحجم قسم التدقی

 . α=0.05االرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *                 
  

 : Reliabilityث�ات االست�انة  6.3

 "متتالیة مرات عدة تطبیقھ أعید إذا النتائج نفس ةاالستبان عطيت أنبثبات االستبانة ھو "یقصد 
إلى أي درجة �عطي المق�اس قراءات متقار�ة عند كل " أ�ضا ، و�قصد �ه)97 :2010 (الجرجاوي،

 تتمرار�ته عند تكرار استخدامه في أوقاواسأو ما هي درجة اتساقه وانسجامه  ،مرة �ستخدم فیها

 ). 2002مختلفة" (القحطاني، 

 الدراسة من خالل: نةاست�اوقد تحقق ال�احث من ث�ات 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرون�اخ  

ي جدول ، وكانت النتائج كما هي مبینة فاالست�انةال�احث طر�قة ألفا كرون�اخ لق�اس ث�ات  استخدم
)7.( 
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  )7جدول (

 االست�انةمعامل ألفا كرون�اخ لق�اس ث�ات 

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرون�اخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.908 0.824 10 .المؤهالت العلم�ة والعمل�ة
 0.890 0.792 8 .التدر�ب

 0.980 0.960 10 .االستقالل�ة والموضوع�ة
 0.878 0.771 10 .نطاق عمل التدقیق الداخلي

 0.952 0.905 4 .الداخلي قحجم قسم التدقی
 0.956 0.915 42 المجاالت السا�قة معا

 = الجذر التر��عي الموجب لمعامل ألفا كرون�اخالذاتيالصدق *
 

) أن ق�مة معامل ألفا كرون�اخ مرتفعة لكل مجال 7واضح من النتائج الموضحة في جدول (
). وكذلك ق�مة 0.915االست�انة ()، بینما بلغت لجم�ع فقرات 0.960، 0.771حیث تتراوح بین (

)، بینما بلغت لجم�ع فقرات االست�انة 0.980، 0.878لكل مجال حیث تتراوح ( الصدق الذاتي مرتفعة
 ) وهذا �عنى أن الصدق الذاتي مرتفع. 0.956(

و�كون ال�احث قد تأكد  ،)2تكون االســــــت�انة في صــــــورتها النهائ�ة كما هي في الملحق (�ذلك و 
حلیل وصـــالحیتها لت االســـت�انةالدراســـة مما یجعله على ثقة تامة �صـــحة  اســـت�انة من صـــدق وث�ات

 النتائج واإلجا�ة على أسئلة الدراسة واخت�ار فرض�اتها.

 األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة في الدراسة: 7.3
 Statistical Package for تفر�غ وتحلیل االست�انة من خالل برنامج التحلیل اإلحصائيتم 

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اخت�ار التوز�ع الطب�عي  
 K-S) ( Kolmogorov-Smirnov Testســـــــــــمرنوف- اخت�ار كولمجوروف تم اســـــــــــتخدام

ي ف، وكــانــت النتــائج كمــا هي مبینــة الخت�ــار مــا إذا كــانــت الب�ــانــات تت�ع التوز�ع الطب�عي من عــدمــه
 ).8جدول (
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  )8جدول (

 التوز�ع الطب�عينتائج اخت�ار 

الق�مة االحتمال�ة  المجال
(Sig.) 

 0.275 .المؤهالت العلم�ة والعمل�ة
 0.570 .التدر�ب

 0.129 .االستقالل�ة والموضوع�ة
 0.563 .نطاق عمل التدقیق الداخلي

 0.260 .الداخلي قحجم قسم التدقی
 0.090 جم�ع مجاالت االست�انة

 
ت الدراسة مجاالجم�ع ل (.Sig)) أن الق�مة االحتمال�ة 8واضح من النتائج الموضحة في جدول (

0.05αمستوى الداللة من  أكبركانت   یت�ع التوز�ع تالمجاال هذهو�ذلك فإن توز�ع الب�انات ل =
 و�ذلك سیتم استخدام االخت�ارات المعلم�ة لإلجا�ة على فرض�ات الدراسة. الطب�عي 

 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائ�ة التال�ة:
 .الدراسة عینةوصف ل )Frequencies & Percentages( النسب المئو�ة والتكرارات .1

 والمتوسط الحسابي النسبي. المتوسط الحسابي .2

 .االست�انة) لمعرفة ث�ات فقرات Cronbach's Alpha( اخت�ار ألفا كرون�اخ  .3

الخت�ار ما إذا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف - اخت�ار كولمجوروف .4

 .كانت الب�انات تت�ع التوز�ع الطب�عي من عدمه

) لق�اس درجة االرت�اط: �قوم Pearson Correlation Coefficientمعامل ارت�اط بیرسون (  .5

. وقد استخدمه ال�احث لحساب االتساق الداخلي العالقة بین متغیر�ن دراسةهذا االخت�ار على 

 والصدق البنائي لالست�انة وكذلك لدراسة العالقة بین المجاالت.

) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجا�ة قد T-Test( في حالة عینة واحدة Tاخت�ار   .6

وقد استخدمه ال�احث للتأكد  ،زادت أو قلت عن ذلك وأ )6(وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي 

 من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االست�انة.
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  الفصل الرا�ع

 تحلیل الب�انات واخت�ار فرض�ات الدراسة

 
 
 
 
 
 

 تمهید 0.4

 الب�انات الشخص�ةوفق  لخصائص عینة الدراسة عرض 1.4

 الشركةب�انات عن وفق  عرض لخصائص عینة الدراسة 2.4

 جودة التدقیق الداخلي تحلیل 3.4

 مدى ممارسة إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین 4.4

 اخت�ار الفرض�ات 5.4
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 :تمهید 0.4

اإلجا�ة  ، وذلك من خاللتحلیل الب�انات واخت�ار فرض�ات الدراسةیتضمن هذا الفصل عرضًا ل
 ،راتهاوالتي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل فق االست�انةعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة  العمر،التي اشتملت على  الب�انات العامةوالوقوف على 
في مجال التدقیق الداخلي، الشهادات المهن�ة الحاصل علیها المستجیب، عدد الدورات التدر�ب�ة التي 

دقیق ما هو المستوى التنظ�مي للتو��انات عن الشركة ( )مجال التدقیقحصل علیها المستجیب في 
نس�ة موازنة  ،عدد الموظفین العاملین في التدقیق الداخلي ـ،یت�ع التدقیق الداخلي تنظ�م�ا ل ،الداخلي

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائ�ة للب�انات )، التدقیق الداخلي السنو�ة من الموازنة العامة للشركة
 (SPSS)إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائ�ة للدراسات االجتماع�ة ، الدراسة است�انةمتجمعة من ال

 للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل. 
 

 الب�انات الشخص�ةوفق  لخصائص عینة الدراسة عرض 1.4

 عینة الدراسة حسب العمرتوز�ع  -
 

  )9جدول (

 الدراسة حسب العمر عینةتوز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد العمر

 10.0 3 سنة 30أقل من 

 66.7 20 40إلى أقل من  30من 

 16.7 5 50أقل من  -40

 6.6 2 سنة فأكثر 50

 100.0 30 المجموع
 

، ســــــنة 30أقل من أعمارهم  من عینة الدراســــــة %10.0ما نســــــبته ) أن 9یتضــــــح من جدول (
أقل من  -40تتراوح أعمارهم من  %16.7ســــــنة،  40إلى أقل من  30من  تتراوح أعمارهم 66.7%

و�تضــــح من ذلك أن غالب�ة أفراد العینة �ما �مثل  ســــنة فأكثر، 50أعمارهم  %6.7ســــنة، بینما  50
ســـــــنة؛ مما �عني أنهم �متلكون خبرة وممارســـــــة عمل�ة جیدة في  30ذوو فئة عمر�ة أكبر من  90%

جح ، و�ر قادر�ن على اإلجا�ة على تســــــاؤالت االســــــت�انة بدقة وموضــــــوع�ةمجال عملهم مما یجعلهم 
�عتبر مرحلة ذروة الشــــ�اب والعطاء ما  40-30ال�احث  ســــبب ز�ادة هذه الفئة نظرًا ألن العمر بین 

 .  �عني أن الشركات تعتمد على الطاقات الشا�ة في تولى منصب إدارة التدقیق الداخلي
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 حسب المؤهل العلميعینة الدراسة توز�ع   -
 

 )10جدول (

 عینة الدراسة حسب المؤهل العلميتوز�ع  

 النس�ة المئو�ة % العدد المؤهل العلمي

 - - دبلوم

 70.0 21 �كالور�وس

 30.0 9 ماجستیر

 - - دكتوراه

 100.0 30 المجموع
 

�حملون درجة ال�كالور�وس،  من عینة الدراســــة %70.0ما نســــبته ) أن 10یتضــــح من جدول (
و�تضح من ذلك أن جم�ع أفراد العینة من حملة الشهادات  �حملون درجة الماجستیر، %30.0بینما 

الجامع�ة األولى وشــــــــــهادة الماجســــــــــتیر؛ مما �عني أنهم �متلكون المؤهالت المناســــــــــ�ة لإلجا�ة على 
 تساؤالت االست�انة بدقة وموضوع�ة.

 
   تخصصعینة الدراسة حسب التوز�ع  -

 )11جدول (

 عینة الدراسة حسب التخصصتوز�ع  

 النس�ة المئو�ة % العدد التخصص

 60.0 18 محاس�ة

 33.3 10 إدارة

 6.7 2 علوم مال�ة ومصرف�ة

 - - اقتصاد

 - - أخرى 

 100.0 30 المجموع

 
 %33.3 تخصصهم محاس�ة،عینة الدراسة من  %60.0) أن ما نسبته 11(یتضـح من جدول 
و�تضــح من ذلك أن غالب�ة أفراد ، تخصــصــهم علوم مال�ة ومصــرف�ة %6.7تخصــصــهم إدارة، بینما 

حاصلین على تخصص المحاس�ة الذي یتعلق �التدقیق الداخلي �شكل كبیر؛  %60العینة �ما �مثل 
 .وهذا �عني توافر مؤهالت علم�ة مناس�ة لدى مفردات العینة تؤدى إلى إجا�ات أكثر دقة
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 الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال التدقیق الداخليعینة توز�ع  -
 )12(جدول 

  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوز�ع  

 النس�ة المئو�ة % العدد سنوات الخبرة

 20.0 6 سنوات 1-3

 46.7 14 سنوات 4-6

 33.3 10 سنوات فأكثر  7 

 100.0 30 المجموع

 
 -1تتراوح سنوات خبرتهم بین  عینة الدراسةمن  %20.0) أن ما نسبته 12(یتضح من جدول 

منهم  %33.3ســـــــــنوات، ف�ما  6 -4منهم تتراوح ســـــــــنوات خبرتهم بین  %46.7ســـــــــنوات، بینما  3
یتمتعون بخبرة  %80و�تضـــــــــح من ذلك أن غالب�ة أفراد العینة �ما �مثل  ســــــــنوات فأكثر، 7خبرتهم 

ة ة یجعل إجا�اتهم على تساؤالت االست�انوتوافر الخبرة لدى مفردات العینسنوات؛  4عمل�ة تز�د عن 
 .أكثر صدقًا ودقة

 

 عینة الدراسة حسب الشهادات المهن�ة الحاصل علیها المستجیبتوز�ع  -
  

  )13(جدول 

 عینة الدراسة حسب الشهادات المهن�ة الحاصل علیها المستجیبتوز�ع 

الشهادات المهن�ة الحاصل 
 علیها المستجیب

 النس�ة المئو�ة % العدد

CIA - - 
CPA 2 7.7 

ACCA 1 3.8 
ACPA 6 23.1 
CMA 3 11.5 
 7.7 2 أخرى 

 57.7 15 بدون 
 

، CPAحصلوا على شهادة عینة الدراسة من  %7.7) أن ما نسبته 13(یتضح من جدول 
حصلوا على  ACPA، 11.5%حصلوا على شهادة  ACCA  ،23.1%حصلوا على شهادة 3.8%

لم �حصلوا على أي شهادة  %57.7 بینما ،شهادات أخرى حصلوا على  CMA  ،7.7%شهادة
فقط هم من حملة  %42.3و�تضح من ذلك أن نصف أفراد عینة الدراسة تقر��ًا ما نسبته  ،مهن�ة
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غیر حاصلین على أ�ة شهادة مهن�ة،  %57.7الشهادات المهن�ة، ف�ما النصف الثاني تقر��ًا ما نسبته 
مؤهالتهم العلم�ة الجیدة وعلى خبراتهم العمل�ة في مجال العمل وقد �فسر ذلك أنهم �عتمدون على 

 مما قد �سد فجوة عدم الحصول على الشهادات المهن�ة.
الدورات التدر�ب�ة التي حصـــل المســـتجیب علیها في مجال عینة الدراســـة حســـب عدد توز�ع  -

 التدقیق

  )14جدول (
 المستجیب علیها في مجال التدقیقعینة الدراسة حسب الدورات التدر�ب�ة التي حصل توز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد عدد الدورات التدر�ب�ة 

1-3 15 50 

4-6 9 30 

 20 6 فأكثر 7

 100.0 30 المجموع

 
دورة تدر�ب�ة  3-1من حصلوا على عینة الدراسة من  %50) أن ما نسبته 14(یتضح من جدول 

حصلوا على  %20، تدر�ب�ة في مجال التدقیقدورة  6-4من حصلوا على  %30، في مجال التدقیق
و�تضح من ذلك أن جم�ع أفراد العینة قد حصلوا على  مجال التدقیق،دورات تدر�ب�ة فأكثر في  7

دورات تدر�ب�ة في مجال التدقیق �حد أدنى دورة تدر�ب�ة، مما یؤشر على مقدرة أفراد العینة وتمكنهم 
 في مجال التدقیق الداخلي.

 :ب�انات عن الشركةوفق  ص عینة الدراسةعرض لخصائ 2.4
 

 ما هو المستوى التنظ�مي للتدقیق الداخلي -
 

  )15(جدول 

 عینة الدراسة حسب المستوى التنظ�مي للتدقیق الداخليتوز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد المستوى التنظ�مي للتدقیق الداخلي

 3.3 1 شع�ة

 13.3 4 قسم

 10.0 3 وحدة

 66.7 20 دائرة

 6.7 2 إدارة

 100.0 30 المجموع
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أجابوا أن المســــتوى التنظ�مي  عینة الدراســــة من %3.3ما نســــبته ) أن 15یتضــــح من جدول (
المســـــتوى  أنأجابوا  %10.0المســـــتوى التنظ�مي قســـــم،  أنأجابوا  %13.3، للتدقیق الداخلي شــــع�ة

المســـــــــــــتوى  أنأجابوا  %6.7المســـــــــــــتوى التنظ�مي دائرة، بینما  أجابوا أن %66.7التنظ�مي وحدة، 
ائرة أو لتنظ�مي للتدقیق الداخلي دا، و�تضــــح أن نســــ�ة الشــــركات التي فیها المســــتوى التنظ�مي إدارة

مما یؤشر إلى اهتمام الشركات �التدقیق الداخلي وسعیها لالرتقاء �ه تنظ�مً�ا مما  %73.4إدارة هي 
اء الشركة ومز�دًا من االستقالل�ة في أداء �عطي التدقیق الداخلي مسـاحة أوسـع من العمل ومراق�ة أد

 المهام.
 

 ت�ع�ة التدقیق الداخلي تنظ�م�ًا:  -
 

  )16جدول (

  عینة الدراسة حسب ت�ع�ة التدقیق الداخلي تنظ�م�اً توز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد ت�ع�ة التدقیق الداخلي تنظ�م�ًا 

 36.7 11 مجلس اإلدارة

 46.7 14 لجنة التدقیق

 13.3 4 العام المدیر

 3.3 1 أخرى 

 100.0 30 المجموع

أجابوا أن التدقیق الداخلي یت�ع  من عینة الدراسة %36.7ما نسبته ) أن 16یتضح من جدول (
یت�ع  %3.3یت�ع المدیر العام، بینما  %13.3 ،یت�ع لجنة التدقیق %46.7، لمجلس اإلدارة تنظ�م�اً 

 %83.4، و�تبین من ذلك أن أغلب عینة الدراســـــــة ما نســـــــبته التدقیق الداخلي تنظ�ما لجهات أخرى 
یت�ع فیها التدقیق الداخلي إما لمجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، ما �عني أن هذه الشـــركات تلبي جزءًا 

و�تمتع فیها التدقیق الداخلي بنســـ�ة عال�ة من االســـتقالل�ة والموضـــوع�ة كبیرًا من متطل�ات الحوكمة 
 ألحكام ف�ما یختص �مهامه داخل الشركة.في إبداء الرأي وا

 

 عدد الموظفین العاملین في التدقیق الداخليعینة الدراسة حسب توز�ع  -

  )17(جدول 

 عینة الدراسة حسب عدد الموظفین العاملین في التدقیق الداخليتوز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد عدد الموظفین العاملین في التدقیق الداخلي

1-3  21 70.0 

4-6 4 13.3 

 16.7 5 فأكثر 7

 100.0 30 المجموع
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أجابوا أن عدد الموظفین العاملین  من عینة الدراسة %70ما نسبته ) أن 17یتضح من جدول (
 %16.7 موظفـــًا، 6-4أجــابوا أن العــدد من  %13.3، موظفــاً  3-1في التــدقیق الــداخلي هو من 

على التقر�ر الفني الصـــــــــــادر عن بورصـــــــــــة  ومن خالل االطالع، موظفین فأكثر 7أجابوا أن العدد 
ودراســـة أعداد الموظفین في الشــركات المدرجة في بورصـــة فلســـطین  2012فلســطین الخاص �العام 
)، یتبین أن نســـــــــ�ة أعداد الموظفین العاملین في التدقیق الداخلي جیدة 2013(بورصـــــــــة فلســـــــــطین، 

دد ، و�رجع ســــبب ارتفاع نســــ�ة عشــــركاتومناســــ�ة ألداء المهام المناطة �التدقیق الداخلي في هذه ال
نظرًا إلى أن كثیر من الشــــــــــــــركـات محـل العینـة ال یتجـاوز عــدد  %70و�لوغهـا  3-1الموظفین من 
مناســب  3-1موظفًا، و�التالي یرى ال�احث أن عدد موظفي التدقیق الداخلي من  30الموظفین فیها 

 .  ألداء المهام
 

 ن الموازنة العامة للشركةنس�ة موازنة التدقیق الداخلي السنو�ة م -
 

 ) 18جدول (

 عینة الدراسة حسب نس�ة موازنة التدقیق الداخلي السنو�ة من الموازنة العامة للشركةتوز�ع 

 النس�ة المئو�ة % العدد نس�ة موازنة التدقیق الداخلي السنو�ة من الموازنة العامة للشركة

 70.0 21 % 3أقل من 

 20.0 6 %6أقل من  - 3%

 10.0 3 % 8أقل من  -6%

 - - فأكثر 8%

 100.0 30 المجموع
 

أجابوا أن نس�ة موازنة التدقیق  من عینة الدراسة %70.0ما نسبته ) أن 18یتضـح من جدول (
تتراوح نســــــــ�ة موازنة التدقیق الداخلي  %20.0، % 3الداخلي الســـــــنو�ة من الموازنة العامة أقل من 

تتراوح نســـــــــــ�ة موازنة التدقیق  %10.0، بینما %6أقل من  - %3الســـــــــــنو�ة من الموازنة العامة من
ونظرًا ألن أرقام الموازنة من األرقام ، % 8أقل من  -%6الداخلي الســـــنو�ة من الموازنة العامة من 

احث من أفراد العینة اإلجا�ة على نســــــ�ة التي �صــــــعب الحصــــــول علیها من الشــــــركات فقد طلب ال�
الموازنة الخاصـــــــــة �التدقیق الداخلي من إجمالي موازنة الشـــــــــركة، مما قد �عطي مؤشـــــــــرًا على مدى 

 اهتمام الشركات مال�ًا �التدقیق الداخلي فیها.

 :  تحلیل جودة التدقیق الداخلي 3.4

لمعرفة ما إذا كانت  واحـدة لعینـة Tتم اســــــــــــــتخـدام اخت�ـارلتحلیـل مـدي جودة التـدقیق الـداخلي 
  أم ال. 6درجة الموافقة المتوسطة وهي  إلىمتوسط درجة االستجا�ة قد وصلت 
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 األفراد حول�كون في هذه الحالة متوســط آراء ) 0.05أكبر من  Sig > 0.05 )Sigإذا كانت 
 Sigأما إذا كانت  ،6 وهيالظاهرة موضـــع الدراســـة ال یختلف جوهر�ًا عن موافق بدرجة متوســـطة 

< 0.05 )Sig  في هذه الحالة �مكن تحدید ما إذا كان متوســـــــــــط اإلجا�ة یز�د أو ف) 0.05أقل من
�مة قوذلك من خالل ق�مة االخت�ار فإذا كانت ، الموافقة المتوسطةینقص �صورة جوهر�ة عن درجة 

س فقة المتوســــــطة والعكموج�ة فمعناه أن المتوســــــط الحســــــابي لإلجا�ة یز�د عن درجة الموااالخت�ار 
 صح�ح.

 

 �محاورها الخمسة: ةتحلیل أسئلة االست�ان
درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوســــــــط درجة االســــــــتجا�ة قد وصــــــــلت  Tتم اســــــــتخدام اخت�ار 

 ).19النتائج موضحة في جدول (و  ،أم ال 6 الموافقة المتوسطة وهي
  )19جدول (

 ةفقرات االست�انلجم�ع  (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 

 البند

بي
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ة 
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 0.000* 14.60 80.88 8.09 انةفقرات االست�جم�ع 
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  *                           =. 

 

(الدرجة الكل�ة من  8.09المتوســـــط الحســـــابي لجم�ع الفقرات �ســـــاوي أن  )19من جدول (تبین 
وأن الق�مة االحتمال�ة  14.60 االخت�ار، ق�مة %80.88 ) أي أن المتوســـــــط الحســـــــابي النســـــــبي10
.)Sig 0.05لذلك تعتبر جم�ع الفقرات دالة إحصــائ�ًا عند مســتوى داللة  0.000) تســاويα ، مما =

وهذا �عني أن  6وهى درجة الموافقة المتوســــــطة یدل على أن متوســــــط درجة االســــــتجا�ة قد زاد عن 
، مما �عني أن الشـــــــركات محل �شـــــــكل عام ةاالســـــــت�ان هناك موافقة من قبل أفراد العینة على فقرات

ة الواردة في مســـــــــالدراســـــــــة والتي اشـــــــــتملتها العینة تتمتع بجودة التدقیق الداخلي فیها �عناصـــــــــره الخ
الدراســـة، وهذا یدلل على اهتمام الشـــركات �التدقیق الداخلي واعطاؤه أولو�ة لما له من دور في تقو�م 

 وتقی�م األداء واكتشاف الغش والتحر�ف في المعامالت المال�ة. 
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 تحلیل أسئلة المجال األول: المؤهالت العلم�ة والعمل�ة •
 

درجة الموافقة  إلىمتوسط درجة االستجا�ة قد وصلت  لمعرفة ما إذا كانت Tتم استخدام اخت�ار 
 ).20النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 6 المتوسطة وهي

 

  )20جدول (

 "لكل فقرة من فقرات مجال "المؤهالت العلم�ة والعمل�ة (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 
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1.  
تتوافر لدى المدققین الداخلیین المؤهالت العلم�ة 

 والعمل�ة الالزمة ألداء مهامهم �شكل جید. 
8.07 80.67 13.68 *0.000 8 

2.  
یوجد لدى المدققین الداخلیین إلمام كاٍف �معاییر 

 المهني. التدقیق الداخلي ومدونات السلوك
8.07 80.67 9.65 *0.000 8 

3.  
�حرص المدققون الداخلیون على مواك�ة 
 المستجدات على معاییر التدقیق الداخلي �استمرار.

7.97 79.67 9.29 *0.000 10 

4.  
�حافظ المدققون الداخلیون على التحصیل العلمي 

 والمهني المستمر لتطو�ر مهاراتهم.
8.27 82.67 14.30 *0.000 6 

5.  
 للمدققین الداخلیین المعرفة الكاف�ة �عمل�ات یتوفر

 وٕاجراءات الشركة.
8.80 88.00 10.10 *0.000 2 

6.  
ال �قوم المدققون الداخلیون �أداء أي خدمة ال تكون 

 لدیهم الخبرة والمهارة الكاف�ة ألدائها.
8.13 81.33 5.91 *0.000 7 

7.  
یتلقى المدققون الداخلیون األقل خبرة دعمًا وٕاشرافًا 
 م�اشرًا من المدققین الداخلیین األقدم واألكثر خبرة.

8.53 85.33 7.57 *0.000 3 

8.  
�متلك المدققون الداخلیون القدرة الكاف�ة على تمییز 

 الغش والتالعب في السجالت والقوائم المال�ة.
8.40 84.00 12.67 *0.000 5 

9.  
�متلك المدققون الداخلیون معرفة جیدة ببرامج 

 تحلیل الب�انات. الحاسوب و�رامج
8.50 85.00 12.38 *0.000 4 

10.  
یجید المدققون الداخلیون مهارات االتصال 
والتواصل وكتا�ة التقار�ر �ما �سهل تنفیذ مهام 

 التدقیق.

9.00 90.00 18.06 *0.000 1 

  0.000* 16.09 83.73 8.37 جم�ع فقرات المجال معاً  

0.05αداللة المتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي *  =. 
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 ) �مكن استخالص ما یلي:20من جدول (
یجید المدققون الداخلیون مهارات االتصال والتواصل وكتا�ة العاشرة " المتوسط الحسابي للفقرة  -

) أي أن المتوسط الحسابي 10(الدرجة الكل�ة من  9.00التقار�ر �ما �سهل تنفیذ مهام التدقیق " �ساوي 
وهذا �عني  0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. 18.06، ق�مة االخت�ار %90.00 النسبي

 أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. 
 

" �حرص المدققون الداخلیون على مواك�ة المستجدات على معاییر  الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
، ق�مة االخت�ار %79.67أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.97�ساوي  التدقیق الداخلي �استمرار "

وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة  0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،9.29
 على هذه الفقرة. 

 

 اوي ، وأن المتوسط الحسابي النسبي �س8.37�شكل عام �مكن القول �أن المتوسط الحسابي �ساوي  -
 لذلك �عتبر مجال 0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،16.09، ق�مة االخت�ار 83.73%

0.05αإحصائ�ًا عند مستوى داللة  ة" دالالمؤهالت العلم�ة والعمل�ة" ، مما یدل على أن متوسط =
 ةالمتوسطة وهذا �عني أن هناك موافقیختلف جوهر�ًا عن درجة الموافقة  درجة االستجا�ة لهذا المجال

، وهنا �مكن القول أن الشركات محل الدراسة والتي شملتها من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال
العینة یتمتع ف�ه المدققون الداخلیون �مؤهالت علم�ة وعمل�ة مناس�ة وجیدة �مكن على أساسها اعت�ار 

هذه الشركات ف�ما یخص هذا العنصر من عناصر جودة  أن التدقیق الداخلي یتمتع �الجودة في
 التدقیق الداخلي.
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 تحلیل أسئلة المجال الثاني: التدر�ب •

درجة الموافقة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوســــط درجة االســــتجا�ة قد وصــــلت  Tتم اســــتخدام اخت�ار 
 ).21النتائج موضحة في جدول (و  ،أم ال 6وهي  المتوسطة

  )21جدول (

 لكل فقرة من فقرات مجال "التدر�ب" (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 

 الفقرة م
بي

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

 

بي
نس

 ال
بي

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

 

�ار
خت

اال
ة 

ق�م
ة ( 

ال�
حتم

اال
ة 

ق�م
ال

Si
g

(. 

ت�ة
الر

 

1.  
توفر إدارة الشركة دورات تدر�ب�ة للمدققین الداخلیین 

 المهنة.الطالعهم على التطورات الحدیثة في مجال 
7.30 73.00 3.53 *0.001 3 

2.  
یتم ص�اغة خطة تدر�ب سنو�ة في ضوء التطورات 

 المهن�ة واالحت�اجات الشخص�ة للمدققین الداخلیین. 
7.83 78.33 4.30 *0.000 1 

3.  
تحرص اإلدارة على أن تواكب خطة التدر�ب التطورات 
 والمستجدات في قطاع األعمال ومهنة التدقیق الداخلي.

7.77 77.67 6.88 *0.000 2 

4.  
ساعات التدر�ب السنو�ة كاف�ة ومناس�ة مقارنة بإجمالي 

 ساعات العمل السنو�ة.
6.77 67.67 2.32 *0.014 4 

5.  
یتم األخذ في االعت�ار عدد الدورات التدر�ب�ة والمجال 

 الذي تناولته عند منح الترق�ات والمكافآت.
5.97 59.67 -0.08 0.470 8 

6.  
تحرص اإلدارة على التنو�ع في التدر�ب ما بین دورات 

 تدر�ب�ة ومؤتمرات وندوات وورشات عمل. 
6.50 65.00 1.38 0.088 5 

7.  
یرصد للتدر�ب مبلغ كاٍف من المال في الموازنة السنو�ة 

 للتدقیق الداخلي.
6.14 61.38 0.27 0.395 6 

8.  
متا�عة و تقوم اإلدارة بتقی�م نتائج التدر�ب بدقة وموضوع�ة 

 أثرها على المدققین الداخلیین (المتدر�ین).
6.10 61.00 0.21 0.416 7 

  0.002* 3.10 67.93 6.79 جم�ع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *  =. 
 

 ) �مكن استخالص ما یلي:21من جدول (
یتم ص�اغة خطة تدر�ب سنو�ة في ضوء التطورات المهن�ة " الثان�ةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

) أي أن المتوسط 10(الدرجة الكل�ة من  7.83واالحت�اجات الشخص�ة للمدققین الداخلیین" �ساوي 
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 0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،4.30، ق�مة االخت�ار %78.33 الحسابي النسبي
 ا �عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. وهذ

 
"یتم األخذ في االعت�ار عدد الدورات التدر�ب�ة والمجال الذي  الخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

) أي أن المتوسط 10(الدرجة الكل�ة من  5.97تناولته عند منح الترق�ات والمكافآت" �ساوي 
 0.470) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،0.08-�مة االخت�ار ، ق%59.67 الحسابي النسبي

 من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. موافقة متوسطةوهذا �عني أن هناك 
 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.79�شكل عام �مكن القول �أن المتوسط الحسابي �ساوي   -
لذلك  0.002) تساوي Sigالحتمال�ة (.وأن الق�مة ا ،3.10، ق�مة االخت�ار %67.93�ساوي 

0.05α" دال إحصائ�ًا عند مستوى داللة التدر�ب" �عتبر مجال ، مما یدل على أن متوسط =
درجة االستجا�ة لهذا المجال یختلف جوهر�ًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا �عني أن هناك 

، وهنا �مكن القول أن الشركات محل الدراسة هذا المجالموافقة من قبل أفراد العینة على فقرات 
والتي شملتها العینة تهتم �التدر�ب الخاص �المدققین الداخلیین فیها و�حصلون على ساعات 
تدر�ب ونوع�ة تدر�ب مناس�ة وجیدة �مكن على أساسها اعت�ار أن التدقیق الداخلي یتمتع �الجودة 

 من عناصر جودة التدقیق الداخلي. في هذه الشركات ف�ما یخص هذا العنصر
 

 تحلیل أسئلة المجال الثالث: االستقالل�ة والموضوع�ة

درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوســــــــط درجة االســــــــتجا�ة قد وصــــــــلت  Tتم اســــــــتخدام اخت�ار 
 ).22لنتائج موضحة في جدول (او  ،ال أم 6وهي  الموافقة المتوسطة
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  )22جدول (

 لكل فقرة من فقرات مجال "االستقالل�ة والموضوع�ة" (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 
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1.  
یتوفر لمدیر التدقیق الداخلي اتصال م�اشر مع مجلس 

 اإلدارة أو لجنة التدقیق.
9.10 91.00 10.31 *0.000 1 

2.  
یتم تعیین أو عزل مدیر التدقیق الداخلي �موافقة مجلس 

 اإلدارة أو لجنة التدقیق.
9.10 91.00 10.31 *0.000 1 

3.  
ال �قوم المدققون الداخلیون بتدقیق عمل�ات شاركوا في 

 تنفیذها من قبل.
8.23 82.33 6.03 *0.000 10 

4.  
آراءهم بخصوص المخاطر یوصل المدققون الداخلیون 

 إلى مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق دون عوائق.
9.00 90.00 12.04 *0.000 5 

5.  
توفر الشركة بیئة عمل تضمن التزام المدققین الداخلیین 
�األمانة والموضوع�ة والحرص على أداء الواجب 

 والمسؤول�ات.
8.87 88.67 11.35 *0.000 6 

6.  
 المدققین من ممارسة أ�ة أفعالتوجد ضوا�ط ولوائح تمنع 

 قد تسیئ إلى مهنتهم أو إلى الشركة التي �عملون فیها.
8.80 88.00 11.82 *0.000 7 

7.  
المدققون الداخلیون قادرون االلتزام �أعلى درجات 
الموضوع�ة في أعمالهم، وال یخضعون لتأثیر مصالحهم 

 الشخص�ة.
9.03 90.33 13.65 *0.000 4 

8.  
یلتزم المدققون الداخلیون إ�الغ األطراف المعن�ة عن أي 

 مع�قات لالستقالل�ة أو الموضوع�ة. 
8.50 85.00 7.71 *0.000 9 

9.  
ال �شارك المدققون الداخلیون في أي نشاط یتعارض مع 

 مصالح المؤسسة التي �عملون بها أو لصالحها.
9.07 90.67 10.00 *0.000 3 

10.  
الداخلیون آراءهم وأحكامهم وتقدیرهم ال �علق المدققون 

 �شأن مسائل التدقیق على آراء أو مواقف اآلخر�ن.
8.67 86.67 8.35 *0.000 8 

  0.000* 11.21 88.37 8.84 جم�ع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *  =. 

 

76 
 



 استخالص ما یلي:) �مكن 22من جدول (
 یتوفر لمدیر التدقیق الداخلي اتصال م�اشر مع مجلس"األولى والثان�ة المتوسط الحسابي للفقرة  -

ة نیتم تعیین أو عزل مدیر التدقیق الداخلي �موافقة مجلس اإلدارة أو لجو " اإلدارة أو لجنة التدقیق"
، ق�مة %91.00 ط الحسابي النسبي) أي أن المتوس10(الدرجة الكل�ة من  9.10�ساوي  " قالتدقی

وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل  0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،10.31االخت�ار 
 . تینالفقر  اتینأفراد العینة على ه

 
ها من "ال �قوم المدققون الداخلیون بتدقیق عمل�ات شاركوا في تنفیذ الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

وأن الق�مة  ،6.03 ، ق�مة االخت�ار%82.33أي أن المتوسط الحسابي النسبي  8.23ساوي قبل" �
 وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  0.000) تساوي Sigاالحتمال�ة (.

 

، وأن المتوسط الحسابي النسبي �ساوي 8.84�شكل عام �مكن القول �أن المتوسط الحسابي �ساوي  -
 لذلك �عتبر مجال 0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. ،11.21 ، ق�مة االخت�ار88.37%

0.05αعند مستوى داللة  إحصائ�اً  دال "االستقالل�ة والموضوع�ة" مما یدل على أن متوسط ، =
جوهر�ًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا �عني أن هناك موافقة  المجال یختلف درجة االستجا�ة لهذا

وهنا �مكن اعت�ار أن الشركات محل الدراسة والتي ، المجال من قبل أفراد العینة على فقرات هذا
شملتها العینة یتمتع ف�ه المدققون الداخلیون �االستقالل�ة والموضوع�ة ف�ما یخص أعمالهم وآراؤهم 

ة التي یت�عون لها بدرجة مناس�ة وجیدة �مكن على أساسها اعت�ار أن التدقیق الداخلي وتعییناتهم والجه
 یتمتع �الجودة في هذه الشركات ف�ما یخص هذا العنصر من عناصر جودة التدقیق الداخلي.

 
 تحلیل أسئلة المجال الرا�ع: نطاق عمل التدقیق الداخلي •

درجة  إلىدرجة االســــــــتجا�ة قد وصــــــــلت  لمعرفة ما إذا كانت متوســــــــط Tتم اســــــــتخدام اخت�ار 
 ).23النتائج موضحة في جدول (و  ،أم ال 6المتوسطة وهي الموافقة 
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  )23جدول (

 لكل فقرة من فقرات مجال "نطاق عمل التدقیق الداخلي" (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 
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1.  
�قوم المدققون الداخلیون بتقی�م نظم الرقا�ة الداخل�ة وتقد�م 

 التوص�ات �شأنها.
8.97 89.67 14.80 *0.000 1 

2.  
ینسق المدقق الداخلي مع المدقق الخارجي إلنجاز التقار�ر 

 المال�ة للشركة.
8.20 82.00 5.67 *0.000 7 

3.  
الداخلي المعلومات المناس�ة الخاصة تقدم وظ�فة التدقیق 

 بإدارة المخاطر في الوقت المناسب.
8.90 89.00 14.96 *0.000 2 

4.  
تقدم وظ�فة التدقیق الداخلي الخدمات االستشار�ة ألي 

 جهة أو دائرة داخل الشركة.
8.40 84.00 11.31 *0.000 5 

5.  
یلتزم نشاط التدقیق الداخلي بتقی�م عمل�ات الحوكمة في 

 الشركة و�ساهم في تحسینها وٕاعطاء المالحظات علیها.
7.90 79.00 6.02 *0.000 9 

6.  
�حافظ التدقیق الداخلي على وجود ضوا�ط وٕاجراءات 

 رقاب�ة فعالة داخل الشركة.
8.73 87.33 8.50 *0.000 4 

7.  
یناقش مدیر التدقیق الداخلي اإلدارة العل�ا في حال قبولها 

الشركة، وٕان لم تستجب فإنه �مستوى مخاطر ال یناسب 
 یرفع األمر إلى مجلس اإلدارة لحسمه.

8.80 88.00 10.10 *0.000 3 

8.  
یركز المدققون الداخلیون في أعمالهم على اكتشاف الغش 

 والتالعب في الحسا�ات والتقار�ر المال�ة.
7.93 79.31 5.30 *0.000 8 

9.  
�ستنفد قسم التدقیق الداخلي سنو�ًا عدد ساعات عمل 
كاف�ة ومناس�ة في مراجعة عمل�ات مرت�طة �عمل�ة إعداد 

 وعرض التقار�ر المال�ة.
8.30 83.00 7.77 *0.000 6 

10.  
�قوم المدققون الداخلیون �فحص الجدوى االقتصاد�ة 

 للعمل�ات المال�ة وتقی�م كفاءتها وفعالیتها.
7.47 74.67 3.61 *0.001 10 

  0.000* 13.57 83.60 8.36 جم�ع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *  =. 
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 ) �مكن استخالص ما یلي:23من جدول (
" �قوم المدققون الداخلیون بتقی�م نظم الرقا�ة الداخل�ة وتقد�م  األولىالمتوسط الحسابي للفقرة  -

، %89.67 ) أي أن المتوسط الحسابي النسبي10(الدرجة الكل�ة من  8.97التوص�ات �شأنها " �ساوي 
وهذا �عني أن هناك موافقة من  0.000 ) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. 14.80  ق�مة االخت�ار 

 قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.
 
�ة للعمل�ات االقتصاد" �قوم المدققون الداخلیون �فحص الجدوى  العاشرةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

، ق�مة %74.67أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.47المال�ة وتقی�م كفاءتها وفعالیتها " �ساوي 
وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل  0.001) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (. 3.61االخت�ار 

 أفراد العینة على هذه الفقرة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي �ساوي 8.36 ط الحسابي �ساوي �شكل عام �مكن القول �أن المتوس -

 لذلك �عتبر مجال 0.000 ) تساوي Sigالق�مة االحتمال�ة (.وأن  13.57، ق�مة االخت�ار 83.60%
0.05αإحصائ�ًا عند مستوى داللة  ة" دالنطاق عمل التدقیق الداخلي" ، مما یدل على أن متوسط =

االستجا�ة لهذا المجال یختلف جوهر�ًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا �عني أن هناك موافقة درجة 
وعل�ه �مكن القول أن الشركات محل الدراسة والتي ، قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال من

ره �شكل و شملتها العینة �شتمل فیها نطاق التدقیق الداخلي على أعمال من شأنها أن تجعله �قوم بد
جید وفعال �ما �ضمن أكبر قدر من الجودة في اكتشاف الغش والتحر�ف في المعامالت والقوائم 
المال�ة، وعلى هذا األساس �مكن اعت�ار أن التدقیق الداخلي یتمتع �الجودة في هذه الشركات ف�ما 

 یخص هذا العنصر من عناصر جودة التدقیق الداخلي.
 
 حجم قسم التدقیق الداخلي تحلیل أسئلة المجال الخامس: •

درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوســــــــط درجة االســــــــتجا�ة قد وصــــــــلت  Tتم اســــــــتخدام اخت�ار 
 ).24النتائج موضحة في جدول (و  ،أم ال 6وهي  الموافقة المتوسطة
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  )24جدول (

 الداخلي" قلكل فقرة من فقرات مجال "حجم قسم التدقی (.Sig)المتوسط الحسابي وق�مة االحتمال 
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1.  
یتلقى قسم التدقیق الداخلي دعمًا في الكادر ال�شري 

 �شكل مستمر من قبل اإلدارة العل�ا ومجلس اإلدارة.
7.47 74.67 4.57 *0.000 2 

2.  
التدقیق الداخلي مناسب حجم الكادر ال�شري في قسم 

 للق�ام �أداء المهام على درجة عال�ة من الجودة.
7.30 73.00 4.57 *0.000 3 

3.  
حجم الموازنة السنو�ة المخصصة لقسم التدقیق الداخلي 
مناس�ة وكاف�ة للق�ام �أداء المهام على درجة عال�ة من 

 الجودة.
7.55 75.52 5.40 *0.000 1 

4.  
الداخلي أولو�ة لدى اإلدارة في تكون لقسم التدقیق 

 حاالت التوسع اإلداري وتوسعة اله�كل التنظ�مي.
7.20 72.00 3.89 *0.000 4 

  0.000* 13.46 79.82 7.98 جم�ع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة *  =. 

 
 یلي:) �مكن استخالص ما 24من جدول (

" حجم الموازنة السنو�ة المخصصة لقسم التدقیق الداخلي مناس�ة  الثالثةالمتوسط الحسابي للفقرة  -
) أي 10(الدرجة الكل�ة من  7.55وكاف�ة للق�ام �أداء المهام على درجة عال�ة من الجودة " �ساوي 

) Sigمال�ة (.وأن الق�مة االحت 5.40، ق�مة االخت�ار %75.52 أن المتوسط الحسابي النسبي
 وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  0.000تساوي 

 
ع " تكون لقسم التدقیق الداخلي أولو�ة لدى اإلدارة في حاالت التوس الرا�عةالمتوسط الحسابي للفقرة  -

، ق�مة %72.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.20اإلداري وتوسعة اله�كل التنظ�مي " �ساوي 
وهذا �عني أن هناك موافقة من قبل  0.000) تساوي Sigوأن الق�مة االحتمال�ة (.3.89  االخت�ار

 أفراد العینة على هذه الفقرة.
 

80 
 



، وأن المتوسط الحسابي النسبي �ساوي 7.98�شكل عام �مكن القول �أن المتوسط الحسابي �ساوي  -
 لذلك �عتبر مجال 0.000 ) تساوي Sigاالحتمال�ة (.الق�مة وأن  13.46 ، ق�مة االخت�ار79.82%

0.05αإحصائ�ًا عند مستوى داللة  ة" دالالداخلي قحجم قسم التدقی" ، مما یدل على أن متوسط =
درجة االستجا�ة لهذا المجال یختلف جوهر�ًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا �عني أن هناك موافقة 

تها أن الشركات محل الدراسة والتي شمل، وهنا �مكن القول على فقرات هذا المجال العینةقبل أفراد  من
العینة حجم قسم التدقیق الداخلي مناسب وكاٍف �شكل جید ألداء مهامه �ما �شمل عدد الموظفین 

التحكم في و والكادر ال�شري والموازنة السنو�ة له �ما �ضمن أكبر قدر من الجودة في إمكان�ة الس�طرة 
عمل�ة اكتشاف الغش والتحر�ف في المعامالت والقوائم المال�ة، وعلى هذا األساس �مكن اعت�ار أن 
التدقیق الداخلي یتمتع �الجودة في هذه الشركات ف�ما یخص هذا العنصر من عناصر جودة التدقیق 

 .الداخلي

 فلسطین:ر�اح في الشركات المدرجة في بورصة مدى ممارسة إدارة األ  4.4

وقام  ؛نماذج جدیدة تعددت الدراسات التي تحدثت عن نماذج لق�اس إدارة األر�اح أو استحدثت
) لق�اس إدارة األر�اح نظرًا لسهولة استخدامه Miller Ratioال�احث �استخدام نموذج نس�ة میلر (

 وسهولة الحصول على الب�انات الالزمة لتطب�قه.
نس�ة العالقة بین التغیر في رأس المال العامل (األصول ) على Miller 2007( جو�عتمد نموذ

الخصوم المتداولة) كعنصر معرض للتالعب، و�ین التدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة  -المتداولة 
كعنصر غیر معرض للتالعب، وفي حال كان ناتج النس�ة صفرًا فهذا �عني أن الشركة ال تمارس 

عن صفر (�السالب أو �الموجب) ف�مكن القول أن هناك تالعب في ر�اح، أما إذا اختلفت النس�ة األ
 رقم الر�ح المعد وفقًا ألساس االستحقاق و�التالي �مكن اعت�ار أن الشركة تمارس إدارة األر�اح

، وخالصة النموذج أنه إذا تساوى ناتج قسمة التغیر في صافي رأس المال )148: 2013(الداعور، 
التدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة (الذي ینتج من التغیر في صافي رأس المال  العامل على

العامل) في سنة ما مع ناتج القسمة للسنة التي قبلها فهذا �عني أن الشركة ال تمارس إدارة األر�اح، 
 .وفي حال عدم التساوي تكون الشركة ممارسة إلدارة األر�اح

 :و�تلخص النموذج في الص�غة التال�ة
 

 فرض عدم ممارسة إدارة األر�اح 
 

= 0   1-t WC/CFO)Δ( –0 -t WC/CFO)Δ( 
ال العامل/ (التغیر في صافي رأس الم - ن(التغیر في صافي رأس المال العامل/ التدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة)

 0=  1-نالتدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة)
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    فرض ممارسة إدارة األر�اح 
 

0  ≠ 1-t WC/CFO)Δ( – 0-t WC/CFO)Δ( 
ال العامل/ (التغیر في صافي رأس الم - ن(التغیر في صافي رأس المال العامل/ التدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة)

 0 ≠ 1-نالتدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة)

 
 حیث:

: Current Assets (CA) .األصول المتداولة 
):Current Liabilities (CL الخصوم المتداولة 

):Δ Working Capital (ΔWC ا) لتغیر في صافي رأس المال العاملCA - CL( 
):Cash Flow from Operations  (CFO  .التدفق النقدي من األنشطة التشغیل�ة 
 

) شركة 30) یوضح نتائج تحلیل مدى ممارسة الشركات التي شملتها عینة الدراسة (25والجدول (
 ):Miller Ratioوفقًا لنموذج میلر (إلدارة األر�اح 

  )25جدول (

 نتائج ق�اس مدى ممارسة الشركات لإلدارة األر�اح

رمز 
 الشركة

WC ∆WC ∆WC /CFO   -  0-) t∆WC/CFO السنة
1-t(∆WC/CFO)  

ممارسة/ 
غیر 

 ممارسة

C1 
2010 413,870 689,077- -0.08279953  

  6.4454128 1,689,897 2,103,767 2011 ممارسة
2012 53,763- 2,157,530- -4.81872251 -11.26413531 

C2 
2010 -3543271 48238 -0.102274992  

  0.43627448- 433,553 -3,109,718 2011 ممارسة
2012 5,489,024- 2,379,306- 12.90352076 13.33979524 

C3 
2010 170,152,384 360,088 0.02142613  

  0.24265118 -13,886,118 156,266,266 2011 ممارسة
2012 264,683,515 108,417,249 -3.91745038 -4.16010155 

C4 
2010 9,818,701- -249,103 -4.111153288  

  0.699101386 545,362 -9,273,339 2011 ممارسة
2012 7,248,815- 2,024,524 5.187323045 4.488221659 

C5 
2010 424,274 196,734- 1.00861817  

  1.0693941 16,520 440,794 2011 ممارسة
2012 452,791 11,997 -0.08810764 -1.15750173 

C6 
2010 214,201- 1,254,620- -0.282247551  

  4.635392262 1,612,500 1,398,299 2011 ممارسة
2012 326,360 1,071,939- -0.778595398 -5.41398766 

C7 
2010 176,739,101 23,699,591 0.44674782  

  0.43103879- 32,497,636 209,236,737 2011 ممارسة
2012 243,928,413 34,691,676 1.12237085 1.55340964 

82 
 



رمز 
 الشركة

WC ∆WC ∆WC /CFO   -  0-) t∆WC/CFO السنة
1-t(∆WC/CFO)  

ممارسة/ 
غیر 

 ممارسة

C8 
2010 16,303,282 1,041,288 0.260378893  

  0.243893346 603,158 16,906,440 2011 ممارسة
2012 18,041,186 1,134,746 0.194946977 -0.048946369 

C9 
2010 1,492,308 668,680 -2.35841836  

  6.33285265- -614,825 877,483 2011 ممارسة
2012 1,058,205 180,722 -6.49121799 -0.15836533 

C10 
2010 6,468,517 1,315,352 2.038496349   
 0.117619214 0.263935631 -290,960 6,549,014 2012 ممارسة  0.146316417 371,457 6,839,974 2011

C11 
2010 1,791,291 400,933 1.27544693  

  0.55263123 1,742,202 3,533,493 2011 ممارسة
2012 4,074,778 541,285 0.10090062 -0.45173061 

C12 
2010 69,413,374 53,703,266- 1.701406008  

  68.16221609- -12,982,312 56,431,062 2011 ممارسة
2012 282,028,983 225,597,921 11.09978429 79.26200038 

C13 
2010 14,715,239 2,852,618 -144.2391667  

  0.17113593- -543,143 14,172,096 2011 ممارسة
2012 12,040,613 2,131,483- -0.85628482 -0.68514889 

C14 
2010 796,038 102,700 -0.25991709  

  0.200308971- -230,928 565,110 2011 ممارسة
2012 346,867- 911,977- 10.37587321 10.57618218 

C15 
2010 570,490 47,143- 0.56237773  

  1.22015024- 32,323 602,813 2011 ممارسة
2012 489,246 113,567- 2.00128641 3.22143665 

C16 
2010 9,466,519- 2,482,122- 1.595664788  

  0.615891938- 1,158,813 -8,307,706 2011 ممارسة
2012 6,129,644- 2,178,062 -1.262273639 -0.646381701 

C17 
2010 2,002,550 769,134 2.30291362  

  32.52385805- 1,117,162 3,119,712 2011 ممارسة
2012 2,968,969 150,743- -0.40088771 32.12297033 

C18 
2010 26,368,211 17,059,663- -3.839086225  

  3.242341419- -19,585,720 6,782,491 2011 ممارسة
2012 6,580,836 201,655- -0.03062401 3.21171741 

C19 
2010 595,322- 440,351 1.03448187  

  1.29640057 584,770 -10,552 2011 ممارسة
2012 178,224 188,776 0.7431219 -0.55327867 

C20 
2010 114,288,000 43,735,000 0.305719439  

  0.121606645- -20,409,000 93,879,000 2011 ممارسة
2012 59,745,000 34,134,000- -0.227643469 -0.106036824 

C21 
2010 22,604,427 1,668,557 -1.45516061  

  0.06975086- -364,496 22,239,931 2011 ممارسة
2012 23,014,035 774,104 -0.03652572 0.03322514 

C22 2010 13,573,067 4,005,690- 9.663092381  0.652928073- -14,900,149 -1,327,082 2011 ممارسة  
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رمز 
 الشركة

WC ∆WC ∆WC /CFO   -  0-) t∆WC/CFO السنة
1-t(∆WC/CFO)  

ممارسة/ 
غیر 

 ممارسة

 ممارسة 1.336351652 0.683423579 8,355,346 7,028,264 2012

C23 
2010 16,381,681 854,918- -0.14207373  

  3.25694973 -11,537,435 4,844,246 2011 ممارسة
2012 6,157,912 1,313,666 -0.3576355 -3.61458523 

C24 
2010 51,094,273 2,564,900- 0.387474698  

  3.20006845 -8,433,822 42,660,451 2011 ممارسة
2012 57,314,845 14,654,394 -0.336733365 18.93217856 

C25 
2010 4,202,711 352,738 0.08683617  

  19.26891193- -2,410,406 1,792,305 2011 ممارسة
2012 1,399,387 392,918- -0.33673336 18.93217856 

C26 
2010 384,922-  644,223- -1.102702397  

  89.83918377- -9,615,398 -10,000,320 2011 ممارسة
2012 10,224,873- 224,553- 0.189601163 90.02878494 

C27 
2010 18,369,439 2,749,523- 0.49646035  

  1.21621545 -4,952,332 13,417,107 2011 ممارسة
2012 6,369,373 7,047,734- 0.89594994 -0.3202655 

C28 
2010 15,725,737 9,593,481 4.250215867  

  0.347690034- -1,217,889 14,507,848 2011 ممارسة
2012 6,668,457 7,839,391- -2.154740233 -1.807050199 

C29 
2010 345,638 1,105,660- -4.83188099  

  1.1419533- 773,043 1,118,681 2011 ممارسة
2012 232,980- 1,351,661- 3.69525374 4.83720704 

C30 
2010 2,007,762 925,349 9.45758468  

  0.34104773- 305,766 2,313,528 2011 ممارسة
2012 2,705,012 391,484 0.56371134 0.90475907 

 

 )�االعتماد على الب�انات المال�ة المنشورة للشركات (الجدول من إعداد ال�احث

 ملتهاش) �مكن استنتاج أن جم�ع الشركات المدرجة في بورصة فلسطین والتي 25من جدول (
) التي أثبتت أن الشركات 2013عینة الدراسة تمارس إدارة األر�اح، وهذا یتطابق مع دراسة (الداعور، 
شركات ) والتي بینت أن ال2013تمارس إدارة األر�اح، و�تطابق أ�ضاً مع دراسة (السرطاوي وآخرون، 

) التي بینت أن المصارف العاملة 2011تمارس إدارة األر�اح، كما یتطابق أ�ضًا مع دراسة (شاهین، 
 .في فلسطین تمارس إدارة األر�اح

ومن ذلك یتضح أن الشركات تمارس إدارة األر�اح، وقد �كون ذلك من أجل دوافع مختلفة (دوافع 
تنظ�م�ة، دوافع تعاقد�ة، تخف�ض الضرائب، دوافع س�اس�ة،...)، �غض النظر عن طب�عة النشاط أو 

ح جماح �القطاع الذي تت�ع له الشركة، و�توقع أن �كون هناك أثر لتوافر جودة التدقیق الداخلي في ك
 .ودوافع اإلدارة والحد من ممارساتها إلدارة األر�اح
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 :اختبـــــــار الفرضیــــــــــات 5.4

 اخت�ار الفرض�ات حول العالقة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسة 
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسة  :الفرض�ة الصفر�ة
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسة :الفرض�ة البدیلة

0.05αأكبر من مستوى الداللة  value-Sig.(P(إذا كانت  الفرض�ة الصفر�ة فإنه ال �مكن رفض  =
-Sig.(Pت كانو�التالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسة، أما إذا 

value)  0.05أقل من مستوى الداللةα فیتم رفض الفرض�ة الصفر�ة وقبول الفرض�ة البدیلة  =
 .توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر�ن من متغیرات الدراسةالقائلة �أنه 

تدقیق الداخلي جودة الوالخت�ار هذه الفرض�ات تم إیجاد معامل ارت�اط بیرسون لدراسة العالقة بین 
�مجاالتها الخمس وٕادارة األر�اح للفرض�ة الرئ�سة، ثم إیجاد معامل ارت�اط بیرسون لكل مجال على 
 حدة مع إدارة األر�اح للفرض�ات الفرع�ة الخمس، والنتائج المتعلقة بهذه الفرض�ات موضحة ف�ما یلي:

 

جودة التدقیق بین  0.05ستوى الداللة الفرض�ة الرئ�سة: توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند م
 .إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین منالحد و الداخلي 

عدم وجود عالقة بین  ، وهذا یدل على0.189-) أن معامل االرت�اط �ساوي 26یبین جدول (
جودة التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین، و�التالي 

 .�مكن القول أن جودة التدقیق الداخلي ال تؤثر تأثیرًا معنو�ًا في الحد من إدارة األر�اح
 

 

  )26جدول (

إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة معامل االرت�اط بین جودة التدقیق الداخلي والحد من 

 فلسطین

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

 الق�مة االحتمال�ة
(Sig.)  

بین جودة  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة 

 فلسطین.
-0.189 0.159 

 
 
 
 
 
 
 

85 
 



 وتتفرع منها الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:
 

المؤهالت العلم�ة والعمل�ة بین  0.05عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة  .1
 للمدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.

.) تساوي Sigالق�مة االحتمال�ة (، وأن 0.073) أن معامل االرت�اط �ساوي 27یبین جدول (
وهذا یدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة  α= 0.05وهي أكبر من مستوي الداللة  0.350

بین المؤهالت العلم�ة والعمل�ة للمدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في 
وهذا یتفق مع ما جاء في دراسة (م�ارك، ، )α =0.05عند مستوى داللة إحصائ�ة ( بورصة فلسطین

) التي أثبتت عدم وجود عالقة بین المؤهالت العلم�ة والعمل�ة للمدققین الداخلیین والحد من 2009
 إدارة األر�اح.

  )27جدول (

معامل االرت�اط بین المؤهالت العلم�ة والعمل�ة للمدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في 

 المدرجة في بورصة فلسطینالشركات 

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

 الق�مة االحتمال�ة
(Sig.) 

المؤهالت بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
العلم�ة والعمل�ة للمدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات 

 المدرجة في بورصة فلسطین.
0.073 0.350 

 
المدققین الداخلیین تدر�ب بین  0.05عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة  .2

 .الشركات المدرجة في بورصة فلسطینوالحد من إدارة األر�اح في 
.) تساوي Sig، وأن الق�مة االحتمال�ة (0.123-) أن معامل االرت�اط �ساوي 28یبین جدول (

وهذا یدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة  α= 0.05وهي أكبر من مستوي الداللة  0.258
ند ع تدر�ب المدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطینبین 

) التي أثبتت 2009وهذا یتفق مع ما جاء في دراسة (م�ارك، ، )α =0.05مستوى داللة إحصائ�ة (
 لمدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح.الخاص �ا التدر�بة بین قعدم وجود عال
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  )28جدول (

تدر�ب المدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في  معامل االرت�اط بین

 بورصة فلسطین

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

 الق�مة االحتمال�ة
(Sig.) 

تدر�ب بین  0.05مستوى الداللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند
المدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في 

 بورصة فلسطین.
-0.123 0.258 

 
استقالل�ة وموضوع�ة المدققین بین  0.05عند مستوى الداللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة .3

 .المدرجة في بورصة فلسطینوالحد من إدارة األر�اح في الشركات  الداخلیین
.) تساوي Sig، وأن الق�مة االحتمال�ة (0.141-) أن معامل االرت�اط �ساوي 29یبین جدول (

وهذا یدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة  α= 0.05وهي أكبر من مستوي الداللة  0.229
ورصة األر�اح في الشركات المدرجة في باستقالل�ة وموضوع�ة المدققین الداخلیین والحد من إدارة بین 

، وتتفق الدراسة في هذه النتیجة مع نتیجة دراسة )α =0.05عند مستوى داللة إحصائ�ة ( فلسطین
) التي أظهرت عدم وجود عالقة بین استقالل�ة وموضوع�ة المدقق الداخلي و الحد 2009(م�ارك، 

 .من إدارة األر�اح
 
  )29جدول (

استقالل�ة وموضوع�ة المدققین الداخلیین والحد من إدارة األر�اح في الشركات بین معامل االرت�اط 

 المدرجة في بورصة فلسطین

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

 الق�مة االحتمال�ة
(Sig.) 

استقالل�ة بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
إدارة األر�اح في الشركات وموضوع�ة المدققین الداخلیین والحد من 

 المدرجة في بورصة فلسطین.
-0.141 0.229 
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 التدقیق الداخلي نطاق عملبین  0.05عند مستوى الداللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة .4
 الحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.و 

.) تساوي Sigالق�مة االحتمال�ة (، وأن 0.150-) أن معامل االرت�اط �ساوي 30یبین جدول (
وهذا یدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة  α= 0.05وهي أكبر من مستوي الداللة  0.215

 بین نطاق عمل التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین
 )α =0.05عند مستوى داللة إحصائ�ة (

  )30جدول (

االرت�اط بین نطاق عمل التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في معامل 

 بورصة فلسطین

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

 الق�مة االحتمال�ة
(Sig.) 

نطاق بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
في الشركات المدرجة في عمل التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح 

 بورصة فلسطین.
-0.150 0.215 

 
التدقیق الداخلي  حجم قسمبین  0.05عند مستوى الداللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة .5

 الحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین.و 

) تساوي .Sigاالحتمال�ة (الق�مة وأن  ،417.-وي �سا ) أن معامل االرت�اط31جدول (یبین 
بین وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة  α= 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.011

ند ع حجم قسم التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین
أن عدد العاملین في التدقیق الداخلي  ، و�عزو ال�احث ذلك إلى)α =0.05مستوى داللة إحصائ�ة (

في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین مناسب مقارنة �عدد العاملین في هذه الشركات مما �عطي 
التدقیق الداخلي فرصة أكبر للس�طرة على التدقیق على العمل�ات واكتشاف حاالت الغش، كما أن 

حجم التدقیق الداخلي �عنى أن هناك بدالت  ز�ادة موازنة التدقیق الداخلي والتي هي أحد مقای�س
مال�ة وحوافز إضاف�ة للعاملین في التدقیق الداخلي و�التالي بذل جهد أكبر من قبل هؤالء العاملین 

 .في أداء مهامهم
جودة التدقیق الداخلي الذي یؤثر في الحد  من مجاالتهو المجال الوحید حجم التدقیق الداخلي و 

، وهذا یتفق α= 0.05لشركات المدرجة في بورصة فلسطین عند مستوى داللة من إدارة األر�اح في ا
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) والتي أثبتت أن حجم قسم التدقیق الداخلي یؤثر تأثیرًا Prawitt, 2009مع ما جاء في دراسة (
 معنو�ًا في الحد من ممارسة اإلدارة إلدارة األر�اح.

 

  )31جدول (

الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في معامل االرت�اط بین حجم قسم التدقیق 

 بورصة فلسطین

 الفرض�ة
معامل 
 بیرسون 
 لالرت�اط

الق�مة االحتمال�ة 
(Sig.) 

حجم بین  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى الداللة 
قسم التدقیق الداخلي والحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في 

 فلسطین.بورصة 
-.417 *0.011 

0.05αاالرت�اط دال إحصائ�ًا عند مستوي داللة  * =. 
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 :النتائج 1.5

في ضوء الدراسة النظر�ة والتحل�الت العمل�ة لجودة التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في 
قة بین عالبورصة فلسطین، وتحلیل مدى ممارسة هذه الشركات إلدارة األر�اح، وتحلیل مدى وجود 

 ر�اح فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال�ة:الحد من إدارة األو جودة التدقیق الداخلي 
ف�ما  لجودةادرجة عال�ة من تمتع التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین بی .1

 .المؤهالت العلم�ة والعمل�ةیخص 
ف�ما  جودةالدرجة عال�ة من التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین ب �متاز .2

 المدققین الداخلیین. تدر�بیتعلق ب
�ما یخص عال�ة ف جودةدرجة لشركات المدرجة في بورصة فلسطین بالتدقیق الداخلي في اسم یت .3

 االستقالل�ة والموضوع�ة.
ت التي المتطل�افي الشركات المدرجة في بورصة فلسطین  یوفي نطاق عمل التدقیق الداخلي .4

 .توسمه �الجودة
ف�ما  لجودةادرجة عال�ة من یتمتع التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین ب .5

 یخص حجم قسم التدقیق الداخلي.
 جم�ع الشركات المدرجة في بورصة فلسطین تمارس إدارة األر�اح بنسب متفاوتة ولدوافع مختلفة. .6
بین جودة التدقیق الداخلي وٕادارة األر�اح في الشركات المدرجة  ذات داللة احصائ�ة ال توجد عالقة .7

 في بورصة فلسطین.
ائ�ة بین المؤهالت العلم�ة للمدققین الداخلیین في الشركات المدرجة ال توجد عالقة ذات داللة احص .8

 في بورصة فلسطین والحد من إدارة األر�اح.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائ�ة بین التدر�ب الخاص �المدققین الداخلیین في الشركات المدرجة  .9
 في بورصة فلسطین والحد من إدارة األر�اح.

إحصائ�ة بین استقالل�ة وموضوع�ة التدقیق الداخلي والمدققین  ال توجد عالقة ذات داللة .10
 الداخلیین في الشركات المدرجة في بورصة فلسطین والحد من إدارة األر�اح.

ال توجد عالقة ذات داللة احصائ�ة بین نطاق عمل التدقیق الداخلي في الشركات المدرجة في  .11
 ركات.بورصة فلسطین والحد من إدارة األر�اح في هذه الش

یوجد بینه و�ین الحد من إدارة األر�اح عالقة حجم قسم التدقیق الداخلي هو العامل الوحید الذي  .12
الحد من إدارة األر�اح في الشركات المدرجة في في تأثیرًا عكس�ًا  ذات داللة إحصائ�ة، و�ؤثر

 بورصة فلسطین.
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 :التوص�ات 2.5

 ال�احث یوصي �التوص�ات التال�ة:بناًء على ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج فإن 
 

ضرورة االستمرار في دعم جودة التدقیق الداخلي بجم�ع عناصرها �ما �ضمن أكبر قدر من  .1
 الفعال�ة والكفاءة في تقو�م وتقی�م أداء الشركات.

ضرورة أن تقوم الشركات المدرجة في بورصة فلسطین بترشید ممارسة إدارة األر�اح لما لها من  .2
على التنم�ة االقتصاد�ة وعلى جم�ع األطراف المعن�ة �الشركة، حتى وٕان حققت منفعة آثار سلب�ة 

 مؤقتة ألحد األطراف.
العمل على تكثیف ال�حث ودراسة أدوات وعوامل أخرى غیر التدقیق الداخلي من داخل الشركة  .3

 تساعد في الحد من ممارسات إدارة األر�اح.
 قسم التدقیق الداخلي ورفده �استمرار �الكادر ال�شري ضرورة أن تركز إدارات الشركات على حجم  .4

 والموارد المال�ة الالزمة والذي له دوره في الحد من ممارسات إدارة األر�اح.
إجراء المز�د من األ�حاث التي تدرس أثر جودة التدقیق الداخلي على الحد من إدارة األر�اح  .5

 تعارف علیها في ق�اس إدارة األر�اح.�استخدام نموذج آخر غیر نموذج میلر من النماذج الم
 

 :الدراسات المقترحة 3.5

 أثر جودة التدقیق الداخلي على تخف�ض تكالیف التدقیق الخارجي. .1
 أثر ه�اكل التمو�ل على الحد من إدارة األر�اح. .2
 أثر حجم الشركة في الحد من ممارسة إدارة األر�اح. .3
 التدقیق الخارجي.العالقة بین جودة التدقیق الداخلي وجودة نتائج  .4
 دراسة جدوى التدقیق الداخلي من طرف ثالث خارج الشركة. .5
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 غـزة –ة ـة اإلسالمیـالجامع
 ــــاـات العلیـــــــمـادة الدراسع

 ـــارةـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــــكلی
 لـــــة والتمو�ــم المحاسبـقس
 
 

 

 

 هللا ........................... حفظه/األخ الكر�م/ األخت الكر�مة 
 مدیر التدقیق الداخلي    
 و�عد ،،،تح�ة طی�ة         

 
 انةالموضوع/ است�

 

راسة دالحد من إدارة األر�اح: �جودة التدقیق الداخلي  عالقة�قوم ال�احث بإعداد دراسة �عنوان (
یر وذلك كمتطلب تكمیلي لنیل درجة الماجست، )الشركات المدرجة في بورصة فلسطینتطب�ق�ة على 

 في المحاس�ة والتمو�ل.
تفضل مشكور�ن دراسته إل�كم، لل ةفقد ارتأى ال�احث توج�ه است�انولما تتمتعون �ه من خبرة واسعة 

 �اإلجا�ة عل�ه؛ لما إلجا�اتكم من أثر ملموس على دقة نتائج الدراسة.
�أن الب�انات المقدمة من قبلكم ســــــــــــــتعامل �ســــــــــــــر�ة تامة وألغراض  هذا و�ح�طكم ال�احث علماً 

 ال�حث العلمي فقط. 
 والتقدیرحترام وتفضلوا �قبول فائق اال

 
   

 ال�احث                                                          
 حسن علي حسن الم�اشر                                                           

                                                          0599922550    
hassanahm2004@gmail.com 
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 القسم األول: الب�انات العامة
 أوًال: ب�انات شخص�ة

 ) في البدیل المناسب لكل ع�ارة من الع�ارات التال�ة:√( إشارةالرجاء وضع 
 العمر: .1

 سنة فأكثر 50        50أقل من - 40        40من  أقل - 30سنة        30أقل من           
 المؤهل العلمي: .2

 دبلوم                   �كالور�وس                ماجستیر                  دكتوراة         
 التخصص: .3

 إدارة                      علوم مال�ة ومصرف�ة              محاس�ة                        
 أخرى حدد ...............        اقتصاد                  

 سنوات الخبرة في مجال التدقیق الداخلي: (........) سنة .4
 الشهادات المهن�ة الحاصل علیها (�مكن اخت�ار أكثر من إجا�ة): .5

         CIA                 CPA                    ACCA              ACPA 
        CMA                            ..................... بدون         أخرى حدد 

 عدد الدورات التدر�ب�ة التي حصلت علیها في مجال التدقیق: (........) دورة  .6
 ثان�ًا: ب�انات عن الشركة

 للتدقیق الداخلي: ما هو المستوى التنظ�مي .7
   إدارة        دائرة            قسم          وحدة              شع�ة              
 یت�ع التدقیق الداخلي تنظ�م�ًا لــ: .8
 مجلس اإلدارة           لجنة التدقیق           المدیر العام          أخرى حدد ...............      
 العاملین في التدقیق الداخلي: (........) موظفاً عدد الموظفین  .9

 تبلغ نس�ة موازنة التدقیق الداخلي السنو�ة من الموازنة العامة للشركة: .10
 فأكثر %8          %8أقل من  -%6       %6أقل من  -%3         %3أقل من       
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 القسم الثالث: محاور الدراسة
من ، حیث كلما اقتر�ت الدرجة 10-1األخ/ت الكر�م/ة یرجى وضع الدرجة المناس�ة على مق�اس من 

دلت  1وكلما اقتر�ت الدرجة من  ةفي فقرات االست�ان دعلى ما ور  دلت على درجة الموافقة العال�ة 10
 .)6(علمًا �أن الوسط الفرضي هو  ،على درجة موافقة أقل
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 األول: المؤهالت العلم�ة والعمل�ة.المجال 

  تتوافر لدى المدققین الداخلیین المؤهالت العلم�ة والعمل�ة الالزمة ألداء مهامهم �شكل جید.  1
  یوجد لدى المدققین الداخلیین إلمام كاٍف �معاییر التدقیق الداخلي ومدونات السلوك المهني. 2
  المستجدات على معاییر التدقیق الداخلي �استمرار.�حرص المدققون الداخلیون على مواك�ة  3
  �حافظ المدققون الداخلیون على التحصیل العلمي والمهني المستمر لتطو�ر مهاراتهم. 4
  یتوفر للمدققین الداخلیین المعرفة الكاف�ة �عمل�ات وٕاجراءات الشركة. 5
  الخبرة والمهارة الكاف�ة ألدائها. ال �قوم المدققون الداخلیون �أداء أي خدمة ال تكون لدیهم 6

7 
یتلقى المدققون الداخلیون األقل خبرة دعمًا وٕاشرافًا م�اشرًا من المدققین الداخلیین األقدم واألكثر 

 خبرة.
 

  �متلك المدققون الداخلیون القدرة الكاف�ة على تمییز الغش والتالعب في السجالت والقوائم المال�ة. 8
  الداخلیون معرفة جیدة ببرامج الحاسوب و�رامج تحلیل الب�انات.�متلك المدققون  9
  یجید المدققون الداخلیون مهارات االتصال والتواصل وكتا�ة التقار�ر �ما �سهل تنفیذ مهام التدقیق. 10

 المجال الثاني: التدر�ب.

11 
في مجال  التطورات الحدیثةتوفر إدارة الشركة دورات تدر�ب�ة للمدققین الداخلیین الطالعهم على 

 المهنة.
 

12 
یتم ص�اغة خطة تدر�ب سنو�ة في ضوء التطورات المهن�ة واالحت�اجات الشخص�ة للمدققین 

 الداخلیین. 
 

13 
تحرص اإلدارة على أن تواكب خطة التدر�ب التطورات والمستجدات في قطاع األعمال ومهنة 

 التدقیق الداخلي.
 

  السنو�ة كاف�ة ومناس�ة مقارنة بإجمالي ساعات العمل السنو�ة.ساعات التدر�ب  14
  یتم األخذ في االعت�ار عدد الدورات التدر�ب�ة والمجال الذي تناولته عند منح الترق�ات والمكافآت. 15
  تحرص اإلدارة على التنو�ع في التدر�ب ما بین دورات تدر�ب�ة ومؤتمرات وندوات وورشات عمل.  16
  للتدر�ب مبلغ كاٍف من المال في الموازنة السنو�ة للتدقیق الداخلي. یرصد 17

18 
تقوم اإلدارة بتقی�م نتائج التدر�ب بدقة وموضوع�ة ومتا�عة أثرها على المدققین الداخلیین 

 (المتدر�ین).
 

 المجال الثالث: االستقالل�ة والموضوع�ة.

  مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق.یتوفر لمدیر التدقیق الداخلي اتصال م�اشر مع  19
  یتم تعیین أو عزل مدیر التدقیق الداخلي �موافقة مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق. 20
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  ال �قوم المدققون الداخلیون بتدقیق عمل�ات شاركوا في تنفیذها من قبل. 21

22 
لجنة التدقیق دون یوصل المدققون الداخلیون آراءهم بخصوص المخاطر إلى مجلس اإلدارة أو 

 عوائق.
 

23 
بیئة عمل تضمن التزام المدققین الداخلیین �األمانة والموضوع�ة والحرص على أداء  ةتوفر الشرك

 الواجب والمسؤول�ات.
 

24 
توجد ضوا�ط ولوائح تمنع المدققین من ممارسة أ�ة أفعال قد تسیئ إلى مهنتهم أو إلى الشركة 

 التي �عملون فیها.
 

25 
ون الداخلیون قادرون االلتزام �أعلى درجات الموضوع�ة في أعمالهم، وال یخضعون لتأثیر المدقق

 مصالحهم الشخص�ة.
 

   یلتزم المدققون الداخلیون إ�الغ األطراف المعن�ة عن أي مع�قات لالستقالل�ة أو الموضوع�ة. 26

27 
 المؤسسة التي �عملون بها أوال �شارك المدققون الداخلیون في أي نشاط یتعارض مع مصالح 

 لصالحها.
 

28 
ال �علق المدققون الداخلیون آراءهم وأحكامهم وتقدیرهم �شأن مسائل التدقیق على آراء أو مواقف 

 اآلخر�ن.
 

 المجال الرا�ع: نطاق عمل التدقیق الداخلي.
  �شأنها.�قوم المدققون الداخلیون بتقی�م نظم الرقا�ة الداخل�ة وتقد�م التوص�ات  29
  ینسق المدقق الداخلي مع المدقق الخارجي إلنجاز التقار�ر المال�ة للشركة. 30
  تقدم وظ�فة التدقیق الداخلي المعلومات المناس�ة الخاصة بإدارة المخاطر في الوقت المناسب. 31
  تقدم وظ�فة التدقیق الداخلي الخدمات االستشار�ة ألي جهة أو دائرة داخل الشركة. 32

33 
یلتزم نشاط التدقیق الداخلي بتقی�م عمل�ات الحوكمة في الشركة و�ساهم في تحسینها وٕاعطاء 

 المالحظات علیها.
 

  �حافظ التدقیق الداخلي على وجود ضوا�ط وٕاجراءات رقاب�ة فعالة داخل الشركة. 34

35 
شركة، وٕان ال یناسب الیناقش مدیر التدقیق الداخلي اإلدارة العل�ا في حال قبولها �مستوى مخاطر 

 لم تستجب فإنه یرفع األمر إلى مجلس اإلدارة لحسمه.
 

  یركز المدققون الداخلیون في أعمالهم على اكتشاف الغش والتالعب في الحسا�ات والتقار�ر المال�ة. 36

37 
 �ستنفد قسم التدقیق الداخلي سنو�ًا عدد ساعات عمل كاف�ة ومناس�ة في مراجعة عمل�ات مرت�طة

 �عمل�ة إعداد وعرض التقار�ر المال�ة.
 

  �قوم المدققون الداخلیون �فحص الجدوى االقتصاد�ة للعمل�ات المال�ة وتقی�م كفاءتها وفعالیتها. 38
 الداخلي. قالمجال الخامس: حجم قسم التدقی

39 
لعل�ا ومجلس امستمر من قبل اإلدارة في الكادر ال�شري �شكل یتلقى قسم التدقیق الداخلي دعمًا 

 اإلدارة.
 

40 
حجم الكادر ال�شري في قسم التدقیق الداخلي مناسب للق�ام �أداء المهام على درجة عال�ة من 

 الجودة.
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41 
حجم الموازنة السنو�ة المخصصة لقسم التدقیق الداخلي مناس�ة وكاف�ة للق�ام �أداء المهام على 

 درجة عال�ة من الجودة.
 

42 
التدقیق الداخلي أولو�ة لدى اإلدارة في حاالت التوسع اإلداري وتوسعة اله�كل تكون لقسم 

 التنظ�مي.
 

 

 .قد ترغب في إضافة أي معلومات أو مالحظات أخرى تفید في إثراء الدراسة
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
........................................................................ 

 
 مع فائق االحترام والتقدیر 
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