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 الملخص
وأثرها في تعزيز نظام  في المصارف يوالخارج الداخلي التدقيق بين العالقةالعوامل المؤثرة في 

  الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 
  )دراسة تطبيقية( 

التدقيق الداخلي والتدقيق بين العوامل المؤثرة على العالقة  ىعل التعرف الدراسة إلى هذه هدفت   
ق الخارجي من وجهة نظر وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقي، الخارجي

  .المدققين الداخليين والمدققين الخارجين على المصارف العاملة في قطاع غزة 
 صممت ، حيثثانويةوال وليةاأل البيانات على الدراسة اعتمدت فقدولتحقق الدراسة أهدافها   

 الخارجيين المدققين على استبانه (55) توزيع وتم وأهدافها، الدراسة موضوع مع تتناسب استبانه
في المصارف  العاملينوعلى المدققين الداخليين ، على المصارف التدقيق أعمال يمارسون الذين

 اعتمدت وقد ،)%90(  استرداد بنسبة استبانة) 50 (على الحصول وقد تم ،العاملة في قطاع غزة
  .الدراسة متغيرات وتحليل لوصف الوصفي التحليل اإلحصائي أسلوب على الدراسة

الدور التكاملي للعالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  أثر الدراسة نتائج ظهرتأ حيث    
في تحقيق الفعالية للمصارف من خالل تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض أتعاب المدقق 

هناك أربعة عوامل تؤثر على العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي  وتوصلت إلى أن، الخارجي
وتسهم في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي وتتمثل في قيام لجنة 

واعتماد المدقق ، العالقة التكاملية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي تعزيزالتدقيق بدورها في 
تحقيق الثقة باإلضافة إلى التزام الطرفين بالتطوير المهني ل، الخارجي على عمل المدقق الداخلي

   .ووجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين الطرفين، المهنية المتبادلة
بدورها على أكمل ق لجنة التدقي ضرورة قيامأهمها  التوصيات من عدد إلى الدراسة خلصت وقد    

كما أوصت ، م النصح والمشورة لزيادة فرص التعاون بين المدقق الداخلي والخارجييتقدوجه في 
لزيادة اعتماده ة المدقق الداخلي استقاللية وكفاء، بضرورة التأكد من موضوعية لخارجيالمدقق ا

وأوصت الطرفين بضرورة التزامهم بالتطوير المهني لمواكبة المستجدات في قطاع  ،على عمله
ولتحقيق فعالية االزدواجية  والحرص على التواصل ومناقشة خطط أعمالهم لتجنب، المصارف

  .التدقيق
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Abstract  
"The Factors Affects The Relationship between Internal and External 
Auditing on banks and its Impact on Enhancing the Internal Control 

System and Reducing the Cost of the External Auditing"  
(An Applied Study)   

 This study aims at recognizing the factors affecting the relationship 
between internal and external auditing, along with their impact of these 
factors on enhancing the internal control system and reducing the cost of 
external auditing, the study is conducted to examine these factors from both 
perspectives of internal and external auditors who employs and audits on 
banks operating in the Gaza Strip. 
   For fulfilling the study objectives , the study tests the hypothesis, and  
used the main and secondary data, A questionnaire was designed to collect 
the relevant information, and (55) forms were handed out for external and 
internal auditors who audit and employs in  banks of which (50) where 
received back representing a return ratio of (90%). 
The descriptive statistical analysis was conducted as the main study 
methodology to depict and analyze the study variables and testing the 
hypothesis. 
    The study main findings documented four factors affecting the 
relationship between the internal and external auditing, and proving the 
positive impacts of  these factors on  enhancing the internal control system 
and reducing the cost of the external auditing.  
      These factors include firstly , the commitment of audit committee in 
promoting the relationship between the internal auditing and external 
auditing; Secondly, the reliance of external auditor on the internal auditor's 
work; thirdly, the commitment of the internal auditor and external auditor 
to continues professional development to reach a high level of mutual 
professional confidence, Finally is the continuing and regular 
communication between internal auditor and external auditor. 
The study also document the positive impact of complementary 
relationship on promoting the bank's efficiency through enhancing bank 
internal control system and reducing the costs of the external auditor . 
     The study suggested a number of  recommendations including, Firstly 
an emphasis on the role  of audit committee to  provide the consultations 
and advices for cooperation between the internal auditor and the external 
auditor; Secondly, an emphasis on the external auditors role in adequately 
evaluating the internal auditor's competency, independency and objectivity 
before relaying on their works;  Finally, an emphasis on the commitment of 
external and internal auditors to professional development to keep up all 
banking sectors updates , along with communicating and discussing audit 
plans to avoid duplication of work and achieve high level of  audit 
effectiveness. 
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  إلى والــــــدّي الحــــبيبين

   وجــــــي الغالــــــــــيإلى ز 

  إلى أهل زوجي الغاليين

  إلى كل إخواني وأخواتي

  ــــل من أحــــــــبــــإلى ك

  إلى ابنتي آية وابني المنتظر أنس

  ساهم في انجاز هذه الدراسة إلى كل من 
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  وتقدير شكر

، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد خــاتم األنبيــاء والمرســلين، يــا ربــي الحمــد هللا رب العــالمين     
لك الحمد كما ينبغـي لجـالل وجهـك وعظـيم سـلطانك، يـا ربـي لـك الحمـد أن مننـت علـي ويسـرت لـي 

  .هذا العمل وقدرته وأعنتني عليه، فالحمد هللا على تمام نعمه وكمال فضله

. بالشـكر الجزيـل والعرفـان إلـى أسـتاذي الفاضـل د يطيب لي بعد شـكر اهللا عـز وجـل، أن أتقـدم     
لتفضله باإلشراف على هذا البحث، وتوجيهاته السديدة  أستاذ المحاسبة المشارك ماهر موسى درغام

  .التي كان لها أكبر األثر في انجاز هذا البحث وٕاخراجه على أكمل وجه

ة اإلســالمية، لمــا أمــدوني بــه مــن وأتقــدم بجزيــل الشــكر ألســاتذتي فــي كليــة التجــارة فــي الجامعــ     
فــي  ، أســتاذ المحاســبةعلــي عبــداهللا شــاهين. د.أعــون وٕارشــاد، كمــا أتقــدم بالشــكر واالمتنــان لكــل مــن 

رئـيس قسـم إدارة المـال واألعمـال فـي الكليـة  عمر عيد الجعيدي.مناقشًا داخليًا ود الجامعة اإلسالمية
ا البحــث، وعلــى نصــحهم وٕارشــادهم الــذي كــان لــه مناقشــًا خارجيــًا، لتكرمهمــا بمناقشــة هــذ الجامعيــة

  .عظيم األثر في تصويب مسار البحث؛ فجزاهم اهللا عني خيراً 

وال يفــوتني أن أتقــدم بالشــكر الموصــول إلــى كــل مــن كــان لــه يــد عــون وٕاســناد أو كلمــة نصــح      
ان حسـناتهم وٕارشاد، إلخراج هذا العمل إلى حيز الوجود، سـائًال المـولى عـز وجـل أن يجعلـه فـي ميـز 

  .يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

وأسأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعًا، فإن أصبنا فمن اهللا وٕان      
  .أخطأنا فمن أنفسنا، واهللا ولي التوفيق

  

   رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد B علّمنا أسأل هللا تعالى أن ينفعنا بما
  

  الباحث 

  رغدة إبراھيم المدھون
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  المقدمة :1-1

 وتوسع والسياسية، واالجتماعية ديةاالقتصا البشرية للحياة المستمر تطورال الشك أن    
أدى إلى تولد ، اإلدارة عن الملكية انفصالو  تعقيدها، درجة وزيادة وظائفها المؤسسات وتشعب

 قبل التدقيق الخارجي ظهور وقد كان ،والخارجي بشقيه الداخلي التدقيق الحاجة إلى ظهور وتطور
 حاجته للتدقيق قبل لخارجيا للتدقيق المجتمع حاجة لتولد نتيجة طويل، بوقت التدقيق الداخلي

من  المشتقة به الخاصة التنفيذية ومنهجيته صالحياته ته،امسؤولي أهدافه، مامنه فلكل ،الداخلي
  ).16 :2010، أبو سرعة( تحكمه التي والمعايير والمبادئ القواعد

، والمصرفية األزمات المالية وتوالي كما أن زيادة تعقد وحجم بيئة األعمال في المصارف    
باألزمات المالية في دول جنوب  ومروراً ، 1994ية في المكسيك نهاية عام من األزمة المال اعتباراً 

األزمة التي مرت بها إضافة إلى ومؤخرا في األرجنتين ، شرق آسيا والبرازيل وروسيا وتركيا
هار كبرى المصارف المصارف األمريكية واالقتصاد العالمي في اآلونة األخيرة التي أدت إلى إش

العديد من المصارف عدة مخاطر قد تكون  حيث تواجه، )19 :2005، حشاد(األمريكية إفالسها 
لذلك يجب التعامل مع هذه ناجمة عن أنشطة المصرف في حد ذاته أو البيئة التي يعمل فيها، 

ة المخاطر المخاطر بآلية مناسبة، ولتحقيق ذلك على المصارف أن تتبنى إجراءات شاملة إلدار 
تفعيل دور الرقابة الداخلية من  وذلك من خالل ،)31: 2011، المدهون(  وٕاعداد التقارير عنها

حيث إن مهمة التدقيق ، خالل عدة طرق أهمها وجود مدققين داخليين تتوفر بهم الخبرة والكفاءة
الداخلية  نشطةاأل جميع ومراجعة ،هي تقدير وتقييم نظام الرقابة الداخلية نشأةالم فيالداخلي 

 فيه الضعف نقاط حويلوت تطويره إلى والسعي بفاعلية بمسؤولياتها للقيام اإلدارة لمساعدة نشأةللم
من فهم  مما يشجع المدققون الخارجيون على تقوية عالقتهم بالمدققين الداخليين ليتمكنوا ،قوة إلى

قق وتحديد طبيعة ونطاق وتوقيت وتصميم اختبارات التح، لتقدير المخاطر ودراسة الرقابة الداخلية
يساهم في تقليل تكلفة أداء التدقيق الخارجي وتخفيض األتعاب التي  مما، االختبارات األساسية

 له المدقق الداخلي ومما ال شك فيه أن ،)385 :2003، غالي(تدفعها المنشأة للمدقق الخارجي 
وكذلك في تعزيز  ابة الداخلية،الرق نظام وظائف فهم في المدقق الخارجي مساعدة في دور مهم

 The Committee ofالمهنية المنظمات لجنة أكدته ما وهذا وفعال، كفء رقابة وجود نظام

Sponsoring Organizations  )COSO (للعمل الداخليين المدققين حفزت حيث تقريرها في 
جي يقوم بفهم المدقق الخار  لذلك فإن، )52 :2001، علي(مع المدققين الخارجيين  وثيق بشكل

 في المنشأة  الداخلية طبيعة مسئوليات وظيفة التدقيق الداخلي عند متابعته لعناصر الرقابة
.(IFAC, 2009: 278)  
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  ،نشأةللمالتدقيق الداخلي والخارجي  الك وجود وضرورة أهمية يتبين مدى سبق ما خالل ومن    
ة اتسم في البداية بالضعف والتشوه الجهاز المصرفي في األراضي الفلسطينيوللمصارف حيث أن 

ضرورة ملحة لوجود  هناك جعلا منتيجة الظروف التي مرت بها فلسطين، م أنشطتهفي هيكله و 
 في المصارف الداخلية الرقابةي توافر فيه نظام رقابة داخلية فعال حيث تعتبر جهاز مصرفي قو 

 المصرفية العمليات جميع وتنفيذ عمل،ال سالمة إلى واالطمئنان الرقابة في اإلدارة وسائل أهم أحد
 صحة يكفل ما لكل بالمصرف العاملين توجيه وكذلك ،المقررة والقواعد الموضوعة، التعليمات وفق

 مستوى رفع على يساعد مما ،نقص أو أخطاء من به يوجد قد ما وتسوية وتصحيح العمل، وانتظام
 تنفيذهما أثناء وتعزيز التعاون بينهما لخارجيالتدقيق الداخلي وا جهود تضافر من البد لذلك؛ األداء

للوصول إلى الهدف  أعماله تسيير وحسن ،لتعزيز نظام الرقابة الداخلية في المصرفلمهامهما 
  .مع تخفيض تكاليف التدقيق الخارجي المنشود

التدقيق  بين العالقة وتفصيل شرح تهدف إلى التي الدراسة، هذه ودور أهمية جاءت هنا ومن    
وجود عالقة تعاونية أهمية  ومدى ،هاتعزيز ي ودراسة العوامل المؤثرة في الخارجالتدقيق و  لداخليا

عزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة تفي  وتكاملية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
  .التدقيق الخارجي

  

  : مشكلة الدراسة :1-2
  

ق الخارجي عالقة تكاملية، وهناك العديد من العوامل التي تعد العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقي
، منها دور لجنة التدقيق بتشجيع التعاون بين المدقق الداخلي والخارجي تؤثر في هذه العالقة

الثقة المهنية المتبادلة ، بين المدقق الداخلي والخارجي وجود قنوات اتصال فعالةو  التشاور المنتظم
  ).(Fowzia, 2010: 27 وااللتزام بجودة العمل

التدقيق وتأتي هذه الدراسة لتبحث في العوامل المؤثرة على العالقة بين التدقيق الداخلي و   
في  في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي هذه العوامل  وأثر، الخارجي

  :التالي سالرئي الحيث تتبلور مشكلة الدراسة في السؤ  المصارف العاملة في قطاع غزة 
  

أثرها في تعزيز نظام و  ،والتدقيق الخارجي الداخلي التدقيق بين ما هي العوامل المؤثرة في العالقة
  الرقابة الداخلية و تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي؟

  :التالية الفرعية األسئلة اشتقت السؤال الرئيس خالل ومن

 الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بين عالقةال تعزيز في بدورها التدقيق لجنة قيام ما مدى -1
 المصارف في الخارجي التدقيق تكلفة وتخفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز في وأثرها

  غزة؟ قطاع في العاملة
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العالقة بين  تعزيزاعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في تأثير مدى ما  -2
تخفيض تكلفة ي تعزيز نظام الرقابة الداخلية و ثره فوأ الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي و 

  ؟المصارف التجارية العاملة في قطاع غزةالتدقيق الخارجي في 
 تعزيزبالتطوير المهني وأثره في  الخارجيالمدقق التزام كل من المدقق الداخلي و مدى ما  -3

المصارف الخارجي في  العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق
  ؟العاملة في قطاع غزة

منتظم  بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأثره مدى وجود تواصل وتشاور فعال و ما  -4
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في  تعزيزفي 

  ؟قطاع غزة العاملة في لمصارفا

  : ةأهمية الدراس :1-3

التدقيق الداخلي  بين للتعاون والتكامل خالل الدور اإليجابي من الدراسة هذه أهمية تنبع     
 المدقق وكفاءة أداء وتحسين زيادة في سهمتحيث  المهنتين ممارسي مستوى على الخارجيالتدقيق و 

 بين تعاونوال التنسيق فإن أخرى جهة ومن الخارجيدقق الم مع المباشر العمل خالل من الداخلي،
 قدرة بزيادة ،تدقيق الخارجيال وفاعلية كفاءة زيادة في يساهم الخارجي دققوالم الداخلي دققالم

 االعتماد خالل من المحدودة بمواردها وأفضل أوسع بشكل الخدمات تقديم علىمنشآت التدقيق 
مصارف لللخارجي كما وتنبع أهمية العالقة بين التدقيق الداخلي وا  ،التدقيق الداخلي أعمال على

  .مما يحقق الفعالية للمصرف وتخفيض تكاليف التدقيق الخارجيفي تعزيز نظام الرقابة الداخلية 
 
   :أهداف الدراسة :1-4

 في توضيح أثر العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي ىالدراسة بشكل رئيس إلهذه تهدف 
، وتهدف في قطاع غزةالعاملة المصارف  تعزيز نظام الرقابة وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في

   :هذه الدراسة إلى
  

 اوأثره الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بين العالقة عزيزت  في التدقيق لجنة  دور برازإ .1
 في العاملة المصارف في الخارجي التدقيق تكلفة وتخفيض الداخلية الرقابة نظام تعزيز في

 .غزة قطاع
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العالقة بين  عزيزالخارجي على عمل المدقق الداخلي في تاعتماد المدقق  ثرتوضيح أ .2
تخفيض تكلفة ي تعزيز نظام الرقابة الداخلية و ف وأثره الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي و 

 .المصارف العاملة في قطاع غزةالتدقيق الخارجي في 
ي في هنالخارجي بالتطوير المالمدقق الوقوف على أهمية التزام كل من المدقق الداخلي و  .3

في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق  العالقة بينهما وأثره تعزيز
  .المصارف العاملة في قطاع غزةالخارجي في 

 بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجيلتعرف على أثر وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم ا .4
ة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق في تعزيز نظام الرقاب العالقة بينهما وأثره في تعزيز
  . الخارجي

  

  :فرضيات الدراسة :1-5
 علـى الدراسـة هـذه مشـكلتها، تقـوم فـي المطروحـة الدراسـة أسـئلة علـى اإلجابـة بقصـد     

  :اآلتية الفرضيات
 عزيزلجنة التدقيق في تدور  )0.05(عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .1

الداخلي والتدقيق الخارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض  العالقة بين التدقيق
  .تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

ي على بين اعتماد المدقق الخارج )0.05(عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .2
وأثرها في تعزيز  الخارجيالتدقيق الداخلي و العالقة بين التدقيق  عمل المدقق الداخلي في تعزيز

  المصارف العاملة في قطاع غزةنظام الرقابة الداخلية و تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في 
بين التزام كل من المدقق الداخلي  )0.05(عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .3

لنظام الرقابة الداخلية  اً تعزيز العالقة بينهما  تعزيز الخارجي بالتطوير المهني وأثره فيالمدقق و 
  .المصارف العاملة في قطاع غزةلتكلفة التدقيق الخارجي في  اً وتخفيض

وجود تواصل وتشاور منتظم بين  )0.05(عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .4
لنظام الرقابة الداخلية زيزًا عالعالقة بينهما ت تعزيزلمدقق الداخلي والمدقق الخارجي و وفعال بين ا

 .لتكلفة التدقيق الخارجي تخفيضاً و 
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  :متغيرات الدراسة :1-6

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  الدراسات السابقة :1-7
  

  الدراسات العربية: أوالً 
  

العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من وجهة "بعنوان ، )2013، مشتهى(دراسة  - 1
 ."راسة حالة قطاع غزةد –نظر المدققين الخارجيين 

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على طبيعة العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي      
وذلك من خالل ، )حالة قطاع غزة(وذلك من منظور المدقق الخارجي في بيئة األعمال الفلسطينية 

وتحليل ، ل المدقق الداخليعلى أعما تحديد العوامل المؤثرة على درجة اعتمادية المدقق الخارجي
ولتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع استبانه . مستوي العالقة التعاونية واالتصال والتواصل بينهم
مدقق خارجي بمكاتب التدقيق العاملة في  60أعدت لهذا الغرض على عينة مالئمة مكونة من 

  . يل البياناتوفي ضوء ذلك تم استخدام األساليب المناسبة في جمع وتحل. قطاع غزة
توصلت الدراسة إلي أن توافر معايير االستقاللية والكفاءة وأداء العمل ومجال العمل للمدقق      

في زيادة درجة اعتمادية المدقق الخارجي علي أعمال المدقق الداخلي مع  الداخلي تسهم إيجاباً 
كما توصلت الدراسة إلي أن ، اختالف األهمية النسبية لتأثير هذه المعايير على درجة االعتمادية

وبناءًا . مستوى العالقة التعاونية واالتصال والتواصل بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي جيد
ضرورة تعزيز االستقالل : على هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها

 متغير وسيط
 متغير تابع

 متغير مستقل

 بتعزيز العالقةلجنة التدقيق  التزام

  الع[قة بين   اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي
التدقيق الداخلي 

  و
قيق التد

 الخارجي

تعزيز نظام الرقابة 

 الداخلية

تخفيض تكلفة 
 التدقيق الخارجي 

 التزام الطرفين بالتطوير المهني

وجود تواصل وتشاور فعال        

 ومنتظم
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ن جسم منبثق عن هيئة سوق األوراق والعمل على تكوي، الظاهري والحقيقي لوظيفة التدقيق الداخلي
المالية على غرار مجلس اإلشراف المحاسبي في الواليات المتحدة األمريكية، لمتابعة وتقييم أداء 
التدقيق الخارجي مع إلزامهم برفع تقارير حول شوائب العالقة ومستويات التعاون والتنسيق مع 

  .التدقيق الداخلي
  

في  الداخلييندى اعتماد المدققين الخارجيين على المدققين م": بعنوان، )2011محسن، (دراسة  -2
 ".ق الحسابات العاملة في قطاع غزةدراسة تطبيقية على مكاتب تدقي :تقييم نظام الرقابة الداخلية

        

 بالمدققينهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة التي تربط المدققين الخارجيين       
 الخارجي في قطاع غزة من وجهة نظر المدققين الخارجيين خالل قيام المدققالداخليين العاملين 

 على المدققين العاملين في مكاتب التدقيقاستبانة  50توزيع تم يث ح ،بتقييم نظام الرقابة الداخلية
    .في قطاع غزة

ين هناك اعتماد كبير من قبل المدقق: نتائج أهمهامجموعة من الوتوصلت الدراسة إلى       
فهم نظام الرقابة  في على المدققين الداخليين العاملين بالجهات الربحية وغير الربحية الخارجيين
استقاللية التدقيق بدراسة ن حيث يقوم المدققون الخارجيو  ،وتقدير مخاطرها وتنفيذ اختباراتهاالداخلية 
ع موظفي التدقيق الداخلي المقابالت واالستفسارات م وٕاجراء ،وطبيعة المهام المكلف بها ،الداخلي

وفهم نوعية ومصدر وتوقيت أدلة  ،ام الرقابة الداخليةواالطالع على تقييم المدققين الداخليين لنظ
 االستعانةو  ،الرقابة لمخاطر المقدر للمستوى الداعمة الداخليين المدققين عليها يحصل التي اإلثبات

 ترااختبا وفهم سةراود، الرقابة تااختبار  نفيذوت بتصميم المتعلقة الداخليين المدققين عمل قرابأو 
  .التدقيق أهداف لتحقيق فعاليتها ومدى الداخليين المدققين من المصممة الرقابة

عزيز اعتماد المدققين تضرورة  :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها      
الرقابة الداخلية من خالل زيادة  ماظن رختباوا ريدتقو مفه دعنالمدققين الداخليين الخارجيين ب

وزيادة التنسيق والتعاون بين المدققين ، لخارجيين على المدققين الداخلييناستعانة المدققين ا
التقييم المبدئي بناء و  الخارجيين والمدققين الداخليين في التعرف على األخطاء التي قد تحدث

قين الخارجيين على نتائج وتوصيات اطالع المدقضرورة صت أيضًا بو كما أ ،ةلمخاطر الرقاب
  . المدققين الداخليين

 دراسة خلية والمراجعة الخارجيةالتكامل بين المراجعة الدا" نبعنوا ،)2010،أبو سرعة(دراسة  - 3
وٕادارة ) محاسبون قانونيين(مجني وحازم حسن وشركائهم  KPMGحالة التكامل بين شركة  

  ."اليمنية الجمهوريةللتجارة واالستثمار في المراجعة الداخلية في بنك اليمن والكويت 

 والمراجعة المراجعة الداخلية بين التكامل عالقة وتفصيل هدفت هذه الدراسة إلى شرح     
 نجاح وعلى مستوى ألهدافهما، المراجعتين تحقيق مستوى على التكامل ذلك أهمية ومدى الخارجية،
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 بين التكامل بموضوع المتزايد االهتمام إبراز في الدراسةكما ساهمت ، ألهدافها وتحقيقها نشأةالم
 المراجعة بمهنة المعنية الدولية والمنظمات الهيئات قبلمن  والمراجعة الخارجية الداخلية المراجعة

 تلك بعض عن الصادرة الدولية المعايير ألهم التوضيحي باالستعراضقيامها  خالل من وذلك
مجني وحازم حسن  شركة KPMGشركة  وكيل بين حالة التكامل تم دراسةحيث ، المنظمات

والكويت للتجارة واالستثمار  نميالمراجعة الداخلية في بنك ال وٕادارة )قانونيينمحاسبون ( همئوشركا
  .منيةيال ةالجمهوريفي 

 له بين الطرفين والتعاون التكاملأهمية  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها      
 الرقابة يمارس الداخلي المراجعوذلك ألن  ،وللمنشأةللطرفين  والفعالية لجودةا تحقيق في دور

 ،الخطط واللوائح وآلية تنفيذهامن خالل تواجده اليومي في المنشأة واطالعه على  والالحقة السابقة
مهمة  لتنفيذ نشـأةالم إلى نزوله مرات عدد ألن الالحقة فقط الرقابة فيمارس الخارجي المراجع أما

   .األعمال تنفيذ بعد تكون وعادةً  محدودة مراجعته
 نوعها مراجعة أو حجمها كان مهما نشأةم كل في أن يكون بضرورةقد أوصت الدراسة و       
 وكتبه رهتقاري يقدم مستقل، خارجي ضرورة أن يكون هناك مراجع، و موضوعيةو  مستقلة داخلية

 أوصت الدراسة، كما اإلدارة مجلس في متمثلةوالنشأة الم في تنفيذية سلطة أعلى إلى ومراسالته
  .قبل االعتماد على عمله بضرورة أن يقوم المراجع الخارجي بتقييم عمل المراجع الداخلي أيضاً 

 

أعمال المراجعة تقويم مدى التزام المراجع الخارجي بفحص : "بعنوان ،)2008األشقر، (دراسة  - 4
دراسة تحليلية آلراء مراجعي الحسابات  610الداخلية وفقًا للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

 ."الخارجيين في قطاع غزة

المراجعة الداخلية الدراسة إلى تقويم مدى التزام المراجع الخارجي بفحص أعمال  هذه هدفت      
استبانه  ادعدستخدام المنهج الوصفي التحليلي وإ اتم حيث  610وفقًا للمعيار الدولي للمراجعة رقم 

في سجل  والمسجلين رسمياً  ،قطاع غزة الحسابات القانونيين الخارجيين فيمراجعي  ىعل عهايوز تو 
 مراجعاً  59والبالغ عددهم  م2008- 3-31ة حتى تاريخ يالقانونيين الفلسطين مدققي الحسابات

  . ونياً نقا
ر بشكل كبيالتزام المراجعين الخارجيين : ن النتائج أهمهامتوصلت الدراسة إلى العديد  وقد     

فيما يتعلق ) 610(متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ل داخلية وفقاً البفحص أعمال المراجعة 
 للمراجعين لمهنيةاالكفاءة والعناية وتقويم ، جعة الداخليةوظيفة المرا ونطاق بتقويم الوضع التنظيمي

 أهم منتعتبر اخلي استقاللية المراجع الدأن الوضع التنظيمي و  إلىكما توصلت الدراسة ، الداخلين
لداخلية اجعة التحديد مدى االستفادة من وظيفة المر ، اجع الخارجيالمر  إليهاالعوامل التي ينظر 

  .واالعتماد عليها
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ية المراجع تعزيز استقاللضرورة : قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمهاو       
سلطة  أعلى لجنة المراجعة أو إلىالداخلية المراجعة  إدارةمن خالل التأكيد على تبعية  الداخلي

لتأهيل المهني المناسب الداخليين على ا المراجعينبضرورة حصول  أوصتكما  ،إدارية بالمنشأة
أعمال المراجعة تعزيز العناية المهنية المبذولة في و لتنمية كفاءتهم المهنية  في المراجعة الداخلية

لتعليم اداخلية وااللتحاق ببرامج ية بالمراجعة الشهادة مهن حصولهم علىمن خالل لداخلية ا
ضرورة قيام الجمعيات المهنية بتوعية المراجعين الداخليين والخارجيين ب كما أوصت، المستمر

وذلك ، وٕايضاح مفهوم وطبيعة هذه العالقة ومجاالت التعاون والتنسيق بينهمبالعالقة التي تربطهم 
      .منهم ق االستغالل ألمثل لوظيفة كالً يلتحق

   
 واالختالفدراسة تحليلية مقارنة ألوجه الشبه ": ، بعنوان)2003 ،أسعد(دراسة  - 4

 ."المدقق الخارجيو  المدقق الداخليلكل من 
المدقق و  المدقق الداخليإلى بيان الفرق التفصيلي بين  االنتقادية هدفت هذه الدراسة      

   .بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي عليةالضوء على العالقة التفا طليستلى إ و  ،الخارجي
التوصل إلى  كافة الفروقات الدقيقة بين : اسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاتوصلت الدر و       

ومتطلبات  لرؤية وفقاً  يتحدد حيث إن دور المدقق الداخلي ،المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
حيث  بالتدقيق الخارجي، المتعلقة األهداف تلك عن الالح بطبيعة ختلفته أهداف فإن لذلك ،اإلدارة

نشأة للم المالية القوائم أن من التأكد في لمدقق الخارجي يتمثلالرئيس المناط بمهمة ا الغرض نأ
أنه على الرغم من اختالف األهداف  كما توصلت الدراسة إلى ،جوهرية تحريفات أي من خالية

مما يتيح  ،وسائل تنفيذهما لمهامهمهما لتشابه أعمالهما و ينعالقة تفاعلية ب دجاال أنه يو بينهما 
   .الفعالية تحقيقالفائدة و  بالتالي جلبو المدقق الداخلي عمل المدقق الخارجي على  اعتماد
واالستفادة  الخارجيالمدقق المدقق الداخلي و بين والتنسيق وقد أوصت الدراسة بزيادة التعاون     

 المدقق الداخليعمل على  المدقق الخارجيأوصت بضرورة اعتماد ما ك، من نقاط التشابه بينهما
    .وتحقيق الفعالية للمنشأةهدافهما لتحقيق أ
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 الدراسات اfجنبية : ثانياً 
  

  :بعنوانand Aleqab, 2013  (Abbass(دراسة  -1

"Internal Auditors, Characteristics and Audit Fees: Evidence from Egyptian 
Firms". 

كيف يمكن لخصائص التدقيق الداخلي "االجابة على السؤال التالي وهو  إلىهدفت هذه الدراسة     
ومن ثم التأثير على أتعاب  ،ى المدقق الداخليأن تؤثر على درجة اعتماد المدقق الخارجي عل

ة يمصر تدقيق اليير مهنة التدقيق بشكل عام ومعايير الامعوناقشت الدراسة  "المدقق الخارجي؟
اعتبارات االستعانة بعمل المدقق ": بعنوان) EAS 610(معيار التدقيق المصري مثل  بشكل خاص

حيث نص على العديد من خصائص التدقيق الداخلي التي تحدد درجة اعتماد المدقق " الداخلي
رجي وبالتالي الخارجي على عمل المدقق الداخلي مما يؤدي الى التقليل من جهود المدقق الخا

على عدد من المنشآت المصرية واستخراج البيانات المتعلقة  هتوزيع استبان، وتم لتقليل من أتعابها
   .بأتعاب المدققين الخارجيين من تقاريرها المالية السنوية

كلما زاد االهتمام بقسم التدقيق الداخلي وتم  :ج أهمهائالنتا العديد من إلىتوصلت الدراسة و      
 لياالع اإلدارةدعم تليين مؤهلين ارتبط ذلك بأتعاب أقل للمدقق الخارجي لذلك تزويده بمدققين داخ

كما  ،هأمام العقباتوعدم وضع عمل على تنفيذ توصياته تو  أخذ بنتائج عملهوت التدقيق الداخلي
واألدلة  العمل أوراقكفاية توثيق تتأكد من و ، دققين الداخليينالتعليم والتدريب المناسب للموتقدم 

  .أعمالهالتي تدعم استنتاجات ونتائج استخدمها المدقق الداخلي و  التي
مساعدة المدقق الخارجي بضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلي ودوره الفعال في  وأوصت الدراسة     

كما وأوصت المدقق  ،تكاليف التدقيق الخارجي التي تتكبدها المنشأة من تقليلال ومساهمته في
 كما نصت عليه المعايير الدولية موضوعية وكفاءة واداء المدقق الداخلي الخارجي بضرورة تقييم

  .المدقق الداخليلتحديد درجة اعتماده على 
  

  :بعنوان)  Zulkifflee, et. al; 2012(دراسة  -2

"Internal Audit Attributes and External Audit’s Reliance on Internal Audit: 
Implications for Audit Fees". 

  

لى فحص جودة التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاءة المدقق الداخلي سة إهدفت هذه الدراٍ     
في تدقيق القوائم المالية في تخفيض تكلفة التدقيق  ة المدقق الداخليمساهمالى بيان أثر و 

 هخالل توزيع استبانت المدققين الداخليين من سماب البيانات المتعلقةحيث تم تجميع  ،الخارجي
خارجي على المدقق الالتي تتعلق باعتماد المدقق  بياناتالوتجميع ، المدققين الداخليينعلى 

المتعلقة بأتعاب المدقق  البيانات الماليةتجميع و  ،المدققين الخارجيين على  نهبتوزيع استباالداخلي 
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تحليل البيانات وتم ، لشركات المساهمة الكبرى في ماليزيا 2005لسنة  م السنويةئمن القوا الخارجي
  . باستخدام نموذج االنحدار

ق هناك عالقة عكسية بين كفاءة المدق :العديد من النتائج أهمها إلىوقد توصلت الدراسة     
اعتماد  ازداد، وكفاءة التدقيق الداخلي كلما زادت فعالية حيث ،الداخلي وأتعاب المدقق الخارجي

 مالحظة تم تقييم كفاءة المدقق الداخلي من خالل يو  ،المدقق الداخليعمل المدقق الخارجي على 
، عدد ساعات التدريب، مهارات المدقق بالحاسوب والتكنولوجيا، خبرة طاقم المدققين الداخليين

وطول الفترة التي يقضيها المدقق الشهادات المهنية التي حصل عليها طاقم التدقيق الداخلي 
لما طالت فترة بقائه وقل معدل دورانه زادت مساهمته حيث ك) معدل الدوران( الداخلي  في المنشأة

ومعرفته بالمنشأة وعملياتها مما يزيد من اعتماد المدقق الخارجي على عمله وبالتالي تقليل الجهد 
  .بالتقليل من أتعابه لتدقيق الخارجياالمبذول وتخفيض تكلفة 

المهنية خبرة المن خالل االهتمام ب وأوصت الدراسة بضرورة التأكيد على جودة التدقيق الداخلي     
 والتعاون التنسيقالهتمام بوضرورة ا ،عليها المدقق الداخلي  تدريب والشهادات العلمية الحاصلالو 

لتحقيق الفعالية للمنشأة والتخفيض من تكلفة التدقيق الخارجي المدقق بين المدقق الداخلي و 
  .الخارجي

     
  :نعنواب )(Ramasawmy and Ramen, 2012دراسة  -3

"An Evaluation on How External Auditors can benefit from the good work 
relationship with Internal Auditors for Audit Assignments". 
 

توضيح العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي وأوجه االستفادة من  إلىهدفت هذه الدراسة      
ن التدقيق الداخلي التنسيق والتعاون الفعال بيأهمية هذه الدراسة أبرزت كما  هذه العالقة تعزيز

مصادر البيانات  وتم استخدام، النفع على الطرفين وعلى المنشأةيعود بمما  الخارجيالتدقيق و 
 نعلى مدققين خارجيي استبانه 35 عيوز تم تحيث  ،لتحقيق هدف الدراسة األساسية والثانوية

  .العاملة في بانكوكالعاملين في شركات التدقيق 
تتعلق  بعدة أمورالمدقق الخارجي  يهتم :إلى مجموعة من النتائج أهمها وتوصلت الدراسة     

 ،عملهجودة  ،خبرته، موضوعيته، منها استقالليتهرر االعتماد عليه قبل أن يقبالمدقق الداخلي 
المدقق الداخلي  لى وجود عالقة ايجابية بين كفاءةإكما توصلت  ،التدقيقبلجنة ته وعالق

عندما يحدد مدى مجتمعة العوامل الثالث  بتلك يهتم الخارجي ن المدققوأ ،أدائهوموضوعية و 
  .على عمل المدقق الداخلياعتماده 
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هتمام بالتدقيق الداخلي واستقالليته وكفاءته ليزيد اعتماد المدقق الا وأوصت الدراسة بضرورة     
لجهد والوقت ويقلل ا ألهدافالفائدة ويحقق ا ما يجلبم ،الداخليالخارجي على عمل المدقق 

   .المبذول من قبل المدقق الخارجي وبالتالي تخفيض أتعابه
  
  :بعنوان )Mihret, 2011(دراسة  -4

"Reliance of External Auditors on Internal Audit Work: A Corporate  
Governance Perspective". 

  

اعتماد المدقق الخارجي على عمل  على المؤثرةالعوامل  علىللتعرف هدفت هذه الدراسة      
التدقيق  ،دارةمجلس اإل ،دارةاإل: ةبين مكونات الحوكمة األربع أهمية التفاعل ٕابرازو المدقق الداخلي 

مصدر رئيس لباقي مكونات التدقيق الداخلي أهم مكون و  عتبريحيث ، والتدقيق الخارجي ،الداخلي
ة اعتماد المدقق الخارجي ر عايير التدقيق المطبقة على ضرو مكدت وأوصت وقد أ ،الحوكمة األخرى

 كةشر  65على  استبانه )119( توزيع تمو ، على المدقق الداخلي لتحقيق كفاءة وجودة التدقيق
  .وشرح العالقة بين المتغيراتاجراء التحليل للبيانات  و، ثيوبياإفي تدقيق خارجي 

أهم العوامل  يعتبرالمدقق الداخلي  أداء أن :من النتائج أهمها اسة الى العديدالدر توصلت و       
أن  إلىكما توصلت أيضًا  ،التي تحدد مدى اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي

درجة اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي تزداد في ظل وجود بيئة تنافسية في مهنة 
  .التدقيق الخارجي

بالتدقيق الداخلي وبفعاليته والعمل على تنفيذ توصياته لزيادة  االهتمامضرورة ت الدراسة بوأوص    
ورة العمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين التدقيق ر وض، ق الخارجي على عملهدرجة اعتماد المدق

  .الحوكمة في المنشآت تعزيزتكلفة التدقيق الخارجي و لتقليل  الخارجيالتدقيق الداخلي و 
  

 :بعنوان) Pilcher, et. al, 2011(دراسة  -5
"The relationship between internal and external audit in the public sector a 
case study". 

الخارجي على  أي مدى يعتمد المدقق إلى"وهو  مهمعلى سؤال  لإلجابةهدفت هذه الدراسة     
حالة عملية واستهدفت الدراسة " دد هذا االعتماد؟لتي تحهي العوامل ا وما، ؟المدقق الداخلي أعمال

في استراليا الغربية واعتمد في دراسته على المنهج النوعي حيث استخدم الوثائق لوالية حكومية 
  . بجانب المقابالت

على  المدقق الخارجيدرجة اعتماد  إن: مجموعة من النتائج أهمها إلىوتوصلت الدراسة      
 قيندقمتباينة بين األطراف المعنية فبعض الم خضع لوجهات نظرت المدقق الداخلي أعمال

وبعضهم ، تعتبر مكملة ألعمال التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي أعمالأن  إلىن ينظرون الخارجيي
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التواصل كما توصلت الدراسة إلى أن ، التدقيق الخارجيألعمال بديلة وليست مكملة  اآلخر يعتبرها
ؤثرة على كفاءة وفاعلية مل الرئيسة الماحد العو أ يعتبر الخارجيالمدقق داخلي و بين المدقق ال الفعال
  .ئق االتصال والتواصل بين الطرفينعوا العديد منوأشارت الدراسة إلى وجود ، التدقيق

لزيادة  الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي و متبادل بين الوأوصت الدراسة بضرورة االعتماد     
التواصل بين  وتنسيق بتحسين أيضاً أوصت كما  ،وتقليل التكلفة ،زدواجية بالعملوتجنب اال الكفاءة

التي تؤثر على فعالية وكفاءة  االتصال تغلب على عوائقوالالداخلي والمدقق الخارجي المدقق 
  .تدقيقال
  

 :بعنوان ),Fawzia  2010(دراسة   -6
 "Co-operation between Internal and External Auditors: A Comparative 
Study on Nationalized and Foreign Banks in Bangladesh". 

 التدقيق الداخليالفعال بين  والتنسيق هدفت هذه الدراسة للتعرف على ايجابيات التعاون       
الداخلي والمدقق المدقق بين  للتعاون لداعمةالعوامل احيث تناولت بالدراسة ، الخارجيوالتدقيق 
وجود  كما تناولت أثر، غالدشفي بن الوطنيةالبنوك األجنبية بالمقارنة مع البنوك ي ف الخارجي 

 استبانهتم توزيع حيث ، والثانوية وليةعلى المصادر األ وتم االعتماد، عالقة التعاونية بين الطرفينال
  .في بنغالدش العاملة الوطنية واألجنبية البنوكمن عينة على 
في تعزيز  دارةواإل لجنة التدقيق التزاميعد : ج أهمهائجموعة من النتام إلىوتوصلت الدراسة      

كما ، الداخلي والمدقق الخارجي المدقق العوامل المؤثرة على العالقة التعاونية بين  أهمالتعاون من 
في البنوك الوطنية أفضل منه في  الداخلي والمدقق الخارجي أن التنسيق بين المدقق  لىتوصلت إ
المنافع للطرفين وللمنشأة  لى أن وجود التنسيق والتعاون يجلبوتوصلت أيضًا ا، جنبيةالبنوك األ

  .محل المراجعة
التدقيق  اهتمام االدارة ولجنة التدقيق بدعم التنسيق والتعاون بين وأوصت الدراسة بضرورة     

المدقق عمل  على عتماداالبزيادة  المدققين الخارجيينكما أوصت ، الخارجي تدقيقالداخلي وال
ود قنوات من خالل وج بينهمامنتظم الفعال و التعاون ال تعزيز وأوصت الطرفين بضرورة ،الداخلي

ية المهنية بذل العناوضرورة  ،ووجود الثقة المهنية المتبادلة والتشاور المنتظم بينهما تواصل فعالة
  .وليةوااللتزام بالمعايير المهنية الد
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 :بعنوان) (Schneider,2009دراسة  -7
"The nature, impact and facilitation of external auditor reliance on internal 
auditing". 

براز وسائل وطرق اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي إهدفت هذه الدراسة إلى      
، اسية والثانويةعلى المصادر األس وتم االعتماد، وتأثير هذا االعتماد على أتعاب المدقق الخارجي

العاملين في شركات التدقيق العاملة في  المدققين الخارجيينعينة من على  تم توزيع استبانةحيث 
  .لوس انجلوس

يمكن تعزيز اعتماد المدقق الخارجي على : وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها     
كما توصلت إلى ، عاون بين الطرفينالمدقق الداخلي من خالل مساهمة لجنة التدقيق بتشجيع الت

أهمية التعاون بين الطرفين واالعتماد المتبادل في تقليل الجهود المزدوجة واألعمال المكررة 
  .تعاب المدقق الخارجيقت وجهد الطرفين وبالتالي تخفيض أالمضيعة لو 

يتمكن المدققين وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام مجلس إدارة المنشأة بقسم التدقيق الداخلي ل     
وضرورة متابعة لجنة التدقيق في قيامها ، الخارجيين من االعتماد على عمل المدققين الداخليين

كما أوصت المدقق الداخلي بأهمية التعاون ، الخارجيالتدقيق  بدعم التنسيق بين التدقيق الداخلي و
، شتها مع المدقق الخارجيمع المدقق الخارجي لتحقيق االستفادة المتبادلة في بناء خطته ومناق

وأوصت المدقق الخارجي أيضًا باالستفادة ألقصى درجة ممكنة من أعمال التدقيق الداخلي ألن 
  . ن اعتماده يعتبر ضروريًا ومجدياً ت ستفاوضه لتخفيض تكاليفه لذلك فإالمنشآ

  

 :بعنوان ) ,2008Avram, et. al( دراسة -8
 "The relation between internal and external audit".  

التدقيق و  التدقيق الداخليالشبه واالختالف بين وظيفة  أوجهتوضيح  إلىهدفت هذه الدراسة      
  .وٕابراز الدور التكاملي للعالقة بين المدقق الخارجي والداخلي، الخارجي

تدقيق الداخلي ن الأوجه التشابه بي إن :مجموعة من النتائج أهمها إلى وتوصلت الدراسة      
 األداءلنفس المعايير الدولية بما فيها معايير  يخضع هماليك أن تتمثل في  الخارجيالتدقيق و 

باإلضافة ، لكال الطرفينمهم  عنصر تعتبر دققاستقاللية الم نإ و ، األخالقيالمهني وميثاق السلوك 
لرقابة على نظام او ، المخاطر في عمليات التخطيط  للتدقيقتقييم عتمدان على يهما ليك إلى أن
التدقيق بين التدقيق الداخلي و  العديد من أوجه االختالف إلى أيضاً  توصلت، و بالمنشأة الداخلي
وجود عالقة تكاملية بين الطرفين حيث يعتبر عمل المدقق  إلىتوصلت أيضًا كما ، الخارجي

  .ققيتخطيط والتنفيذ لعملية التدالويعتمد عليه في  عمل المدقق الخارجيالداخلي مكمًال ل
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الداخلي والمدقق المدقق  كل من ضرهاية يحوأوصت الدراسة بضرورة عقد اجتماعات دور 
وفهم لنطاق  ،وتبادل المهارات ووجهات النظر والخبرات، لمناقشة مصالحهم المشتركة الخارجي 
 وٕاتاحة التعاونكما أوصت الدراسة بتعزيز ل التكرار واالزدواجية في العمل، العمل لتقلي وأساليب

ولزيادة ، لتحديد المخاطر عمل المدققين الداخليين أوراق إلىل و وصللللمدققين الخارجيين  لفرصةا
   .في جميع مراحل التدقيقالفعالية والكفاءة وتقليل التكاليف 

  

 :بعنوان ) (Golen, 2008دراسة  -9
" Communication Barriers between Internal and External Auditors"  

 الداخلي والمدقق الخارجي الدراسة إلى إبراز أهمية وجود تواصل فعال بين المدقق  هدفت هذه      
اعتماده قبل أن يقرر قيام المدقق الخارجي بتقييم عمل المدقق الداخلي وكفاءته وموضوعيته  أهميةو 

كما هدفت إلى توضيح المعوقات التي تقف أمام تحقيق ، يعلى العمل الذي يقوم به المدقق الداخل
  .الخارجيالتدقيق ال بين التدقيق الداخلي و لتواصل الفعا

إتمام في  جداً لتواصل الفعال عنصر مهم ايعتبر : صلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوتو      
بين المدقق معوقات التواصل الفعال  من هناك العديد كما إن ،بكفاءة وفعالية التدقيقعملية 

واإلجراءات  لألفكار لخارجي للتغيير وفقاً ااومة المدقق مق :أهمها الداخلي والمدقق الخارجي 
، عدم ثقة المدقق الخارجي بعمل المدقق الداخلي وكفاءته ،التي يقدمها المدقق الداخلي الجديدة

  .ا المحاسبية المستجدة على أعمال المنشأةهما بالقضايليعند أحد الطرفين أو ك نقص المعرفةو 
المدقق وتدعيم التنسيق والتعاون بين  ،خطوط اتصال متاحة وأوصت الدراسة بضرورة وجود    

تطوير وٕاتقان عملهم وٕابراز  بضرورة نيالمدققين الداخليكما أوصت ، الداخلي والمدقق الخارجي
 كما أوصت، على االعتماد على نتائج أعمالهم المدقق الخارجيكفاءتهم ومصداقيتهم لزيادة قدرة 
رائه غير متعصب آلالمدقق كون برات بين الطرفين وضرورة أن يبضرورة المشاركة بالمعرفة والخ

  .بل يستمع بشكل جيد للطرف األخر ويتقبل التغيير وال يقاومه
  

  :بعنوان )(Chambers, et. al, 2004 دراسة -10
"The reliance of external auditors on internal auditors".  

 المدقق الخارجيتم استخدامها من قبل ير التي المعايي الى التعرف علىهدفت هذه الدراسة       
استهدفت حيث ، منشأةلل الذي ينوي االعتماد على عمله في تدقيقه المدقق الداخليفي تقييمه لعمل 

 تدقيقوغيرها من شركات ال تدقيقالقانونيين في الشركات العالمية الكبرى لل دققينالدراسة الم
 .في ماليزيادا يية كالمتواجدة في وال

ما يعتمدون  غالباً الخارجيين  دققينأن الم: أهمها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج      
مما يساهم في تقليل تكلفة التدقيق التي  ،تدقيقهم للقوائم المالية للمنشأة في المدققين الداخليينعلى 
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لمدققين الداخليين قبل وأن المدقق الخارجي يقيم الكفاءة المهنية وجودة أعمال ا، تتكبدها المنشأة
  .على عمل المدقق الداخلي ماعتماده

حة واضتفصيلية معايير دقيقة بالعمل على وضع  دققينبين والمالمحاس جامعمأوصت الدراسة و     
  .وللتخطيط لعمليات التدقيق داخليينتستخدم لتقييم المدققين ال

  
  

   بعنوان) wood, 2004(دراسة  -11
"Increasing value through internal and external auditor coordination".  

  

ل من خال ف يمكن للمدقق الداخليكي" على السؤال التالي وهو لإلجابةهدفت هذه الدراسة       
وكانت الدراسة على شركات المساهمة  "؟لمنشآتهمقيمة  إضافةمن  مع المدقق الخارجيالتنسيق 

  .العاملة في برجهام
هناك اهتمام كبير من قبل المنظمات المهنية : العديد من النتائج أهمهالى إوتوصلت الدراسة      

للوضع  تصدره من معايير لزيادة اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي نظراً  من خالل ما
التنظيمي للمدقق الداخلي وكونه يعمل بالمنشأة وعلى دراية بأمورها فان مساهمته للمدقق الخارجي 

تحقيق الكفاءة و  ،الثقة للقوائم المالية وٕاعادة، يادة الثقة بالمعلومات المتعلقة بالمنشأةتعمل على ز 
تقليل تكاليف التدقيق الخارجي التي وبالتالي جية وتكرار األعمال واازد بالتقليل منوالفعالية للمنشأة 

  .تتكبدها المنشأة
ءة وموضوعية المدقق الداخلي قبل أوصت الدراسة بضرورة قيام المدقق الخارجي بتقييم كفاو      

، SAS 65وذلك باتباع ما تنص عليه المعايير الدولية كمعيار ، اتخاذه قرار االعتماد على عمله
المدقق الخارجي وأن يكون  كما أوصت المدقق الداخلي بضرورة السعي لخلق تواصل فعال مع

  .الخارجي من االعتماد على عمله وملتزمًا بالمعايير المهنية ليتمكن المدقق، موضوعياً ، مبادرا
  :بعنوان ,Felix, et.al) 2001(دراسة  -12

"The Contribution of Internal Audits as a Determinant of  External Audit 
Fees and Factors Influencing This Contribution". 

لي والتدقيق الخارجي تعرف على أهمية التعاون بين التدقيق الداخإلى الهذه الدراسة  هدفت     
على البيانات العامة المنشورة لعينة من اعتمدت الدراسة و ، تدقيق الخارجيوتأثيره على أتعاب ال

  .شركات المراجعة الست الكبرى
يعتمد تحديد أتعاب المدقق الخارجي على  :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوتوصلت الدراسة     

وعلى جودة التدقيق الداخلي ، الخارجيالتدقيق الداخلي و مدى وجود تنسيق وتعاون بين التدقيق 
 ،حيث كلما زادت جودة التدقيق الداخلي زاد اعتماد المدقق الخارجي في عمله على المدقق الداخلي
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مساهمة التدقيق  كانتإذا : ، فعلى سبيل المثالتدقيق الخارجيأتعاب ال تخفيضمما يساهم في 
    .تقريباً  18%تنخفض بنسبة  التدقيقفإن أتعاب ، %26,57 تمثل الداخلي

مساهمته في عمل  بضرورة اهتمام المنشآت بجودة التدقيق الداخلي لتعزيز وأوصت الدراسة      
اعتماد  وٕامكانيةا بضرورة وجود تنسيق بينهما لتعزيز التعاون كما أوصت أيضً ، الخارجي المدقق

أتعابه وتخفيض تكلفة التدقيق تقليل  إلىمما يؤدي ، على المدقق الداخليالمدقق الخارجي 
  .الخارجي

  :التعليق على الدراسات السابقة

أوجـه علـى  يتبين أنهـا ألقـت الضـوء بالتحليـل والمناقشـةمن خالل استعراض الدراسات السابقة       
كمــا ، الخـارجي وعلــى أوجــه التكامـل بــين الطــرفينالتــدقيق قيق الــداخلي و به واالخــتالف بــين التـدتشـاال

منشـأة الفـي تحقيـق أهـداف بين المدقق الداخلي والمدقق الخـارجي  لعالقةالدور التكاملي لت أثر وبين
إلـى معوقـات التواصـل كمـا أن هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي أشـارت ، للطـرفينتحقيق المصلحة و 

 زيــزتعوقامــت بــاقتراح الحلــول للتغلــب علــى هــذه المعوقــات ل الــداخلي والمــدقق الخــارجي بــين المــدقق 
  . العالقة بين الطرفين

بـين للعالقـة  الداعمـةالعوامـل ب لجميـع الجوانـب المتعلقـةتقدم تحليًال متعمقـًا ل وتأتي هذه الدراسة     
تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة وتخفــيض  نجــاح العالقــة فــي وأثــر ،الــداخلي والمــدقق الخــارجي المــدقق 
فـي تشـجيع التنسـيق والتعـاون ق ل دور لجنـة التـدقيحيـث تتنـاو  ،في المنشأة التدقيق الخارجيتكاليف 

، العالقـة بينهمـا تعزيـزوتأثير اعتماد المدقق الخارجي على عمل المـدقق الـداخلي فـي  ،بين الطرفين
وتواصـل وتشـاور منـتظم بـين الطـرفين فـي تعزيـز التكامـل متبادلـة ثقـة مهنيـة  كما بينـت أهميـة وجـود

ي تعزيـــز نظــــام الرقابـــة الداخليـــة وتخفــــيض تكـــاليف التــــدقيق وأثــــر هـــذه العوامـــل فــــ التعـــاون بينهمـــاو 
  .الخارجي

االعتمــاد علــى نتــائج أعمــال المــدقق  هيمكنــ ن المــدقق الخــارجيفــإظــل تــوافر تلــك العوامــل وفــي     
ومناقشـة المالحظـات  ،وتحديد نقاط الضعف فيـه الداخلية نظام الرقابة متانة درجة في تقييمالداخلي 

تسـهم العالقـة التكامليـة كمـا و  النظـام والعمـل علـى تعزيـزه، هـذا فـي التحسـينات إلدخـال التوصـيات و
 ،الفحص الذي يقـوم بـه المـدقق الخـارجي نطاق تضييق في الداخلي والمدقق الخارجي بين المدقق 

 وبالتـالي العمـل المطلوبـةسـاعات  التقليـل مـنو  سـيقوم بتنفيـذها التيالتدقيق  إجراءات لمدى وتقليصه
  .نشأةللمللطرفين و  الفعاليةزيادة و  ،لتدقيق الخارجيافة تخفيض تكل

  
  
  
  



18 
 

  
  
  

  
  
  

   الفصل الثاني
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  :المقدمة
 التي المتنوعة تطوراتلل نتيجة الدول مختلف في الحالي وقتنا لقد ازدادت أهمية التدقيق في     
ونتيجة ) 640: 1999العبادي،  (المالي وغيرالمالي  التالعبو  حجم التجاوزات زيادة إلى أدت

 مثل العالمية، الشركات وفضائح واالحتيال الغش انتشاربعد خاصة  إلى إعادة الثقةحاجة تولد الل
 عمل نطاق زيادة إلى أدى الذي األمر ،الشركات من وزيروكس وغيرها كوم وورد انرون شركة

 واالستعانة بأعمالهم الداخليين المدققين مع التنسيق إلىالخارجيين مما دفعهم  المدققين مسئولياتو 
)Wood, 2004: 2(.  

 درجة أومن حيث الھدف  الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي و وعلى الرغم من ا]خت�فات بين     
حيث يتمثل الغرض الرئيس للتدقيق الخارجي في التأكد من  المهنة، ممارسة متطلبات أو االستقالل

الداخلي يتحدد هدفه وفقًا  في حين أن التدقيق، أن القوائم المالية خالية من أي تحريفات جوهرية
 إتباعهما في بينهما التشابه أوجه من أيضاً  الرغم وعلى ، :Fowzia, 2010)26(لمتطلبات اإلدارة 

 واالختبارات األساسية، لنفس المنهجية في أداء التدقيق من تخطيط وأداء اختبارات الرقابة الداخلية
 للمدقق منافساً  المدقق الداخلي فال يعتبر كبيرة، بدرجة موجوداً  بينهما التكامل فإن لعملية التدقيق،

فهو على دراية ومعرفة بظروفها وأحداثها  اإلدارةبل يقدم له المساعدة كونه يعين من قبل ، الخارجي
بينهما   الفعال والتكامل تحقيق التعاون إلىن المنشآت تسعى إلذلك ف؛ )96: 2010، أبو سرعة(

 الخارجي المدقق الداخلي المدقق يمد فمثالً  ،اآلخر ما يكملوكاله واحدة المقاصد أن باعتبار
 من مزيد إلى تحتاج التي والمسائل التدقيق وبرامج وخطط الضبط الداخلي نظم عن معلوماتالب

  .)78: 1996شحاته، ( والفحص التدقيق
 على ي،الخارجالتدقيق  التدقيق الداخلي و بين ةالعالق الذي تلعبه اإليجابي ونظرًا للدور     

 ،وجه وبجودة عالية أحسن على إنجاز أعمالهما على مساعدتهما في الوظيفتين ممارسي مستوى
التسيير  وحسن ألهدافها األمثل والتحقيق على نجاحها مساعدتها في المنشـأة مستوى وعلى

ن مزيدًا م الداخلي والمدقق الخارجي كان لزامًا أن نولي موضوع العالقة بين المدقق  ألنشطتها
وذلك بتسليط الضوء على جوانب العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي ، االهتمام في هذه الدراسة

دورها الفعال للطرفين  وٕابراز، هذه العالقة تعزيزوالعوامل التي من شأنها ، الخارجيالتدقيق و 
  .وللمنشأة

عة ومهام التدقيق تم في المبحث األول تناول طبييحيث ، ثالث مباحثعلى ويشمل هذا الفصل 
وسنتطرق في المبحث ، التدقيق الخارجي وأهداف طبيعةأما المبحث الثاني نتناول فيه ، الداخلي
  .التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيعوامل المؤثرة على العالقة بين للالثالث 
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  المبحث األول

  التدقيق الداخليطبيعة ومهام 

تمهيد :0- 2-1  
حيث دعت الحاجة إليه ، داخلي حديثًا بالمقارنة مع التدقيق الخارجييعد ظهور التدقيق ال     

 وتعقد وتعدد نشآتكبر حجم المو ، بسبب الفضائح واألزمات المالية التي حدثت في اآلونة األخيرة
 التعرفاإلدارة عملياتها وتطور األساليب التكنولوجية إلى الحد الذي أصبح معه من الصعب على 

من  المنشأةلمراجعة ما تقوم به لذلك أنشأ التدقيق الداخلي ، ومتابعتها أوًال بأولنتائج األعمال  على
ككل، وتقديم اقتراحات  وربحية المنشأةأجل تحديد التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على صحة 

  . التهديدات للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتلك
 كانت الفترة تلك حيث في ،1929دية في عاماالقتصا األزمة بعد ولقد ظهر التدقيق الداخلي    

 الميزانية حسابات على التصديق في التدقيق الخارجي مكاتب خدمات تستعمل األمريكية المنشآت
 تلك على المنفقة المصاريف لتخفيض وسيلة عن البحث إلى دفع المنشآت مما المالية، والقوائم

  Renad, 2010: 36).(المكاتب 
 المالية في اإلدارة متواضع نشاط مجرد أنه للتدقيق الداخلي السائد التقليدي مالمفهو  كان لقدو      

 عن المحاسبية والمالية العمليات أداء سالمة من التأكد في األساسية مهمته تنحصر بالمنشأة،
تشهد مهنة التدقيق الداخلي تطور ، أما اآلن فالمالية والتعليمات بالسياسات االلتزام مراقبة طريق
 اً حيث إنها تطورت لتشمل تقييم فعال للمخاطر ونظام الرقابة الداخلية، وأصبحت جزء مسبوقغير 

ويعود هذا التطور إلى أن  ،)Kagermann et. al., 2008: 4(مهم في عمليات حوكمة المنشآت 
عما كان عليه الحال في  األعمال أصبحت تختلف اختالفًا كبيراً  منشآتأدوات الرقابة داخل 

كما أنها أصبحت كثيفة المعرفة  ،اليوم على المعلومات المنشآتالتقليدية، حيث تعتمد  المنشآت
لمستوى انتيجة دخول عمليات بالغة التعقيد والتخصص عبر عدد من الصناعات والقطاعات على 

وتغيرت حاجتها للرقابة، وأضحت مهنة التدقيق  ،، وعليه فقد تغير هدف ووظيفة المنشأةالدولي
: 2011جمعة، (الوظائف المساندة المهمة لإلدارة في هذه المنشآت والعمود الفقري لها  الداخلي من

150 .(  
بؤرة التركيز في هيكل الرقابة على الحماية المادية لألصول والتأكد  الداخلي التدقيق يعتبرو      

الكفاءة التشغيلية ورفع ، بالسياسات المالية واإلدارية موتشجيع االلتزا، من سالمة البيانات المالية
 التزام من والتحقق للتأكدالمنشآت  إلدارة المهمة الوسائل منكما ويعد ،  203):2004، مجاهد(

 نظام إقامة ويعتبر فيها، المتبعة والسياسات العامة ،واإلدارية المالية بالسياسات الوحدات اإلدارية
 عاتق على يقع قانونياً  التزاماً  بيقهتط سالمة من والتأكد يه،عل المحافظةو  للتدقيق الداخلي سليم
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 ال حيث إنه منتظمة، حسابات بإمساك القانوني هو واجب المنشأة االلتزام هذا ومصدر المنشأة،
 تؤدي لكي النظام هذا لمثل ضرورة العمليةال ، فضًال عنبدونه منتظمة حسابات وجود تصور يمكن

   100).: 2002جربوع، ( وبكفاءة سليمة بطريقة أعمالها المؤسسة
المركزي في تعزيز أداء ونظرًا لألهمية التي تتمتع بها مهنة التدقيق الداخلي ودروها المهم و      

كان لزامًا أن نولي هذه ، ٕاضافة قيمة ألنشطة المنشأة في حال اتصافه بالكفاءة والفعاليةالمنشآت و 
  . المهنة مزيدًا من االهتمام في هذه الدراسة

  

  يق الداخليمفهوم التدق :1- 2-1

معهـد المــدققين  ه، فقـد عرفــالمنشــآترتكــز عليهـا تالتــدقيق الـداخلي مــن أهـم الوظــائف التـي  ُيعـد     
 كمـا ورد فـي المعـايير الدوليـة للممارسـة Institute of Internal Auditors (IIA)الـداخليين 

 International Standards for the Professional Practice ofالـداخلي  للتـدقيق المهنيـة

Internal Auditing )(ISPPIA مصـمم ليزيـد مـن ، واستشـاري موضـوعيو ، نشاط مسـتقل": هبأن
إذ يســـاعدها علـــى تحقيـــق أهـــدافها مـــن خـــالل منهجيـــة منتظمـــة ، وتحســـين عملياتهـــا، أةشـــمنقيمـــة ال

 ,.Arens, et. al"(ترشيد العملياتو  وضبط وٕادارة  ،ومنضبطة لتقييم وتطوير فعالية إدارة المخاطر

2012: 816.(  
نظمـة أو أوجـه نشـاط مسـتقل داخـل األمجموعة من "بأنه  )130 :2010 الخطيب،(كما عرفه      

تنشئه اإلدارة بشكل مستمر لضـمان دقـة البيانـات المحاسـبية واإلحصـائية، والتأكـد مـن كفايـة  نشأةالم
ع المـوظفين للسياسـات ، والتحقـق مـن إتبـامنشـأةدمة لحماية أصول وممتلكات الاالحتياطيات المستخ

وجميع وسـائل  والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم، وقياس صالحية تلك الخطط والسياسات
المنشـأة صـل تواقتـراح التحسـينات الـالزم إدخالهـا عليهـا وذلـك حتـى  ،امهامهالرقابة األخرى في أداء 

  ".إلى درجة الكفاءة اإلنتاجية القصوى في ضوء القدرات الحالية
وظيفــة تــدقيق داخليــة مســتقلة يقــوم بهــا فــرد أو أفــراد أو : "بأنــه) 30: 2010 الــذنيبات،(وعرفــه      

جهــاز مــن داخــل المنشــأة مــن أجــل خدمــة اإلدارة عــن طريــق التأكــد مــن كافــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
ذلـــك أنهـــا تعمـــل بشـــكل كـــفء وفعـــال لتحقيـــق جميـــع أهـــداف النظـــام الرقـــابي كمـــا حـــددتها اإلدارة، و 

باســـتخدام طريقـــة مخططـــة ومنظمـــة لتقيـــيم وتحســـين فاعليـــة إدارة المخـــاطر والرقابـــة وعمليـــة الـــتحكم 
  ".المؤسسي

عملية فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل شـخص : "وعرف التدقيق الداخلي أيضًا بأنه   
ل تقيـيم موضـوعي مستقل ومحايد ألي منشأة بغض النظر عن هدفها وحجمها وشكلها القـانوني لعمـ

لألدلــة المتعلقــة بــاإلقرارات االقتصــادية واألحــداث لتحديــد درجــة العالقــة بــين هــذه اإلقــرارات ومقيــاس 
  ).12: 2012نظمي والعزب، " (معين وٕايصال النتائج إلى المستفيدين
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 Committee Ofالمنظمـــات الراعيـــة إلطـــار الرقابـــة الداخليـــة المتكامـــل وقـــد عرفـــت لجنـــة     

Sponsoring Organization of the Trade Way Commission (COSO)  التــدقيق
حــول  ا معقــوالً ، يــتم تصــميمها لتعطــي تأكيــدً نشــأةعمليــات تتــأثر بمجلــس إدارة الم هــو" :الــداخلي بأنــه

واالعتمــاد علــى التقــارير  ، كفــاءة العمليــات وفاعليتهــا: ألهــدافها فــي النــواحي التاليــة نشــأةتحقيــق الم
  ).21: 2009 إبراهيم،" (زام بالقوانين واألنظمة المعمول بهاالمالية وااللت

أن جميع التعريفات الخاصة بالتدقيق الداخلي متقاربة ويرجع ذلك  ومن خالل ما سبق يتضح     
 يتم استشاري ومستقل، موضوعي ،تقييميحيث إنه يعد نشاط ، الداخليإلى طبيعة عمل التدقيق 

 وتزويدها، واإلدارية المالية العمليات تدقيق دارة من خاللالمنشأة لخدمة اإل داخل ممارسته
 بالقوانين وااللتزام المالية التقارير على ومدى االعتماد، وفاعليتها العمليات كفاءة عن بتأكيدات
 إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، فاعلية مدى وتحسين بتقييم يقومو كما ، بها المعمول واألنظمة
وٕانما يشمل المجاالت  كونه تدقيقًا ماليًا ومحاسبياً  صر التدقيق الداخلي على مجردال يقتو ، والحوكمة

  .اإلدارية والتشغيلية
    

  الداخلي أھمية التدقيق :2- 2-1
إضافة  في الداخليين المدققين لمعهد الداخلي التدقيق لمفهوم الداخلي وفقاً  التدقيق أهمية تكمن     
وزيادة  تحسين في والموضوعي االستشاري دوره خالل من وذلك استراتيجي له للمنشأة كهدف قيمة

مستويات  إلى المخاطر وتخفيض اإلجراءات والعمليات وتحسين، المنشأة أهداف انجاز فرص
ظهرت الحاجة للتدقيق الداخلي بصورة أكثر جدية حيث ، )321 1996: ،وآخرون الصبان(مقبولة 

وبعد الحرب العالمية نتيجة إلفالس العديد من  1933-1929خالل األزمة االقتصادية العالمية 
 لمنشآتعن حاجة إدارات هذه ا المسئولية عن ذلك، فضالً  لمنشآتوتحمل إدارات هذه ا لمنشآتا

لمتابعة مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لديها، األمر الذي دفعها إلى إنشاء وظيفة التدقيق 
نجاز مهامها من الص وتقييم فعالية جميع أنظمة الرقابة الداخلي لتكون العين الساهرة لها في فح

 لمنشآتالتحقق والتحليل والتقييم لجميع أوجه ومجاالت النشاط والخطط واألهداف التي تسعى هذه ا
إلى تحقيقها، باعتبار أن وظيفة التدقيق الداخلي هي جزء من نظام الرقابة الداخلية حيث إنها تشكل 

ألمان له، وخصوصًا بعد إيالء هذه الوظيفة أهمية مميزة سعيًا إلى تحويل بؤرة هذا النظام وصمام ا
إلى مهنة معترف بها من قبل المنظمات المهنية  نشأةة في الميرقاب ظيفةهذه الوظيفة من و 
  .)20: 2000بكري، (المحاسبية الدولية 

قع والوضع المحدد ويعتبر التدقيق الداخلي وسيلة استكشافية تحدد موضع االنحراف بين الوا    
لذلك يجب ، وكونه أيضًا وسيلة وقائية تمنع وقوع األخطاء والتضليل، مسبقًا واكتشاف األخطاء

على المنشأة أن تأخذ بتوصيات المدقق الداخلي ونتائج عمله للقيام بالتحسينات للمنشأة 
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)Kagermann, et. al., 2008: 2( ،نشاطًا تقويميًا  في وقتنا الحالي، وأصبح تهدت أهميداز اقد ول
لكافة األنشطة والعمليات في المنشأة، بهدف تطوير هذه األنشطة ورفع كفايتها اإلنتاجية، وتعود 

  .)133: 2010 الخطيب،( أهمية هذه الوظيفة للخدمات التي تقدمها لإلدارة في مختلف المجاالت
  

  الداخلي التدقيق أھداف :2-1-3
 األخطاء والغش، اكتشاف بهدف المحاسبي النظام مراحل ميعج في الداخلي التدقيق تتم عملية     

 مدى من والتحقق المنشأة، أصول على والمحافظة المالية، والبيانات السجالت سالمة من والتأكد
رئيسين هما كما  هدفين في الداخلي التدقيق أهداف تركيز يمكنو  اإلدارة، متطلبات مع النظام توافق
  :2001 :228)،بينللمحاس العربي المجمع( يلي

 :مما يلي للتحقق الماضية والوقائع اaحداث مراجعة خ�ل من :هدف الحماية: أوال
 .المحاسبية البيانات على ا]عتماد إمكانية ومدى المحاسبية، الرقابة وتطبيق دقة - 
 .وا�ھمال السرقة من الكافية بالحماية محاطة وأنھا عنھا، المحاسبة تم قد المنشأة أصول أن - 
 .والمحاسبة والتنفيذ ا]حتفاظ وظائف بين بالفصل يتعلق فيما خاصة الداخلية الرقابة باراخت - 
تكرار  وعدم العمليات تسلسل يحقق بما اaعمال تقسيم حيث من الداخلي الضبط تقييم - 

  .اaعمال

 وتقديم والمراقبة الفحص نتائج لتصحيح الالزمة الخطوات اقتراح ويعني :ھدف إنشاء:ثانياً  �
 موضع للمنشأة التنظيمية الخريطة نشاط من جزء كل أن والتأكد من لإلدارة، حالنص

  .الموضوعة والخطط واإلجراءات االلتزام بالسياسات مدى وتقييم مراقبة،

لقد حددت نشرة معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين و     
ة هدف التدقيق الداخلي الرئيس بأنه مساعدة جميع أعضاء المنشأة في الواليات المتحدة األمريكي

قيام بتزويدهم بالتحليالت والتقويمات والتوصيات العلى تأدية مسؤولياتهم بفاعلية، وذلك من خالل 
ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق ، اوالمشورة والمعلومات التي تهم األنشطة التي يتم مراجعته

  :)136: 2010 الخطيب،( مل ما يليمجموعة من األعمال تش
مراجعـــة وتقـــويم متانـــة وكفايـــة تطبيـــق الرقابـــة المحاســـبية والماليـــة، والرقابـــة علـــى العمليـــات  - 

  .األخرى، والعمل على جعلها أكثر فاعلية وبتكلفة معقولة
 .التحقق من مدى االلتزام بسياسات المنشأة وخططها وٕاجراءاتها الموضوعة - 
 .ماية الكافية ألصول المنشأة من جميع أنواع الخسائرالتحقق من مدى وجود الح - 
 .التحقق من إمكانية االعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدارية التي تتولد داخل المنشأة - 
 .تقويم نوعية األداء المنفذة على مستوى المسؤوليات التي كلف العاملين بالقيام بها - 
 .وتطويرهاتقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات المنشأة  - 
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تقصــــي وتحديــــد أســــباب المشــــكالت التــــي تحــــدث فــــي المنشــــأة وتقــــدير الخســــائر واألضــــرار  - 
 .الناجمة عنها، واقتراح ما من شأنه معالجتها ومنع حدوثها في المستقبل

 . إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بناًء على طلب من اإلدارة - 
  :السابقة ما يليإلى األهداف ) 19: 2009 المطارنة،( هذا وقد أضاف

مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على األسباب التي حالت دون تحقيق المنشأة  - 
  .ألهدافها الموضوعة

 .تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة مع األهداف المرسومة - 
العمـــل علـــى تحقيـــق أقصـــى درجـــة ممكنـــة مـــن الكفايـــة اإلنتاجيـــة والقضـــاء علـــى الهـــدر  - 

 .في جميع نشاطات المنشأةواإلسراف 
 :العديد من أهداف التدقيق الداخلي أهمها ما يلي  29:2009)جمعة، (وقد ذكر

 .المخاطر إدارة فعالية وتحسين تقييم - 
 .الداخلية الرقابة فعالية وتحسين تقييم - 
 .المؤسسي التحكم عمليات فعالية وتحسين تقييم - 
  .المحاسبية البيانات وضبط واألخطاء الغش اكتشاف - 

 :األهداف التالية 2006 :178) القبطان،( أضافوقد 
فعاليتها  مدى وتقييم الداخلي والضبط الداخلية الرقابة أنظمة وتحليل ودراسة فحص - 

 .وكفايتها
 من حمايتها وسائل وكفاية بالدفاتر تقييدها وصحة المنشأة أصول وجود من التحقق - 

 .أنواعها الخسائر بكافة
تكرار  ومنع والتالعب األخطاء الكتشاف المستندات حصوف والسجالت الدفاتر مراجعة - 

 .المستقبل في حدوثها
اإلدارات  تعدها التي التقارير أو المالية بالقوائم الظاهرة الحسابية البيانات صحة من التحقق - 

 .العليا واإلدارة المختلفة
 .المقررة السياسات تنفيذ في األداء نوعية تقييم - 
 .العمل يبأسال لتحسين التوصيات إبداء - 
 .اإلدارة ألعضاء الخدمات بتقديم ممكنة وٕانتاجية إدارية كفاية أكبر تحقيق - 

الملقاة على عـاتق المـدقق الـداخلي، فباإلضـافة  اتم المسؤوليمن خالل ما سبق يتضح عظّ 
إلــى مســؤولياته التقليديــة يتعــين عليــه التأكــد مــن ســالمة المعلومــات ومقارنــة مــا هــو مخطــط بمــا هــو 

تقويم األداء، باإلضـافة إلـى أهـداف أخـرى يتعـين علـى المـدقق أخـذها بعـين لرض الواقع على أ يفعل
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االعتبار تتعلق بإجراء الدراسات ورفـع الكفايـة اإلنتاجيـة وتقصـي أسـباب المشـكالت التـي تحـدث فـي 
  .مجال العمل، فالمدقق الداخلي هو العنصر األساس في نجاح المنشآت

  

  أنواع التدقيق الداخلي: 2-1-4
 :23 إبـراهيم،(مـا يلـي منهـا  هناك العديـد مـن األنـواع التـي تنـدرج تحـت إطـار التـدقيق الـداخلي،

2009:(  
وتقيـيم األنظمـة المحاسـبية  نشـأةه تحليـل النشـاط االقتصـادي للمويقصد ب: التدقيق المالي �

 ,Kagermann)عرفـه لقـد و وأنظمـة المعلومـات والتقـارير الماليـة، ومـدى االعتمـاد عليهـا، 

et. al., 2008: 119) تقيــيم مســتقل للبيانــات المحاســبية الماضــية للتأكــد مــن ":نــهعلــى أ
صحة وموثوقية هذه البيانات مثل  فحص الحسـابات الماليـة ونظـام الرواتـب والقـوائم الماليـة 

   ."السنوية
 للتـدقيق التقليـدي غيـر المجـال التشـغيلي الـداخلي التـدقيق ويعتبـر: التـدقيق التشـغيلي �

 :2005 ،السـالمي(الـداخلي  التـدقيق مجـال فـي حـدثت التـي للتطـورات كوليـد نشـأو الـداخلي 
المراجعة الشاملة للوظائف " على أنه) 36: 2006 المغني، وعبد العمري(ه عرفولقد ، )37

مـة هـذه الوظـائف مـن خـالل تحليـل ءالمختلفة داخل المنشأة، للتأكـد مـن كفـاءة وفاعليـة ومال
للحكــم علــى مــدى تحقيــق  ،مــدى كفــاءة األســاليب األخــرى المتبعــةالهياكــل التنظيميــة وتقيــيم 

 ."أهداف المنشأة من خالل هذه الوظائف
التــدقيق المــالي مــع  إلجــراءوقــد تتشــابه خطــة المــدقق إلجــراء التــدقيق التشــغيلي مــع خطتــه  

 .)Braiotta, 2004: 217( مراعاة تعديلها وتضمين العناصر غير المالية فيها
ويقصد به مراجعة الضـوابط الرقابيـة والماليـة والتشـغيلية والعمليـات للحكـم  :تدقيق االلتزام �

ة األنظمـــة التـــي تـــم وضـــعها للتأكـــد مـــن االلتـــزام باألنظمـــة والتشـــريعات ءمـــعلـــى جـــودة ومال
وبالمقارنة مع التدقيق التشـغيلي فـإن تـدقيق ، )23: 2009، إبراهيم(والسياسات واإلجراءات 

ساسـي لمعرفـة مــدى التـزام المنشـأة بالعديــد مـن القـوانين واللــوائح االلتـزام يكـون موجـه بشــكل أ
وقـد يتشــابه تــدقيق االلتــزام مــع التــدقيق ، التنظيميـة وليســت فقــط بالسياســات اإلداريــة الداخليــة

التشغيلي ولكن مع مراعاة تضمين قسم يفصح عن مدى التزام المنشأة بالمتطلبـات القانونيـة 
 .) (Braiotta, 2004: 217وااللتزامات التعاقدية

  طبيعة ونطاق التدقيق الداخلي: 5- 2-1

كنتيجة طبيعية لتطور واتساع مهام وعمليات المنشآت والتوجه  التدقيق الداخلي تطورلقد       
ليشمل  ممتداً  المدقق الداخلي فقد أصبح دور ،نحو العولمة وضرورة تحقيق متطلبات الجودة
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 ,.Kagermann, et. al)إلى دوره التقليدي إضافةً  فعالية المساعدة في إدارة المخاطر بشكل أكثر

2008:129 .(  
لعام  (The institution of internal auditors) وجهت معايير معهد المدققين الداخليينو     

المدققين الداخليين للقيام بعمليات رقابية إضافية للمساعدة في تطوير مفهوم الحوكمة وٕادارة  2000
التدقيق  امأكدت على ضرورة إيجاد توازن حقيقي بين مهو كما ، إلضافة قيمة للمنشأةسعيًا  المخاطر

 إستراتيجيةتبني  منه تطلبوالتي ت الداخلي التي يقدمها المدقق التأكيدية والخدمات االستشارية
لجنة التدقيق تقيس  إنحيث ، لجنة التدقيق إلضافة قيمة للمنشأة بالتعاون معواضحة يتم تحديدها 

لتحقيق  التأكيدية ومن ثم التخطيط لها وٕايجاد المصادر والموارد واآلليات ى الحاجة للخدماتمد
  (IIA, 2010: 5).مهمة التدقيق وتسهيل 

  

  :)25 :2006الذنيبات،( يلي ما الداخلي التدقيق نطاق ويشمل
 .هتحسينل لإلدارة توصيات وتقديم تشغيله وعملية الداخلية الرقابة نظام على اإلشراف .1
 .المحاسبي النظام فيها بما المالية البيانات فحص .2
 .واقتصاديتها وفاعليتها كفاءتها حيث من واألنشطة العمليات مراجعة .3
 .القوانين ومتطلبات اإلدارة بسياسات االلتزام مدى من التحقق .4

  : الداخلي ما يلي إلى نطاق التدقيق)  208:2010وديان،و  الوقاد( كما أضاف
 .المستخدمة والوسائل والتشغيلية المالية على نزاهة المعلومات عتماداال إمكانية مراجعة .1
 واإلجراءات والقوانين السياسات االلتزام بتلك من للتحقق الموضوعة مراجعة النظم .2

 .والتقارير العمليات على جوهري تأثير لها التي يكون واللوائح
 كفاءة مدى وتقييم ،األصول وجود من والتحقق األصول، على المحافظة وسائل ةمراجع .3

  .االقتصادية الناحية من األصول هذه استخدام
 األهداف مع متمشية النتائج كانت إذا امّ ع للتحقق البرامج، وأ مراجعة العمليات .4

 .مخطط هو كما تنفيذها تم قد كانت إذا الموضوعة، وما
  

  نظام فعال للتدقيق الداخلي الشروط الواجب توافرھا لتحقيق :6- 2-1

مكن قياس فعالية نظام التدقيق الداخلي من خالل معرفة مدى توافق التدقيق الداخلي ي      
أو من خالل  ،طبيعة الخدمة المقدمة، الكفاءة المهنية، مع المعايير العامة مثل االستقاللية

 Cohen)استخدام مقاييس موضوعية مثل مقارنتها مع توقعات اإلدارة واألشخاص المعنيين

and Sayag, 2010: 297)   
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 محمود( فرت فيه الشروط التاليةافعاًال إذا تو  يعتبر نظام التدقيق الداخليوبشكل عام      
  ):101 :1994 ،وآخرون

 .المؤهالت والخبرات الكافية لدى المدقق الداخلي - 
 .وأن تنفذ بعناية ودقة برامج التدقيق الداخليل التخطيط - 
 .اخليبواسطة المدقق الد اسمةتقارير واضحة وح إعداد - 
 .اإلجراءات التصحيحية فور عرض التقارير على المسئولين اتخاذ - 
 .بالمنشأة وأن تحظى باهتمام وبتأييد اإلدارة الجهات العلياالتقارير إلى  رفع - 
 .المدقق الداخلي أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط وليس مباشرة أو تنفيذية إدراك - 
المتخصصة التي تزيد من دقة وفعالية  لدورات المهنيةعلى ا المدققون الداخليون حصول - 

 .أداء التدقيق الداخلي
  مهام التدقيق الداخلي : 7- 2-1

يركز على المعامالت والصفقات التي حدثت في لم يعد فمهام التدقيق الداخلي  لقد تطورت
التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء  تحديد المخاطرلتشمل  اتسعت مهامهبل  ،فقط الفترات السابقة

ٕاعطاء توصيات لتحسين و  لمنشأة والعمل على ابتكار تقنيات وطرق للتحكم في هذه المخاطرا
 :Kagermann, et. al., 2008)األهداف المنشودة وصوًال إلى  الكفاءة والفعالية لعمليات المنشأة

129).   
 يبينها ما يل ومن الداخلي المدقق بها التي يقوم والوظائف المهام من العديد حيث هناك 

  :)561 2005: :الدولي للمحاسبين، االتحاد(
ومتابعة ، بهما النظر إعادة خالل من الداخلية، الرقابة ونظام المحاسبي النظام تطوير - 

 .لتطويرهما الالزمة المقترحات وتقديم ،تطبيقاتهما ومراقبة
 رصدةواأل للمعامالت التفصيلية االختبارات وٕاجراء والتشغيلية المالية المعلومات اختبار - 

 .واإلجراءات
 غير الضوابط ذلك في بما وفعاليتھا وكفايتھا للعمليات ا]قتصادية الجدوى فحص - 

  .للمنشأة المالية

 ا]لتزام وكذلك اaخرى، الخارجية والمتطلبات واaنظمة بالقوانين ا]لتزام فحص - 

 .اaخرى ا�دارية بالسياسات واaوامر

 

   :لى مهام التدقيق الداخلي ما يليإ )Abubakar, 2007: 3-4(وقد أضاف      
وهو تقييم  يلخدمة الهدف األساس لإلدارةتقديم رأي مستقل وموضوعي وتقديم االستشارات  -1

  . وتحسين فعالية ادارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة
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  .عمل التوصيات الالزمة بشأن رفع الكفاءة التشغيلية للمنشأة -2
  .دقيق السنويةالتوافق مع اإلدارة على خطة الت -3
 . صدار التقارير الربع السنوية إلى لجنة التدقيق أو المديرإ -4
 . القيام بأي مهام أخرى تتطلبها اإلدارة -5

لمدقق العديد من المهام التي يجب أن يضطلع بها ا (Pickett, 2010: 314)وقد ذكر     
  :الداخلي أهمها ما يلي

  :مساعدة اإلدارة -1
موضوعي واستشاري حيث إنه يوفر المشورة والمساعدة لإلدارة  يعتبر التدقيق الداخلي نشاط   

إلى جانب دوره األساسي في توفير تأكيد موضوعي ما إذا كانت  ،بطريقة تتناسب مع احتياجاتها
 اإلداريةإلى دوره في تقديم االستشارات  باإلضافةالمنشأة تدير أو ال تدير المخاطر بشكل جيد، 

  .تحسين وتطوير أدائها بهدف منشأةالالزمة لخدمة ال
  :تحسين عمليات المنشأة -2

فلم تعد مهمة المدقق الداخلي هي ، التدقيق الداخلي على تحسين عمليات المنشأة يعمل   
 .وٕانما المساهمة في التحسين المستمر للمنشأة، التفتيش والفحص

  :للمنشأةقيمة  إضافة - 3

على تحقيق حيث يساعدھا  أةللمنشقيمة  إضافةعنصرًا فاعًال في يعد التدقيق الداخلي 
أهدافها باعتباره ركنًا أساسيًا من متطلبات الحوكمة وٕادارة المخاطر التي تهدد أهداف 

  .المنشأة، فضًال عن دوره في البحث عن نجاح المنشأة على المدى الطويل
  :تقييم وتطوير عمل المنشأة -4
مقارنة ما هو بقيق الداخلي التد حيث يقومعملية التقييم في تحسين عمليات المنشأة  همتسا 

ولضمان مراقبة جيدة يتوجب استخدام تقنيات التقييم التي يتم تطبيقها بطريقة  ،مخطط بما هو فعلي
  .مهنية ونزيهة لتعطي نتائج موثوق بها

  

 للتدقيق الداخلي المهنية الممارسة معايير :8- 2-1

 انتشاراً  األكثر (IIA)الداخليين ين المدقق عن معهد الصادرة المهنية الممارسة معايير تعتبر    
التدقيق  أنشطة تنفيذ ضمان في تساعد متكاملة إرشادية أدلة تشكل حيث العالم، في وتطبيقاً 
 األداء مستوياتالتدقيق الداخلي  معاييروتعتبر ، )24: 2011 ،محسن(فعال بشكل الداخلي

 من لمعقو مستوى توفير لىإ دفـته للمهنة حيث المنظمة الجهات لقب من وضعتالمهني التي 
 عليها يتم االعتمادو ،ضمنه المدقق ـليعم الذي اإلطار وتحدد التدقيق عملية تضبطالتي  لضوابطا
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 الثقةمن  معين مستوي توفر فهي وبالتالي ،المنجز العمل ونوعيةالمدقق  أداء على الحكم في
  ).75 :2010 ،الذنيبات(لمدقق الداخلي ا لبعم

 تقييم في عليها االعتماد يتم التي والقواعد المقاييس: "بأنها الداخلي يقالتدق معاييرت عرفو 
 أن يجب كما الداخلي التدقيق ممارسة نموذج تمثل بحيث الداخلي، التدقيق قسم عمليات وقياس
  ).346: 2006 ،العمري وعبد المغني ("الداخليين المدققين معهد قبل من اعتمد لما وفقاً  تكون

  ):(IIA, 2004: 7كما يلي  الداخلي التدقيق معايير أهداف الداخليين ينالمدقق معهد حددو 
 .الداخلي التدقيق عليها يكون أن يجب التي الكيفية تحدد التي األساسية المبادئ بيان - 
 أنشطة تحققها التي المضافة القيمة وتعزيز الداخلي التدقيق إلدارة عام إطار وضع - 

 .ممكن مدى أوسع إلى التدقيق الداخلي
 .الداخليين المدققين أداء وتقييم لقياس أسس وضع - 
  .عليه تحسينات إدخال وتشجيع متطورة تنظيمية ومعالجات لعمليات التأسيس - 

 :Pickett, 2010)وتنقسم معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي إلى مجموعتين كما يلي

430,435)   
  (Attribute Standards)  األولى معايير الصفات  المجموعة .1

الداخلي  التدقيق عملية تنفذ أو الجهة التي، الداخلي المدقق بشخصية المعايير هذه وتهتم     
  :معايير وهي كما يلي أربعة على المجموعة هذه وتحتوي
  . الداخلي التدقيق وصالحيات مسؤوليات ،أهداف •
 .والموضوعية االستقاللية •
 .الواجبة المهنية العناية وبذل الكفاءة •
  .الداخلي التدقيق عملية وتطوير الجودة بطض برنامج •

  Performance Standards)(األداء  معايير الثانية المجموعة .2

 كل وأداء تنفيذ وكيفية الداخلي، التدقيق نشاط وطبيعة خدمة بوصف القسم هذا معايير وتتعلق     
قق الداخلي باعتبارها ويتم من خالل هذه المعايير قياس أداء المد، الداخلي التدقيق من مهام مهمة

 :معايير وهي كما يلي سبعة على المجموعة هذه وتحتوي األساس التي يعتمد عليه،
  .الداخلي التدقيق أنشطة إدارة •
  .العمل طبيعة •
 .التدقيق عملية تخطيط •
 .التدقيق عملية وتنفيذ أداء •
 .الداخلي التدقيق نتائج توصيل •
 .التوصيات تنفيذ مراقبة •
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 .التوصيات تنفيذ بعد لةالمقبو  المخاطر مستوى •
  

   ق أخالقيات مهنة التدقيق الداخليميثا :9- 2-1
 حيث الداخلي التدقيق مهنة تحكم التي خالقيةاأل ثقافةال مهنةالأخالقيات  ميثاقيعتبر 

على  تعتبر ضرورية وأساسية لنشاط التدقيق الداخلي باعتبار أن مهنة التدقيق الداخلي تقوم أساساً 
مبادئ أخالقيات  يمتد نطاقو ، الموضوعي بشأن إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة الثقة في تأكيدها

 هما، ا عنصرين أساسينبعد من تعريف مهنة التدقيق الداخلي لكي يشمل أيضً أالمهنة إلى ما هو 
  ):   (IIA, 2009: 1كما يلي
 .المبادئ وثيقة الصلة بمهنة التدقيق الداخلي وممارستها -1
 .ني التي تحدد المعايير التي يتوقع من المدققين الداخليين مراعاتهاقواعد السلوك المه -2

بحيث  وفيما يلي توضيح لقواعد السلوك المهني الواردة في ميثاق أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي
كما أن المقصود ، تطبيقات عملية إلىقواعد بمثابة عامل مساعد في تحويل المبادئ ال تعد هذه

وتعزيز ثقافة أخالقية محددة تحكم مهنة  وٕارساء ،األخالقي للمدققين الداخليين منها توجيه السلوك
  : (Pickett, 2010: 444-445)وهي كما يلي  التدقيق الداخلي

 ءشأنها إرساء دعائم الثقة وهذا ما يشكل األساس لالعتماد على آرا والتي من :االستقامة •
ن المدقق الداخلي عليه إتباع قواعد إف ولتحقيق مبدأ االستقامة، المدقق الداخليوأحكام 

  :السلوك المهني التالية
  .شعور بالمسؤوليةالبنزاهة وحرص و  األعمال تأدية - 
بالقوانين المعمول بها ومراعاة اإلفصاح عما يتوفر لهم من معلومات في الحدود  االلتزام - 

  .لقوانين المعمول بها وأصول المهنةل المتوقعة منهم وفقاً 
بأي أفعال وتصرفات تسئ إلى مهنة القيام نشاط غير مشروع أو  في أيعدم المشاركة  - 

  .نشأةالتدقيق أو إلى الم
   .نشأةالمشروعة والسليمة للم األهداففي تحقيق المساهمة  - 
         

مراعاة أرفع مستويات الموضوعية في جمع وتقييم  المدقق الداخلييجب على  :الموضوعية •
في  عدم التأثرمراعاة ويجب عليه ، بتدقيقه الذي يقومشاط وتبليغ المعلومات المتعلقة بالن

ولتحقيق مبدأ  بمصالحه الشخصية أو بآراء أو تأثيرات اآلخرين حكمهأو  رأيهتكوينه ل
  :تباع قواعد السلوك المهني التاليةان المدقق الداخلي عليه إالموضوعية ف

تقييمه المحايد  إلى تسئ أنيتوقع  أوعالقة قد تسئ  أوفي أي نشاط  عدم المشاركة - 
  .نشأةالعالقات التي قد تتعارض مع مصالح المأو  األنشطةويشمل ذلك عدم المشاركة في 

  .المهني تقديره إلىيسئ  أنمن شأنه أن يسئ أو يفترض  شيء عدم قبول أي - 
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تشويه  أوعنها تحريف  اإلفصاحعدم  ينشأ عنالحقائق المادية والتي إخفاء بعض تجنب  - 
 .نشطة التي تجري مراجعتهااألعن  تقاريرهفي 

  

 ،عليها أو يطلع لقاهاقيمة وملكية المعلومات التي يت المدقق الداخلي احترامعلى  :السرية •
عن تلك المعلومات بدون الحصول على اإلذن أو التفويض المناسب  وعدم اإلفصاح

ن عليه فإ، لذلك عنهاوذلك ما لم يكن هناك التزام قانوني أو مهني باإلفصاح ، الالزم
أي  تحقيقوعدم استخدامها ل واجباته أداءحماية المعلومات التي يحصل عليها في سياق 

 .نشأةالم إلى اإلساءة أوعلى نحو من شأنه مخالفة القوانين  أومنفعة شخصية 
المعرفة والمهارات والخبرات الالزمة في أداء  المدقق الداخلي استخدامعلى يجب  :الكفاءة

  :تباع قواعد السلوك المهني التاليةامن خالل  اخليخدمات التدقيق الد
 .لها الالزمة والخبرة والمهارة المعرفة لديهم توافرت التي الخدمات أداء - 
 .الداخلي التدقيق لممارسة المهنية الدولية للمعايير وفقاً  الداخلي التدقيق خدمات أداء - 
 .هايؤدون التي الخدمات وجودة وفاعلية مهاراتهم تحسين على العمل باستمرار - 

  

  الداخلي المدقق وموضوعية استقاللية :10- 2-1
 أو رقابية عملية أي أو تدقيق عملية أي في الزاوية حجر عام بشكلٍ  االستقالل مفهوم يعتبر     
واالستقاللية  الموضوعية مفهومي عن بعيداً  قيمة ذات والتدقيقية الرقابية الخدمات تعتبر الو ، ةتقييمي

 باعتبارهالتدقيق الداخلي على مبدأ االستقاللية  ريفاتأكدت جميع تعحيث ، )217:2004 مجاهد،(
 ليتمكن المدقق الداخلي من تحقيق أهداف التدقيق يجب أن يكون موضوعياً ًا، و أساسي ئاً مبد

 نظمي( هوتوصيات هعلى نتائجتعتمد و  ،به حتى يتسنى لإلدارة أن تضع كامل ثقتها ومستقالً 
  ). 20: 2012، والعزب
 أن الداخلي المدقق من تتطلب التي المصالح تضارب عن البعد "إلى االستقاللية مفهوم ويشير     

 يتولى التي الجهة تأثير عن بعيداً  يكون وأن بمراجعتها، يقوم التي األنشطة عن يكون مستقالً 
 أو ضغوط بدون قراراتهم اتخاذ على قادرين بأنهم الممارسين شعور يعني وهذا مراجعة عملياتها،

  .)62:2007 المدلل،(" عليهم تأثير لها القرارات تكون انقياد لمن
من  انطالقاً  وجودتها واألحكام والقرارات التقديرات بنوعية "فيتعلق الموضوعية مفهوم أما

 الموضوعية أن بمعنى ،"المصالح بتضارب خاللها من يشعر ال والتي بها يمر التي الذهنية الحالة
 على القدرة يفقد الداخلي للمدقق بالنسبة االستقاللية غياب عنصر أنكما  اللية،االستق نتاج هي

 أن غير قيمتها، التدقيقية العملية تفقد وبمعنى آخر ،نشأةللم قيمة أية إضافة تحقيق الموضوعية و
 تعاقدياً  ارتباطاً  نشأةبالم مرتبط الداخلي التطبيق، فالمدقق وصعب مطلق مفهوم االستقاللية مفهوم

  .(Mutchler, 2004: 235) نشـأةالم داخل كموظف
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  ):406 :1996ومحمود، فخرا( كالتالي وهي الداخلي المدقق الستقاللية أنواع أربعة يلي وفيما
 الهيكل خالل من تدعيمه يتم والذي التنظيمي االستقالل عليه يطلق و ةالمهني االستقاللية - 

 نشـأةالم داخل مستقلة لجنة تشكيل عبر يةاالستقالل من النوع هذا تحقيق ويمكن التنظيمي
 راتبه وتحديد وعزله تعيينه قرار وكذلك بالعمل، للقيام الداخلي للمدقق التفويض عنها يصدر

 .ومكافأته
 الغير بآراء الداخلي المدقق تأثر عدم بها ويقصد :التدقيق عملية أداء في االستقاللية  - 

 يتم التي بالموضوعية يعرف ما هذاو  حص،بالف القيام وعند التدقيق عملية تخطيط عند
 ومن الداخلي المدقق قبل من احترامها يتم المستوى عالية مهنية وأخالق بقواعد تدعيمها

  .بعمله العالقة ذات األطراف قبل
 أداء في المهارة درجات أعلى الداخلي المدقق امتالك بها ويقصد :الفنية ةاالستقاللي - 

 .المناسب والتدريب العالية العلمية المؤهالت خالل من هاتعزيز  ويتم به، المنوط العمل
 اإلدارة قبل من الداخلي التدقيق دائرة مخصصات اعتماد بها ويقصد :المالية االستقاللية - 

 امتداد يعتبر االستقاللية من النوع وهذا العليا اإلدارة مع تفاصيلها ومناقشة العليا
 .المهنية لالستقاللية

 

التدقيق وميثاق أخالقيات المهنة لتعزيز موضوعية واستقاللية المدقق الداخلي  جاءت معاييرو      
الشخصي لمن يزاول  حيث أكد المعيار الثاني من المعايير العامة التي تتعلق بالتكوين الذاتي أو

 بتفكيره في جميع األمور وأن يكون مستقالً  مهنة التدقيق على ضرورة أن يكون المدقق مستقالً 
فاالستقاللية ضرورة ال غنى  نشـأة،اتخاذه للقرارات دون أي تحيز ألطراف معينة داخل الم في أيضاً 

، العزبنظمي و ( التي أبدي رأيه فيها األمورعنها ومن شأنها أن تضفي المزيد من الثقة على 
2012: 10(. 

  

   التدقيق الداخلي في المصارف  :11- 2-1
صرفي فإن األمر يتطلب وجود جهة داخلية تتولى مهام لتشعب وزيادة تعقيدات العمل الم نظراً     

أهمية كبيرة في ومسؤوليات مراقبة ومتابعة األداء، لذلك فإن عملية التدقيق الداخلي تكتسب 
استبعاد  دون، عملية التدقيق الداخليلجميع دوائر وأنشطة المصرف  حيث يجب إخضاعالمصارف 

حيث تبرز أهمية هذا الدور  ،)(FSC, 2002: 3  عملهذا المن نطاق  األنشطةأي نشاط من 
بالنظر إلى الطبيعة المميزة والمختلفة للمصارف عن المؤسسات األخرى، والتي تعمل في ظل 

، )29: 2011، المدهون(االلكترونية  كافة أنشطتها ومعامالتها المصرفيمخاطرة عالية في 
 والتي األخيرة السنوات في لماليوا االقتصادي المحيط في حصلت التي تراالتغيباإلضافة إلى 
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 المنافسة، القوانين ،كالتكنولوجيا المصرفي القطاع عوائد على تؤثر جديدة عوامل ظهور إلى أدت
   (Arens, et. al., 2012: 209).المتطورة والوسائل المنتجات تنوعو  الحادة

   

  أهداف التدقيق الداخلي في المصارف :1-11- 1-2
المدقق الداخلي للمصرف أن يقدم تقارير ألغراض خاصة بالجهات العليا غالبًا ما ُيطلب من     

 المشرفة على المصرف وٕالى السلطات النظامية األخرى، إضافة إلى قيامه بتحقيق األهداف
  ):RSM, 2008: 5(التالية األساسية

  .تيسير تحقيق أهداف العمل في المصرف .1
  .االستخدام األمثل للموارد المتاحة في المصرف .2
  .في المصرف قييم نظام الرقابة الداخلية والنظم واإلجراءاتت .3
  .حماية أصول المصرف .4
 .تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر .5
 . تيسير االمتثال لقوانين حوكمة الشركات و تقديم التقارير بشكل مستقل للجنة التدقيق .6
  .المصرفاستعراض ومراجعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح داخل  .7
 . زيادة الموثوقية بالقوائم المالية .8

  مهام التدقيق الداخلي في المصارف  :1-11- 2-2
تتمثل في مراجعة  هيعتبر التدقيق الداخلي إدارًة مستقلة عن اإلدارة التنفيذية، ومسؤوليات

رة وتحليل طبيعة وفعالية الضوابط الرقابية داخل المصرف، والتأكد من مدى كفاءتها في ضبط وٕادا
 :(Simpson, 2005: 15)وحماية أصول المصرف ومن مهامه ما يلي ، المخاطر

  .تقديم نصائح وتوصيات لإلدارة عن األمور التي تتطلب اهتمام داخل المصرف •
  .إعداد خطة عمل سنوية للسير عليها مع التركيز على البنود ذات المخاطرة العالية •
  .قيقتصميم جداول زمنية وبرامج عملية لكل مهمة تد •
  .إعداد تقرير التدقيق ورفعه لإلدارة العليا في المصرف •
القيــام بمهمــات مخصصــة بنــاء علــى طلــب اإلدارة العليــا بخصــوص مخالفــات تتطلــب مزيــدًا  •

  .من التحقيق
 .وحل المشكالت في بداياتها قبل أن تتفاقم، المساعدة في تطوير النظم •

 

  :ما يلي في المصارف لسابقةإلى مهام المدقق الداخلي ا )(FSC, 2002: 5وأضاف 
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الجهات والقواعد والمبادئ الصادرة عن  والطرق السياساتب فحص مدى التزام المصرف •
  .المختصة في العمل المصرفي

لمراجعة العمليات المصرفية على أساس تقييم المخاطر المتعلقة  شاملة خطة تدقيقإعداد  •
دارة وذلك من أجل اإللس ومناقشة هذه الخطة على مستوى مج ،المختلفةنشطة األب

  .الوصول إلى أداء أفضل للعمل المصرفي

  إجراءات التدقيق الداخلي في المصارف :1-11- 3-2

 ولتحقيق أهداف التدقيق الداخلي في المصارف فإن المدقق الداخلي يتبع اإلجراءات  التالية

(FSC, 2002: 3):  

  .أنظمة الضبط الداخليو مة نظام الرقابة الداخلية ءفحص وتقييم مدى فعالية ومال •
  .ضوابط المتعلقة بالمخاطراللسياسات و باتقييم التزام المصرف  •
   .لعملا موثوقيةدقة و  تقييم مدى •
  . التخاذ القرارات مة المعلومات المالية واإلداريةءتقييم مدى مال •
  .تقييم مدى استمرارية وموثوقية نظم المعلومات االلكترونية •
بالشكل المطلوب الذي يحقق الكفاءة  سام ودوائر المصرفالتحقق من سير العمل في أق •

 .والفاعلية في العمل

 إتباعها المدققين على يجب التي اإلجراءات من مجموعة الفلسطينية النقد سلطة حددت ولقد
  ):23: 2008سلطة النقد الفلسطينية، ( يلي كما وهي
 الداخلي بحيث للتدقيق جبرنام أو عمل إجراءات إعداد الداخلي التدقيق دائرة على يجب �

 تكون نسبًيا بحيث مرنه اإلجراءات هذه كونت أن على التدقيق عمل وخطة أهداف صفي
 .تحديدها تم التي المخاطر مع منسجمة نجازهاإ و  تبنيها عملية

 اراتبكافة االخت تعكس أن على العمل أوراق ضمن التدقيق إجراءات كافة توثيق يجب �
 .نشطةاأل على تمت التي والتقييمات

 مع اإلدارات مناقشته بعد ممكن وقت بأسرع المكتوب الداخلي التدقيق تقرير إصدار يجب �
 ملخص رفع تقرير يتم أن المالحظات، على على ردودها ألخذ عليها التدقيق تم التي

 .التدقيق للجنة والنتائج بالمالحظات
 من إليه التوصل تم ما يتضمن وأن التدقيق وغرض مجال التقرير يعرض أن يجب �

 .أعمالها تدقيق تم التي الدوائر وٕاجابات التدقيق دائرة من وتوصيات مالحظات
 تم التي والتقارير انجازها تم التي المهام بسجالت الداخلي التدقيق دائرة تحتفظ أن يجب �

 .إصدارها
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 .التدقيق لجنة مع دوري بشكل الداخلي التدقيق تقارير مناقشة تتم أن يجب �
  

، لما لها من دور في ضبط نشأةالم مدى أهمية وظيفة التدقيق الداخلي في مما سبق يتبين 
والعمل والمحافظة على أصول المنشأة، ، األداء من خالل التأكد من االلتزام بالسياسات الموضوعة

على إضافة قيمة للمنشأة بالمساهمة في إدارة مخاطرها و تقييم وتحسين نظام الرقابة الداخلية فيها 
، المهنية واألخالق االلتزام بالمعايير ، لذلك كان لزامًا على المدقق الداخليقيق أهدافهالضمان تح

تحقيق الهدف و  والحفاظ على موضوعيته واستقالليته ليتمكن من أداء مهامه بالشكل المناسب
  .المرجو من مهنة التدقيق الداخلي

ي المميزة عن باقلطبيعته  نظراً  المصرف قيق داخلي فعال فيولقد تبين أهمية وجود قسم تد
حيث إن قيام المدقق الداخلي بمهامه على ، عالية المرتبطة بأنشطته ومعاملتهالمنشآت للمخاطر ال

والتحقق من سير العمل بالشكل المطلوب  هوحماية أصولهذه المخاطر  إدارةأكمل وجه يساهم في 
  .لمصرفتحقيقًا للكفاءة والفعالية ل
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  ثانيالالمبحث 

  خارجي التدقيق الطبيعة وأهداف 
  تمهيد :0- 2-2

ولقد تطور بشكل مواز للتطور ، في الحياة االقتصادية مهماً  اً دور  الخارجي يلعب التدقيق      
  .الوظيفي لمهنة المحاسبة وللتطور االقتصادي في المنشآت

ول عن عدالة القوائم ويعتبر التدقيق الخارجي عملية منظمة هادفة تسعى للخروج بتأكيد معق    
لذا فهي تقوم بخدمة العديد من األطراف ذات العالقة بالقوائم ، المالية ومصداقية اإلبالغ المالي

ن األطراف التي وأ، اأو خارجه نشأةسواء أطراف من داخل الم) 171: 2010، نشوان(المالية 
المدقق بصفته رأيًا فنيًا محايدًا  تستفيد من تبني قراراتها المختلفة تستند تمامًا باألساس على تقرير

ومستقًال وهذا يفرض على المدقق عند إعداده لتقريره التحلي والتمسك بالمعايير المهنية التي يجب 
 قيةموثوال زيادة دفوبه، )IFAC, 2003: 15( أن تتوافر في المدقق وعملية التدقيق نفسها

 راالم طلبيت الماليةالقوائم  خالل نم المساهمة كاترالش مهاقدت التي المحاسبية لوماتبالمع
 :2008، حسين(الخارجي  دققيسمى الموعمليًا علميًا  مؤهل خارجي شخص لقب نم اعتمادها

باعتباره الشخص المدرب والمؤهل لفحص القوائم المالية الختامية للمنشأة وكذلك تقييم مدى ) 3
  ).2 :2011 ،عميروش(القوائم المالية  االعتماد على المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا عند إعداد

وقد تطورت أهداف التدقيق الخارجي من البحث عن جميع األخطاء وأعمال الغش المرتكبة      
، إلى إبداء الرأي بمدى عدالة القوائم المالية محل الفحص في تبيانها لنتيجة عمل المنشأة المالي

صيد أخطاء اآلخرين وتركيزه على االهتمام مما أدى إلى ابتعاد المدقق عن دائرة االهتمام بت
  ).9: 2008، قريط(بمصالح المنشأة وتحقيق أهدافها 

ولقد ازداد حرص الجهات المختصة بأهمية مواكبة مهنة التدقيق الخارجي للتطورات العلمية      
ير دور المهنة وذلك من خالل تطبيق المعاي تعزيزاذ تسعى الجهات ذات العالقة إلى ، والمهنية

المحاسبية التي تضفي األسس العلمية السليمة والفعالة على إعداد تقارير مالية مفيدة تلزم المنشآت 
لكي تسير على نهج محاسبي دقيق يضمن لها النجاح واالستمرارية في ظل التحديات ، بها

ق الخارجي االقتصادية الكبيرة واألزمات المالية الحديثة التي زادت الحاجة إلى تحسين جودة التدقي
مع ضرورة وجود تعاون كامل بين عمل التدقيق  Basel committee, 2013: 21)( في المنشآت

، حجازي(الداخلي والخارجي للتأكد من مدى كفاية عمليات التدقيق وتقليل الجهود المزدوجة 
 عمل من لالستفادة الخارجيين المدققين قبل من المبذولة الجهود لذلك يجب تكثيف) 16: 2010

األهداف  تحقيق وسهولة والجهد الوقت توفير في فعال دور من له لما وذلك الداخليين  المدققين
  ).109: 2011، محسن(
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ونظرا لألهمية التي تتمتع بها مهنة التدقيق الخارجي وما لها من دور في التأكد من دقة     
دى داللة القوائم المالية في وصحة البيانات والقوائم المالية والخروج برأي فني محايد يعبر عن م

وبالتالي زيادة ثقة  ،التعبير عن حقيقة نتائج األعمال والمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية
بين ونظرًا ألهمية العالقة التكاملية ، المستخدم بالقوائم المالية التي يعتمد عليها عند اتخاذه لقراره

كان لزامًا أن نولي مهنة  في تحقيق الفعالية للمنشأة وللطرفين الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي و 
  . لكونه أحد أطراف العالقة التكاملية التدقيق الخارجي مزيدًا من االهتمام في هذه الدراسة

  مفهوم التدقيق الخارجي: 2-2-1

 المحاسبة ته لجنة، فقد عرفالمنشآترتكز عليها تمن أهم الوظائف التي  خارجيالتدقيق ال ُيعد     

عملية منظمة للحصول على األدلة المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث " :األمريكية بأنه
االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر مع المعايير 

  ).6: 2002، الصبان وعلي" (الموضوعة ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف المعنية
اختبار تقني صارم من طرف مدقق : "أنه (Bonnault and Gerard, 1992: 22)وقد عرفه    

بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من ، مهني مؤهل ومستقل
من أجل تمثيل ، طرف المنشأة وعلى مدى احترام القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية المعمول بها

  ."المعلومات للصورة الصادقة وللوضعية المالية ونتائج المنشأة هذه

 وقائمة المالي المركز قائمة المالية، وهي فحص للقوائم: "أنه) 13: 2007جربوع، (كما عرفه     
 والتحقق الداخلية، الرقابة والسجالت وأنظمة للدفاتر انتقادات وعمل، النقدي التدفق وقائمة الدخل

 الكافية اإلثبات أدلة على الدخل، والحصول وقائمة المالي المركز اصرعن أرصدة صحة من
 األعمال ونتائج المالي للمركز تلك القوائم تعبير صدق عن المحايد الفني الرأي إلبداء والمالئمة،

  ."المالية الفترة نهاية في
ت  لتحديد مدى هو جمع وتقييم األدلة عن المعلوما"عرف التدقيق الخارجي أيضًا بأنه كما      

والتقرير عن ذلك ويجب أداء التدقيق بواسطة شخص كفء  التوافق مع المعايير المقررة سلفاً 
  ).7: 2007، لطفي" (ومستقل

عملية انتقادية للقوائم المالية الختامية من خالل فحص جميع الدفاتر : "وعرف أيضًا على أنه     
وهي ، قة عناصر القوائم المالية للواقع الفعلي لهاوكذا التحقق من مدى مطاب، والسجالت المحاسبية

عملية تمكن المدقق من إبداء رأي فني محايد حول مدى داللة القوائم المالية للمركز المالي الحقيقي 
  ).1: 2003، طواهر وصديقي"(لها ومدى االلتزام بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

عملية منهجية منظمة للحصول على " :على أنه (Arens, et.al., 2012: 4)وقد عرفه      
التقييم بموضوعية ألدلة اإلثبات المتعلقة بتأكيدات خاصة بأحداث اقتصادية للتأكد من درجة 
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وتتم من خالل ، التطابق بين التأكيدات والمعايير المقررة وتوصيل النتائج للمستخدمين المعنيين
  "شخص مستقل وكفء

 Rick):يفات السابقة يمكن تحديد ماهية التدقيق الخارجي في النقاط التالية ومن خالل التعر      

et. al., 2010: 10)    
  

على  يعتمد الخارجي المدقق به يقوم الذي الفحص نأ ويعني منتظمة عملية التدقيق إن -1
  .التدقيق بعملية البدء إعداده قبل يتم الذي التدقيق برنامج في والمتمثل المسبق التخطيط

حيث إنه يعتبر تقييم مستقل وكفء وموضوعي وعليه ، التدقيق يتم بشكل موضوعي إن -2
 .يجب أن يكون المدقق غير متحيز وذو مواقف حيادية

ُيقيم المدقق ويحصل على الدالئل ليؤكد مدى موثوقية وكفاية المعلومات في السجالت  -3
رقابة الداخلية التي يود وذلك من خالل دراسة وتقييم النظام المحاسبي ونظام ال، المحاسبية

كما ويقوم ، االعتماد عليه وتحديد طبيعة ومدى وتوقيت وٕاجراءات التدقيق األخرى
 .والفحص وٕاجراء االختبارات للقيود المحاسبية والحسابات الختامية تباالستفسارا

موضوعية  بصورة لتقويمها االقتصادية األحداث على تدل أساسية أدلة اإلثبات أدلة تعتبر -4
العناصر  بين المقارنة إجراء في الشخصي والحكم التقدير باستخدام الخارجي المدقق وميق

 .الموضوعة والمعايير الفحص محل
يقوم المدقق في برنامج التدقيق بإجراءات عديدة منها الفحص المادي والتأكيدات  -5

يد ما إذا فمثًال يجمع الدالئل المتعلقة بالعرض واإلفصاح لتحد، والمالحظة تواالستفسارا
 .كانت الحسابات يتم عرضها بناء على معايير اإلقرار المالي والقوانين والتنظيمات المقررة

 يعتبر حيث والتدقيق، الفحص بنتائج تقرير إعداد هو التدقيق عملية مخرجات أهم من -6
 إبداء المدقق تقرير ويتضمن ،المحاسبية المعلومات ومستخدمي المدقق اتصال بين وسيلة

 سلوك في كبيراً  أثراً  يشكل مما االقتصادية الوحدة عمل نتائج في لفني المحايدا رأيه
 .التقرير هذا في عنها تم اإلبالغ التي المعلومات مستخدمي

  

 تشتمل التدقيق الخارجي عملية أن على اللغوية اختالفاتها رغم التدقيق تعريفات جميع تتفق     
 قياس صحة من التأكد بالفحص ويقصد رير،والتق والتحقق الفحص وهي عدة عناصر على

 القوائم صالحية على الحكم به فيقصد التحقق أما ،وتبويبها وتحليلها تسجيلها العمليات وسالمة
استخالص  التقريرويقصد بمعينة،  مالية فترة المنشأة عن ألعمال سليم كتعبير المالية النهائية

عملية  نهاية يعتبر وهو الختامية، البيانات من فيدةالمست للجهات يقدم تقرير في وٕاثباتها النتائج
  .)13: 2003، جربوع(ككل  المالية القوائم في المحايد الفني رأيه المدقق فيه يبين حيث التدقيق،
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   الخارجي التدقيق أھمية :2-2-2

 في ظل وجود تعارض بين المالك والدائنين والمجموعات التي تستخدم القوائم المالية     
فإن هذه ، وٕادارة المنشأة التي تتولى إعداد المعلومات من ناحية أخرى، من ناحية ستثمرينكالم

كما أن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية لها ، القوائم المالية قد تكون متحيزة ألحد الطرفين
ية تنقصهم ولكن مستخدمي هذه المعلومات المال، أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمتخذي القرارات

الخبرة أو يوجد ما يمنعهم من التحقق بشكل مباشر من المعلومات التي يستخدمونها؛ لذلك فان هذه 
: 2011، عميروش(العوامل مجتمعة  تبين مدى الحاجة إلى التدقيق المستقل أو التدقيق الخارجي 

لعديد من األمور التي حيث يعتبر المدقق الخارجي عنصرًا مهمًا للمنشأة وللمستخدمين لقيامه با، )2
حيث إن جمهور المستخدمين يتوقعون من المنشأة أن تزودهم ، تتعلق بالحوكمة واإلقرار المالي

فمثال يتوقع جمهور المستخدمين معرفة ما إذا ، بمعلومات وأال تقتصر فقط على القوائم المالية
مصداقية في قواعد بياناتها وما إذا كان هناك ، وهل تدار بشكل جيد، كانت المنشأة ستستمر أم ال

كل ، وعن مدى وجود نظام رقابة داخلية فعال، ومدى كفاية المعلومات التخاذ القرار، ومعلوماتها
 هذه التساؤالت يجب أن تكون موضع اهتمام المدقق الخارجي لتقديم الفائدة والمنفعة للمنشأة

(Rick, et. al., 2000: 15 .(  

ومع التطور الكبير ألهداف المهنة تزداد ، الخارجي من أهدافها وتنبع أهمية مهنة التدقيق     
حيث إن قياس فعاليات المنظمات ينال ، )42: 2007، سرحان(أهمية مهنة التدقيق الخارجي 

ويعتبر التدقيق ، اهتمام الكثير من األطراف كالمستثمرين والمقرضين واإلدارة والجهات الحكومية
كما وتنبع أهمية التدقيق ، في إعطاء مؤشرات عن فعالية المنشآت الخارجي من الوسائل التي تسهم

حيث يهتم المالك بالبيانات المالية المدققة ورأي المدقق فيها ، الخارجي من تعدد األطراف المستفيدة
وكذلك ، للحكم على فعالية المنشأة وٕامكانية استمرارها في أعمالها االعتيادية التي قامت من أجلها

على الموقف رة جادة حيث يتعرفون من خالل رأيه ثمرون إلى رأي المدقق الخارجي نظينظر المست
كذلك تهتم اإلدارة برأي المدقق الخارجي حول القوائم المالية ، المالي للمنشأة وجدوى االستثمار منه

السليمة للحفاظ على  تواتخاذ القرارا، للتمكن من معرفة وضع المنشأة وسالمة حالتها المالية
تهتم الجهات الحكومية المعنية برأي المدقق الخارجي حيث إن نجاح كما و ، ستمرار الشركة بنجاحا

يعمل على ازدهار االقتصاد المحلي ، مؤسسات القطاع الخاص في االستمرار بأداء أعمالها
)Jackson, 1988: 35.(  
  

   الخارجي التدقيق أھداف :2-2-3

 المنشآت تعيين على يتوجب المحاسبية، المعلومات ىعل والمصداقية الثقة إضفاء أجل من     
 إبداء ثم ومن الداخلية، وأنظمة الرقابة والسجالت والدفاتر المالية القوائم بفحص يقوم خارجي مدقق
 المحاسبية بالمبادئ مع التزامه المالية، القوائم تلك وصدق عدالة مدى في المحايد الفني رأيه
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 المنشأة باالستقاللية عن الخارجي المدقق يتمتع أن يجب كما ها،التدقيق المتعارف علي ومعايير
: 2012، الصوص(التدقيق  عملية في األساس هو االستقاللية موضوع الن حساباتها، يدقق التي
52(  

 المعايير عليه تنص بما تقيدت المنشأة أن من يتمثل هدف التدقيق الخارجي في التأكدو        
عن  فضالً  قبلها، من المتبناه المحاسبية والسياسات والطرق عاماً  قبوالً  بولةالمق المحاسبية والمبادئ

حول  التقرير على المدقق يجبر مما أخرى، إلى فترة من الطرق هذه تطبيق في الثبات درجة قياس
 المالية القوائم عناصر مصداقية درجة على والمؤثرة للمنشأة الفعلي بالواقع المرتبطة المشاهد هذه

  ).26: 2004، مسعود(عنھا  والمعلن وصةالمفح
أما مسؤولية المدقق الخارجي ، وتعتبر مهمة إعداد القوائم المالية وتجهيزها هي مسؤولية المنشأة 

وذلك لزيادة المصداقية وتعزيز القيمة ، (Grinaker, 1980: 69)تتمثل في إبداء رأي فني محايد 
 .حيث يصف رأيه بشكل تقرير مكتوب، ى الجهات المعنيةوالمنفعة للقوائم المالية وتوصيل النتائج إل

(Hayes, et. al., 2000: 15).  

  

  : 13):2007 ،جربوع( يلي التدقيق الخارجي بما أهداف وتتمثل       
المالي  والمركز األعمال لنتائج المالية القوائم تعبير صدق على المحايد الفني الرأي إبداء  -1

 .عليها عارفالمت المحاسبية للمبادئ وفقاً 
في  القصور أو العجز أوجه وبيان الداخلية الرقابة نظام عن بالمعلومات المنشأة إدارة إمداد -2

 .النظام هذا
 والبنوك والدائنين المستثمرين مثل المالية القوائم مستخدمي من الثالث الطرف إمداد -3

 منح في يرغبون اكانو  إذا ما لتقرير وذلك المالية بالبيانات المعنية الحكومية والدوائر
  .ال أم للمنشأة ائتمانية تسهيالت

ولتحقيق األهداف السابقة والحصول على األدلة واإلثباتات الالزمة فإن المدقق الخارجي يقوم بإتباع 
   (Arens, et. al., 2012: 179):إجراءات التدقيق التالية

  .الجرد طريق عن الفعلي الوجود من التحقق .1
 .الملكية مستندات على االطالع يقطر  عن الملكية من التحقق .2
 .الميزانية تاريخ في الغير على أصولها لصالح رهونات وجود عدم من التحقق .3
  .التقويم صحة من التحقق .4
 .الحسابية الدقة من التحقق .5
 .التخصص عمليات من التحقق .6
  .االكتمال مراعاة .7
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 .التقرير صدور وقبل المالية القوائم لعمل الالحقة األحداث مراعاة .8
 .المالية الحقائق عن الكافي اإلفصاح راعاةم .9
  .التحليلية باإلجراءات القيام .10

  

  التدقيق الخارجي في المصارفأهداف :1-2-2-3

ضعف أنظمة  عناألزمات المالية الحديثة التي توالت في األعوام القليلة الماضية  كشفت     
لحاجة الماسة لتحسين جودة كما توصلت إلى ا، الرقابة والحوكمة وٕادارة المخاطر في المصارف

خاصة ألن قطاع المصارف يعتبر قطاع مهم بين القطاعات ، التدقيق الخارجي في المصارف
     .تقرار المالي وٕايجاد الموارد المالية التي تحرك االقتصاد والقطاعات األخرىاألخرى لدوره في االس

حايد من شخص مؤهل ومستقل ويتمثل هدف التدقيق الخارجي للمصرف في الخروج برأي فني م   
الجوهرية جراء وجود أخطاء  التضليلبأن القوائم المالية التي يعدها المصرف خالية من األخطاء أو 

كما ويقوم المدقق الخارجي بإبداء الرأي بما يتعلق بنقاط الضعف التي تعتري نظام ، أو تالعبات
التدقيق  لمعايير في المصارف وفقاً التدقيق  تتم عمليات أن ويجب، الرقابة الداخلية بالمصرف

لصناعة أو قطاع معين، فان المدقق  محددة ليست المعايير هذه أن وبما دولياً  عليها المتعارف
 نظراً  تخص المصرف التي المهمة والقضايا للمخاطر لالستجابة الخارجي عليه تطويع التدقيق

التي  صرامة األكثر القواعد إتباع عليه لذلك، به المرتبطة النظامية عملياته ووجود المخاطر لتعقد
  . (Basel committee, 2013: 1-5)تنص على االستقاللية والرقابة على جودة التدقيق

  

  واجبات المدقق الخارجي  :2-2-4

تعتبر مهنة التدقيق الخارجي مهنة عالمية وهي في تطور مستمر يواكب التطور الذي حصل      
يث كان الهدف الرئيس لعملية التدقيق مقتصرًا على اكتشاف الغش ح، في العلوم والفنون األخرى

فأصبح مسئوًال عن اكتشاف األخطاء ، ثم تطورت أهدف المدقق وواجباته، والتالعب واالختالس
وأصبحت من واجباته األساسية تحديد ، غش والتالعبه للبمختلف أنواعها باإلضافة إلى اكتشاف
في  ةساعدوالم، لمنشأة ومدى تمثيله لحقيقة الوضع المالي لهامدى صحة وسالمة المركز المالي ل

تقويم مدى قدرة المنشآت على االستمرار في أعمالها االعتيادية و ، عمليات تقييم المنشأة ماليًا وٕادارياً 
  ).20: 1991، ذنيباتال(

، انسرح(كما يلي وتنبع واجبات المدقق الخارجي من أهداف عملية التدقيق الخارجي وهي     
2007 :47:(  
  .مراقبة أعمال المنشأة -1
  . تدقيق حساباتها وفقًا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية -2
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الفحص والتفتيش الدوري وفق أساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على أعمال  -3
 .المنشأة ودوائرها

والـتأكد من ، وأنظمة المراقبة المالية الداخلية ،فحص األنظمة المالية واإلدارية للمنشأة -4
 . مالءمتها لحسن سير أعمال المنشأة والمحافظة على أموالها

التحقق من موجودات المنشأة وملكيتها لها والتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة على  -5
 .وصحتها منشأةال

ات الصادرة عن المنشأة وأية االطالع على قرارات مجلس اإلدارة والهيئة العامة والتعليم -6
 .بيانات يتطلب العمل ضرورة الحصول عليها والتحدث عنها

أية واجبات أخرى يترتب على المدقق الخارجي التقيد بها بموجب القانون المحلي وقانون  -7
 . مهنة التدقيق واألنظمة األخرى ذات العالقة

ق الحسابات ونظام وتعليمات التقيد بقواعد السلوك المهني الواردة في قانون مهنة تدقي -8
 .الجمعيات والمؤسسات المعنية بالمهنة

متابعة تطوير وتأهيل مهارته الفنية ومواكبة التطورات التي تطرأ على المهنة وذلك من  -9
 .خالل الدورات التدريبية المستمرة التي تنظمها الجمعيات والمؤسسات المعنية بالمهنة

 
  حقوق المدقق الخارجي: 2-2-5

على  ويطلع يطلب يتمكن المدقق الخارجي من أداء واجباته فإنه يحق للمدقق الخارجي أنل     
: 2008، حسين(تقريره  وٕاصدار الفحص إجراءات إلكمال المنشأة من الالزمة المعلومات كافة
 والسجالت، للدفاتر الشامل بالفحص بالقيام له تسمح التي بالحقوق المدقق حيث يتمتع، )16

 وبين المنشأة  بينه المبرم العقد إطار في له الموكلة المهمة طبيعة على بناء لحقوقا وتختلف هذه
 المحاسبية والموازنات السجالت على المكان عين وفي وقت أي في االطالع يحق له فمثالً 

 الهيئة ويمكنه أو للمنشأة التابعة والكتابات الوثائق كل عامة على وبصفة والمحاضر والمراسالت
 يقوم وان التوضيحات والمعلومات كل الهيئة أو للمنشأة والتابعين باإلدارة القائمين من يطلب أن

 في رأيه إبداء عن ويمكنه أيضًا االمتناع، )27: 2011، مازون(الزمة  يراها التي الفحوصات بكل
، يالرمح(عمله  عرقلت التي ذكر األسباب وعليه حولها، رأي تكوين يستطع لم إذا المالية القوائم

2002 :8(.  
  :يلي أن حقوق المدقق الخارجي تتمثل فيما) 28: 2012، نجم(ذكر وقد      

 تصوير البيانات عدالة من للتأكد مناسًبا يراه الذي الوقت في المنشأة لخزائن الجرد إجراء حق- 
  .المنشأة لواقع المالية
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 أو التأخير التأجيل تحتمل ال التي الحاالت في وذلك لالنعقاد للمساهمين العامة الهيئة دعوة حق - 
  .االستعجال حاالت في أي
للمساهمين  اإلدارة مجلس يوجهها التي والبيانات االستفسارات من نسخة على الحصول حق - 

  .المرفقة المالية القوائم إلى باإلضافة العامة الهيئة اجتماعات لحضور
وقت،  أي في ومستنداتها التهاوسج الشركة دفاتر على كما يحق للمدقق الخارجي اإلطالع     
 العامة والهيئة اإلدارة مجلس جلسات محاضر محاسبية، وكذلكال المحاسبية منها وغير سواء

 الفني رأيه إعطاء من الشركات، وليتمكن قانون ومتطلبات بنظام مدى التقيد من للتأكد للمساهمين
، 90) :2006 المطارنة،(المالي  اركزهوم المنشأة أعمال لنتائج المالية القوائم حول عدالة المحايد

 بعمله للقيام يراها ضرورة والتي المنشأة إدارة من واإليضاحات البيانات ويحق له أيضًا طلب
  .113): 2011، محمود وآخرون(ذلك  بكل تزويده اإلدارة مجلس وعلى المناسب، بالشكل

 

 

  العامة المتعارف عليها لمهنة التدقيق المعايير :2-2-6   
المقاييس التي يستطيع المدقق في ضوئها أن يقيم العمل الذي قام " تعرف معايير التدقيق بأنها     
وان يتعرف على ما إذا كان قد قام بالواجبات التي التزم بها كعضو ينتسب إلى مهنة المحاسبة ، به

 ).38: 2002، سماحة" (والتدقيق وبنفس المستوى المتعارف عليه بين أعضاء المهنة
عتبر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين أول من وضع معايير أداء معينة ضمن كتاب بعنوان وي
، عبداهللا( وتتكون من ثالث مجموعات رئيسة وهي ما يلي" معايير التدقيق المتعارف عليها "

2000 :5(  
 

  .المعايير العامة :أوالً 
  .معايير العمل الميداني: ثانياً 
  . لتقريرمعايير إعداد ا: ثالثاً 

المدقق وتنقسم المعايير العامة إلى ما  وكفاءة بشخصية المعايير وتتعلق هذه: المعايير العامة: أوال
  : :45) 1994، محمود وآخرون(يلي 
  .معايير التدريب والكفاءة  - أ
 .معايير االستقاللية  - ب
 .معايير بذل العناية المهنية الالزمة  - ت
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 :والكفاءة معايير التدريب  - أ

 ،والتعليم والدراية الخبرة لديه مهنياً  خبيراً  باعتباره المدقق على المالية القوائم تخدمومس يعتمد     
 ليشمل يمتد أن يجب وٕانما فقط، التجارية أو المحاسبية العلوم على يقتصر أال يجب وتعليم المدقق

 على دائمة بصفة يعمل فالمدقق الناجح ،الواسعة والثقافة العام التعليم من قسط كبير على الحصول
 على بموضوعية الحكم يستطيع حتى مهنته، محيط في التطورات وخبراته بأحدث معلوماته تحديث
، 45): 1994 ،محمود وآخرون(الفني المحايد فيها  رأيه وٕابداء المنشأة إدارة من المقدمة البيانات

لعملي والتكوين المهني ولتحديد معيار الكفاءة ال بد من تحديد القدر المناسب من التأهيل العلمي وا
وأن ، حيث يجب أن يكون لدى المدقق مؤهًال جامعيًا ومعرفة مرتبطة بالعلوم األخرى، المستمر

، يقضي فترة من الزمن للتدريب العملي ومعرفة أصول المهنة تحت إشراف شخص مهني ذو خبرة
، الصبان وعلي(ة وأن يحدث معلوماته ومعرفته العلمية والعملية لمواكبة آخر مستجدات المهن

2002 :52.(  
  

  اMستق[لية   - ب

 حجر حيث تمثل ،االستقاللية عملية التدقيق مراحل كافة المدقق خالل في يتوفر أن يجب       
 عن فضالً  المدققين تدريب برامج في المعيار هذا تأكيد ويجب لمهنة التدقيق، بالنسبة األساس
لتقرير  واالجتماعية االقتصادية المنفعة فتبرير ق،التدقي مهمة أداء عند اإلشراف ومتابعة تأكيده
 المحاسبية المعلومات عن متحيز غير رأي وأساسي للتدقيق هو أنه يتضمن مادي كمنتج المدقق

Tomas and Hinky, 2006: 52) (.  
  

  :بذل العناية المھنية المعقولة  - ت

عمله  أداء عند المعقولة مهنيةال والمهارة العناية يبذل بأن المدقق على ويشترط هذا المعيار      
 قد يكون فإنه المعقولة، العناية بدرجة عملة يمارس وال الالزمة، بالمهارات يتمتع ال كان المدقق فإذا

  ).46 :2007،لطفي(القانونية  بواجباته مخالً  ويعتبر كما المهنة وأخالقياتها، آداب خالف
   

  معايير العمل الميداني  :ثانياً 

 أحسن على بمهمته يقوم لكي كافٍ  غير المدقق الخارجي لدى واالستقاللية فاءةالك توفر إن    
 الميداني العمل معايير أيضاً  فهناك، الحسابات وصدق شرعية حول الصحيح وٕاعطاء رأيه وجه،

 تنفيذه أثناء بها يلتزم وأن ملمًا بها، يكون أن المدقق على التدقيق حيث يجب مهمة بتنفيذ المتعلقة
 ثالثة في الميداني العمل معايير وتتمثل ،المطلوبة عمله بالجودة تقديم يستطيع حتى وذلك للمهمة،
  ): 46: 2007، لطفي(كما يلي  معايير
 .واإلشراف التخطيط  - أ

 .الداخلية الرقابة نظام تقييم   - ب
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 .الكافية المراجعة أدلة جمع   - ت
  

  :التخطيط واإلشراف  - أ

لتدقيق على شكل خطة مكتوبة لتنفيذ اإلجراءات ا برنامج بإعداد يقوم أن المدقق على يجب      
وكذلك الوقت المحدد لذلك ، وأن تتضمن الدفاتر والسجالت المحاسبية الواجب فحصها، والعمليات

 التي ذلك من المعلومات في مستفيداً ) 3: 2006، المطارنة(مع اتصاف هذا البرنامج بالمرونة 
يتضمنها  التي اإلجراءات بعض تعديل كانيةإم مراعاة ومع التخطيط، فترة خالل عليها حصل
  .التعديل تستوجب إضافية معلومات على الحصول عند المراجعة برنامج

 العمل أنشطة من العديد نإ حيث في مهمة التدقيق، ضرورياً  أمراً  المالئم اإلشراف وجود ويعد    
  ).86: 2002، حةسما(محدودة  لديهم خبرات عملية مساعدين تنفيذها بواسطة يتم الميداني

أي ال تنتهي عملية تخطيط ، ويأتي اإلشراف على المساعدين بعد تخصيصهم على مهام الفحص
التدقيق بعد تخصيص المساعدين حيث يجب متابعتهم واالطالع على عملهم؛ للتأكد من أنهم 

يذ المهام يقومون بالعمل الذي كلف إليهم على أحسن وجه وتقييم أدائهم ومتابعة مدى تقدمهم في تنف
  ).38: 1998، الصحن وناجي(الموكلة إليهم 

  : دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية  -  ب

م الرقابة الداخلية في المنشأة اوينص هذا المعيار على ضرورة قيام المدقق بدراسة وتقييم نظ    
 ،)15: 2008، الخزندار(وتحديد حجم ونطاق االختبارات واألدلة ، عتماد عليهلتحديد مدى اال

 وتحليل المحتملة األخطاء أنواع فهمه لنظام الرقابة الداخلية لتحديد المدقق الخارجي ويستخدم
التدقيق  إجراءات من الحاجة لمزيد ومدى، الجوهرية األخطاء مخاطر على التي تؤثر العوامل

  ).99: 2008، الحداد(
المنشأة  عن المعلومات جميعت خالل من الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة للمدقق ويمكن    

  :)28: 2005، جمعة(التالية  بالوسائل
 .الداخلية الرقابة لنظام الكتابي الوصف - 
 .الداخلية الرقابة نظام لوصف التدفق خرائط استخدام - 
 .الداخلية الرقابة نظام عن استقصاء قوائم إعداد - 

  :الكافية التدقيق أدلة جمع  -  ت

 على المدقق يحصل أنه يجب أن على الميداني لعملا معايير من الثالث المعيار ينص      
 أن شريطة المالية، القوائم حول لرأيه إبدائه في إليه يستند أساسًا سليماً  لتكون والقرائن الكافية األدلة
 إذا فقط مبررة تكون المدقق إليها يصل التي فالقرارات ،للتحقق القابلية فرض األدلة على هذه تقوم
  ). ,522006Tomas and Hinky :( ومالئم معقول باتدليل إث يدعمها كان
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 التي المعلومات العمليات الحسابية، المادية، كالمالحظة أشكال، عدة اإلثبات أدلة تأخذ وقد    
 يقيم أن المدقق وعلى، االجراءات التحليلية اإلدارة، إقرارات المستندات، الثالث، الطرف يقدمها
 (Arens, et. al., 2012: 179) بالدليل لالقتناع وكفايتها ةاألدل هذه صالحيةو ، نوعية ،جودة

 حجم كبر يفرض مما المستخدمة، للعينة التمثيل من عالٍ  قدرٍ  على تكون أن تعني األدلة فكفاية
بجودة  يخص فيما أما ،المحاسبية المعلومات من قدر أكبر على العينة تنعكس نسبيًا حتى العينة

 للقياس قابليتها إلى باإلضافة الشخصي، التحيز من وخلوها موضوعيةبال تتمتع أن فيعني األدلة،

  ).24: 2011 ،مازون(الكمي 
  

  : معايير إعداد التقرير: ثالثاً 

 الصريح رأيه يتضمن النهائي، تقريره بكتابة الفحص عملية أداء عقب مدقق كل مهمة تنتهي    
 يتعينالتي ضمن اإلجراءات تت لتقريرا كتابة مهمة أن غير ،الحسابات وصدق شرعية حول المحايد

معايير وهي كما يلي  أربعة إلى وتنقسم معايير إعداد التقرير االعتبار، بعين أخذها المدقق على
  ): 24: 2011 ،مازون(

يجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى أن الحسابات والقوائم حيث استخدام المبادئ المحاسبية  - 
  .)33: 2010، أبو سرعة( حاسبة المتعارف عليهاالمالية قد أعدت وفقا لمبادئ الم

 استمرارية إلى تقريره في يشير أن المدقق على يتعين: المحاسبية المبادئ تجانس استخدام - 
 استناداً  أخرى، إلى فترة من عليها المتعارف المبادئ المحاسبية تطبيق في المنشأة وثبات

 من السابقة للسنوات المالية قوائمال عند إعداد استخدمت التي المبادئ على إطالعه إلى
 المالية القوائم بين إجراء المقارنات على القدرة هو اإلثبات هذا من والغاية ،التقارير خالل
 المبادئ على التي طرأت التغيرات توضيح المدقق على يتوجب كما ،الدورات اختالف على

  . )3: 2000، صيام( المالية القوائم على وانعكاساتها المطبقة المحاسبية
يرتكز المدقق في  أن اإلفصاح بكفاية المقصود: ومالءمته المحاسبي اإلفصاح كفاية  - 

حيث  المجدية غير إلى التفصيالت يتعداها أن دون الجوهرية المعلومات على تقريره
 قد ضرورية تعد مالية معلومات أية إلى إشارته ضرورة المدقق من المعيار هذا يقتضي

 المحتمل للتضليل تفادياً  وذلك معديها، من نية سوء أو حسن عن لماليةا أغفلتها القوائم
 من كان سليمة غير قرارات اتخاذ إلى تؤدي قد والتي المالية المستعملة للقوائم للجهات
  .تفاديها الممكن

 عن المدقق تعبير التقرير يتضمن بأن المعيار هذا ويقضي: المالية القوائم في الرأي إبداء - 
 .المنشأة أعمال ونتائج المالي للمركز ومطابقتها القوائم المالية ووضوح دالةوع صدق مدى
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  في المصارف فعال خارجيتدقيق  الشروط الواجب توافرھا لتحقيق: 7- 2-2

يجب أن يتوافق معها المدقق الخارجي ولجنة التدقيق لتحسين  شروطتناولت لجنة بازل عدة     
 :-Basel committee, 2013: 1)18(ي كما يلي جودة التدقيق الخارجي في المصرف وه

، يجب على المدقق الخارجي للمصرف أن يكون على دراية ومعرفة في قطاع المصارف .1
وأن يكون لديه الكفاءة المهنية الكافية لالستجابة لخطر وجود تضليالت جوهرية في القوائم 

من التدقيق  اً لتي تكون جزءواالستجابة للمتطلبات التنظيمية ا، المالية التي يعدها المصرف
 .الذي يطلب من المصرف اإلجباري

يجب أن يكون المدقق الخارجي في المصرف موضوعيًا ومستقًال في الظاهر والباطن عن  .2
 .وان يتوافق مع المتطلبات والمعايير األخالقية الدولية الصارمة، المصرف

بالتوافق مع ، ى الجودةمع متطلبات الرقابة علعمله على المدقق الخارجي أن يتوافق  .3
معايير الجودة الدولية المقبولة آخذًا بعين االعتبار التعقيد المتواجد في  التدقيق على 

 .المصارف
في القوائم المالية  يالجوهر  ليجب على المدقق الخارجي أن يحدد مخاطر التضلي .4

بيئة رقابية  والحاجة الماسة لتوفير تهآخذًا بعين االعتبار التعقيدات في أنشط، للمصرف
 .قوية للمصرف

الجوهري في  يليجب على المدقق الخارجي االستجابة المناسبة لوجود مخاطر التضل .5
 .القوائم المالية للمصرف

ومعايير  على المدقق الخارجي أن يمتلك المعرفة بالمبادئ والمعايير المحاسبية المطبقة، .6
 الصلة ذات واإلرشادات قطاع المصرفيوالممارسات المتعلقة بال والقواعد األخالقية، التدقيق

 .بتدقيق الحسابات الصلة ذات المعلومات والمعرفة بتكنولوجيا التنظيمية بالمتطلبات
 المهني الحكم يجب أن  يكون المدقق الخارجي على درجة من االختصاص تؤهله لممارسة .7

 الجوهرية ءاألخطا مخاطر وتقييم تحديد مثل، التدقيق لعملية الرئيسة الجوانب وتنفيذ
 .المخاطر لتلك المناسبة ةاالستجاب وتنفيذ وتصميم

المزيد من المعرفة المتخصصة لتقييم الحسابات التي تعتمد  المتالكهم خبراءبال االستعانة .8
على بعض التقديرات المحاسبية المعقدة، مثل تقييم األدوات المالية المعقدة، والعقارات 

 .التجارية
عند تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق على ي ممارسة الشك المهني ينبغي على المدقق الخارج .9

ن المدقق إحيث ، لمصرف مع األخذ بعين االعتبار التحديات التي يواجهها المصرفا
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الخارجي ال يحصل على إثباتات تؤيد تأكيدات اإلدارة فقط، بل أيضا إثباتات تتحدى 
ن هناك معالجات محاسبية بديلة حيث يوضح المدقق الخارجي ما إذا كا ،دارةاإلتأكيدات 

 ،كما ويتضمن الشك المهني توثيق المنهج، أفضل من تلك التي اختيرت من قبل اإلدارة
 .طوال عملية التدقيق واألدلة التي تم الحصول عليها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها

ا نظرً ، رفوتعتبر ممارسة الشك المهني أمر بالغ األهمية في التدقيق الخارجي للمصا
تقديرات اإلدارة  وينبغي ممارسة الشك المهني في تقييم، لوجود عدد من التقديرات المحاسبية

والمعامالت األكثر عرضة للتزوير ، مألوفةالغير متكررة و الوالمعامالت غير ، الهامة
  .واألخطاء بسبب ضعف الضوابط الداخلية عليها

 .الخارجي أو تغييره أو إقالته على لجنة التدقيق تتبع عمليات تعيين المدقق .10
 .على لجنة التدقيق متابعة وتأكيد استقاللية المدقق الخارجي .11
 .على لجنة التدقيق متابعة ورقابة فعالية التدقيق الخارجي .12
على لجنة التدقيق التواصل بشكل فعال مع المدقق الخارجي لتتمكن من القيام  .13

 .ة في تحسين جودة التدقيق الخارجيوالمساهم، بمسؤولياتها اإلشرافية على أكمل وجه
على لجنة التدقيق الطلب من المدقق الخارجي أن يبلغ عن األمور الهامة التي تتعلق  .14

  .بالتدقيق لتتمكن من القيام بمهامها اإلشرافية
  

  

  .الخارجي المدقق استقاللية :2-2-8
 قيام وتتطلب االستقاللية قالتدقي مهنة ممارسة في الزاوية حجر المدقق استقاللية مفهوم يعتبر    

 بل نشأتها، منذ بالمهنة مرتبطة االستقاللية كانت وقد ،ضغوط ألي التعرض بعمله دون المدقق
االستقاللية  توفر بدون عملية التدقيق أن القول لنشوئها ويمكن المناخ المالئم أوجدت هي التي إنها

  ).18: 2010، أبو سرعة(منها  وال فائدة لها معنى ال للمدقق
القدرة على "وتعرف بأنها ، كما وتعد استقاللية المدقق من المفاهيم األساسية في مهنة التدقيق     

ويجب أن يتصف المدقق بالحياد في جميع األمور التي تعرض عليه  ،العمل بنزاهة وموضوعية
دمو القوائم كما ويتوقع مستخ، "وأن يتميز بالعدالة لجميع األطراف التي تعتمد على نتائج أعماله

إذ أن االستقالل يعد ، المالية أن يحافظ المدقق على استقالله وحياده عند مزاولة عمله المهني
حيث إن مهنة التدقيق تفقد قيمتها إذا فقد المدقق ، السبب الرئيس في وجود الحاجة لخدمات التدقيق

  ).Hayes, et. al., 2000: 81(  الخارجي استقالله
التزام المدقق بالعدالة " :استقالل وحياد المدقق الخارجي بأنه) 19: 1999، جربوع(وقد عرف      

كما يعرف بأنه العمل بنزاهة ، تجاه جميع األطراف التي تستفيد من القوائم المالية المنشورة
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فيجب أن يتصف المدقق بالحياد في جميع األمور التي تعرض عليه لجميع األطراف ، وموضوعية
  ."مدقق باألمانة الذهنية يجعل آراءه غير منحازةفتميز ال، والفئات

 أيوأن يكون بعيدًا عن ، استقالل بشخصية وتفكير المدقق" :وعرفت االستقاللية أيضًا بأنها    
والسبب في ذلك أن الثقة في رأيه في القوائم المالية ، مؤثرات أخرى فيما يرتبط بالعمل الموكول إليه

وهذا ما يقود إلى ، ًال وأخيرًا على استقالله وحياده عند إبداء الرأي بهاللمنشأة محل التدقيق يتوقف أو 
قبل الجمهور المستفيد من  ضرورة خلق الثقة فيما يخص بحيادية واستقالل مدقق الحسابات من

  ). 11 2008:،قريط" (خدماته
 ،ليالصبان وع(ويرتكز معيار استقالل المدقق الخارجي على جانبين هما كما ما يلي      

2002 :60:(  
بمعنى عدم وجود مصالح مادية للمدقق أو أحد أفراد أسرته في المنشأة : االستقالل المادي - 

أي ال يكون من المساهمين أو ، التي يقوم بتدقيقها خالل الفترة التي سيدلي بها برأيه
  .الشركاء في المنشأة التي يدقق حساباتها أو أن يكون أحد العاملين فيها

بمعنى تجرد المدقق من أي دوافع أو ضغوط أو مصالح : لذاتي أو الذهنياالستقالل ا - 
أي أن يحافظ على اتجاه غير متحيز عند أداء عملية ، خاصة عند إبداء رأيه الفني المحايد

االستقالل الذي "على أنه ) 2004178 : ،محمد(وعرفه ، التدقيق في كل مراحل التدقيق
ن ال تتأثر موضوعية المدقق في الحكم على حيث يجب أ، يخاطب ضمير وذات المدقق

األمور التي يقوم بمراجعتها بأية مصالح أو ضغوط تتعارض مع أمانته ونزاهته التي تنبع 
 . "أساسًا من ضميره

 Carmichael And)  وترتكز استقاللية المدقق على مقومات عديدة منها ما يلي    

Swierinqa, 1968: 297):  
ي التي تتعلق بشخص المدقق وتكونه العلمي والخلقي وخبرته العملية وه: المقومات الذاتية - 

  . كالصدق واألمانة
الضمانات والمعايير ، القواعد، وهي التي تتعلق بجانب األحكام: المقومات الموضوعة - 

المحددة بالتشريعات والقوانين السارية المفعول والصادرة عن المنظمات المهنية العاملة في 
  .مجال التدقيق

 ,Arens)وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على استقاللية المدقق الخارجي منها ما يلي     

et. al., 2005:23)   
 المنشأة داخل مادية منفعة أو مصلحة بأي للمدقق الخارجي التزام أو ارتباط وجود أي  - 

 .حساباتها التي يدقق
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أو  المدراء أحد مع قرابة وصلة عالقة أي أو بالمنشــأة واستثماري تجارى ارتباط أي وجود - 
 .بالمنشأة األسهم حاملي

 أحد أو المنشأة مؤسسي أحد كأن يكون، المنشأة مع للمدقق الخارجي ارتباط أي وجود - 
 .فيه المؤمنين والضامنين

أن  أو ،بالمنشأة المرتبطين األشخاص ألحد وصى أو وكيل المدقق الخارجي يكون أن  - 
  .المنشأة تحققها التي الربحية من نسبة له تكون

عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على استقاللية ) 110: 2011، محمود وآخرون(وأضاف 
وجود و  ،واستقالليته تهأتعاب مستحقه طرف العميل قد تؤثر في موضوعي كوجودالمدقق 

   .لمدققانزاع قضائي جاري بين العميل و 
، لما لها من دور والمصارف في المنشآتمما سبق يتبين مدى أهمية وظيفة التدقيق الخارجي      

في التأكد من دقة وصحة البيانات والقوائم المالية والخروج برأي فني محايد يعبر عن مدى داللة 
، القوائم المالية في التعبير عن حقيقة نتائج األعمال والمركز المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية

ذ واجباته بمستوى مرتفع من الكفاءة المهنية وذلك ألنه يخدم لذلك كان لزامًا على المدقق أن ينف
وعليه أن يحافظ على استقالليته لخلق الثقة الكاملة في عمله ، أطراف عديدة داخل المنشأة وخارجها

   .والرقي بالمهنة لتأخذ مكانها في المجتمع وتحقق أهدافها المرجوة منه
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  المبحث الثالث                             
  الخارجيالتدقيق العالقة بين التدقيق الداخلي و  تعزيزالعوامل المؤثرة في 

  

  تمهيد: 0- 2-3

 وضرورياً  جداً  مهم الخارجي أمرالتدقيق التدقيق الداخلي و  بين تعاونية عالقة يعتبر وجود      
 بشكل خاص، منهما كل افأهد تحقيقل كبيرة وفائدة إيجابي تأثير من لها لما للطرفين وللمنشأة،

 بعض قيام هو ويعززه التكامل هذا أهمية يؤكد وما ،عام بشكل المنشأة تسيير حسن وعلى
التدقيق الداخلي  بين التكامل أوجه من العديد وتنظم تحكم معايير بإصدار الدولية المنظمات المهنية

  ).90: 2010، ابو سرعة( الخارجيالتدقيق و 
يتزايد  بدأ الداخلي المدقق أعمال على الخارجي المدقق العتماد العام الميل أن الواضح ومن    

  ).268: 2007، سرايا(الداخلي  المدقق أداء عن معرفته بتحسين الخارجي المدقق قيام عن طريق
 المدقق بها يقوم التي الرقابية للمهام استكماالً  الخارجي المدقق بها يقوم التي األعمال وتعتبر   

 أشار ما وهو العمل مجاالت كافة في بينهما والتنسيق التعاون الحوكمة متطلبات قتضيوت الداخلي،
 المدقق عمل من الخارجي المدقق استفادة"بعنوان ) (ISA 610للتدقيق الدولي المعيار إليه

 التدقيق لفعاليات كاف فهم على بالحصول الخارجي المدقق قيام وجوب أوضح حيث "الداخلي
 بكفاءة، مهامه النجاز فاعلة آليات التدقيق وتطوير عملية تخطيط في اعدتهمس لغرض الداخلي،

 ،اإلداري في التنظيم وموقعه ،الداخلي المدقق بأداء المحيطة الظروف االعتبار في األخذ مع
 المهنية كفاءته وكذلك توصياته حول اإلدارة نظر ووجهة ،بها المكلف المهام ومدى وطبيعة

  ). 1998: 209القانونيين، سبينللمحا العربي المجمع(
لزيادة ، سيق جهودهما معاً البد من تن الداخلي والمدقق الخارجي ولتعزيز العالقة بين المدقق      

 العمل وتكرار وذلك بالتقليل من االزدواجية، عملية التدقيق وتقليل تكلفة التدقيق الخارجيفعالية 
(Schneider, 2009: 6)   

كان لزامًا أن نهتم ، الداخلي والمدقق الخارجيكاملي الفعال للعالقة بين المدقق ونظرًا للدور الت     
وبيان ، ارجيالخالتدقيق  أوجه التشابه واالختالف بين التدقيق الداخلي و وٕابراز ،به في دراستنا

في تحقيق  اوأثره، العالقة تعزيزوتسليط الضوء على العوامل المؤثرة في ، أوجه التكامل بينهما
  .  دافهما وأهداف المنشأةأه
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  الخارجيالتدقيق به واالختالف بين التدقيق الداخلي و تشاأوجه ال :1- 2-3

 حيث من سواء الخارجيالتدقيق  التدقيق الداخلي و بين اختالفات من وجود الرغم على     
 بينهما شابهالت أوجه من أيضاً  الرغم وعلى المهنة، ممارسة متطلبات أو االستقالل درجة الهدف أو

 التكامل فإن الداخلي، للضبط فعال نظام على االعتماد حيث من لعملية التدقيق ممارستهما في
 المنشآت وأن ،الخارجي للمدقق منافساً  المدقق الداخلي فال يعتبر كبيرة، بدرجة موجوداً  بينهما
  ).96: 2010، أبو سرعة(جهودهما معًا  بحاجة

 معليه  الطرفينكالف الخصائص، من كثير في الخارجي والتدقيق يالداخل التدقيق و يتشابه      
 واألساليب األدوات أن كما والتقويم، الفحص عملية في البدء قبل بعناية التدقيق لعملية التخطيط

 الخارجي للحصول المدقق إليها يلجأ التي األدوات نفس تقريبا هي الداخلي المدقق إليها يلجأ التي
 يسعى والقرائن التي األدلة نوعية أن إال والتخطيط، الفحص عملية إلجراء زمةالال المعلومات على
  .امنهم كل في البحث ومجال األهداف لتباين تختلف، منهما كل إليها

 تمثلت الخارجي والتدقيق التدقيق الداخليأن أوجه التشابه بين ) 26: 2009المطارنة، (وقد ذكر 
  :ما يليفي

  .ومهني علمي يلتأه مالديه منهما أن كل -
 .االستقاللية به تتوفر أن يجب منهما أن كل -
 .والتالعب األخطاء حدوث وتقليل لمنع فعال داخلية رقابة نظام لوجود أن كل منهما يهدف -
 في تساعد التي المعلومات بتوفير يقوم فعال محاسبي نظام توفير في يساعد منهما أن كل -

 .المعنية األطراف قبل من عليها داالعتما يمكن التي المالية إعداد القوائم
بين التدقيق الداخلي  العديد من أوجه التشابه )(Arens, et. al., 2012: 818 كما أضاف

  :يلي كماالخارجي التدقيق و 
  .أن كل منهما يجب أن يكون مؤهًال وذي كفاءة وأن يتحال بالموضوعية في أداء التدقيق -
لتدقيق من تخطيط وأداء اختبارات الرقابة أن كل منهما يتبع نفس المنهجية في أداء ا -

   .واالختبارات األساسية، الداخلية
ومع ، أن كل منهما يهتم بالمخاطر واألهمية النسبية لتحديد مدى اختباراته وتقييم نتائجه -

بشأن المخاطرة واألهمية النسبية  تختلف حيث إن احتياجات المدقق  مذلك فان قراراته
  .ات اإلدارةالخارجي تختلف عن احتياج

 يق الداخلي ووجهين من التشابه بين التدق) 46: 2004، الصحن وآخرون(وقد أضاف 
  :الخارجي تتمثل فيما يليالتدقيق 
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 :الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسةأن كل منهما يقوم ب -

 للرقابة فعال نظام وجود من التأكد إلى الخارجي والمدقق المدقق الداخلي من كل يسعى
 والتأكد ضعفه، ونقاط قوته لنقاط وتحديده وتقييمه دراسته خالل من في المنشأة، خليةالدا
 القوائم إلعداد الالزمة بالمعلومات المنشأة  ويمد المتبع فعال، المحاسبي النظام أن من

 .الصائبة واتخاذ القرارات عليها االعتماد يمكن التي الصحيحة المالية
 :ياتالتقنأن كل منهما يستعمل نفس  -

 ممارسة في التقنيات نفس تقريباً  والمدقق الخارجي المدقق الداخلي من كل يستعمل
 .المستندي الفحص االستبيان، الوثائق، تدفق منها خرائط والتي مهامهما

 من كثير في الخارجي التدقيق عن التدقيق الداخلي فيختلف، أما عن أوجه االختالف بينهما      
 ومتلقي المستفيدة واألطراف العمل األهداف ونطاق حيث من البعض لىع تلتبس قد التي األمور
 األمور باعتبارهما وظائف مستقلة بذاتهما  وغيرها من والمسئولية التنظيمية والتبعية وشكله التقرير

  68). : 2007، المدلل(
، راياسالدهراوي و (يلي  فيما الخارجي والتدقيق التدقيق الداخلي بين االختالف أوجه تتمثلو 

2006  :143 -145(:  
 :الهدف 1-

 :إلى التدقيق الداخلي يهدف  
 .التالعب أو األخطاء وقوع منع وٕاجراءات الداخلي للضبط فعال نظام وجود - 
 .صحيحة مالية وقوائم تقارير إعداد في يساعد فعال، محاسبي نظام وجود - 
 .المالية السنة مدار على المحاسبي العمل سير انتظام - 
  :إلى جي يهدفالتدقيق الخار  - 
 .التدقيق عملية لنتائج شامل مراجعة تقرير شكل في المحايد الموضوعي الرأي إبداء - 
  .وجوده على العمل أو الداخلية للرقابة فعال نظام وجود - 
ختامية  مالية وقوائم تقارير إعداد مجال في خاصة ومتكامل، فعال محاسبي نظام وجود - 

  .صحيحة
  التعيين -2

 أحد تخصيص طريق عن المنشأة، في العليا اإلدارة طريق عن عيينهت يتم الداخلي المدقق - 
 .التدقيق الداخلي عمل لتولي الخبرة ذوي المحاسبين من

 الخبرة، ذوي المدققين الخارجيين من أحد ترشيح اإلدارة مجلس يتولىف المدقق الخارجيأما  - 
 .بذلك القرار خاذوات تعيينه إلقرار للمساهمين العامة الجمعية على الترشيح وعرض هذا
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 :والتقرير المسئولية 3-

 .إليها تقريره ويقدمنشأة الم في العليا اإلدارة أمام مسئوالً  يكون المدقق الداخلي - 
وأمام  المساهمة منشآت في للمساهمين العامة الجمعية أمام مسئوالً  المدقق الخارجي يكون - 

  .المنشآت ويقدم تقاريره إليهم باقي في المالك
  ليةاالستقال  4-

ومن  المنشأة وأقسام إدارات باقي عن مستقل ناحية من ألنه جزئيًا، مستقل الداخلي المدقق - 
 .بالمنشأة العليا اإلدارة يتبع أخرى ناحية

وال  العليا باإلدارة عالقة أي له وليس محايد انه أي كامل، باستقالل المدقق الخارجي يتمتع - 
  .المنشأة وٕادارات بأقسام

 :العمل نطاق -5

 عن تعيينه، المسئولة المنشأة إدارة طريق عن عملهوحدود  نطاق تحديد يتم الداخلي مدققال - 
  .المراجعة محل الفترة خالل تمت التي العمليات جميع مراجعة يتضمن عادة والذي

 أو، عاتقه على الملقاة المهنية المسئولية خالل من عمله نطاق يحدد الخارجي المدقق - 
 برنامج بوضع الخارجي المدقق يقوم حيث، المنشأة إدارة مع معينة حاالت في باالتفاق

 .التدقيق فترة خالل تنفيذه يتولى خاص تدقيق
 :العمل وأسلوب طريقة 6-

 مدى من للتحقق وفنيًا، وحسابياً  مستندياً  المستمرة المراجعة أسلوب يتبع المدقق الداخلي - 
 على حيث يغلب، بأول الً أو  اكتشافها يتم أخطاء أي وتصحيح العمليات المختلفة صحة
 .األخطاء أو االنحرافات معالجة في الوقائي الطابع عمله

 المنشأة، إدارة مع باالتفاق لظروفه المالئم التدقيق أسلوب يتبع فإنه الخارجي المدقق أما - 
 برنامج وطبيعة وحجم شكل ،المساعدين عدد ،المتاح االعتبار الوقت في األخذ مع

، الداخلية بالمنشأة الرقابة لنظام وتقييمه فحصه ونتيجة لمنشأة،ا معامالت حجم التدقيق،
 تظهر قد تكالمش ألي والمعالجة بالحلول العالجي حيث يوصي الطابع عمله على ويغلب
  .بالتدقيق قيامه أثناء

  

  أوجه التكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: 2- 2-3
ارسه اإلدارة من خالل موظفيها ضمن نطاق عمل نظام التدقيق الداخلي الذي تميدخل       

بهدف إيجاد ، األمر الذي يتطلب تنسيقًا بين المدققين الداخليين والخارجيين، المدقق الخارجي
ن من مهام المدققين الخارجيين تدقيق مدى فاعلية نظام إحيث ، التكامل المطلوب بين الطرفين

فعلى سبيل المثال  ،ير في بعض اإلجراءاتيمن تغ الداخلي لما يترتب على درجة فاعليته تدقيقال
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ن حجم تغطية عمليات التدقيق الخارجي تكون إف، اذا كان نظام التدقيق الداخلي ضعيف الفاعلية
ك بهدف تغطية أوجه النقص لنظام التدقيق الداخلي أكثر فاعلية وذ كانأوسع منها في حال لو 

  .)2: 2009، مينظ(المترتبة على ضعف نظام التدقيق الداخلي 
 المدقق بين والتنسيق التعاون"والتدقيق الخارجي بأنه  الداخلي التدقيق بين ويقصد بالتكامل     

 التدقيق، ألعمال اشمل تغطية يضمن بما لمهامهما، تنفيذهما أثناء الخارجي الداخلي والمدقق
 ويعود عام بشكل التدقيق افأهد يحقق توزيعاً  العمل وتوزيع الجهود، اإلمكان ازدواجية بقدر وتقليل
تكاملية بينهما يحسن الكفاءة  حيث إن وجود عالقة، )10: 2000، شقير( "المنشأة على بالفائدة

  .)(wood, 2004: 3بتخفيضه من تكلفة التدقيق و إضافة قيمة  للمستخدمين وللمنشأة ، والفعالية

  

الخارجي أمرًا مهمًا التدقيق ق الداخلي و هناك العديد من األسباب التي تجعل التكامل بين التدقي     
  ):212: 2004، الصحن وآخرون(وضروريًا منها ما يلي 

 الداخلي دققللم كامل استقالل توافر عدم حيث إن الطرفين ابه يتمتع التي االستقاللية درجة 1- 
 .كاملة استقاللية من به يتمتع لما خارجي دققم وجود الضرورة من يجعل
عمليات تقييم نظام الرقابة الداخلية التي يقوم بها المدقق الداخلي إلى الخارجي  المدقق حاجة  2-

 .ومراجعته فحصه نطاق لتحديد
 يعطيه كله العام مدار وعلى الزمنية الفترة طوال منشأةال داخل كموظف الداخلي دققالم وجود 3- 

 يقوم ما عادة الخارجي دققالم نمابي والشاملة، التفصيلية التحليلية تدقيقال بإجراءات للقيام الفرصة
 ابه يقوم التي الفحص نتائج على االعتماد خاللها يمكنه والتي ،الشامل وليس االختباري تدقيقبال
  .العام مدار على الداخلي دققالم

بمهام  حيث يقوم المدقق الداخلي، أوجه التكامل بين الطرفينوال شك أن هناك الكثير من      
 ،حجازي(إشراف المدقق الخارجي بدون  أو إشرافهقق الخارجي سواء تحت محددة معاونة للمد

 في األكبر العبء عليه يقعو  ،المنشأة موظفي بين من موظف وذلك بحكم كونه، )2010:16
 دققملل مساعدةكما ويقدم ال، طبيعتها كانت مهما السنة خالل تتم التي العمليات جميع تدقيق

 اإلدارة في العاملين مع الرئيس المسؤول أنه بحكم معلومات، أو بيانات أي تجهيز في الخارجي
  ).142: 2007، سرايا( الخارجي دققالم يحتاجه ما كل توفير عن

الخطة  دراسةوم بقحيث ي التخطيط عند من عمل المدقق الداخلي الخارجي المدقق ويستفيد      
التدقيق  عمل كون حالة وفي لتدقيق،ا عملية بداية في ومناقشتها للفترة الداخلي للتدقيق المؤقتة
 فمن المفضل الخارجي، المدقق وتوقيت اجراءات ومدى لطبيعة المحددة العوامل أحد هو الداخلي

 ومستويات االختبار ،التدقيقية التغطية ومدى ،العمل هذا مثل توقيت على مسبقاً  االتفاق يتم أن
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ٕواعداد التقارير  الفحص ٕواجراءات جزالمن العمل وتوثيق العينات الختبار المقترحة والطرق
  )17: 2010، حجازي(

 ها تحتضعوو  العالقة ذات الداخلي التدقيق بتقارير إحاطته إلى الخارجي المدقق يحتاجكما و     
 عمل في قد يؤثر والذي الداخلي، المدقق انتباه لفت مهم أمر بأي باستمرار إبالغه يتم ٕوان تصرفه،
 مهمة أمور بأية المدقق الداخلي إعالم الخارجي المدقق على يجب فأنه لوبالمث الخارجي، المدقق

  ).IFAC, 1994: 2(الداخلي التدقيق عمل على تؤثر قد
العديد من أوجه المساعدة التي يقدمها المدقق الداخلي للمدقق ) 120  2007:جربوع،( وقد ذكر

  :الخارجي منها ما يلي
 أو مصححة انتقاديه أو مالية أكانت سواء المنشأة إلدارة التقارير يرفع المدقق الداخلي - 

 مدى عن سليمة فكرة تكوين في الخارجي للمدقق مفيداً  وتعتبر مصدراً ، المتبعة لإلجراءات
 .النظم تلك وضبط تحسين في الداخلي التدقيق فعالية ومدى الداخلية الرقابة قوة نظام

 لديه درايةالو  خبرةال لتوافر رجيالخا للمدقق الكاملة اإليضاحات يقدم المدقق الداخلي - 
 .المتبعة واإلجراءات العمل وأساليب المنشأة بعمليات

 الالتي  الفروع، ذات المنشآت في خصوصاً  الجرد عمليات في المدقق الداخلي يساعد - 
 واحد، وقت في فيها الجرد عمليات إجراء أو ،فروعها جميع الخارجي زيارة المدقق يستطيع

  .المهمة بهذه تقوم التي الداخلي التدقيق إدارة أعمال دقة على ذلك في يعتمد فإنه لذلك
عن طريق المناقشات والتشاور  خارجيكما ويستفيد المدقق الداخلي من عالقته مع المدقق ال     

المنتظم الذي يساعده على فهم أوضح وأفضل للتدقيق ومتطلباته حيث يستفيد من خبرة المدقق 
كما ، المتنوعة نظرًا لتنوع وتعدد عمالئه المالية والتدقيقية ديد من القضاياالخارجي لتعامله مع الع

وتجنب تكرار العمل الذي يقوم به المدقق ، يستفيد منه عند إعداد خططه ومناقشة نتائج أعماله
   .(Schneider, 2009: 7) الخارجي

  

  الخارجيو بين التدقيق الداخلي  الداعمة للتكاملالعوامل : 3- 2-3

 الخارجيالتدقيق و  العديد من العوامل التي تدعم وتعمق مبدأ التكامل بين التدقيق الداخليهناك 
  ):Fowzia, 2010: 26-28(أهمها ما يلي 

  العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي تعزيزالتزام لجنة التدقيق ب - 1

 تحسين إلى تهدف التي علةالفا الجهة التدقيق بصفتها لجان بدور العالمي االهتمام تزايد      
 السواء على والداخلي الخارجي المدقق فاعلية واستقاللية ودعم الداخلية، الرقابة نظم وتطوير

  ) 2006: 2السويطي،(
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 األعضاء على عضويتها تقتصر اإلدارة مجلس من منبثقة لجنة"وتعرف لجنة التدقيق بأنها      
 مراجعة على مسؤوليتها تشتمل لمحاسبة والتدقيق،ا مجال في الخبرة لديهم ممن التنفيذيين غير

 التقارير في اإلفصاح ومراجعة المالية التقارير إعداد في المعتمدة المحاسبية والسياسات المبادئ
  ).99: 2010، حمادة" (التدقيق بنتائج ومناقشته الخارجي المدقق ودعم استقالل

 األحيان من كثير في ألنها ،ي والمدقق الخارجيالداخل المدقق بين التنسيقتسهل لجان التدقيق و    
بتنسيق  من قيام لجنة التدقيقوعلى مجلس اإلدارة متابعة والتأكيد  ،أعمالهم على اإلشرافتتولى 

  .),Dezoort :1998  208 ( الداخلي والمدقق الخارجي جهود كل من المدقق 
 التالي النحو على لمدقق الداخليلكل من المدقق الخارجي وا المنافع تدقيقوتقدم لجان ال     

  ): 145: 2006سليمان، (
 

  الخارجي بالنسبة للمدقق تدقيقأهمية لجنة ال -

 يؤدي الذي بالشكل الخارجي استقاللية المدقق تدعيم يتمثل في تدقيقال لجان تلعبه الذي الدور لعل
 والمنظمات اتالهيئ من حرصت العديد فقداإلدارة،  من تدخل أو ضغط دون بمهامه قيامه إلى

 .الخارجي المدقق فاعلية واستقاللية وتعزيز دعم التدقيق لجنة مهام من يكون أن على المهنية
 الخارجي المدقق تعيين في تدقيقال لجان دورإلى  المعاييرتطرقت  ولقد، )471: 2009المومني، (

 بين التفاعل زيادة كذلكو  ،الخارجي دققوالم اإلدارة بين تنشأ قد التي المشكالت وحل أتعابه وتحديد
  ).145: 2006سليمان، ( والداخلي الخارجي المدقق من كل

 بالنسبة للمدقق الداخلي تدقيقأهمية لجنة ال -

 واالجتماع القسم لهذا الالزمة الموارد الداخلي وتوفير التدقيق قسم رئيس باختيار تدقيقال لجان تقوم
 تعزيزو  استقاللية زيادة إلى يؤدي مما اإلدارة، بينو  تنشأ بينهم قد التي المشكالت لحل بهم المستمر

  .الداخلي التدقيق قسم دور
دور لجنة التدقيق في تدعيم فعالية التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي فإنها تعزز  إلى باإلضافة   

    :):Fowzia, 2010 30(التعاون بينهما من خالل ما يلي 

  .اخلي والمدقق الخارجيالدقيام لجنة التدقيق بالتنسيق المدقق  -1
  .الحرص على حضور المدقق الداخلي اجتماعات لجنة التدقيق -2
  .الحرص على حضور المدقق الخارجي اجتماعات لجنة التدقيق -3
الداخلي قيام لجنة التدقيق بتقديم النصائح والتوصيات لزيادة التنسيق والتعاون بين المدقق  -4

  .والمدقق الخارجي
 . الداخلي والمدقق الخارجيخطة التدقيق مع المدقق  قيام لجنة التدقيق بمناقشة -5
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  :المدقق الداخليعمل اعتماد المدقق الخارجي على  - 2

 دققالم اعتماد قرار على تؤثر التي المختلفة العوامل تناولت التي الدراسات من العديد توجد     
 ،التجريبي دخلالم الدراسات هذه من مجموعة واستخدمتالتدقيق الداخلي  وظيفة على الخارجي

، عيسى(التدقيق الداخلي على قرار االعتماد  وظيفة جودة عوامل تأثير اختبار على ركزت حيث
2008 :22(.  

 رتقاري له ترفع الذي التنظيمي المستوى أن (Abdelkhalik, et. al., 1983: 215) وأشار 
المدقق  اعتماد قرار على تأثيراً  العوامل أهم تعتبر) المدقق الداخلي موضوعية( المدقق الداخلي

 أن (Schneider, 1985: 911) وجد من ذلك فقد العكس علىو ، الخارجي على التدقيق الداخلي
وبالمثل وجد ، األهلية أو العمل أداء بجودة مقارنةً  االعتماد قرار فى أهمية أقل كانت الموضوعية

)194 Margheim, 1986:(  في االعتماد، قرار في جوهرياً  تأثيراً  لها يكن لم الموضوعيةأن 
 ممثالً  االعتماد قرار على جوهرياً  تأثيراً  وأهليتها التدقيق الداخلي وظيفة عمل أداء لجودة كان حين
  .له المخطط لتدقيق الخارجيا ساعات تخفيض فى
 عن األخرى منشأة كل في تختلف الداخلي المدقق على الخارجي المدقق اعتماد درجة إن     

العديد  ) (Abbass and Aleqab, 2013: 70-72ذكر ولقد  ،) 293 ،2004:ابالوه عبد(
  :ما يلي تؤثر على درجة اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي أهمهاالتي عوامل ال من

 موضوعية المدقق والتأكد من على المدقق الخارجي مالحظة: موضوعية المدقق الداخلي  - أ
  :من خالل وذلك الداخلي

د رسالة واضحة لدى العميل تحدد مسؤوليات وأهداف المدقق الداخلي التأكد من وجو  -
 .بوضوح

  . حل مشكالتهم على التأكد من وجود نظام تقييمي وتحفيزي يشجع المدققين الداخليين -
  .تمتع المدققون الداخليون بالحرية لالتصال والتواصل المباشر مع اإلدارة العليا -
  .عامل معها بدون تدخل اإلدارة العلياوجود لجنة تدقيق وسهولة التواصل والت -
   .استقاللية دائرة التدقيق الداخلي عن باقي الدوائر في المنشأة -
االجراءات  أو، عدم مشاركة المدقق الداخلي في تصميم أنظمة الضبطالتأكد من  -

  . التشغيلية
 ،ليهناك العديد من المؤشرات الدالة على كفاءة المدقق الداخ :الداخلي دققكفاءة الم  - ب

وعلى المدقق الخارجي مالحظتها وتتبعها لتحديد درجة اعتماده على عمل المدقق 
والتزامه بالتعليم المستمر ، حصوله على شهادات مهنية، الداخلي منها على سبيل المثال
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توافر الخبرة لديه ومعرفته بمعايير التدقيق ، لمواكبة التطورات في مهنة التدقيق
  .تهاواجراء

 Suwaidan and):وذلك بمالحظة ما يلي  عمل المدقق الداخلي جودةطبيعة و    - ت

Qasim, 2010: 516)  

  .النظام المحوسب الذي يستخدمه المدقق الداخلي في أداء أعماله -
 .كفاءة نظام التوثيق المستخدم -
  .التزام دائرة التدقيق الداخلي بالمعايير المقبولة -
 عمل المطلوبدقيق لدعم مستويات الكفاية العاملين في دائرة الت -
 .للتدقيق وجود خطة سنوية شاملة -
 الخارجي المدقق تحدد مدى اعتماد أخرى اعتبارات  )228: 1989، الصحن(اف ضوقد أ     
 :كما يلي وهي الداخلي مدققال على

 .وموظفيه الداخلي التدقيق إدارة رئيس ومؤهالت خبرة مدى -
للتدقيق  البرامج الموضوعة يدرس أن عليه ذلك على وللحكم الداخلي، التدقيق كفاية مدى -

 .مناسبة يراها التي االختبارات يعمل وان العمل وأوراق الداخلي التدقيق وتقارير الداخلي،
 .أمامها المسئول اإلدارة ومستوى الداخلي التدقيق دارةإل بها الموكول المسئولية -
 الداخلي والمدقق الخارجي المدقق  بين التنسيق وجود في اهتمام المنشأة ستوىكما ويعتبر م      

  .)Campbell, 1993: 56( االعتماد قرار في المحدداتأهم  أحد
  

 . بالتطوير المهني الداخلي والمدقق الخارجي التزام كل من المدقق  -3
متابعة التطوير  تأهيل مهارتهم الفنية و الداخلي والمدقق الخارجي يجب على كل من المدقق     

التي تطرأ على المهنة وذلك من خالل الدورات التدريبية المستمرة التي  تمستجدامواكبة الالمهني ل
 يعمل فالمدقق يجب أن ، )47: 2007، سرحان(تنظمها الجمعيات والمؤسسات المعنية بالمهنة 

 دوره بالشكل المناسب وبحتى يقوم  التطورات، وخبراته بأحدث معلوماته تحديث على دائمة بصفة
الفني المحايد فيها  رأيه وٕابداء المنشأة إدارة من المقدمة البيانات على ةبموضوعي الحكم يستطيع

  45).:1994، محمود وآخرون(
متبادلة بين كال الثقة التحقيق بالتطوير المهني  الداخلي والمدقق الخارجي ويضمن التزام المدقق 

ن المدقق إلذلك ف، الطرفين حيث إن المدقق الخارجي يستعين بأعمال المدقق الداخلي بشكل مباشر
 ,Fowzia) الخارجي يبحث عن ضمانات حول مدى امتثال المدقق الداخلي بالمعايير المهني

فإن المدقق الداخلي ، وليتمكن المدقق الخارجي من الوثوق في عمل المدقق الداخلي، (30 :2010
المدقق   )(SAS 65حيث طالب معيار، عليه االمتثال للمعايير التي تضعها المنظمات المهنية
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 و،الداخلي لمدققل المهنية والخبرة التعليمي المستوىالتأكد من  لمدقق الداخليه اعند تقييم الخارجي
 الذي يؤهله لمتابعة تطورات المهنة المستمر والتدريب والتعليم الحاصل عليها المهنية الشهادات

.(Wood, 2004: 5)   
  

وجود  حيث إن :الداخلي والمدقق الخارجيبين المدقق  والمنتظم فعالالوالتواصل التشاور  -4
 تستدعيفقد ، آلية فعالة لدعم التشاور المنتظم يساعد في اغتنام الفرص المتاحة من التعاون الفعال

 .أعمالهملتشاور بقضايا معينة ومناقشة نتائج لظروف 
ق حيث تتعامل وتلعب اإلدارة دورًا هامًا في تعزيز التشاور ويتحقق ذلك بمساعدة لجنة التدقي     

  .) (Fowzia, 2010: 29كال الطرفين مع
الخارجي في اتفاق كال الطرفين لتنسيق التدقيق ويكمن نجاح العالقة بين التدقيق الداخلي و      

وتحقيق التواصل الفعال من بداية العام لزيادة اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق  جهودهما
يجب على المدقق ف ،والتأكد من تغطية التدقيق ألعمال المنشأة ، وتحديد األهداف معاً ، الداخلي

الخارجي وان يكون على  مع المدقق والمنتظم الداخلي أن يكون سباقًا في تحقيق التواصل الفعال
الرسائل والمكالمات الهاتفية وٕارسال عات الرسمية والغير رسمية وأن يشمل االجتما مأساس منتظ

 وينبغي أن يكون هناك اتفاقكما ،  (Wood, 2004: 11)والتواصلوغيرها من أشكال االتصال 
موثقًا وبناء على موافقة  وأن يكون التواصل، تواصلالطرفين بشأن طبيعة وتوقيت البين  مشترك

  .):Fowzia, 2010 30 ( لجنة التدقيق عليه
قق بعض اإلجراءات التي تعتبر فعالة في تنسيق العمل بين المد (SAS 65)ولقد أوضحت 

  :) (AICPA, 1991: 1810أهمها ما يلي الداخلي والمدقق الخارجي 
 دورية اجتماعات عقد  -1
 .التدقيق أعمال جدولة -2
 .أوراق عمل المدقق الداخلي تمكين المدقق الخارجي من الوصول الى  -3
 .الداخلي التدقيق تقارير مراجعة -4
 .قشة قضايا محاسبية وتدقيقية مهمةمنا -5

  قة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجيالعال تعزيزمزايا : 4- 2-3

الخارجي ووجود تنسيق مناسب بين أعمالهما التدقيق إن وجود عالقة بين التدقيق الداخلي و      
 (Fowzia, 2010: 27-28): يجلب العديد من المنافع منها ما يلي

وقضاء ، طرفينلتباين مسؤوليات ال نظراً  :تعزيز الكفاءة نظرًا لتباين نقاط القوة لكل طرف - 1
المدقق الداخلي وقته في نفس المنشأة وبالتالي يكون لديه فهم أفضل ومتعمق وخبرة أوسع 
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، فهو يالحظ األحداث بشكل أسرع من المدقق الخارجي، عن عمل وثقافة وبيئة المنشأة
بينما المدقق الخارجي  يتعامل مع العديد من العمالء و تعرض عليه العديد من القضايا 

تعتبر غير مؤلوفة التي قضايا الالمتنوعة فهو أقدر على اكتشاف وحل  والتدقيقية ةالمالي
 ). (Wood, 2004: 2للمدقق الداخلي 

حيث في حالة عدم وجود تنسيق بين  :المناسب بين الطرفين يجنب تكرار العملالتنسيق   -2
الوقت  عةعمل المدقق الداخلي والخارجي يتم تكرار األعمال والمهام وبذل الجهد وٕاضا

 .بدون فائدة
التغلب على تكرار العمل يتيح الوقت والموارد لتغطية أمور مهمة : تغطية أفضل للعمل -3

 .وضرورية في التدقيق
يوفر من الوقت والجهد  الداخلي والمدقق الخارجي التنسيق بين المدقق  :تخفيض التكلفة -4

ساعات العمل ويقلل من  الذي يقضيه المدقق الخارجي في تكرار العمل وبالتالي يقلل من
 .األتعاب

ونتائج األعمال بين  يساعد على مناقشة الخطط والتعاون التنسيق :فهم أفضل ألعمالهما
 ن ذلك يعمل على فهم أوضح وأفضل للتدقيق ومتطلباتهإوبالتالي ف، الطرفين

(Schneider,  2009: 7).  
من ، الخارجيالتدقيق لداخلي و العالقة بين التدقيق ا تعزيزتبين مما سبق مدى أهمية      

والعمل على االستفادة من العالقة ، ن نقاط التشابه واالختالف بينهماخالل االستفادة م
التدقيق نظرًا  للمزايا العديدة من التكامل بين التدقيق الداخلي و  التكاملية بين الطرفين

 والمنشأة الممثلة الداخلي والمدقق الخارجيال بد من تظافر جهود المدقق حيث  الخارجي
لجلب المنافع والفائدة من بين الطرفين  لدعم التنسيق والتعاونلجنة التدقيق و  بإدارتها

  . ولتحقيق الكفاءة والفعالية الداخلي والمدقق الخارجي التكامل بين المدقق 
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        لثلثلثلثالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثاالفصل الثا
        الدور التكاملي للعالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيالدور التكاملي للعالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيالدور التكاملي للعالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيالدور التكاملي للعالقة بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي    

  
  المقدمة �
لعالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق نظام الرقابة الداخلية وأثر ا: المبحث األول �

  .ي في تعزيزهالخارج
الدور التكاملي للعالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي : المبحث الثاني �

   .في تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي
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  :المقدمة
 أصبح قد الحديثة العمل بيئة وفى قديم تقليد الخارجي تدقيقوال لتدقيق الداخليا بين العالقة تعتبر    

  (Abbott, et. al., 2007: 803) بينهما العالقة تعميق ضرورة استدعى مما تكامالً  أكثر دورهما
مدققين ال تشجع والتي )65( رقم تدقيقال معايير قائمة األمريكى القانونيين دققينالم معهد حيث أصدر 

 قائمة أصدر كما، تدقيقال عملية وتنفيذ تخطيط عند الداخليتدقيق ال بأنشطة االستعانة علىالخارجيين 
التدقيق  نظرًا ألنو  الداخلية، الرقابة فهم بضرورة دقق الخارجيالم تلزم والتي ،)55 (مرق تدقيقال معايير

المدقق الداخلي  عمل فهم الخارجي مدققال على ينبغي فإنه الداخلية، الرقابة من جزءاً  الداخلي يعتبر
)147:2002 Colbert,( ، ول ما أو  ،وليس بديال له المدقق الخارجي لعمل مكمالً  عملهبحيث يكون

تقديم يقوم بباعتباره واجبًا عليه و  ،دقق الخارجي هو دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخليةيهتم به الم
 نظام وفاعلية دقة إلى الخارجي المدقق يطمئنكما و ، تحسينهاالقتراحات والتوصيات المناسبة بشأن 

 مهمة أداء وقت تخفيض إلىمما يدفعه ، نظام التدقيق الداخلي وفاعلية دقة خالل من الداخلية، الرقابة
 الرضا من أكبر قدر التدقيق وتحقيق عملية أتعاب تخفيض إلى يؤدي الذي التدقيق الخارجي األمر

  .)97: 2010، أبو سرعة(للمنشأة 
باإلضافة إلى اهتمام المدقق الخارجي بالقوائم المالية للمنشأة وبنظامها المحاسبي ونظام الرقابة     

أصبحت المعايير الحالية توجه المدقق الخارجي إلى تقييم مهنية واستقاللية المدقق ، الداخلية فيها
يجب على المدقق ف،  ات الالزمةوتحديد نطاق االختبار ، الداخلي لتحديد درجة الموثوقية واالعتماد عليه

وفهم مسؤوليات واهتمامات بعضهما البعض ملية لتكااالسعي لبناء العالقة  الداخلي والمدقق الخارجي
  .)Abubakar, 2007: 7(لتحقيق المنفعة المتبادلة 

لنظام في فهم أفضل الخارجي التدقيق لداخلي و ابين التدقيق  لدور التكاملي الذي تلعبه العالقةل نظراً و 
، يم االقتراحات المناسبة لتعزيزهخلية بالمنشأة واكتشاف أسرع ألوجه القصور والعجز فيه وتقدالرقابة الدا
مما يقلل من ساعات العمل التي يقضيها المدقق الخارجي  ،ل األعمال المزدوجة وتكرار العملوفي تقلي

لذلك كان لزامًا أن نولي موضوع ، شأةوبالتالي التقليل من تكلفة التدقيق الخارجي التي تتكبدها المن
  .الفصل ن االهتمام في هذا الخارجي مزيدًا مالتدقيق العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي و 

حيث يتم في المبحث األول تناول موضوع نظام الرقابة الداخلية ، مبحثينويشمل هذا الفصل       
ا المبحث أم، الخارجي في تعزيزهالتدقيق الداخلي و  بالمنشآت وأثر وجود عالقة تكاملية بين التدقيق

  .الثاني فسوف نتناول فيه دور العالقة التكاملية في تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي
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  المبحث األول
  الخارجي في تعزيزهالتدقيق نظام الرقابة الداخلية وأثر العالقة بين التدقيق الداخلي و 

  

  تمهيد: 3-1-0
، ة لتنظيم وتوجيه عملياتهاأالمنشمه كل نظام تستخد من جزء مهم ابة الداخليةالرقنظام عتبر ي     

، هداف المرسومةتحقيق األ يضمنضبط األداء و ي كونه نظاماً لن تهتم به كافة المنشآت أينبغي و 
بشكل مستمر خالل  التي تحدث والوسائل مجموعة اإلجراءاتويتكون نظام الرقابة الداخلية من 

في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات، واالطمئنان  االدارة تتبناها و عمليات المنشأة
الموظفين  الكفاية اإلنتاجية القصوى، وضمان تمسك تحقيقو ، المحاسبية البيانات دقة إلـى

  .بالسياسات والخطط اإلدارية
يحمي مصالح يعتبر نظام الرقابة الداخلية في أي منشأة بمثابة خط الدفاع األول الذي     

يوفر الحماية ه حيث إن، بصفة عامة المساهمين بصفة خاصة وكافة األطراف ذات الصلة بالمنشأة
لعملية إنتاج المعلومات المالية التي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان 

وتدقيق القوائم المالية  ألول الذي يوليه المدقق اهتمامه لدى فحصاالركن  ويعد بمثابة ، ،السليمة
  .) Cormicheal, 2004: 127( والحسابات الختامية

 لكبر نتيجة مفهومه ىعل طرأ الذي والتقدم التطور مع الداخلية الرقابة نظام لقد ازدادت أهميةو     
نشأة الم إدارة وأصبحت همنشآتإدارة م عن نشأةالم مالك تخلي حيث عملياتها وتعقد نشآتالم حجم
 ىإل الشامل تدقيقال نظام من وبعد التحول القانون، صالحياته يحدد منتخب إدارة جلسم يد في

 أن عمله، كما نطاق يحدد أن الخارجي يستطيع المدقق عليه بناءً  ذيوال االختباري تدقيقال نظام
 التقارير ىعل واالعتماد الشخصي االتصال عن طريق اإلدارية المستويات بين االتصال صعوبة
 في الستخدمها دقيقة بيانات إلى الحكومات لألحداث الجارية، واحتياجات المالية اتوالكشوف

 قوي داخلية رقابة نظام لوجود الحاجة إلى دفع هذا كل العامة للدولة السياسات ووضع التخطيط
 األساسية األركان أحد كونها من الداخلية الرقابة أهمية تنبعو كما  ،)49: 2011 ،أبو كميل( وفعال

 شىالتتم بالمنشآت للنهوض المتطورة لإلدارة الرئيسي أنها الذراع كما الحديثة، العلمية اإلدارة في
  .)43: 2004 ،كالب( والفاعلية الكفاءة من عالية والتحديث وتحقيق مستويات التطوير مع
 للرقابة فعال نظام وجود من التأكد إلى والمدقق الخارجي المدقق الداخلي من كل ويسعى   
 النظام أن من والتأكد ،وقوته ضعفه نقاط وتحديد وتقييمه دراسته خالل من في المنشأة، داخليةال

 التي الصحيحة المالية القوائم إلعداد الالزمة بالمعلومات المؤسسة ويمد المتبع فعال، المحاسبي
 ققالمد حيث يهتم، )94: 2010، أبو سرعة(الصائبة  واتخاذ القرارات عليها االعتماد يمكن
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 الخارجي المدقق ،كما ويهتمتهاأدوا وتقييم ودعمها تحسينها حيث من الداخلية الرقابة بعملية الداخلي
  ، )212: 2004، الصحن والسوافيري( ومراجعته فحصه نطاق لتحديد بنظام الرقابة الداخلية

من  وحدة على مدى توافر مجموعة أي فييتوقف نجاح وفاعلية الرقابة الداخلية كنظام      
لذلك كان لزامًا أن نولي موضوع الرقابة الداخلية ، نشأةداخل الم ةالمقومات الضروري والدعائم 

الخارجي في تعزيز هذا التدقيق اهتمامًا بالغًا وأن نبرز الدور التكاملي للعالقة بين التدقيق الداخلي و 
قصور به وتقديم التوصيات وسعي المدققين لتحسينه وبذل العناية في تقييمه وكشف أوجه ال، النظام

   .واالقتراحات لتقويمه والنهوض به لتحقيق األهداف المرجوة منه
  

    مفهوم الرقابة الداخلية: 3-1-1
 ،هناك العديد من التطورات التي حدثت في مفهوم الرقابة الداخلية نتيجة للعديد من األسباب    

 تزايدو  ،وانفصال الملكية عن اإلدارة، لعل أهمها التطور الكبير في حجم المشروعات االقتصادية
: 2006 ،علي وشحاته( االستغالل األمثل للموارد االقتصادية المتاحة لضمان تحقيق بهاالهتمام 

إجراء أو عمل تقوم به " على أنهاالرقابة الداخلية ) 131: 2012 ،والعزب نظمي( عرفلقد و ، )53
ظهور المشروعات الكبيرة إلى زيادة االهتمام  وقد أدى، اإلدارة لضمان انجاز األهداف المرسومة

  ". بالرقابة الداخلية باعتبارها نظامًا يساعد اإلدارة في الوفاء بأهدافها
فقد استخدم كالهما التعريف  ISA  400 والمعيار الدولي SAS 300 أما المعيار البريطاني     

 كل وتتضمن الرقابة، وٕاجراءات الرقابة بيئة من الداخلية الرقابة تتكون "التالي للرقابة الداخلية
 في هدفهم تحقيق في للمساعدة ةمنشأال وٕادارة اإلدارة مجلس من واإلجراءات المعتمدة السياسات

من  التحقق في باللوائح االلتزام متضمناً  األعمال، إنجاز وكفاءة انتظام المستطاع من بقدر التحقق
  المحاسبية السجالت واكتمال دقةو  ،واألخطاء ليةالما التالعبات منع واكتشافو  األصول، حماية
  .)49: 2004 ،كالب" (وقتية بصورة ثقة مالية ذات قوائم وٕاعداد
يعرف تقرير لجنة إجراءات المراجعة المنبثقة عن معهد المحاسبين القانونين األمريكيين و      

AICPA على الخطة التنظيمية وكل تشتمل الرقابة الداخلية " :الرقابة الداخلية على النحو التالي
وضمان دقة  ،ما يرتبط بها من وسائل ومقاييس تستخدم داخل المنشأة بقصد حماية األصول

 "ورفع وتحفيز الكفاءة اإلنتاجية وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة ،البيانات المحاسبية
  ).82: 2010، زيحجا(

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway"لجنة  هعرفتكما و 

Commission " (COSO)   تصميمها مجموعة من السياسات واإلجراءات التي يتم :"نهأعلى 
    ."ه قد تم تحقيق أهدافهاالمنشأة بأن  بإدارة للمعنيين و لإلدارةمناسب  تأكيد تقديم  أجل من

  



66 
 

  أهداف الرقابة الداخلية :3-1-2    
لنظام الرقابة الداخلية يتضح أن الرقابة الداخلية تهدف إلى تحقيق  متعددةلا اتباستقراء التعريفو 

  .al., 2012: 290)  .(Arens, et األهداف التالية
حيث إن المنشآت مطالبة بإتباع العديد من القوانين منها  :المالئمة واللوائح بالقوانين االلتزام - 

 .العامة المدنية وحماية البيئة قانون الضرائب والتأمين والمعاشات وقوانين الحريات
 االستخدام لتعزيز شأةبالمن الداخلية الرقابة عناصر وضع يتم :العمليات وكفاءة فعالية - 

 توفير الرقابة عناصر جوانب أهم ومن ،فهاأهدا تحقيق يتم حتى للموارد والكفء الفعال
 سرقةلل نها معرضةإ حيث والسجالت، األصول حمايةو  داخلياً  القرار التخاذ معلومات دقيقة

 .احميهي مئمال رقابةنظام  وجديما لم  التدمير أو االستخدام ٕاساءةو 

         (Arens and Loebbeck, 2003: 379)  

 عليها وتقع كما اإلدارة، عاتق على المالية القوائم إعداد مسؤولية تقع :المالية بالقوائم الثقة - 
 بعدالة عرضها تم المالية بالقوائم المدرجة تالمعلوما أن من مهنية للتأكد قانونية مسؤولية

 خارجية ألطراف المعدة وخاصة عليها المتعارف المحاسبية متطلبات المبادئ مع يتفق بما
 :Security Exchange commission,  2003). وغيرهم ودائنين ومالك مستثمرين من

3)   

  : يلي لداخلية تتمثل فيماأن أهداف الرقابة ا )82: 2010 ،حجازي( ولقد ذكر            
حماية األصول وسجالت المنشأة من الضياع والسرقة واالختالس والتزوير وسوء  -1

 .االستخدام
 . توفير الدقة والثقة في البيانات المحاسبية التي تتضمنها دفاتر وسجالت وحسابات المنشأة -2
ألقسامها وٕاداراتها كل  أو، اإلنتاجية للمنشأة ككل التحفيز أو النهوض بالكفاءة التشغيلية أو -3

 .على حدة
تشجيع السير بالسياسات اإلدارية في الطريق المرسوم لها والتأكد من التزام العاملين  -4

 . المنشأة بكافة السياسات واألهداف التي وضعتها االدارةب

  ):237: 1997 ،صباح(كما يلي  كما وردت أهداف الرقابة الداخلية بشكل أكثر تفصيالً 
 واكتشاف والتزوير، واالختالس الغش وأعمال االنحرافاتو  األخطاء حدوث ومنع استباق -1

  .تكرارها ومنع لمعالجتها الالزمة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ بأول، أوال منها ما يقع
 بتحديد الرقابة تقوم أن أي المنشأة، في والبشرية المادية الموارد استخدام حسن من التأكد -2

 مع األداء يتمشى حتى العالجية، اإلجراءات واتخاذ األداء يمتقي طريق عن تنفيذه ما تم
 .الخطط الموضوعة
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والصرف  اإلسراف من والحد التنفيذ عمليات تكاليف في المادي الوفر تحقيق على العمل -3
 .المقررة القواعد حدود مع المالية المسائل مطابقة على والعمل المبرر، غير

 القرارات هذه وتنفيذ اإلدارية، المستويات تلفمخ على السليمة القرارات اتخاذ ضمان -4
  .صورة بأفضل

على  والعمل التنفيذي، العمل انسياب تعترض التي والعقبات المشكالت على الوقوف  -5
 .لحلها حديثه أساليب بدائل توفير

 الحقوق من والتأكد وتحفيزهم لمكافأتهمشأة المن أفراد وٕابداعات ميزات عن الكشف  -6
 .القانون أمام للجميع المساواة ضمان مع لهم المقررة والمزايا

 .للمنشأة العامة المصلحة مع ئهمووال المنشأة أفراد ارتباط من التأكد  -7
 

  أهمية الرقابة الداخلية :3-1-3
لعدم وجود فصل بين  نظمة الرقابة الداخلية نظراً ألفي بادئ األمر كانت ال توجد أهمية كبيرة     

كان المالك يقوم  و، ت هناك رقابة المالك أو ما يعرف بالرقابة الشخصيةحيث كان ،الملكية واإلدارة
كمرادف للضبط  Control مفهوم الرقابة ظهروبعد ذلك  نشأة،بنفسه بالرقابة على أنشطة الم

والذي يعني توزيع المسئوليات والسلطات بطريقة تحقق الضبط التلقائي internal check الداخلي 
 ،علي وشحاته(بمراجعة ما قام به غيره  خرآك عن طريق قيام شخص للعمليات اليومية وذل

ولكن الفضائح المالية ودعاوي االحتيال المالي التي حدثت في السنوات األخيرة ، )54 :2006
الهتمام المتزايد اإلى  أدىمما  منشآتضعف أنظمة الرقابة الداخلية في العديد من الأظهرت 

   ,.Arena, et al).2005:(275  األعمال الحديثة شآتا في منبأنظمة الرقابة الداخلية ودوره
 منشآتكما وتقوم ال، المنشآتخط الدفاع األول ضد الفشل في  حالياً  تعتبر الرقابة الداخليةو      

ويعتبر نظام ، الناجحة بتطبيق نظام رقابة داخلية فعال يعمل على ادارة المخاطر لتحسين أدائها
المنشأة وتعظيم  وأهداففي نظام الحوكمة ودعم انجازات  وأساسياً  حاسماً  اً الرقابة الداخلية عنصر 

  .)IFAC, 2012: 4( للمنشأة الربحية وتقليل المخاطر وتوفير الوقت والتكلفة وخلق الميزة التنافسية

وضخامة  مهامها، وتعدد المنشأة، أنشطة في التوسع نتيجة الداخلية الرقابة أهمية نمت ولقد     
 وحماية واالختالس، الغش فرص تقليل وللحاجة إلى المنشأة، مشروعات في المستثمرة لاألموا
 بصفة اإلدارة تحتاجها التي والبيانات المعلومات وتوفير استخدامها، سالمة وضمان المنشأة أصول
  ).44: 2004 ،كالب(األداء  وتقويم والتخطيط القرارات اتخاذ في يساعدها بما دورية،

 من التأكد إلىفالرقابة تهدف ، مهمةال اإلداريةالرقابة الداخلية أحد مكونات العملية  كما وتعد    
وفاعلية  ،وكفاية العمليات، والتأكد من حسن األداء، تحقيق األهداف المرجوة وفقًا للسياسات المقرة

رارات الق مما ينعكس ايجابيًا على متخذي، اوالعمل على تقويمه، وتحديد االنحرافات، القرارات
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 الداخلية الرقابة ألساليب الجيدة التطبيقات وتمكن، )37: 2004 ،الكحلوت( االدارية والمالية
 تقييم على يساعدها بما دورية بصفة اإلدارة تحتاجها والمعلومات التي البيانات توفير من وتوقيتاتها
 أية لمعالجة الالزمة راءاتاإلج واتخاذ مختلفة، زمنية فترات أعمالها في نتائج مع ومقارنتها أنشطتها
    . )9: 1991 ،حويو(كالت المشم تفاق بأول، ومنع أوالً  قصور أو تجاوزات

  

  مية الرقابة الداخلية في المصارفأه :3-1-4

 بصفة عالم المصارف بها يتصف التي األهمية من المصارف، في الداخلية الرقابة أهمية تنبع    
 حساسية القطاعات االقتصادية أكثر القطاعات هذه تعتبر حيث عامة بصفة المالي والقطاع خاصة

 الوساطة في هام التجارية بدور المصارف تقوم حيث تطورًا، وأكثرها والمالية االقتصادية للتغيرات
 العمليات من ذلك إلى غير واالستثمار اإلقراض عمليات في واستخدامها الودائع تلقي من المالية
باإلضافة إلى أنها تلعب دوًرا مهمًا ) 2004:52، الكحلوت( الوطني داالقتصا نمو في تساهم التي

ونظرًا لما ينطوي على ذلك من مخاطر فان المبرر األساس ، في التوزيع األمثل للموارد المالية
للرقابة على المصرف هو الحد من مخاطر المصارف والحفاظ على ثقة الجمهور بالجهاز 

تعتمد سالمة االقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية حيث  ،)4- 3: 2006، الكراسنة(المصرفي 
لذلك فإن الرقابة ، ألي بلد على مدى سالمة النظام المالي وعلى وجه التحديد سالمة المصارف

، على المصارف أمر مهم من أجل المحافظة على متانة وسالمة هذا الجهاز خدمة لالقتصاد
ت التي تقوم بها حيث أصبحت على درجة كبيرة من ونتيجة لتطور أعمال المصارف والنشاطا

التعقيد أصبح يستلزم األمر معها التغير في أسلوب الرقابة والتركيز على المخاطر المهمة والكبيرة 
  ).3: 2006، الكراسنة(التي لها تأثير على أوضاع المصرف 

صرفية الشاملة وألهميتها فقد وتعتبر الرقابة الداخلية في المصارف جزءًا أساسيًا من الرقابة الم    
أعطيت االهتمام الكبير من اإلدارات المسئولة عن المصارف كونها تمثل خط الدفاع األول في منع 
، وصد وتحجيم المخاطر واألخطاء التي يمكن أن تتعرض لها المصارف في أعمالها اليومية

مال المصارف للتأكد من وترتكز الرقابة الداخلية على مجموعة من الضوابط الحاكمة لسير أع
، وحماية موجودات المصرف ورفع كفاءة الموظفين، الصحة الحسابية لما هو مدون في السجالت

 ).2: 2010، هلدني والغلبان(وتشجيعهم على التمسك بالسياسات اإلدارية والمالية المرسومة 
لمخالفات والنواقص وتقليل ويحقق إقامة نظام رقابة داخلية سليم العديد من الفوائد منها كشف ا     

، اللجنة العربية للرقابة على المصرف(والتكلفة وتحسين نوعية التقارير المالية ، الوقت الضائع
1994 :8(.  
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  الداخلية الرقابة أنواع: 3-1-5

  طبيعتها حيث من الداخليةأنواع الرقابة  .1
 كما يلي إلى ثالثة أنواع مارسهت الذي الرقابي النشاط طبيعة حيث من الداخلية الرقابة تقسم      

  ):50: 2004، كالب(
تضعها  التي واألنظمة واإلجراءات والوسائل الطرقافة ك بها ويقصد: حاسبيةالم الرقابة  - أ

الوقاد ( المالية والقوائم التقارير صحة وضمان المختلفة، مواردها حماية بقصد اإلدارة
لى التحقق من أن كل عمليات إمن الرقابة  هذا النوع هدفيو  ،17) :2010 ووديان،

ن كل أو ، تنفيذها وفقًا لنظام تفويض السلطة المالئم والمعتمد من اإلدارة المنشأة قد تم
عمليات المنشأة قد تم تسجيلها في دفاتر المنشأة طبقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوًال 

، هعلي وشحات( عاماً  والً وبالتالي التحقق من دقة المعلومات المحاسبية المقبولة قب، عاماً 
2006 :59(. 

وتعتبر اإلدارة المالية أو إدارة الحسابات بالمنشأة هي المسئولة عن وضع نظام سليم 
للمحاسبة بهدف حماية األصول وزيادة الثقة في المعلومات المحاسبية وبالتالي زيادة 

 .)16 :2006، الصحن وآخرون(االعتماد عليها 
 من بها يرتبط وما التنظيم خطة "بأنها التدقيق معايير لجنة تهارفعقد و  :اإلدارية الرقابة  - ب

 وتحكمها سلطتها فرض إلى اإلدارة تقود والتي القرارية، بالعمليات تختص وأساليب إجراءات
في كافة اإلجراءات  الرقابة اإلدارية وتتمثل ،)208: 2006 المطارنة،" (هذه العمليات في

وتهدف الرقابة ، كفاءة التشغيلية وااللتزام بالسياسات اإلداريةواألساليب والطرق المتعلقة بال
والتحقق من االلتزام  ،منشأةاإلدارية إلى التحقق من كفاءة أداء العمليات التشغيلية في ال

، )59: 2006 ،علي وشحاته(منشأة بالقوانين واللوائح والسياسات التي وضعتها إدارة ال
 المالي القسم أو الحسابات بقسم وليس التشغيل أقسامب ترتبط اإلدارية الرقابة إن ونجد

بالمنشأة والسبب في ذلك أن هذه األقسام غير مرتبطة مباشرة بالقسم المالي بمعنى أنها 
قيام المدقق الخارجي بتقييمها  مغير خاضعة لمسؤولية المدير المالي مما يعني عد

 .)208: 2006،  المطارنة(
 واإلجراءات التنسيق وسائل وجميع التنظيمية الخطة داخليال الضبط يشملالضبط الداخلي   -  ت

 ومن االستخدام، سوء أو الضياع أو االختالس مننشأة الم أصول حماية إلى الهادفة
  ):179 :2010 ،ذنيباتال( اإلدارة ما يلي تضعها التي الداخلي الضبط وسائل

  .المهام وتحديد العمل تقسيم - 
 .آخر موظف قبل من لمراجعة موظف لك عمل يخضع بحيث الذاتية المراقبة - 
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 .والمسئوليات والسلطات االختصاصات تحديد - 
 .والمزدوجة الحدية الرقابة وسائل استخدام - 
 .عهد حوزتهم في الذين والموظفين الممتلكات على التأمين - 

  التوقيت  حيث من الداخليةالرقابة  .2
ذ مهامها من خالل ثالثة أنواع من أجل تحقيق أهداف المنشأة تقوم الرقابة الداخلية بتنفي     

  :) (Romney and Steinbart, 2003: 99للرقابة وهي كالتالي
 العمل تنظم التي اإلجراءاتو  والقواعد الضوابط في وتتمثل ):المانعة(الرقابة الوقائية   - أ

 تستبق بذلك وهي الصحيح االتجاه في األعمال سير تضمن وبالتالي التدخالت وتمنع
 ).,Samuel 572:1989( نحرافاتواال األخطاء حدوث

ومنع األخطاء ، ومن خالل الرقابة الوقائية يتم اكتشاف وتحديد المشكالت في األداء 
، وتقليل المخالفات واألخطار التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة، والتجاوزات قبل وقوعها

ل الواجبات وفص، وتستمد قوتها ومقوماتها من كفاءة وحسن تدريب الموظفين ونزاهتهم
  ).29: 2006، حماد(والرقابة الفعلية على الموجودات والقيود المحاسبية ، المتعارضة

 تسمى لذلك التنفيذ، أثناء يجري ما على النوع هذا يركز ):الكاشفة(الرقابة التحذيرية    - ب
 ما وفق تنجز األعمال أن من التأكد يتم النوع هذا بموجبو  اإلنجاز، أو التنفيذ مع متزامنة

 أكثر األنواع هو النوع وهذا، التنفيذ عند وقوعها حال المشكالت حل بهدف الخطط في يرد
 .)231: 2007، العامري والغالبي( استخداماً 

وتعمل الرقابة الكاشفة على اكتشاف المشكالت في األداء حال حدوثها وفي وقت مبكر 
ومصدر هذه الرقابة ، يسمح بمعالجتها وتعديل الضوابط لمنع وقوع مثل هذه األمورمما 

بشكل أساسي يتمثل في التدقيق الداخلي والمطابقات الحسابية والمراجعة اإلدارية والمالية 
  )29: 2006، حماد(

 مراحل من إنجاز االنتهاء بعد دورها ويتركز العالجية، بالرقابة وتسمى :الالحقة الرقابة  - ت
 منها، تم االنتهاء التي ماليةال العمليات ومراجعة فحص طريق عن ويتم المطلوب، العمل

 إنجازه بالمعايير تم ما مقارنة طريق عن وانحرافات، مخالفات من وقع امع للكشف
  .)10: 2005 كنعان،( سلفاً  الموضوعة

  

  نظام الرقابة الداخلية مقومات: 3-1-6
يسعى  حيث ،البد من توافر مجموعة من المقومات والعناصر في نظام الرقابة الداخلية السليم    

تولدت الرغبة في بناء  إذاالمشتركة التي يتوجب االلتزام بها  واألسستحديد العناصر  إلى ونالباحث
وتعتبر مقومات نظام الرقابة الداخلية  ،)52: 2005 ،عياش( نظام رقابة داخلية سليم ألي منشأة
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 ،عواد(س صحيح كاألعمدة داخل المبنى فقوة هذه األعمدة تعكس قوة وفعالية هذا النظام والعك
 الركائز، أو المقومات من مجموعة على الداخلية الرقابة نظام؛ لذلك يجب أن يبنى )44: 2012
  :)105: 2004 ،محمد( ما يليهذه المقومات ومن أهم أهدافه  تحقيق يستطيع خاللها من والتي
ابة داخلية هناك العديد من المقومات اإلدارية الالزمة لبناء نظام رق: اإلداريةالمقومات    - أ

 :فعال أهمها ما يلي
أن تتضمن الخطة تحديد للمسؤوليات والصالحيات وأن يجب  :سليمة تنظيمية خطةوجود  - 

يتوقف الهيكل التنظيمي من حيث التصميم و  ،تعديالت مستقبليةتكون قابلة لتضمين أي 
ورات راعي فيه البساطة والمرونة لمقابلة أي تطي أنوال بد  ،اوحجمه نشأةعلى نوع الم

 ،عبداهللا( الوضوح من حيث تحديد السلطة والمسؤوليةيجب أن يراعى فيه كذلك  ،مستقبلية
1998 :22(.  

حيث تتم مراقبة األداء بطريقة : الموضوعة اإلجراءاتوجود نظام دقيق للتأكد من تنفيذ  - 
أو بطريقة غير مباشرة باالستعانة ، مرؤوسيه أداءمباشرة بأن يقوم كل مسئول بمتابعة 

 اإلنتاجيةتقارير الكفاية  وأ ،تكاليف معيارية أوتقديرية  تموازناأدوات الرقابة المختلفة من ب
  ).124: 2000 ،الصحن(

بهدف التحقق من االلتزام بمستويات  :حوافز والروادعالو  األداءوجود نظام جيد لتقييم  - 
ضمان السير األداء المطلوبة وتحديد االنحرافات والبحث عن أسبابها ووسائل عالجها ل

كما ويضمن ، )126 ،2004 :قراقش( في الطريق الذي خطط له اإلداريةبالسياسات 
بأقل التكلفة  إنتاجيتهموزيادة حماستهم وزيادة ، وجود نظام جيد للحوافز تشجيع العاملين

 .حيث يكافئ المجد ويعاقب المقصر اإلمكانياتوفي حدود 
  ويكون تدريب العاملين داخلياً : دريبهمومتابعة ت األفرادكفاءات مناسبة من توافر  - 

 واإلحاللبهم وتوفير الحماية للعمل والعاملين   المناطةأداء األعمال  منلتمكينهم  وخارجياً 
  ).125: 2000 ،الصحن( السريع عند الحاجة

 

يجب أن تتوافر أيضًا العديد من المقومات المحاسبية لتتمكن : المقومات المحاسبية  - ب
  :نظام رقابة داخلية فعال أهمها ما يلي المنشأة من بناء

الحماية الكاملة ٕاجراءات و سياسات  توفريعتبر : األصول لحماية وٕاجراءات سياسات -
صحة التقارير المالية والمحاسبية من  تضمنو اختالسها و أمنع تسربها ت ألصولل

 .)108: 2004 ،محمد(الدعامات الرئيسة لنظام الرقابة 
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حيث تعتبر المهمة الرئيسة لهذا القسم هي التأكد من تطبيق : ليلتدقيق الداخوجود قسم ل -
والسياسات  اإلجراءاتالتأكد من تطبيق كافة  من خاللوانجاز مهمات الرقابة الداخلية 

   .)35: 2002 ،وآخرون السوافيري( المنشأة إدارةواللوائح الموضوعة من طرف 
 وتحديد المستخدمة، والدفاتر سجالتال تعميم المحاسبي النظام يشمل: سليم محاسبي نظام -

 بحيث للحسابات مبوب دليل ووضع ،المختلفة المراحل في سيرها وخطة الالزمة المستندات
اآللية  الوسائل واستخدام ،رالدفات في العمليات وتسجيل الحسابات على التعرف سرعة يكفل

 يدعم الذي األمر المحاسبية، البيانات ودقة صحة للوصول إلى اإللكترونية والحسابات
 ).277: 2002 ،ومحمد الدهراوي( الداخلية الرقابة نظام

  
 الرقابة الداخلية في المصارفمقومات نظام  :7- 1- 3

 وتساعد، سيةاألسا المقومات أو الدعائم من مجموعة على في المصارف ليةالداخ الرقابة نظام ٌقومي
   : )159: 2009، عمارة( يلي منها ما النظام ليةفعا  يقتحق على المقومات هذه

وتتمثل المعايير العامة الختيار العاملين في توافر : حسن اختيار العاملين في المصرف .1
ث يكونون ممن تتوفر فيهم األمانة يي المناسب وتوفر الشروط الشخصية حمهنالتأهيل ال

اإلجراءات وتوفير المناخ المالئم لحسن عمل وأن يتم متابعتهم وتدريبهم والنزاهة واالستقامة 
 .الداخلية

ألنه يحدد المسؤوليات ، الكفء أساس عملية الرقابةإن التنظيم : خطة تنظيمية للمصرف .2
ويعمل المصرف على ، للرقابة الداخلية ة مما يسهل الحصول على نظام جيدقبدالمختلفة 

، وضع خطة يراعى عند وضعها تسلسل االختصاصات وتحديد المسؤوليات والواجبات
على أن  ىليات الوظائف األخر و صل واضح بين مسؤوليات كل وظيفة ومسؤ ف ويكون هناك

لطات للعاملين في كل وظيفة بقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومنع أي ستفوض ال
تعارض قد يحدث بين االختصاصات أو تداخل بين المسؤوليات على أن يتوافر للخطة 

 .أي تغيير البساطة والمرونة الكافية لمالئمةالتنظيمية 
يجب أن يراعي في تصميم النظام المحاسبي لتحقيق رقابة داخلية : نظام محاسبي مالئم .3

أما الدليل المحاسبي فيجب أن يركز في تصميمه ، التي يمر فيها المستندفعالة في المراحل 
ة زمة والكافيالوأن يتضمن الحسابات ال، القوائم المالية بأقل جهد وتكلفة ممكنة إعدادسهولة 
ولكي يحقق النظام ، اء مهامها الرقابية على العمليات واستخراج النتائجاإلدارة من أدلتمكين 

المحاسبي أهداف الرقابة الداخلية يجب أن يتميز بالسهولة والوضوح حتى يفهم من قبل 
على أن يتمتع  بمرونة كافية لمواجهة أي نمو ءم مع احتياجات المصرف وأن يتال، نالعاملي

 .العمل وتطورهفي حجم 
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إن استعمال الوسائل الحديثة يساعد على التأكد : استخدام الوسائل اآللية وااللكترونية .4
ويحافظ على ممتلكات ، على صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر والسجالت

ألن استخدام الوسائل اآللية يقلل من تدخل العنصر ، إسرافعب أو من أي تال المصرف
 .ويزيد من الموضوعية  يشخصال

تقييم مستمر للرقابة الداخلية من خالل التدقيق الداخلي والموازنات التقديرية والتقارير المالية  .5
ٕايجاد دائر للتدقيق فاعلة في المصرف ترفع تقاريرها إلى رئيس وأعضاء مجلس و ، واإلدارية
  .)9: 1994، اللجنة العربية للرقابة على المصرف(اإلدارة 

  

  مكونات نظام الرقابة الداخلية: 3-1-8
ويتكون من خمسة عناصر  ،األكثر قبوالً  COSOإلطار  وفقاً  الداخلية الرقابة نظام يعتبر هيكل    
 .Arens, et)فعال لوصف وتحليل نظام الرقابة الداخلية  كإطارة تتداخل مع بعضها البعض رئيس

al., 2012: 294) ،عليها أي نظام سليم  ىاألساسية التي يبناصر هي المكونات وتعتبر هذه العن
  ).177: 2010 ،وديانو  الوقاد( للرقابة الداخلية

  .بالمتابعة وانتهاءً  الرقابة بيئة من ابتداءً  الخمسة الداخلية الرقابة والجدول التالي يوضح مكونات
  

  )1(جدول رقم 
  مكونات نظام الرقابة الداخلية

  عناصر مكون الرقابة  رقابةوصف مكون ال  الرقابة الداخلية مكونات

السياسات والتصرفات وتتمثل في   بيئة الرقابة 
واالتجاه العام واإلدارة العليا 
واإلجراءات وأصحاب الوحدة 
االقتصادية المرتبطة بضوابط الرقابة 

  . الداخلية وأهميتها

 القيم األخالقية والنزاهة  -
 االلتزام بالكفاءة  -
 فلسفة اإلدارة ونمط التشغيل  -
 يكل التنظيمي اله -
 تحديد السلطات والمسؤوليات  -
  سياسات وممارسات الموارد البشرية -

تحديد وتحليل اإلدارة للمخاطر   تقدير المخاطر 
 المالئمة إلعداد القوائم المالية طبقاً 

  .لإلطار الدولي للتدقيق

  :عمليات تقدير الخطر
تحديد العوامل التي تؤثر على  -

 الخطر 
 مكانية حدوث الخطر ا -
  ار إدارة الخطر قر  -

اإلجراءات والسياسات التي تضعها   األنشطة الرقابية
اإلدارة للوفاء بأهدافها ألغراض اإلقرار 

  . المالي

  : وتتمثل األنشطة الرقابية في ما يلي
 . الفصل الكافي للواجبات -
الترخيص المالئم للعمليات   -

  . واألنشطة
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  عناصر مكون الرقابة  رقابةوصف مكون ال  الرقابة الداخلية مكونات

  .السجالت والمستندات الكافية -
  . ى األصولالرقابة المادية عل -
 . االختبارات المستقلة على األداء -

  
الطرق المستخدمة لتحدد وتجميع    المعلومات واالتصال 

  .وتسجيل والتقرير عن عمليات المنشأة
أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات مثل  

، الترحيل، التوقيت، التبويب، الدقة، االكتمال
  . التلخيص

على  لإلدارةري التقييم المستمر والدو    المتابعة 
فاعلية تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية 

   .لتحديد  مواطن الضعف

   .متابعة االلتزام بنظام الرقابة الداخلية

  )(Arens, et. al., 2012: 303: المصدر
  

 الداخلية الرقابة محددات نظام: 3-1-9
 نظام أي ولكن إليها، الوصول تم قد اإلدارة أهداف أن من معقوالً  ضماناً  توفر الداخلية الرقابة     
 ،التميمي( ما يلي األسباب هذه ومن عدة، ألسباب مرضية بصورة يعمل ال ربما الداخلية للرقابة
2004 :88(:   
 فهموسوء  التقدير في الخطأ الذهن، غياب االنتباه، عدم من الناتج اإلنساني الخطأ إمكانية .1

  .التعليمات
 مع أو نشأةالم خارج من جهات مع االتفاق طريق عن الرقابية التعليمات تخطي احتماالت .2

   .نشأةالم داخل من الموظفين
 وتخطي سلطتها استعمال بإساءة تقوم العليا اإلدارة أن أو مسؤوالً ا ً شخص أن إمكانية .3

  .الداخلية الرقابة إجراءات
 سيعوتو  الظروف، في للتغير نظراً  للغرض كافية غير الرقابية اإلجراءات تصبح أن إمكانية .4

  .منشأةال نشاط
 المالي النجاح اً تلقائي تعني ال الداخلية أن فاعلية الرقابة) 106: 2011، السبوع(وقد ذكر     

 اإلدارة تجاوزات أو بعض األفراد بها يقوم التي كاألخطاء الموروثة المحددات بسبب بعض منشأةلل
  .تشغيل النظام من المنفعةو  التكلفة قيد أو

التغيرات  مواكبة عدم وهو مهماً آخر  محدداً ) 44: 2012 ،وكفوس ذنيبات( وأضاف    
 توفير على قادر غير الداخلية الرقابة نظام تجعل األعمال والتي بيئة في المستمرة التكنولوجية

  .مالئم بشكل وتطويره تحديثه يتم لم ما الرقابة المناسبة
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  لداخليةمساهمة المدقق الداخلي في تعزيز نظام الرقابة ا :3-1-10

 من التحقق مسئوليةة الداخلية حيث يتولى الرقاب هيكل في التركيز بؤرة الداخلي التدقيق يعتبر   
 وتشجيع ،المالية البيانات سالمة من والتأكد، للألصو  المادية الحماية على الرقابة بقية أدوات قدرة

  .)203: 2004 مجاهد،( التشغيلية الكفاءة ورفع اإلدارية االلتزام بالسياسات
أن من أهداف التدقيق الداخلي قيام )  2001: 228للمحاسبين، العربي المجمع(وضح و     

 االحتفاظ وظيفة بين بالفصل يتعلق فيما خاصة الداخلية المدقق الداخلي باختبار نظام الرقابة
 بما عمالاأل تقسيم حيث من الداخلي الضبط وقيامه أيضًا بتقييم، ووظيفة التنفيذ ووظيفة المحاسبة

 يؤدي ال وبما قبله الذي الموظف عمليات موظف كل يدقق بحيث ،تالعمليا تنفيذ تسلسل يحقق
  .تكرار األعمال إلى

يقوم المدقق الداخلي بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بقصد العمل على تحسيينها و        
الصادرة عن معهد المدققين  ولقد نصت معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وٕاحكامها

الداخليين في الواليات المتحدة على أن يتضمن مجال عمل المدقق الداخلي فحص وتقويم كفاية 
    .)193: 2006، الوردات(وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المنشأة والحكم على درجة متانتها 

الداخلي  التدقيق نإ حيث الجوهرية يليالتشغ التدقيق أنشطة أحد الرقابية النظم تقييم يعتبرو      
وبالتالي  الداخلية، الرقابة نظم فعالية وتقييم لقياس المصممة التنظيمية الرقابة إجراءات من يعتبر

 الداخلية بتقييم عدة أمور أهمها ما يلي الرقابة تقييم عند يتجلى دوره الداخلي فإن التدقيق
  2005: 104-105):لطفي،(

هو       لما طبقاً  بتطبيقها االلتزام تم إذا إال مغزى ذات الداخلية الرقابة نظم رتعتب ال :االلتزام - 
سياسات  كانت إذا ما تحديد في يتمثل التشغيلي التدقيق من الهدف فان ولذلك مخطط

  .مقنع بشكل تعمل المقررة الرقابة وبرامج ٕوٕاجراءات
 وتم بشكل صحيح عنها ةالمحاسب تم قد األصول كانت إذا ما لتحديد :األصول حماية - 

 نظم فعالية باختبار رئيسية بصفة يهتم الداخلي والمدقق الخسائر، من مالئم بشكل حمايتها
 .وحمايتها األصول عن للمحاسبة تصميمها تم التي التشغيلية أو والمالية الرقابة المحاسبية

 لبياناتا ومصداقية دقة من للتحقق التشغيلي التدقيق تصميم يتم أن يمكن :التحقق - 
  .االعتماد وٕامكانية الدقة لتعزيز لإلدارة المعدة الداخلية التقارير في  المستخدمة

 المدققين فان التشغيلية الفعالية على التنظيمية الرقابة عن النظر بغض :األداء تقييم - 
 .العاملين أداء تقييم منهم يطلب ما الداخليين كثيراً 

 الداخلي للمدقق الداخلي التشغيلي التدقيق أنشطة تصميم يتم :بالتحسينات التوصيات - 
 .وتقديم التوصيات مقترحات إلبداء
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  الخارجي في تعزيز نظام الرقابة الداخلية التدقيقمساهمة  :3-1-11

 الرقابة لنظام كاف فهم على المدقق حصول وجوب على الميداني للعمل الثاني المعيار ينص    
 يدرس وتحديداً  ،إجراؤها الواجب التدقيق اختبارات نطاقو  وتوقيت طبيعة تقرير أجل من الداخلية

القوائم  في المحتملة الكاذبة البيانات أنواع على للتعرف الداخلية الرقابة نظام المدقق الخارجي
ويؤدي  مادية، كاذبة بيانات حدوث احتمال من القوي النظام ويقلل، الرقابية المخاطرة وتقييم المالية

: 2006، الزايغ(التدقيق  بأهداف للوفاء الضرورية المراجعة أدلة مقدار يف خفض إلى بدورة هذا
21(.  
وأنظمة ، للمنشأة واإلداريةيجب على المدقق الخارجي أن يقوم بفحص األنظمة المالية كما و      

حسن سير أعمال المنشأة والمحافظة على لضمان  ،مالمتهاالرقابة المالية الداخلية لها للتأكد من 
 ،تدقيقبال المتعلقة الداخلية للرقابة فهم على الحصول لذلك عليه )155: 2002 ،جربوع( هاأموال

 مخاطر على التي تؤثر العوامل وتحليل المحتملة األخطاء أنواع لتحديد الفهم هذااستخدام و 
 ،الحداد(التدقيق  إجراءات من الحاجة لمزيد ومدى وتوقيت طبيعة وتصميم الجوهرية، األخطاء
2008: 86(.  
 مناسب، بشكل للتدقيق خطة المدقق الخارجي رسم في الداخلية الرقابة نظام دراسة يساعدو      
 طبقا الداخلية الرقابة وألنظمة للعميل فهم للحصول على اإلجراءات ببعض يقوم أن المدقق فعلى

بدراسة  يقوم أن عليه ويجب الميداني، معايير العميل من الثاني والمعيار، الدولية التدقيق لمعايير
 أجل من وذلك المالية، بالبيانات الصلة ذات الرقابة الداخلية ذلك في بما وبيئتها المنشأة نشاط وفهم

 أو الغش عن ناتجة كانت سواء المالية البيانات مادية في تحريفات وجود مخاطر وتقييم تحديد
  .)155: 2010 نيبات،الذ(التدقيق  وتوقيت اختبارات وحجم طبيعة تصميم أجل ومن الخطأ،

 على تقع التي المسؤولية خالل من الداخلية والرقابة التدقيق الخارجي بين العالقة تتضح كما      
 مسؤولية تحديد التدقيق معايير تتضمن حيث الرقابة الداخلية، يخص فيما الخارجي المدقق عاتق

  :)349: 2010، لطفي(يلي  بما بالقيام تلزمه إذ الداخلية، الرقابة يخص فيما الخارجي المدقق
 التقارير إعداد في الداخلية الرقابة فعالية بتقييم الخاصة اإلدارة عمليات وتقييم فهم - 

 .المالية
  .للمنشأة الداخلية الرقابة مراجعة عملية وأداء تخطيط - 
 الرأي هذا للمنشأة، الداخلية الرقابة فعالية عن لإلدارة المكتوب التقييم في رأي تقديم - 

 الداخلية الرقابة تقييم فعالية الخارجي حيث يجب عليه للمراجع جديدة مسؤولية يضيف
 .المالية التقارير إعداد في
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في تعزيز نظام الرقابة  الخارجيالتدقيق العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي و أثر : 3-1-12  
  الداخلية

 ،لكال الطرفين وللمنشأة  المنافع تدفق ىإل الخارجي والمدقق الداخلي المدقق بين التعاون يحقق    
 الرقابة لنظام وتقييمه فهمه عند رئيس بشكلمن المدقق الداخلي  الخارجي المدقق يستفيد حيث

 بشكل الداخلي المدقق ويستفيدكما ، اتخاذها عليه الواجب اإلجراءات وتوقيت حجم تحديدو  الداخلية
 التدقيق أساليب تطوير و ومعرفته خبرته زيادة وبالتالي الخارجي بالمدقق االحتكاك من رئيس

: 2007، المدلل( الداخلية الرقابة نظام في الخارجي المدقق يكتشفها التي الثغرات تالفيو  ،الداخلي
107(  

 تتمثل التكامل عملية من الكبيرة النسبة أن يثبت التدقيق أعمال ممارسة في العملي والواقع      
 لمدققا مزايا تتمثل في أن من لألول لما للمدقق الخارجي، مساعدة من ييقدمه التدقيق الداخل فيما

 في دائماً  فضًال على أنه متواجد، الداخلية الرقابة نظام فاعلية وتقييم قياس على الداخلي يعمل
 لكافة شاملة بمراجعة ويقوم ،وٕاجراءاتها نواحي نشاطاتها كل على التعرف يستطيع فهو المنشأة،

للتدقيق  المهنية المعايير حددت قدلو ، )99: 2010، ابو سرعة(مدار العام العمليات على 
 التدقيق عملية مهام تنفيذ عند الخارجي دققالم دعم في التدقيق الداخلي  وظيفة دور الخارجي
حيث ، AICPA 1991; AS 2, PCAOB 2004,SAS No.  65مثل معيار  السنوي الخارجي

 اإلجراءات علىو  السنوي،التدقيق الخارجي  عمل ومدى توقيت، طبيعة،التدقيق الداخلي على  ريؤث
 المخاطر، تقدير ٕاجراءاتو  الداخلية، الرقابة لنظام فهمه بغرض الخارجي دققالم ينفذها التي

 ويستطيع، )21: 2008، عيسى (التفصيلية لالختبارات الالزمة اإلثبات أدلة جمع وٕاجراءات
 نظام كان ما إذا معرفة في الداخليين المدققين على كبير حد إلى االعتماد الخارجيين المدققين
 بالدفاتر ودرجة المسجلة المحاسبية البيانات تقييم وفي مرضية، بطريقة ينفذ الداخلية الرقابة

 كاالشتراك في الجرد الداخليين المدققين من مباشرة مساعدات على والحصول عليها، االعتماد
 المدققين مع التدقيق برنامج ينسقوا أن للمدققين الداخليين ويمكن الية،الم الفترة خالل للنقدية الفعلي

 تحقيق مثل المجاالت بعض من منه في التحقق الخارجيين المدققين يستفيد بحيث الخارجيين
  ).100 ،1994 :وآخرون محمود( العمالء من مصادقات على والحصول الثابتة األصول
 الثقة نوعًا من يعطي ذلك المنشأة فإن على مستوى الداخلي قيقالتد بوجود أنه القول ناويمكن      
تدقيق  إدارة ويساهم وجود كما ونتائج أعمالها، حساباتها ومصداقية صحة في الخارجي للمدقق
 نطاق تقليص الداخلية، وبالتالي الرقابة نظام العمل وتدعيم طرق تحسين في للمنشأة مستقلة داخلي

يستفيد المدقق حيث  ،)130: 2008، جربوع(الداخلي  المدقق ملع على اعتماداً  اختباراته
 الرقابة نظام قوة عن مدى سليمة فكرة تكوينفي  الداخلي المدقق يرفعها التي التقارير الخارجي من

من كما ويستفيد ، تلك النظم وٕاحكام تحسين التدقيق الداخلي في إدارة فعالية ومدى الداخلية
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 بعمليات درايةالو  خبرةال المتالكهالتدقيق  قيامه بعمليةمدقق الداخلي أثناء التي يقدمها ال اإليضاحات
  .)285: 2006، الوردات(األعمال  تنفيذ في المتبعة العمل واإلجراءات وأساليب المنشأة
 وكذلك الداخلية، الرقابة نظام وظائف فهم في الخارجي المدقق ويساعد المدقق الداخلي      
 تقريرها في  )COSO(المهنية  المنظمات لجنة أكدته ما وهذا وفعال، فءك رقابة نظام تأسيس
 األمور التالية في الخارجيينوالمدققين  اإلدارة مع وثيق بشكل للعمل الداخليين المدققين حفزت حيث

  ):52: 2001، علي(
  .بها المرتبطة واألهداف الداخلية الرقابة مفهوم تحديد -
  .خليةالدا الرقابة مكونات تحديد - 
 .الداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة لقياس المالئمة التقييم أدوات تحديد -
تم  قد الموضوعة األهداف أن من للتأكد الداخلية، الرقابة نظام على والمستمرة الدورية الرقابة -

  .تحقيقها
 رجي، والسيماالخا المدقق مساعدة في الداخلي المدقق دور تعزيز في التقرير هذا وقد ساهم      

 هذا في التحسينات إلدخال التوصيات وتقديم الداخلية الرقابة نظام في الضعف نقاط تحديد في
 وأوراق بتقارير االستعانة نحو الخارجيين المدققين انتباه التقرير وجه النظام والعمل على تعزيزه، كما

  .للمنشأة لداخليةا الرقابة نظام عن كامل فهم للحصول على الداخليين، المدققين عمل
 المدقق لعمل مرتكزاً  به المدقق الداخلي يقوم التي والمهام الداخلي التدقيق وظيفة لذلك تعتبر   

التدقيق  وظيفة أدتها أعمال على الخارجي مدققال يعتمدحيث ، )59: 2007، حبوش(الخارجي 
 من دقق الخارجيالم يطلب دق المثال سبيل علىف مباشرةً  منه يطلبها أعمال على أو مسبقًا،الداخلي 

 نظام تقييم منه يطلب كأن عمله نطاق في تدخل التي المهام بعض استكمال المدقق الداخلي
 على يعتمد أن في دقق الخارجيللم الحق التدقيق الخارجي اييرمع تأعطفقد  ،الداخلية الرقابة

  ).21: 2008، يسىع( الداخليين دققينالم بمشاركة أعدت التي الداخلية الرقابة إجراءات
المدقق الخارجي عند بدء عمله على فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق في  يعتمد       

المنشأة بهدف تكوين رأي فني محايد عن مدى كفاءة النظام ومعرفة درجة االعتماد عليه في تحديد 
تقوم بأعمال تعد جزءًا من نظام ، وبما أن دائرة التدقيق الداخلي طاق التدقيق واالختبارات الالزمةن

العمل في دائرة التدقيق  طبيعةالرقابة الداخلية، فإن ذلك يتطلب من المدقق الخارجي أن يتفهم 
 سليم الداخلية الرقابة نظام أن الخارجي للمدقق اتضح فإذا، )153ص 2010الخطيب، (الداخلي 

 وعلى المستندية التدقيق امجبر  من كبير جزء اختصار في ذلك على يعتمد أن يستطيع وفعال
 لتوسيع راً مضط سيكون فأنه الداخلية الرقابة نظام فعالية عدم له تبين إذا نهإف ذلك من العكس
  167).   : 1992 نور،( ليةالما القوائم في يهأر  إبداء يستطيع حتى لمستنديا الفحص نطاق
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 أساليبلي والمدقق الخارجي الداخويتم تعزيز التنسيق والتعاون عندما يستخدم كل من المدقق 
ويتم تعزيز ذلك من خالل عقد دورات يقوم ، تدقيق وتوثيق مماثلة لنظام الرقابة الداخلية بالمنشأة

   .)Wallace, 1984: 50(بها المدققين الخارجيين ويحضرها المدققين الداخليين العاملين بالمنشأة 
  

ز نظام الرقابة الخارجي في تعزيو داخلي التدقيق البين عالقة سبق أهمية التبين مما        
من أجل تقييم هذا النظام واكتشاف نقاط  كل من المدقق الداخلي والخارجي ، حيث يتعاونالداخلية

والسعي لتحسينه واقتراح التوصيات لتالفي ثغراته وتقويمه لتحقيق األهداف المرجوة ، الضعف فيه
، هائالتأكد من حسن أدافي  المصارف الداخلية فيدور الفعال الذي تلعبه الرقابة لل نظراً ، منه

جاهدة لبناء نظام رقابة داخلية  صارفوالثقة في المعلومات المالية، لذلك تسعى الم وكفاية العمليات
وبمكونات هذا النظام وتوفير البيئة ، فعال اخذًة بعين االعتبار المقومات االدارية والمحاسبية الالزمة

  .مراره في تحقيق أهدافهجاده واستالمالئمة إلي
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  الثانيالمبحث 
في تخفيض تكلفة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي أثر الدور التكاملي للعالقة بين المدقق 

  الخارجي
  

  تمهيد :3-2-0  

وتختلـف بـاختالف حجـم ودرجـة ، تعتبر أتعاب المدقق الخـارجي تكلفـة اقتصـادية علـى المنشـأة      
مسـألة حيويـة  حيث إنها، Gul, 2006: 931)(ومخاطرة المنشأة والعديد من العوامل األخرى  تعقيد
لمـدى عـدالتها وتناسـبها  دققينسـواء مـن حيـث تقيـيم المـتـدقيق والمنشآت الخاضعة لل من المدققلكل 

 ،مع ما يبذلون من جهد وما يتكبدون مـن تكلفـة ومـا يتحملـون مـن مسـئوليات جـراء قيـامهم بأعمـالهم
أو مـن حيــث مــدى شــعور المنشـآت الخاضــعة للمراجعــة بحصــولها علـى عائــد أو منفعــة تبــرر تحمــل 

 فيهـا يحسـم لـم التـي األمـور مـن كمـا أن تحديـد األتعـاب،)249: 2003، حلـس( مثل هـذه األتعـاب
 تسـعير عنـد الحسـابات مـدققو عليهـا يحـتكم التـي العوامـل هـو تعـدد ذلـك ومرجـع اآلن حتـى الجـدال
   .)4: 2012، نجم( دقيق الت عملية

 الفحص محل المنشآت حجم بسبب كبر، أتعاب التدقيق الخارجي في المستمر ونظرًا لالرتفاع     
 وٕادراك، متفرقة أماكن في المحاسبية العمليات تشغيل وانتشار التعقيد درجة وزيادة ،والمراجعة

مواجهة  تكاليف مثل التدقيق بببس منها يعانوا أن يمكن التي الخسائر لخطر المدققين الخارجيين
وسوء  الشهرة فقد بسببم به تلحق أن يمكن التي والمادية األدبية والخسائر القضائية الدعاوي
 وجود التدقيق الداخلي هو حل، ولعل عن إيجاد البحث من الخارجي للمدقق البد كان، السمعة
 التغلب يكن لم إن في التكاليف تفاع االر  هذا عن الناتجة السلبية اآلثار من للتخفيف المتاح األمل

حيث ، )44: 2001، علي( على عمل المدقق الداخلي عليها لذلك ازداد اعتماد المدقق الخارجي
عندما يعتمد المدقق % 18تقل بنسبة أتعاب المدقق الخارجي  بـأن ,Felix)2001( اشارت دراسة

  .)(Felix, et.  al., 2001: 31الخارجي على المدقق الداخلي 
بما يحقق  الداخلي والمدقق الخارجي وشجعت المعايير الدولية على ايجاد عالقة بين المدقق      

  )Abubakar, 2007: 7(الكفاءة والفعالية للمنشأة و للطرفين 
الخارجي وأثره في تخفيض تكلفة التدقيق ونظرًا للدور الفعال للتكامل بين التدقيق الداخلي و      

ونظرًا الستفادة ، بالتالي تحقيق الفعالية للمنشأة وتحقيق هدف التدقيق بتكلفة أقلالتدقيق الخارجي و 
الضغوط من  تواجدالمدقق الخارجي من التكامل بالقيام بأعماله بجهد أقل ودقة أفضل خاصة مع 

التدقيق العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي و كان لزامًا أن نولي ، ل أتعابهقبل العمالء لتقلي
  .الخارجي على تكلفة التدقيق الخارجي مزيدًا من االهتمام
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  مفهوم أتعاب المدقق الخارجي :1- 3-2
نظير  دققالمبالغ أو األجور أو الرسوم التي يتقاضاها الم: "عرفت أتعاب المدقق الخارجي بأنها   

م بين المنشأة ويتم تحديد األتعاب بموجب العقد الذي يت، قيامه بعمليات التدقيق لحساب منشأة ما
محل الفحص وبين المدقق وفقا للزمن الذي تستغرقه عملية التدقيق والخدمة المطلوبة من المدقق 

  ).106: 2011، زريقات وآخرون" (وحاجة عملية التدقيق للمساعدين
مبالغ نقدية يحصل عليه المدقق من "على أنه  اكما وعرفت أتعاب المدقق الخارجي أيضً       

قيامه بأداء عملية التدقيق الحسابات للعميل وٕاصدار تقرير برأيه الفني المحايد العميل نظير 
  ).61: 2008، سويدان(
  أشكال األتعاب التي يتقاضها المدقق الخارجي :2- 3-2

صنفت األتعاب التي يتقاضاها المدقق الخارجي من العميل إلى عدة أشكال حيث تختلف وفقًا      
  :)2: 2011، محمود وآخرون( يليما للشكل الذي تأخذه وهي ك

وهي المبلغ الذي يحدده مسبقًا ويكون ثابتًا غير قابل للزيادة في المستقبل : األتعاب الثابتة-1
: 2008، الجعافرة(ولكن يجب أن يكون المبلغ متناسبًا مع المهمة المطلوبة من المدقق 

40(. 
للوقت الذي سوف تستغرقه  وهذه األتعاب تحدد من قبل المدقق وفقاً : األتعاب المتغيرة-2

عملية التدقيق والجهد الذي سوف يبذله ويمكن أن يحدد األجر لكل ساعة عمل سوف 
 ،محمود وآخرون(تستغرق في عملية التدقيق أو لكل يوم عمل يستغرق في التدقيق 

2011 :2.(  
 وعدم معين، عمل إنجاز بعد المدقق عليها يحصل التي األتعاب وهي :الشرطية األتعاب - 3

وقد  ،)20: 2010 المزحاني، (معينة نتيجة على الحصول بعد األتعاب إال هذه استالم
تتوقف هذه األتعاب على النتائج والمنافع التي سوف تعود على العميل من عملية التدقيق 

ويكون ، والممكن أن تكون على شكل نسبة مئوية من قيمة المنفعة التي تعود على العميل
  ).124: 2010، الذنيبات(نة التدقيق ذلك مخالفًا آلداب مه

  
  العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المدقق الخارجي :3- 3-2

، الجعافرة(تعتبر أتعاب المدقق الخارجي من العوامل المؤثرة في فاعلية التدقيق الخارجي    
ارجي الخ الحسابات مدقق تواجه التي العمليات أعقد من تحديدها كما وتعتبر عملية، )26: 2008
 عند الحسابات مدققوا عليها يحتكم التي العوامل هو تعدد ذلك ومرجع سواء حد على والعميل
       :)4: 2012، نجم(ما يلي من هذه العوامل ، التدقيق عملية تسعير
  .حجم المنشأة محل المراجعة وطبيعة نشاطها وارتفاع حجم المخاطر المرتبطة - 



82 
 

  ).مستمر-دوري( دالعق حسب المطلوبة التدقيق عملية نوع - 
 .والتزامات المنشأة أصول مقدار - 
  .سالمة وفعالية نظام الرقابة - 
  .طبيعة النظام المحاسبي المطبق في المنشأة - 
 .التدقيق وتخطيط عملية لتنفيذ الالزم والوقتالتدقيق  عملية مدى التعقيد في - 
 .االستشارية كالخدمات التدقيق خدمات خالفخدمات بتقديم  قيام المدقق - 
 .التدقيق مكتب أعمال حجم - 
 .المهنية التدقيق ومستوياتهم بعملية للقيام ين الالزم المدققين عدد - 
 .التدقيق مكتب وشهرة سمعة - 
   .التدقيق بمكتب المستخدمة التقنيات -

  

ولعل  موضوع أتعاب التدقيق الخارجيساهمت العديد من العوامل في زيادة حدة وأهمية ولقد      
  :)33: 1998 ،ضيرا(من أهم هذه  العوامل 

 دققيحقــق للمــ، والمنشــأة دققعــدم وجــود أســاس موضــوعي عــادل يمكــن االتفــاق عليــه بــين المــ: أوالً 
العائـــد أو  تـــدقيقالخاضـــعة لل للمنشـــأةعائـــدًا معتـــدًال لمـــا يقدمـــه مـــن خدمـــة، وفـــي ذات الوقـــت يحقـــق 

تعاقــد نظــرًا لعــدم معرفــة وال شــك أن مثــل هــذا العامــل تــزداد حدتــه عنــد بدايــة ال ،المنفعــة التــي تبتغيهــا
الواجـب القيـام بهــا  تـدقيقومــن ثـم عـدم إدراكـه لمـدى حجــم إجـراءات ال ،ظـروف العميـل افـةبكدقق المـ

  .وما تتطلبه من وقت وجهد وأفراد ومسئوليات

التنــافس القــائم فــي الوقــت الحــالي بــين مكاتــب المراجعــة وأثـــر مثــل هــذه المنافســة علـــى تحديــد : ثانيــاً 
أتعـاب متدنيـة كسـبًا لـبعض العمـالء  دققينيمكـن أن يترتـب عليهـا مـن قبـول بعـض المـاألتعاب، وما 

وكفائتــة فــي القيــام بعمليــة  دققوعلــى أمــل زيــادة األتعــاب مســتقبًال وهــو مــا قــد يــنعكس علــى أداء المــ
  .تدقيقال
  التعاون بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي تعزيزدواعي  :4- 3-2

 في الخارجي المدقق يقدم لم أفلست، التي الكبيرة المنشآت أكثر أن حديثةال أشارت اإلحصائيات   
 تقريراً  بشأنها أصدر فإنه ذلك من العكس على بل المنشآت، تلك فشل باحتمال تحذيرات أي تقريره
 كلما نشاطها، تعقيد درجة وازدادت ،المنشأة حجم كبر كلما أنه إلى اإلحصائيات هذه وتشير ،نظيفاً 
 تلك لها تتعرض التي للمخاطر دقيقة صورة تكوينالخارجيين  المدققين على صعبال من كان

 األطراف هذه تعريف في الحيوي دوره الداخلي للمدقق يكون وهنا عليها، الرقابة وٕاجراءات المنشأة
  .)20: 2008، عيسى(عليها  الرقابة وٕاجراءات بالمخاطر
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التعاون بين التدقيق  تعزيزلخارجي أحد أهم دواعي التدقيق ا تكاليف في المستمر يعتبر االرتفاع   
حيث تتجه المنشآت لتقليل تكلفة التدقيق الخارجي ، )44: 2001، علي(الخارجي التدقيق الداخلي و 

وفي ظل  ، (Morrill and Morrill, 2003: 490)من خالل تخفيض أتعاب المدقق الخارجي 
الداخلي والمدقق على العالقة بين المدقق  أكيدازداد التركيز والتالتنافس بين منشآت التدقيق 

تم مالحظة واالعتراف بالمنفعة االقتصادية من اعتماد المدقق الخارجي على  حيث الخارجي 
  (Glover, et al., 2008: 193).  المدقق الداخلي بشكل واضح

عنصر مهم في الخارجي أمر جاد وحاسم و التدقيق  يعتبر التعاون بين التدقيق الداخلي وو        
جودة التدقيق بسبب التسارع المتزايد في التقدم التكنولوجي وبالتالي فإنه يصعب على المدقق 
الخارجي فهم األنظمة المتعددة المستخدمة من قبل المنشأة لمحدودية وقته لذلك فهو يعتمد على 

ق حيث يقوم المدق، (Ramasawmy and Ramen, 2012: 118)تقييمات المدقق الداخلي 
الداخلي بتقييم أنظمة الضبط بالمنشأة وتقديم التقارير للمدقق الخارجي مما يحفظ من وقت المدقق 

  .):Brown, 1983 444(الخارجي ويقلل من ساعات عمله 
بما  الداخلي والمدقق الخارجي بين المدقق  العالقة تعزيزولقد شجعت المعايير الدولية على    

 :Abubakar, 2007( أة وللطرفين وتحقيق أهدافهما بأقل التكاليفيحقق الكفاءة والفعالية للمنش

المدقق الخارجي بفهم مهام التدقيق الداخلي  على ضرورة قيام) (ISA 610حيث نص معيار  ،)7
حيث إن إتباع منهجية ، وتحديد ما إذا كانت أنشطته ستؤثر على تخطيطه وٕاجراءاته المتبعة

يحسن كفاءة التدقيق دون تناقص جودة  داخلي والمدقق الخارجي الالتدقيق الموحدة من قبل المدقق 
   .(Ramasawmy and Ramen, 2012: 117)أدائهم أو استقالليتهم  

      

   )ISA 610(خصائص المدقق الداخلي الواجب تقييمها حسب المعيار الدولي للتدقيق  :2-5- 3

قييم خصائص التدقيق الداخلي وتقييم تطرقت معايير مهنة التدقيق للعديد من االعتبارات لت      
 تخفيض تكلفة التدقيق ذلك في وتأثير المدقق الخارجي عليهجودة أدائه لتحديد درجة االعتماد 

دليًال يحدد االعتبارات التي يستخدمها ) ISA 610(حيث يعتبر المعيار الدولي للتدقيق ، الخارجي
 Aleqab)ة عند قيامه بتدقيق القوائم الماليالمدقق الخارجي لالعتماد على عمل المدقق الداخلي 

and Abbass, 2013: 69) ، المدقق الداخلي التي يجب على  صفاتهناك العديد من حيث
على عمل المدقق  المدقق الخارجي تقييمها وأخذها بعين االعتبار عند تحديد درجة االعتماد

  :(Zulkifflee, et.  al., 2012: 3) وبالتالي تقليل تكاليف التدقيق أهمها ما يليالداخلي 
  موضوعية المدقق الداخلي -1

عند تقييم موضوعية المدقق الداخلي يجب مالحظة الموقع الوظيفي للمدقق الداخلي في الهيكل  
وٕاتباع المعايير المتعلقة بتقييم موضوعية المدقق الداخلي حسب ما حددتها لجنة تريدوي ، التنظيمي
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حيث ، SAS No. 65, ESA No.610, ISA No. 610 معيار و معهد المدققين الداخليين مثل 
هناك ثالثة عوامل أساسية يجب أخدها بعين االعتبار عند تحديد موضوعية المدقق الداخلي وهي 

عالقات وقنوات االتصال التي ، امكانيات التدقيق الداخلي، الموقع الوظيفي لقسم التدقيق الداخلي
    (Schneider, 2010: 96-98).وتقديم تقاريره لإلدارة يستخدمها المدقق الداخلي في تواصله

أن قنوات تواصل المدقق الداخلي يعتبر أهم عنصر من  :Clark, et. al., 1980) 22(واعتبر 
حيث يجب أن تكون الجهة التي يرفع تقاريره إليها هي ، عناصر تقييم موضوعية التدقيق الداخلي

ات بأن نتائج أعمال المدقق الداخلي وتوصياته يتم أعلى جهة بالمنشأة وهي التي تعطي ضمان
  .األخذ بها بشكل جاد

وللحفاظ على موضوعية المدقق الداخلي يجب أن يتمتع المدقق الداخلي بالوصول غير       
مقيد والمباشر إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق، حيث ينبغي أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق ال

  .(Aleqab and Abbass, 2013: 70)م إليها ويقدم تقاريره بانتظا
 نطاق عمل المدقق الداخلي  -2

يجب أن يقيم المدقق الخارجي طبيعة ونطاق عمل المدقق الداخلي  من خالل مالحظة ما يلي 
(Aleqab and Abbass, 2013: 71).  

  .طبيعة ونطاق مسؤوليات قسم التدقيق الداخلي  - 
  .ي نشاط بالمنشأةقدرة المدقق الداخلي على إجراء الفحص أل - 
  .مدى استعداد اإلدارة لالستجابة لتوصيات واستنتاجات المدقق الداخلي - 
  .  إتباع الطرق الصحيحة في توثيق العمل - 

 كفاءة المدقق الداخلي -3

وتعني كفاءة المدقق الداخلي امتالك القدرة والتعليم والتدريب التي تمكنه من إضافة قيمة      
يتضمن تقييم المدقق الخارجي لكفاءة المدقق الداخلي تحديد طبيعة و ، للمنشأة خالل اداء عمله

وتتضمن ، ومؤهالت المدقق الشخصية ومهامه، ونطاق إجراءات التدقيق التي يتبعها المدقق
والخبرة ، والتعليم المستمر والبرامج التدريبية الحاصل عليها، المؤهالت الشخصية مستوى التعليم

 Aleqab and)شهادة المدقق الداخلي المرخص التي من أهمها عليها والشهادات المهنية الحاصل 

Abbass, 2013: 72)  
 Messier and) كما وتعتبر الخبرة المهنية من أهم اعتبارات كفاءة المدقق الداخلي     

Schneider, 1988: 338)  حيث أغلب األحكام والقرارت التي يتخذها المدقق الداخلي تعتمد على
وبالتالي فان عدم ، أكثر ممارسات اإلدارة يتم اكتشافها وفهمها بالحس المهنيحيث ، يالحكم المنطق
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 :DeZoort, 1998)غير صحيحة  اً توافر الخبرة المهنية لدى المدقق الداخلي يجعله يطلق أحكام

1).  
أن مهنة التدقيق الداخلي عندما يتم تأديتها ) Beasley, et. al., 2000: 441( وقد أضاف     

مناسبة بالمحاسبة والتدقيق تكون هناك الفرصة اكبر  مهنيةقبل مدققين حاصلين على شهادات  من
وفهم أفضل للقضايا واألمور وبالتالي مساعدة أفضل للمدقق ، الكتشاف التحايل في القوائم المالية

  . الخارجي
  بذل العناية المهنية -4

ندما يبذل المدقق الداخلي العناية المهنية يزيد اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي ع     
  :(Aleqab and Abbass, 2013: 72)الالزمة التي تقتضي ما يلي 

  .ويفحص العمل الذي يقوم به بشكل فعال، ويشرف، أن يخطط - 
  .أن يجمع الدالئل وأوراق العمل والبرامج الكافية التي تدعم نتائج عمله - 
  .توثيق اوراق العمل الداعمة لنتائج عمله - 
  .استخدام التقنيات والتحليالت وأدوات التدقيق المحوسبة - 
الوفاء بتوقعات المدقق الخارجي وتوقعات المنشأة بتخفيض أتعاب المدقق الخارجي نظرًا  - 

 .العتماد المدقق الخارجي على عمله
 

  في تخفيض تكلفة التدقيق الخارجيالداخلي والمدقق الخارجي التكامل بين المدقق أثر  :3-2-6
ما  على حفظ تكلفة التدقيق الخارجي من خاللالمدقق الداخلي و الخارجي  تساهم العالقة بين     
  :يلي

ويعتبر ذلك قيمة ، تقليل الوقت الذي يستخدمه المدقق الخارجي في أداء مهمة التدقيق  -1
يضيفها المدقق الداخلي للمنشأة من خالل مساهمته في تخفيض األتعاب التي تدفع للمدقق 

 ,Mihret)مما يشجع على تعزيز وتدعيم التعاون والتنسيق بين الطرفين ، يالخارج

2011: 68). 
حيث ، من كفاءة وفعالية التدقيقيرفع التعاون بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وجود  -2

عندما ال يتم التنسيق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي  فإن المدقق الخارجي يكرر 
مما  يؤدي إلى زيادة الجهد المبذول من قبل ، ن قبل المدقق الداخليالعمل المؤدى م

وبنفس الوقت فإن المدقق الداخلي يكرر ، المدقق الخارجي وبالتالي زيادة أتعابه بال منفعة 
وبالتالي فإن التنسيق بين ، عمل المدقق الخارجي وبالتالي تضييع وقته بال فائدة وال فعالية
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الخارجي يوفر من الوقت والجهد الذي يقضيه المدقق الخارجي  المدقق الداخلي والمدقق
   (Fowzia, 2010: 28) ويقلل من ساعات العمل مما يخفض من أتعاب المدقق الخارجي

تؤدي مساهمة المدقق الداخلي في تدقيق القوائم المالية إلى تقليل ساعات عمل المدقق  -3
أن المدى  ) (Felix, et. al., 2001: 513حيث وجد، الخارجي وبالتالي تخفيض أتعابه

الذي يساهم به المدقق الداخلي في تدقيقه للقوائم المالية يعد محددًا جوهريًا ألتعاب المدقق 
الخارجي بمعنى أن زيادة مدى مساهمته في تدقيق القوائم المالية تؤدي إلى تخفيض 

أنه ) (Wallace and Kreutzfeldt, 1991: 458ولقد وجد ، األتعاب والعكس الصحيح
 في 10% بمعدل تدقيق الخارجيال عمل ساعات تزدادبناء على آراء المدققين الخارجيين 

بينما مساهمته ، المالية القوائم تدقيق في مساهمة المدقق الداخلي عدم حالة في المتوسط
  . من أتعاب التدقيق الخارجي% 10تؤدي إلى تخفيض 

  
 لتقيل ساعات العمل استجابةً ، المدقق الداخلي عمل ى تزايد اعتماد المدقق الخارجي علولقد      

  ، ) Gramling, 1999: 117( لضغوطات العميل بتقليل أتعابه
 أشاروهناك العديد من العوامل المؤثرة في قرار اعتماد المدقق الخارجي على الداخلي حيث        

  (Haron, et. al., 2004: 1148)   تحدد ومن ثم موضوعيته أداء المدقق الداخلي كفاءة و أن
أن المخاطر الطبيعية المتأصلة )  Carey.et al., 2006: 11(في حين توصل  ،درجة االعتمادية

حيث يزيد اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في  ،مللمنشأة تعتبر العامل األه
بيئة ب ى المدقق الداخليلدفهم الو  دراكاإل وذلك لتوفر، المنشآت ذات المخاطر الطبيعية العالية

  .لبياناتها وأنشطتها سهلاألو  سرعاأل المنشأة ووصول
  

عامل آخر وهو فعالية التدقيق ) Mihret and Woldeyohannis, 2008:567 ( وأضاف     
الداخلي في المنشأة والتي تقاس بقيام اإلدارة بتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي حيث تزداد درجة 

  .نشآت التي تهتم بفعالية التدقيق الداخلياالعتمادية في الم
يكون اعتماد المدقق الخارجي على الداخلي مباشر كقيام المدقق الداخلي بالتدقيق قد و      

وقد يكون االعتماد غير ، والمراجعة أثناء العام واعتماد المدقق الخارجي على عمله ونتائج مراجعاته
حيث يكون المدقق الداخلي ، بعمل المدقق الداخليمباشر من خالل العمل المستقل واالستعانة 

  .تقليل الدالئل التي يتم تجميعها من قبلهو  كمساعد له مما يحقق كفاءة وفعالية التدقيق الخارجي
أن المدقق الخارجي يعتمد على وظيفة التدقيق الداخلي في ) Gramling, 1999:120 (وأشار    

وهناك العديد من المهام ، ة الداخلية واالختبارات التفصيليةوضع خطة التدقيق وأداء اختبارات الرقاب
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 Ward and):التي يمكن أن يعتمد فيها المدقق الخارجي على المدقق الداخلي منها ما يلي

Robertson, 1980: 62)   
  .الكتابى العمل/الجداول إعداد .1
 .الحسابات تحليل .2
   .بالفروع المخزون حصر .3
  .النقدية جرد .4
 .التابعة والشركات ألقسام،ا الفروع، مراجعة .5
  .المخزون تسعير .6
 .المحاسبية الداخلية الرقابة فحص .7
  .العمالء أرصدة على التصديق .8
   .الحسابات أرصدة مراجعة .9

  .الرئيسية المواقع في المخزون حصر.10
  .داخلياً  المصنعة األصول على التكلفة تراكم مراجعة. 11   

       
رجي على المدقق الداخلي في تخفيض تكاليف التدقيق يساهم اعتماد المدقق الخاكما و      

 :Maletta and kida, 1993)الخارجي عن طريق تخفيض ساعات التدقيق الخارجي حيث وجد 

المدقق  على لالعتماد كنتيجة المخططة عن التدقيق الخارجي ساعات انخفاض متوسط أن (681
تدقيق ال ساعات من% 38 أنجزت تدقيق الداخليال وظيفة أن يعنى وهذا ،%38 بلغ الداخلي

  .المخططةالخارجي 
% 25 عن يزيد ما تنجز أن يمكنالتدقيق الداخلي  وظيفةأن ) 28: 2008، عيسى(وأشار     

 يتمومن المهم اإلشارة إلى أن مهام التدقيق الداخلي ، الخارجي دققللم ةالالزم أعمال التدقيق من
 .له مباشرة مساعدة تقديم بغرض وليس ،تدقيق الخارجيال عن مستقلة  بصفة اأداؤه

أن وظيفة التدقيق الداخلي تقدم  1998في عام )   ,.Felix. et. al(كما أشارت دراسة أجراها و 
مساهمة كبيرة للتدقيق الخارجي حيث أنها تنجز  بعض اإلجراءات الالزمة ألداء عملية التدقيق  

من االجراءات التحليلية % 21اخلية ومن إجراءات فهم أو اختبار الرقابة الد% 47 فهي تنجز
  .)25: 2008، عيسى(من اختبارات التحقق من األرصدة % 41التفصيلية و

الخارجي في التدقيق أثر الدور التكاملي للعالقة بين التدقيق الداخلي و  يتضح جلياً  مما سبق    
عتماده على ا حيث تتأثر ساعات عمل المدقق الخارجي بمدى، تخفيض أتعاب المدقق الخارجي

، زاد االعتماد على المدقق الداخلينه كلما أحيث بينت العديد من الدراسات ، عمل المدقق الداخلي
يرفع من كفاءة ليس هذا فحسب بل ، مما يخفض من تكلفة التدقيق الخارجيقلت ساعات العمل 
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الداخلي والمدقق بالعالقة بين المدقق ن المنظمات المهنية اهتمت كثيرا إوفعالية التدقيق لذلك ف
تتوافر حيث ق الداخلي المدق صالعديد من المعايير التي تستخدم لتقييم خصائ وأصدرت الخارجي 

  .لدورها الفعال للمنشأة وللطرفين العالقة التكاملية بين الطرفين نظراً  تعزيزالكثير من الدوافع وراء 
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  تمهيد: 4-0

يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، واألفـراد مجتمـع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة الدراسـة      
والمعالجــات اإلحصــائية التــي تــم االعتمــاد عليهــا فــي  وصــدقها وثباتهــا، المســتخدمة وطــرق إعــدادها،

كمــا يتضــمن هــذا الفصــل وصــفا لإلجــراءات التــي تــم القيــام بهــا لتقنــين أدوات الدراســة  تحليــل الدراســة
  وتطبيقها

  منهجية الدراسة : 4-1

النهاية إلى  يمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في     
األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة  نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو

  . إلى أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية
ويسـتخدم كـل مـنهج مـن هـذه المنـاهج حسـب الظـاهرة  وهناك عدة مناهج تستخدم فـي البحـث العلمـي

تم اسـتخدام أكثـر مـن مـنهج لدراسـة نفـس الظـاهرة، وحيـث هنـاك معرفـة سـابقة التي يتم دراستها وقد ي
بجوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعها على الدراسات السابقة المتعلقـة بموضـوع 

العالقـــة بـــين التـــدقيق الـــداخلي والتـــدقيق الخـــارجي وأثرهـــا فـــي تعزيـــز نظـــام الرقابـــة الداخليـــة "البحـــث 
، والــذي ")دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف العاملــة فــي قطــاع غــزة(التــدقيق الخــارجي  وتخفـيض تكلفــة

تتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عـن المشـكلة موضـوع 
البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتهـا، وحيـث أن المـنهج الوصـفي التحليلـي يـتم مـن خـالل الرجـوع 

المختلفـة كالكتـب والصـحف والمجـالت وغيرهـا مـن المـواد التـي يثبـت صـدقها بهـدف تحليلهـا للوثائق 
مـــنهج للوصـــول إلـــى المعرفـــة الدقيقـــة هـــذا العلـــى  للوصـــول إلـــى أهـــداف البحـــث، فإنـــه تـــم االعتمـــاد

للظاهرة موضع الدراسـة، وتـم اسـتخدام والتفصيلية حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق 
  .جمع البيانات األولية استبانة في

 طرق جمع البيانات: 4-2

  :يمكن إجمالهم فيما يلي على نوعين من البيانات في جمع البيانات  تم االعتماد     
  البيانات األولية: 4-2-1

لدراســة بعــض مفــردات البحــث وحصــر  تانافــي الجانــب الميــداني بتوزيــع اســتب وذلــك بالبحــث     
ومــــن ثــــم تفريغهــــا وتحليلهــــا باســــتخدام برنــــامج ، موضــــوع البحــــث وتجميــــع المعلومــــات الالزبــــة فــــي

Statistical Package for Social Science (SPSS)  اإلحصــائي واســتخدام االختبــارات
  .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة
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 البيانات الثانوية: 4-2-2

والــدوريات والمنشــورات الخاصــة أو المتعلقــة بالموضــوع قيــد الدراســة، حيــث تــم مراجعــة الكتــب      
التـدقيق الـداخلي والتـدقيق الخـارجي وأثرهـا فـي تعزيـز نظـام الرقابـة  بدراسـة العالقـة بـينوالتـي تتعلـق 

وتم اللجوء للمصادر الثانوية فـي الدراسـة، والتعـرف علـى  ،الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي
رق العلمية السليمة فـي كتابـة الدراسـات، وكـذلك أخـذ تصـور عـام عـن آخـر المسـتجدات األسس والط

  .التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة
  

  مجتمع وعينة الدراسة : 4-3

 يشتمل مجتمع العينة على المدققين الداخليين العاملين في المصارف العاملة في قطاع غزة
لعاملين في شركات التدقيق التي تقوم بالتدقيق على ، والمدققين الخارجيين ا)34(والبالغ عددهم

. لجمع البيانات همنتقا عينة ختيارولقلة حجم مجتمع الدراسة تم ا، )21(والبالغ عددهم  المصارف
 53مدقق ومدققة، وتم استرداد  55وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ 

استبانات نظًرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة  3تم استبعاد  استبانة، وبعد تفحص االستبانات
استبانة، والجدول التالي يوضح  50على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 

  :توزيع العينة
  )2(جدول رقم

  توزيع االستبانات على المصارف العاملة في قطاع غزة وشركات التدقيق
  

  الشركة/المصرف
عدد 

  الفروع 

عدد االستبانات 

  الموزعة

عدد االستبانات 

  المستردة
  11  11  11  )م.ع.م( فلسطينبنك 

  1  1  1  التجاري الفلسطيني

  1  1  1  الفلسطيني االستثمار

  1  1  2  اإلسالمي العربي

  2  2  3  بنك القدس

  4  5  6  الفلسطيني اإلسالمي

  0  2  2  البنك العربي

  2  3  5  عمان –القاهرة 

  2  2  7  األردن

  1  1  2  العقاري المصري العربي

  1  1  2  اإلسكان للتجارة والتمويل

  4  4  4  *اإلسالميالوطني 

  1  1  1  *اإلنتاج
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  الشركة/المصرف
عدد 

  الفروع 

عدد االستبانات 

  الموزعة

عدد االستبانات 

  المستردة
  6  6  1  شركة طالل أبو غزالة

  6  6  1  شركة سابا للتدقيق

  5  5  1  شركة ارنست ويونغ للتدقيق الحسابات

  4  4  1  شركة مطير وعلمي للتدقيق

  53  55  51  فروع المجموع 
  

  .تحت الترخيصمي بنك اإلنتاج والبنك الوطني اإلسال *
  
  المعالجات اإلحصائية: 4-4

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب       
 Statistical Package forحصـائية للعلـوم االجتماعيـةاإلحصـائية المناسـبة باسـتخدام الحـزم اإل

Social Science (SPSS)  وفيمـا يلـي مجموعـة مـن األسـاليب اإلحصـائية المسـتخدمة فـي تحليـل
  :البيانات

تم ترميز وٕادخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسـي لدرجـة االسـتخدام  -1
، ولتحديـــد طــول فتـــرة مقيــاس ليكـــرت الخماســـي )دائمــا 5 لبـــا،غا 4، احيانــا 3 نـــادرا، 2، اطالقــا 1(
، ثم تقسيمه علـى )4=1-5( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى) الحدود الدنيا والعليا(

، بعد ذلك تم إضافة هذه )0.8=4/5(عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي   
وذلـك لتحديـد الحـد األعلـى للفتـرة األولـى ) وهـي الواحـد الصـحيح(القيمة إلـى اقـل قيمـة فـي المقيـاس 

 :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 18(وهكذا وجدول رقم 

 )3(جدول رقم

  مقياس اإلجابات
 5.0-4.20 4.20-3.40 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  إطالقا درجة الموافقة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد  -2
 .استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عـن  Meanالمتوسط الحسابي  -3
تغيــرات الدراســة األساســية، مــع العلــم بأنــه يفيــد فــي ترتيــب العبــارات حســب كــل عبــارة مــن عبــارات م
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علما بان تفسير مدى االستخدام أو مدى الموافقة على ) 89، 1996كشك، (أعلى متوسط حسابي 
 .العبارة

للتعـــرف علـــى مـــدى انحـــراف  (Standard Deviation)تـــم اســـتخدام االنحـــراف المعيـــاري   -4
ة اسـة ولكـل محـور مـن المحـاور الرئيسـعبارة مـن عبـارات متغيـرات الدر  استجابات أفراد الدراسة لكل

عـــن متوســـطها الحســـابي، ويالحـــظ أن االنحـــراف المعيـــاري يوضـــح التشـــتت فـــي اســـتجابات أفـــراد 
الدراسة لكل عبارة من عبـارات متغيـرات الدراسـة إلـى جانـب المحـاور الرئيسـية، فكلمـا اقتربـت قيمتـه 

إذا كـان االنحـراف المعيـاري ( ابات وانخفـض تشـتتها بـين المقيـاس من الصفر كلمـا تركـزت االسـتج
 ) واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -5

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -6

 معادلة سبيرمان براون للثبات -7

-1(ة نـــوع البيانـــات هـــل تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي أم ال ســـمرنوف لمعرفـــ-اختبـــار كولـــومجروف -8

Sample K-S( 

لمعرفــة الفــرق بــين متوســط الفقــرة  One sample T testلمتوســط عينــة واحــدة  tاختبــار  -9
 ."3"والمتوسط الحيادي

 .للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  - 10

  .تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر - 11

 .تبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطاتاخ - 12

  
  خصائص وسمات العينة: 4-5

  :المعلومات الشخصية
     :العمر .1

% 42، و"سنة 30 أقل من"من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم % 32أن ) 4(يبين جدول رقم      
مارهم من عينة الدراسة تراوحت أع% 26، و"سنة 30-40من "من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم 

 أقل إلى 30 بين أعمارهم تراوحت الدراسة مجتمع من األعلى النسبة أن ويالحظ، "سنة 40من  أكثر"
 والعلمية العملية الخبرات بين جمع قد دققالم يكون العمر من الفترة هذه في ألن وذلك سنة، 40 من

، المتنوعة التدقيق مجاالت في منشآتال قبل من كبير بشكل عليه االعتماد يكون ثم ومن المتنوعة،
 فئاته بمختلف الدراسة مجتمع آراء جميع استطالع على يدلل العمرية الفئات في االختالف أن كما

  .العمرية
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  )4(جدول رقم 
   العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

 32.0 16  سنة 30أقل من 

 42.0 21 سنة 30-40من 

 26.0 13  سنة 40أكثر من 

 100.0 50  المجموع

  

    :المؤهل العلمي .2

من % 12، و"بكالوريوس"من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % 88أن ) 5(يبين جدول رقم      
 األكبر، هي البكالوريوس درجة حملة نسبة أن يالحظو ، "ماجستير"عينة الدراسة مؤهلهم العلمي 

  .عليا أكاديمية مؤهالت إلى تحتاج ال التي التدقيق وشركات البنوك في العمل طبيعة إلى ذلك ويعزى
  

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

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

 88.0 44  بكالوريوس   

 12.0 6  ماجستير   

  0.0  0  دكتوراه    

  0.0  0  أخرى

 100.0 50  المجموع
  

 :الوظيفة الحالية .3

من عينة % 42، و"مدققين داخليين"من عينة الدراسة يعملون % 58أن ) 6(يبين جدول رقم      
 مصارفال في الداخليين المدققين عدد ألن منطقية النتيجة وهذه، "مدققين خارجين"الدراسة يعملون 

  .على هذه المصارف في شركات التدقيق التي تتولى التدقيق الخارجيين نمدققيال عدد من أكبر
  

  )6(ول رقم جد
  الوظيفة الحالية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة الحالية

 58.0 29  مدقق داخلي  

 42.0 21  مدقق خارجي 

 100.0 50  المجموع
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   :التخصص العلمي .4

 من عينة% 4، و"محاسبة"من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % 78أن ) 7(يبين جدول رقم      
إدارة "من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % 14، و"علوم مصرفية"الدراسة تخصصهم العلمي 

 وظيفة لطبيعة ذلك ويعزى، "أخرى تخصصات"من عينة الدراسة تخصصهم العلمي % 4، و"أعمال

 لمثل وحاجته المصرفي القطاع في العمل لطبيعة وأيضاً  المحاسبي، التخصص أساسها التي التدقيق

  .صاتالتخص هذه
  

  )7(جدول رقم 
   التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص العلمي

 78.0 39  محاسبة

 4.0 2  علوم مصرفية

 14.0 7  إدارة أعمال

 4.0 2  أخرى

 100.0 50  المجموع

  
   :سنوات الخبرة .5

 5 أقل من"سنوات الخبرة لهم  من عينة الدراسة تراوحت% 20أن ) 8(يبين جدول رقم       
من عينة % 22، و"سنة10إلى 5من"من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لهم % 38، و"سنوات

من عينة الدراسة تراوحت سنوات % 20، و"سنة 15إلى 11من"الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لهم 
 أن على يساعد مما المدققين لدى الخبرة مستوى ارتفاع على يدللوهذا  ،"سنة 15أكثر من"الخبرة لهم 

  .إليها التوصل المراد النتائج وسالمة صحةفي  يسهم بدوره وهذا النسبية بالدقة اإلجابات تتميز
  

  )8(جدول رقم 
  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

 20.0 10  سنوات 5أقل من 

 38.0 19  سنة10إلى  5من 

 22.0 11  سنة 15إلى  11من 

 20.0 10  سنة 15أكثر من 

 100.0 50  المجموع
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   :الشهادات العلمية .6

شهادة محاسب قانوني معتمد "من عينة الدراسة حاصلين على % 6أن ) 9(يبين جدول رقم      
CPA"شهادة مدقق داخلي معتمد "من عينة الدراسة حاصلين على % 6، وCIA"من % 12، و
من عينة الدراسة % 70، و"ACPAشهادة محاسب قانوني عربي "لدراسة حاصلين على عينة ا

، "شهادات أخرى"من عينة الدراسة حاصلين على % 6غير حاصلين على أي شهادة مهنية، و
ية للحصول على تكلفة العاللويالحظ أن النسبة األكبر لغير الحاصلين على شهادات مهنية نظرًا ل

  .سفروظروف البالد التي تمنعهم من ال ط العملوضغ مثل هذه الشهادات
  

  )9(جدول رقم 
  الشهادات العلمية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  الشهادات العلمية

 CPA 3 6.0شهادة محاسب قانوني معتمد 

 CIA  3 6.0شهادة مدقق داخلي معتمد 

 ACPA      6 12.0شهادة محاسب قانوني عربي 

 ACCA  0 0.0هادة محاسب قانوني معتمد بريطاني ش

 70.0 35  ال يوجد

 6.0 3  أخرى

 100.0 50  المجموع

  
 : عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التدقيق .7

عدد الدورات التدريبية التي التحقوا بها من عينة الدراسة بلغ % 30أن ) 10(يبين جدول رقم      
عدد الدورات من عينة الدراسة بلغ % 26، و"دورات 4إلى أقل من  1نم"في مجال التدقيق 

من عينة % 34، و"دورات 6إلى أقل من  4من "التدريبية التي التحقوا بها في مجال التدقيق 
% 10، و"دورات 6أكثر من "عدد الدورات التدريبية التي التحقوا بها في مجال التدقيق الدراسة بلغ 

ويالحظ أن أكبر نسبة ، أي دورة من الدورات التدريبية في مجال التدقيقلقوا من عينة الدراسة لم يت
على التطوير والمصارف حرص المدققين  دورات وهذا يدلل على 6للحاصلين على أكثر من هي 

   .التدقيقعلم  والتطورات في  المصارفقطاع و  المستمر لمواكبة المستجدات في بيئة األعمال
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  )10(جدول رقم 
  عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التدقيق زيع عينة الدراسة حسب متغيرتو 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التدقيق

 30.0 15  دورات  4من ا إلى أقل من 

 26.0 13  دورات 6إلى أقل من  4من 

 34.0 17  دورات 6أكثر من 

 10.0 5  جد دوراتال يو 

 100.0 50  المجموع

  
  : كما يليإلى قسمين  االستبانةتم تقسيم 

 .فقرات 7لمجتمع الدراسة ويتكون من  لديموغرافيةيتكون من البيانات ا: القسم األول �

العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وأثرها في تعزيز نظام تتناول  :القسم الثاني �
وتم  ة وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزةالرقابة الداخلي

 :تقسيمه إلى أربعة محاور كما يلي

العالقة بين  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في يناقش : المحور األول ����
التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية 

، ويتكون قيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزةوتخفيض تكلفة التد
 .فقرة 15من 

مدى تأثير اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق يناقش : المحور الثاني ����
الخارجي وأثره في تعزيز التدقيق العالقة بين التدقيق الداخلي و  تعزيزالداخلي في 

جي في المصارف العاملة في نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخار 
 .فقرة 17، ويتكون من قطاع غزة

 الداخلي والمدقق الخارجي مدى التزام كل من المدقق يناقش : المحور الثالث ����
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية  تعزيزبالتطوير المهني وأثره في 

، ويتكون .طاع غزةوتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في ق
 .فقرة 15من 

مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق يناقش : المحور الرابع ����
تعزيزًا لنظام الرقابة العالقة بينهما  تعزيزالداخلي والمدقق الخارجي وأثره في 

، المصارف العاملة في قطاع غزةفي الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي 
 .ةفقر  16ويتكون من 
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  ):11(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة حسب مقياس ليكارت كما هو موضح في جدول رقم 
  )11(جدول رقم

  مقياس ليكارت الخماسي
 إطالقا نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً   التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة

  

 صدق وثبات االستبيان: 4-6

، )429: 1995العساف، (ا أعدت لقياسه صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس م     
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، "كما يقصد بالصدق 

عبيدات "(ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها
  :ل ما يلي، وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خال)179، 2001وآخرون 

  .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :صدق فقرات االستبيان �
 )أداة الدراسةصدق ( الصدق الظاهري لألداة  -1

) 7(تـــم عـــرض أداة الدراســـة فـــي صـــورتها األوليـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تألفـــت مـــن       
األزهـــر متخصصـــين فـــي أعضـــاء مـــن أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية فـــي الجامعـــة اإلســـالمية وجامعـــة 

أســـماء المحكمـــين الـــذين قـــاموا مشـــكورين ) 2(المحاســـبة واإلدارة واإلحصـــاء، ويوضـــح الملحـــق رقـــم 
مــة العبــارات لقيــاس مــا المحكمــين إبــداء آرائهــم فــي مــدى مالءوقــد طلــب مــن . بتحكــيم أداة الدراســة

. ي ينتمـي إليـهوضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبـارات ومـدى مناسـبة كـل عبـارة للمحـور الـذ
ومدى كفايـة العبـارات لتغطيـة كـل محـور مـن محـاور متغيـرات الدراسـة األساسـية هـذا باإلضـافة إلـى 
اقتــراح مــا يرونــه ضــروريا مــن تعــديل صــياغة العبــارات أو حــذفها، أو إضــافة عبــارات جديـــدة ألداة 

ية والوظيفية المطلوبـة الخصائص الشخص(الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية 
مــن المبحــوثين، إلــى جانــب مقيــاس ليكــارت المســتخدم فــي االســتبانة، وتركــزت توجيهــات المحكمــين 

ـــى  ـــادعل ـــارات المتكـــررة، كمـــا أن بعـــض  انتق طـــول االســـتبانة حيـــث كانـــت تحتـــوي علـــى بعـــض العب
ات إلـى المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعـض المحـاور وٕاضـافة بعـض العبـار 

 .محاور أخرى

واســتنادا إلــى المالحظــات والتوجيهــات التــي أبــداها المحكمــون تــم إجــراء التعــديالت التــي اتفــق       
  . عليها معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها

 

  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2

مفـــردة،  25لفقــرات االســتبيان علــى عينـــة الدراســة البــالغ حجمهــا  تــم حســاب االتســاق الـــداخلي     
  : وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي
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  العالقة بين  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  . أ
خارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق التدقيق الداخلي والتدقيق ال

  .الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والمعدل الكلي ) 12(جدول رقم      

، حيث إن القيمة )0.05(داللة  لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة ) 0.05(االحتمالية لكل فقرة اقل من 

  .ألول صادقة لما وضعت لقياسه، وبذلك تعتبر فقرات المحور ا)0.396(
  

  )12(جدول رقم 
العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي  تعزيزا في مدى قيام لجنة التدقيق بدوره: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

  وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

1  
الخارجيين، تعقد لجنة التدقيق في المصرف اجتماعات منتظمة مع المدققين 

  . يحضرها المدققين الداخليين
0.546 0.005 

2  
الخارجي  اجتماعات بناء على طلب المدقق الداخلي أو تعقد لجنة التدقيق

  .المهمة القضايا بعض لمناقشة
0.587 0.002 

 0.009 0.513  .الداخلي والمدقق الخارجيتناقش لجنة التدقيق خطة التدقيق مع المدقق   3

4  
الداخلي تدقيق النصح والمشورة لزيادة فرص التعاون بين المدقق تقدم لجنة ال

  .والمدقق الخارجي
0.541 0.005 

 0.000 0.676  .يوجد شخص في لجنة التدقيق مسئول عن تنسيق الجهود مع المدقق الخارجي  5

6  
يتابع ويؤكد مجلس اإلدارة على دور لجان التدقيق بتنسيق جهود كل من المدقق 

  .قق الخارجيالداخلي والمد
0.572 0.003 

7  
التدقيق، وتتابع تنفيذ التوصيات  لجنة إلى مباشرة الداخلي التدقيق تقارير ترسل

  .والمالحظات
0.785 0.000 

8  
التدقيق، وتتابع تنفيذ  لجنة إلى نسخة من تقرير المدقق الخارجي ترسل

  .التوصيات والمالحظات
0.527 0.007 

9  
لمالئمة التي تمكن المدققين من تقدير المخاطر وتقييم توفر لجنة التدقيق البيئة ا

  .إجراءات الرقابة وٕاجراء االختبارات
0.760 0.000 

10  
 الرقابة بشأن فعالية رأيهم للجنة التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي يقدم المدقق 

  .الداخلية
0.660 0.000 

11  
نقاط الضعف في  ي الداخلي والمدقق الخارجتناقش لجنة التدقيق مع المدقق 

  .نظام الرقابة الداخلية
0.682 0.000 
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  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

12  
فرص تعزيز نظام  الداخلي والمدقق الخارجي تناقش لجنة التدقيق مع المدقق 

  .الرقابة الداخلية
0.512 0.009 

13  
تضع لجنة التدقيق الخطط بشأن تعزيز استعانة المدقق الخارجي بالمدقق 

  . المدقق الخارجي الداخلي تقليًال للجهد المبذول من
0.799 0.000 

14  
تتفق لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي على األتعاب آخذه بعين االعتبار أثر 

في تقليل ساعات عمل المدقق  الداخلي والمدقق الخارجي التعاون بين المدقق 
  .الخارجي

0.483 0.015 

15  
عتماد المدقق تهتم لجنة التدقيق بجودة أداء قسم التدقيق الداخلي ليزيد ا

  .الخارجي على عمل المدقق الداخلي
0.832 0.000 

  0.396تساوي   "23"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

مدى تأثير اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  . ب
الخارجي وأثره في تعزيز نظام الرقابة دقيق التالعالقة بين التدقيق الداخلي و  تعزيزالداخلي في 

  .الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
والمعدل  الثانييبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 13(جدول رقم       

،حيث إن ) 0.05(ند مستوى داللة الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة ع
الجدولية والتي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الثاني، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361تساوي
  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني )13(جدول رقم 

  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

 0.028 0.440 .التدقيق الداخلي استقاللية من للتأكد التنظيمي الهيكل يقوم المدقق الخارجي بفحص  1

2  
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار موضوعية المدقق الداخلي، لتحديد درجة 

  .اعتماده على عمله
0.606 0.001 

3  
 تنفيذية، وأية مسئوليات أية من داخليالمدقق ال تحرر من يتأكد المدقق الخارجي

 .موضوعيته على تؤثر أن يمكن قيود
0.795 0.000 

4  
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار كفاءة المدقق الداخلي، لتحديد درجة 

  .اعتماده على عمله
0.636 0.001 

5  
تؤثر خبرة المدققين الداخليين على قرار اعتماد المدقق الخارجي على عمل 

  .قق الداخليالمد
0.750 0.000 

 0.000 0.726  .الداخلي المدقق لتوصيات المنشأة إدارة استجابة من يتأكد المدقق الخارجي  6

 0.000 0.811  .توجد رسالة واضحة لدى المصرف تحدد مسؤوليات وأهداف المدقق الداخلي بوضوح  7
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  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

8  
كفاية توثيق  يعمل المدقق الداخلي على الحصول على أدلة االثبات والتأكد من

  .أوراق العمل التي تدعم استنتاجات ونتائج أعماله
0.772 0.000 

9  
تخطيط  عند الداخلي المدقق خطط وأوراق عمل على يطلع المدقق الخارجي

  .التدقيق ويعتمد عليها
0.701 0.000 

10  
 يعتمد المدقق الخارجي على نتائج أعمال المدقق الداخلي في تدقيقه للفروع

  .لتابعة للمصرفواألقسام ا
0.708 0.000 

11  
 تدخل التي المهام بعض استكمال المدقق الداخلي من المدقق الخارجي يطلب

  .الداخلية وجرد النقدية الرقابة نظام تقييم يطلب منه عمله كأن نطاق في
0.619 0.001 

12  
يعتمد المدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي في تقويم فعالية وكفاءة نظام 

  .الرقابة الداخلية
0.811 0.000 

13  
 للحصول على الداخليين، المدققين عمل وأوراق يستعين المدقق الخارجي بتقارير

 .للمنشأة الداخلية الرقابة نظام عن كامل فهم
0.773 0.000 

 0.000 0.798  .يعتمد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي في أداء اختبارات الرقابة الداخلية  14

15  
يأخذ المدقق الخارجي في الحسبان العمل المنجز من قبل المدقق الداخلي، مما 

  .يساهم في تخفيض ساعات عمله
0.619 0.001 

16  
تقوم المنشأة بتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي من خالل اعتماد قسم تدقيق 

 .داخلي يتصف بالجودة
0.806 0.000 

 0.000 0.743  .جمع األدلة الالزمةيساعد المدقق الداخلي المدقق الخارجي في   17

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
  

 الداخلي والمدقق الخارجي مدى التزام كل من المدقق : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث. ج
داخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة ال تعزيزبالتطوير المهني وأثره في 

  الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
والمعدل  الثالثيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 14(جدول رقم       

،حيث إن )0.05(الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
الجدولية والتي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة ) 0.05(مالية لكل فقرة اقل من القيمة االحت

  .صادقة لما وضعت لقياسه الثالث، وبذلك تعتبر فقرات المحور )0.361(تساوي 
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  )14(جدول رقم 
ير المهني وأثره بالتطو  الداخلي والمدقق الخارجي مدى التزام كل من المدقق : المحور الثالثالصدق الداخلي لفقرات 

العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في  تعزيزفي 
  قطاع غزة

  الفقرة  .م
معامل 
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.724  .بالمعايير المهنية كافية معرفة الداخلي والمدقق الخارجي المدقق  يمتلك  1

2  
مستمرًا لمواكبة المستجدات في  وتعليماً  تدريباً  المدقق الداخلي والخارجي يتلقى

  .المهنية المعايير
0.413 0.040 

 0.000 0.688  .يمتلك المدقق الداخلي والخارجي المؤهالت العلمية والعملية المناسبة  3

4  
 الداخلي قيقالتد إدارة المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد
 .الموظفين لعمل كدليل

0.696 0.000 

5  
 التي والتخصص والمعرفة يتوفر لدى المصرف مدققين داخليين لديهم المهارة

 .ومرضية صحيحة بصورة أداء أعمالهم من تمكنهم
0.804 0.000 

6  
يتم تنمية قدرات المدققين الداخليين والخارجيين من خالل الدورات التدريبية 

  .لعلمية لغرض تعزيز مهاراتهم وقدراتهموالنشرات ا
0.734 0.000 

7  
يتم فحص جودة عمل المدقق الداخلي من قبل طرف ثالث مستقل أومن قبل 

  . المدقق الخارجي
0.811 0.000 

 0.000 0.804  .يقدم المدقق الخارجي توصيات لتحسين جودة عمل التدقيق الداخلي  8

9  
ما توصل إليه المدقق الخارجي بشأن  تتخذ اإلدارة خطوات وٕاجراءات لتنفيذ

  .نتائج فحص جودة عمل المدقق الداخلي
0.705 0.000 

 0.000 0.776  .يتأكد المدقق الخارجي من جودة وثائق وتقارير وأوراق العمل للمدقق الداخلي  10

11  
الواجبة عند دراستهم  المهنية العناية المدقق الداخلي والخارجي ببذل يلتزم

  .ام الرقابة الداخليةوتقييمهم لنظ
0.739 0.000 

12  
بناء  أجل من الرقابة الداخلية لنظام كاف فهم على المدقق الخارجي يحصل

  .خطته وتحديد نطاق وتوقيت إجراءاته
0.578 0.002 

13  
يعتبر وجود قسم فعال للتدقيق الداخلي في المصرف محددًا مهمًا ألتعاب 

  .المدقق الخارجي
0.520 0.008 

14  
المدقق الخارجي تقييماته المتعلقة بالمخاطر الطبيعية في حال وجود  يخفض

  . قسم تدقيق داخلي فعال
0.753 0.000 

15  
يخفض المدقق الخارجي من مدى اختباراته ونطاق إجراءاته في حال وجود 

  .قسم تدقيق داخلي فعال
0.759 0.000 

  0.396اوي تس "23"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع. د
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا  تعزيزالداخلي والمدقق الخارجي وأثره في 

  .لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
والمعدل الكلي  الرابعيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 15(م جدول رق     

،حيث إن القيمة )0.05(لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة ) 0.05(االحتمالية لكل فقرة اقل من 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الرابع، وبذلك تعتبر فقرات المحور )0.361(
  

  )15(جدول رقم 
مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأثره : المحور الرابعالصدق الداخلي لفقرات 

  .لفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزةالعالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتك تعزيزفي 

  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

1  
يوجد اتصال ثنائي بين المدقق الداخلي والخارجي لمناقشة التطورات وحل 

  . المشكالت
0.773 0.000 

2  
ل فعال يبلغ المدقق الداخلي والخارجي لجنة التدقيق بشأن الترتيبات لخلق تواص

  . بينهما
0.789 0.000 

 0.000 0.872 .يوجد اتفاق مكتوب لترتيبات التعاون واالعتماد بين المدقق الداخلي والخارجي  3

4  
يوجد خطة عمل مشتركة للتغلب على المشكالت التي تعيق التواصل بين المدقق 

  .الداخلي والخارجي
0.819 0.000 

5  
ن ترتيبات المشاركة في الملفات وأوراق يتشاور المدقق الداخلي والخارجي بشأ 

 .العمل
0.826 0.000 

6  
يبلغ المدقق الداخلي المدقق الخارجي بأي أمور مهمة لفتت انتباهه وتؤثر على 

  .عمل المدقق الخارجي
0.720 0.000 

7  
يبلغ المدقق الخارجي المدقق الداخلي بأي أمور مهمة لفتت انتباهه وتؤثر على 

  .عمل المدقق الداخلي
0.788 0.000 

8  
يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على معايير التوثيق التي سيتبعونها في 

  . عملهم
0.777 0.000 

9  
يستخدم كل من المدقق الداخلي والخارجي أساليب تدقيق وتوثيق مماثلة لتقييم 

  .نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة
0.808 0.000 

10  
 الرقابة نظام لفاعلية وتقييمه دقق الخارجي بنتائج قياسهيزود المدقق الداخلي الم

  .الداخلية
0.802 0.000 

11  
 الرقابة نظام في الضعف نقاط يتعاون المدقق الداخلي والخارجي في تحديد

  .الداخلية
0.816 0.000 
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  الفقرة  .م
معامل 

  االرتباط

القيمة 

  االحتمالية

12  
 في التحسينات إلدخال التوصيات يتعاون المدقق الداخلي والخارجي في تقديم

  .لداخلية والعمل على تعزيزهنظام الرقابة ا
0.684 0.000 

13  
يقدم المدقق الداخلي المعلومات الكافية والمالئمة للمدقق الخارجي بشأن 

  .المخاطر التي تواجهها المنشأة واإلجراءات الرقابية عليها
0.810 0.000 

 0.000 0.864  .يتقاسم المدقق الخارجي والمدقق الداخلي الجهد في تدقيق أعمال المصرف  14

15  
يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على توقيت العمل لتجنب تكرار 

  .وازدواجية العمل
0.831 0.000 

  
يناقش المدقق الخارجي خطة التدقيق مع المدقق الداخلي مع مراعاة تنسيق 

  . وتوزيع جهودهما
0.726 0.000 

  0.396ساوي ت "23"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محـور مـن محـاور الدراسـة مـع المعـدل ) 16(جدول رقم      
، )0.05(الكلـي لفقــرات االسـتبانة والــذي يبـين أن معــامالت االرتبــاط المبينـة دالــة عنـد مســتوى داللــة 

الجدوليـة  rالمحسـوبة اكبـر مـن قيمـة  rوقيمـة ) 0.05(اقـل مـن لكـل فقـرة  حيث إن القيمة االحتمالية
  .وبذلك تعتبر محاور الدراسة صادقة لما وضعت لقياسه) 0.396(والتي تساوي 

  )16( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

 عنوان المحور المحور
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 األول
العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في 

الخارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق 
 الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

0.665 0.000 

 الثاني
 تعزيزي على عمل المدقق الداخلي في مدى تأثير اعتماد المدقق الخارج

العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي وأثره في تعزيز نظام الرقابة الداخلية 
 وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

0.929 0.000 

  الثالث
مدى التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني وأثره في 

العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق  زيزتع
 الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

0.885 0.000 

  الرابع
مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق 

داخلية وتخفيضًا العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة ال تعزيزالخارجي وأثره في 
  لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

0.867 0.000 

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  ثبات فقرات االستبانة: 4-7

بيقهـا علـى أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحـدة تقريبـا لـو تكـرر تط     
وقــد أجريــت خطــوات ). 430: 1995العســاف، ) (اســبوعين( األشــخاص ذاتهــم فــي أوقــات متباعــدة 

  .الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
ــة النصــفية: 4-7-1 الفرديــة  تــم إيجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بــين معــدل األســئلة: طريقــة التجزئ

الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيـة الرتبـة لكـل بعـد وقـد تـم تصـحيح معـامالت االرتبـاط باسـتخدام معامـل 
  : حسب المعادلة التالية) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان براون للتصحيح 

=  معامل الثبات 
1

2

ر+
يبين أن هناك معامل ) 17(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان مما يبعث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة
  )17(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 
  المحور

  عنوان المحور 

 

 التجزئة النصفية

عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

معامل 

االرتباط 
 المصحح

القيمة 

 يةاالحتمال

 األول

العالقة بين  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في 
التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وأثرها في تعزيز نظام 
الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة

15 0.7765 0.8742 0.0000 

 الثاني

على عمل المدقق مدى تأثير اعتماد المدقق الخارجي 
العالقة بين التدقيق الداخلي  تعزيزالداخلي في 

والخارجي وأثره في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض 
تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع 

 .غزة

17 0.8193 0.9007 0.0000 

 الثالث

مدى التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير 
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام  تعزيزوأثره في المهني 

الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في 
 .المصارف العاملة في قطاع غزة

15 0.7395 0.8502 0.0000 

 الرابع

مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق 
العالقة بينهما  تعزيزالداخلي والمدقق الخارجي وأثره في 

تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق 
 .الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

16 0.8348 0.9100 0.0000 

 0.0000 0.8849 0.7936  63  جميع المحاور

  0.396تساوي  "23"ودرجة حرية 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  كرونباخطريقة ألفا : 4-7-2

استخدمت  طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين      
  .أن معامالت الثبات مرتفعة مما ساعد على استخدام االستبانة بكل طمأنينة) 18(جدول رقم 

  )18(جدول رقم 
  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

 عنوان المحور المحور
عدد 

فقراتال  

معامل ألفا 

 كرونباخ

العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في  األول
الخارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق 

 .الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
15 0.8937 

 تعزيزالخارجي على عمل المدقق الداخلي في مدى تأثير اعتماد المدقق  الثاني
العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي وأثره في تعزيز نظام الرقابة الداخلية 

 .وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
17 0.9168 

 تعزيزفي مدى التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني وأثره  الثالث
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي 

 .في المصارف العاملة في قطاع غزة
15 0.8799 

مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق  الرابع
ة الداخلية وتخفيضًا العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقاب تعزيزالخارجي وأثره في 

 .لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة
16 0.8648 

 0.9037  63  جميع المحاور
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  تمهيد: 0- 5

 يتم في هذا الجزء من الدراسة مناقشة نوع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة     
اختبار الالزمة لتحليل فقرات االستبانة و  اإلحصائيةالدراسة من أجل تحديد نوع االختبارات 

أجل  عد ذلك لتحليل فقرات محور االستبانة ومناقشة الفرضيات منالفرضيات، ثم يتعرض الباحث ب
من  إثباتها أو نفيها وذلك عن طريق استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لذلك

  :خالل محورين رئيسيين هما
  .اختبار التوزيع الطبيعي• 
  .تحليل فقرات الدراسة واختبار فرضياتها• 
  (Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(طبيعياختبار التوزيع ال: 5-1

سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو  -اختبار كولمجروف يتم تطبيق     
اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبـارات المعلميـة تشـترط أن يكـون توزيـع 

نتـائج االختبـار حيـث أن القيمـة االحتماليـة لكـل محـور ) 19(ويوضـح الجـدول رقـم . البيانات طبيعيـا
.05.0(  0.05اكبـــر مـــن  >sig ( وهـــذا يـــدل علـــى أن البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي ويجـــب

  .استخدام االختبارات المعلميه
  )19(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  ورعنوان المح المحور
عدد 

  الفقرات
 Zقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 األول

العالقة بين التدقيق  تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في 
الداخلي والتدقيق الخارجي وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية 
وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع 

 غزة

15 0.676 0.751 

 الثاني

أثير اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي مدى ت
العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي وأثره في تعزيز  تعزيزفي 

نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في 
 المصارف العاملة في قطاع غزة

17 0.839 0.482 

 الثالث

بالتطوير المهني  مدى التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي
العالقة بينهما تعزيزًا لنظام الرقابة الداخلية  تعزيزوأثره في 

وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في 
 قطاع غزة

15 1.036 0.234 
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  ورعنوان المح المحور
عدد 

  الفقرات
 Zقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 الرابع

مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي 
بينهما تعزيزًا لنظام العالقة  تعزيزوالمدقق الخارجي وأثره في 

الرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في المصارف 
 العاملة في قطاع غزة

16  0.812 0.525 

 0.622 0.753  63  جميع المحاور

  
  تحليل فقرات ومحاور الدراسة: 5-2

راد الفقــرة ايجابيــة بمعنــى أن أفــتكــون تــم تحليــل فقــرات االســتبانة باســتخدام القيمــة االحتماليــة حيــث 
والـوزن النسـبي اكبـر مـن ) 0.05(القيمـة االحتماليـة اقـل مـن إذا كانـت  العينة يوافقـون علـى محتواهـا

ـــى محتواهـــا إذا كانـــت القيمـــة %)60( ، وتكـــون الفقـــرة ســـلبية بمعنـــى أن أفـــراد العينـــة ال يوافقـــون عل
، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا %)60(والوزن النسبي اقل من  )0.05(االحتمالية اقل من 

  .0.05كان مستوى الداللة لها اكبر من 
  
  : تحليل فقرات المحور األول: 5-2-1

العالقة بين التدقيق الـداخلي  عزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في ت: الفرضية الرئيسية األولى
ليـة وتخفـيض تكلفـة التـدقيق الخـارجي فـي والتدقيق الخارجي وأثرها في تعزيز نظـام الرقابـة الداخ

  .المصارف العاملة في قطاع غزة
  :حيث تم تقسيم المحور األول إلى ثالث أجزاء وهي

مـدى قيـام لجنـة التـدقيق بـدورها فـي الجزء األول من المحور األول يتعلق بفرضية  :5-2-1-1
 .لعاملة في قطاع غزةفي المصارف ا العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي تعزيز

  ).20(كما هو مبين في جدول رقم ) 8-1(فقرات وهي ) 8(ويتكون هذا الجزء من 
لجنـة التـدقيق بـدورها فـي أثـر قيـام  الجزء الثاني من المحـور األول يتعلـق بفرضـية :5-2-1-2

ــز ــدقيق الخــارجي تعزي ــداخلي والت ــدقيق ال ــين الت ــة ب ــي العالق ــ ف ــة ف ــة الداخلي ــز نظــام الرقاب ي تعزي
كمـا هـو مبـين ) 12-9(فقـرات وهـي ) 4(ويتكون هذا الجزء مـن  المصارف العاملة في قطاع غزة

  ).21(في جدول رقم 
قيـام لجنـة التـدقيق بـدورها فـي  يتعلـق بفرضـية أثـر الجزء الثالث من المحـور األول :5-2-1-3

 فـي المصـارف قتخفـيض تكلفـة التـدقي فـي العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخـارجي تعزيز
كما هو مبين في جـدول ) 15-13(فقرات وهي ) 3(ويتكون هذا الجزء من  العاملة في قطاع غزة

  ).22(رقم 
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  )20(جدول رقم 
العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في المصارف العاملة  عزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في ت

  .في قطاع غزة

 الفقرات م
حس

ط ال
وس

لمت
ا

بي
ا

  

بي
لنس

ن ا
وز

ال
لية  

تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

1 
تعقد لجنة التدقيق في المصرف اجتماعات منتظمة مع المدققين 

  . الخارجيين، يحضرها المدققين الداخليين
3.68 73.60 0.000 

2 
 اجتماعات بناء على طلب المدقق الداخلي أو تعقد لجنة التدقيق
  .المهمة القضايا بعض الخارجي لمناقشة

3.90 78.00 0.000 

 0.000 81.20 4.06  .تناقش لجنة التدقيق خطة التدقيق مع المدقق الداخلي والخارجي 3

4  
تقدم لجنة التدقيق النصح والمشورة لزيادة فرص التعاون بين 

  .المدقق الداخلي والخارجي
3.96 79.20 0.000 

5 
يوجد شخص في لجنة التدقيق مسئول عن تنسيق الجهود مع 

  .المدقق الخارجي
4.26 85.20 0.000 

6 
يتابع ويؤكد مجلس اإلدارة على دور لجان التدقيق بتنسيق جهود 

  .كل من المدقق الداخلي والخارجي
4.12 82.40 0.000 

7 
التدقيق، وتتابع تنفيذ  لجنة إلى مباشرة الداخلي التدقيق تقارير ترسل

  .التوصيات والمالحظات
4.46 89.20 0.000 

8  
التدقيق، وتتابع  لجنة إلى المدقق الخارجينسخة من تقرير  ترسل

  .تنفيذ التوصيات والمالحظات
4.48 89.60 0.000 

 0.000 82.3 4.115  فقراتجميع ال

  
المحـور  الجزء األول مـن آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات تبين) 20(مبينة في جدول رقم الالنتائج 

  :لنسبي هي كما يليحسب الوزن ا فقرتيناألول وتبين النتائج أن أعلى 
وهـي أقـل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليـة تسـاوي  "%89.60"بلـغ الـوزن النسـبي  "8"فـي الفقـرة  .1

التـدقيق، وتتـابع  لجنـة إلـى ترسـل نسخة من تقريـر المـدقق الخـارجي "مما يدل على أن ) 0.05(
 ."تنفيذ التوصيات والمالحظات

وهـي أقـل مــن  "0.000"قيمــة االحتماليـة تسـاوي وال "%89.20"بلـغ الـوزن النسـبي  "7"فـي الفقـرة  .2
التـدقيق، وتتـابع تنفيـذ  لجنة إلى مباشرة ترسل الداخلي التدقيق تقارير"مما يدل على أن ) 0.05(

 ".التوصيات والمالحظات
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 :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرتينكما تبين النتائج أن أقل 

) 0.05(وهي أقل من  "0.000"االحتمالية تساويوالقيمة  "%78"بلغ الوزن النسبي "2"في الفقرة  .1
الخـارجي  اجتماعـات بنـاء علـى طلـب المـدقق الـداخلي أو لجنـة التـدقيق تعقـد" ممـا يـدل علـى أن

  ".المهمة القضايا بعض لمناقشة

وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%73.60"بلــغ الــوزن النســبي "1"فــي الفقــرة  .2
تعقــد لجنــة التــدقيق فــي المصــرف اجتماعــات منتظمــة مــع المــدققين  "نممــا يــدل علــى أ) 0.05(

 ."الخارجيين، يحضرها المدققين الداخليين

ـــين أن المتوســـط الحســـابي لفقـــرات الجـــزء األول مـــن المحـــور األول تســـاوي         وبصـــفة عامـــة يتب
والقيمـة  ،"%60"وهي اكبر من الـوزن النسـبي المتوسـط  %82.3والوزن النسبي يساوي  ، )4.115(

 يسـاعد بدورهاتقوم لجنة التدقيق مما يدل على أن  0.05وهي أقل من "  0.000"االحتمالية تساوي 
وبالتالي قبول α=05.0عند مستوى داللة  العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي تعزيز في

  .الفرضيةهذا الجزء من 
العالقة بين التدقيق الداخلي  تعزيز نة التدقيق بدورها فيتقوم لج: نتيجة الفرضية       

التي يقدمها كل من المدقق الداخلي  متابعة تنفيذ التوصيات والمالحظاتوالخارجي من خالل 
التعاون وتنسيق مكن المدقق الداخلي والخارجي من التي تبيئة المالئمة ال هابتوفير والخارجي و 

  .جهودهما معاً 
  )21(جدول رقم 

تعزيز نظام الرقابة  في العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي تعزيزقيام لجنة التدقيق بدورها في  أثر
 .الداخلية في المصارف العاملة في قطاع غزة
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9  
من توفر لجنة التدقيق البيئة المالئمة التي تمكن المدققين 

 0.000 86.00 4.30  .تقدير المخاطر وتقييم إجراءات الرقابة وٕاجراء االختبارات

10 
بشأن  يقدم المدقق الداخلي والخارجي رأيهم للجنة التدقيق

  .الداخلية الرقابة فعالية
4.24 84.80 0.000 

11  
تناقش لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والخارجي نقاط 

  .اخليةالضعف في نظام الرقابة الد
4.16 83.20 0.000 

12 
تناقش لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والخارجي فرص 

  .تعزيز نظام الرقابة الداخلية
4.16 83.20 0.000 

 0.000 84.30 4.215  جميع الفقرات
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المحـور الجزء الثاني من  آراء أفراد عينة الدراسة في فقرات تبين) 21(مبينة في جدول رقم الالنتائج 
  :حسب الوزن النسبي هي كما يليفقرة وتبين النتائج أن أعلى  األول

  

وهــي أقــل  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي  "%86.00"بلــغ الــوزن النســبي  "9"فــي الفقــرة - 
لجنـة التـدقيق تـوفر البيئـة المالئمـة التـي تمكـن المـدققين مـن  "مما يدل على أن) 0.05(من 

  ."وٕاجراء االختبارات تقدير المخاطر وتقييم إجراءات الرقابة
 :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرة كما تبين النتائج أن أقل 

وهــي أقــل  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي  "%83.2"بلــغ الــوزن النســبي  "12"فــي الفقــرة - 
لجنــة التــدقيق تنــاقش مــع المــدقق الــداخلي والخــارجي فــرص  "ممــا يــدل علــى أن) 0.05(مــن 

 ".لداخليةتعزيز نظام الرقابة ا

    
ـــين أن المتوســـط الحســـابي لفقـــرات الجـــزء الثـــاني مـــن المحـــور األول تســـاوي    وبصـــفة عامـــة يتب

، والقيمة %"60"وهي اكبر من الوزن النسبي المتوسط % 84.30، والوزن النسبي يساوي  )4.215(
قيق بـدورها مما يدل على وجود أثر لقيـام لجنـة التـد 0.05وهي أقل من "  0.000"االحتمالية تساوي 

في تعزيز العالقة بين التدقيق الداخلي والتـدقيق الخـارجي و تعزيـز نظـام الرقابـة الداخليـة عنـد مسـتوى 
  .وبالتالي قبول هذا الجزء من الفرضيةα=05.0داللة 

 العالقة بين التدقيق الداخلي يعزز نظام عزيزت قيام لجنة التدقيق بدورها في: نتيجة الفرضية
حيث تقوم لجنة التدقيق بتوفير البيئة المالئمة التي تمكن المدقق الداخلي ، الرقابة الداخلية

والخارجي من تقدير المخاطر وتقييم إجراءات الرقابة وٕاجراء االختبارات المتعددة بالشكل المناسب 
  .نقاط الضعف في نظام الرقابة وفرص تحويلها إلى نقاط قوة لتعزيزهوتناقش معهم 

  
  )22(دول رقم ج

في تخفيض تكلفة التدقيق في  أثر قيام لجنة التدقيق بدورها في تعزيز العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
 .المصارف العاملة في قطاع غزة
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13 
مدقق تضع لجنة التدقيق الخطط بشأن تعزيز استعانة ال

الخارجي بالمدقق الداخلي تقليًال للجهد المبذول من المدقق 
  . الخارجي

3.88 77.60 0.000 
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14 
تتفق لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي على األتعاب آخذه 
بعين االعتبار أثر التعاون بين المدقق الداخلي والخارجي 

  .في تقليل ساعات عمل المدقق الخارجي
3.66 73.20 0.001 

15 
هتم لجنة التدقيق بجودة أداء قسم التدقيق الداخلي ليزيد ت

  .اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي
4.06 81.20 0.000 

 0.000 77.33 3.86  جميع الفقرات

 الجـــزء الثالـــث مـــن  آراء أفـــراد عينـــة الدراســـة فـــي فقـــرات تبـــين) 22(مبينـــة فـــي جـــدول رقـــم الالنتـــائج 
  :حسب الوزن النسبي هي كما يليفقرة النتائج أن أعلى المحور األول وتبين 

 

وهـي أقـل  "0.000"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي  "%81.20"بلغ الـوزن النسـبي  "15"في الفقرة - 
لجنــة التــدقيق تهــتم بجــودة أداء قســم التــدقيق الــداخلي ليزيــد " ممــا يــدل علــى أن) 0.05(مــن 

  "ياعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخل
  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرة كما تبين النتائج أن أقل 

وهـي أقـل مـن "0.001"والقيمة االحتمالية تساوي "%73.20"بلغ الوزن النسبي "14"في الفقرة - 
لجنــة التــدقيق تتفــق مــع المــدقق الخــارجي علــى األتعــاب آخــذه  "ممــا يــدل علــى أن) 0.05(

الـداخلي والخـارجي فـي تقليـل سـاعات عمـل المـدقق بعين االعتبار أثـر التعـاون بـين المـدقق 
 ."الخارجي

وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لفقـــرات الجـــزء الثالـــث مـــن المحـــور األول  تســـاوي       
، والقيمة %"60"وهي اكبر من الوزن النسبي المتوسط % 77.33، والوزن النسبي يساوي  )3.86(

ممـــا يـــدل علـــى وجـــود أثـــر لقيـــام لجنـــة التـــدقيق  0.05مـــن وهـــي أقـــل "  0.000"االحتماليـــة تســـاوي 
بدورها في تعزيز العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 

  .وبالتالي قبول هذا الجزء من الفرضيةα=05.0عند مستوى داللة 
العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي  عزيزورها في تلجنة التدقيق بد قيام: نتيجة الفرضية      

تضع لجنة التدقيق الخطط بشأن تعزيز استعانة حيث  يعمل على تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي
بجودة أداء قسم التدقيق الداخلي ليزيد اعتماد المدقق  وتهتم المدقق الخارجي بالمدقق الداخلي

مما يقلل ساعات  يًال للجهد المبذول من المدقق الخارجيتقل الخارجي على عمل المدقق الداخلي
  .العمل ويقلل األتعاب للمدقق الخارجي
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  : تحليل فقرات المحور الثاني: 5-2-2
مـدى تـأثير اعتمـاد المـدقق الخـارجي علـى عمـل المـدقق الـداخلي فـي : الفرضية الرئيسية الثانيـة

فـي تعزيـز نظـام الرقابـة الداخليـة وتخفـيض وأثـره  العالقـة بـين التـدقيق الـداخلي والخـارجي تعزيـز
  .تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

  :حيث تم تقسيم المحور الثاني إلى ثالث أجزاء وهي
 مدى تأثير اعتمـاد المـدقق الخـارجيالجزء األول من المحور الثاني يتعلق بفرضية  :5-2-2-1

فــي المصــارف  عالقــة بــين التــدقيق الــداخلي والخــارجيال عزيــزعلــى عمــل المــدقق الــداخلي فــي ت
كمــا هــو مبــين فــي ) 10-1(فقــرات وهــي ) 10(ويتكــون هــذا الجــزء مــن ، العاملــة فــي قطــاع غــزة

  ).23(جدول رقم 
اعتمـاد المـدقق الخـارجي علـى  أثـر الجزء الثاني من المحور الثـاني يتعلـق بفرضـية :5-2-2-2

بينهمــا و تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة فــي المصــارف  فــي تعزيــز العالقــة عمــل المــدقق الــداخلي
كما هو مبين في جـدول ) 14-11(فقرات وهي ) 4(ويتكون هذا الجزء من  العاملة في قطاع غزة

  ).24(رقم 
اعتمـاد المـدقق الخـارجي علـى  أثـريتعلق بفرضية  الجزء الثالث من المحور الثاني  :5-2-2-3

ة بينهمــا وتخفــيض تكلفــة التــدقيق الخــارجي فــي المصــارف تعزيــز العالقــ عمــل المــدقق الــداخلي 
كمــا هــو مبــين فــي ) 17-15(أســئلة وهــي ) 3(ويتكــون هــذا الجــزء مــن ، العاملــة فــي قطــاع غــزة

  ).25(جدول رقم 
  )23(جدول رقم 

في  العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي عزيزمدى تأثير اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في ت
  . المصارف العاملة في قطاع غزة
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1 
 للتأكد التنظيمي الهيكل يقوم المدقق الخارجي بفحص

  .التدقيق الداخلي استقاللية من
4.48 89.60 0.000 

2 
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار موضوعية المدقق 

  .درجة اعتماده على عمله الداخلي، لتحديد
4.30 86.00 0.000 

3 
 من المدقق الداخلي تحرر من يتأكد المدقق الخارجي

 على تؤثر أن يمكن قيود تنفيذية، وأية مسئوليات أية
 .موضوعيته

4.30 86.00 0.000 
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4  
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار كفاءة المدقق 

  .الداخلي، لتحديد درجة اعتماده على عمله
4.28 85.60 0.000 

5 
تؤثر خبرة المدققين الداخليين على قرار اعتماد المدقق 

  .الخارجي على عمل المدقق الداخلي
4.22 84.40 0.000 

6 
 المنشأة إدارة استجابة من يتأكد المدقق الخارجي

  .الداخلي المدقق لتوصيات
4.22 84.40 0.000 

7 
توجد رسالة واضحة لدى المصرف تحدد مسؤوليات 

  .وأهداف المدقق الداخلي بوضوح
4.50 90.00 0.000 

8  
يعمل المدقق الداخلي على الحصول على أدلة االثبات 
والتأكد من كفاية توثيق أوراق العمل التي تدعم 

  .استنتاجات ونتائج أعماله
4.32 86.40 0.000 

9  
 المدقق خطط وأوراق عمل على يطلع المدقق الخارجي

  .يق ويعتمد عليهاتخطيط التدق عند الداخلي
4.06 81.20 0.000 

10  
يعتمد المدقق الخارجي على نتائج أعمال المدقق 

  .واألقسام التابعة للمصرف الداخلي في تدقيقه للفروع
3.96 79.20 0.000 

 0.000 85.28 4.264  جميع الفقرات

  

 الجـزء األول مـن راتبـين آراء أفـراد عينـة الدراسـة فـي فقـت)  23(مبينة فـي جـدول رقـم الالنتائج      
  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرتينوتبين النتائج أن أعلى  الثانيالمحور 

وهـي أقـل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليـة تسـاوي  "%90.00"بلـغ الـوزن النسـبي  "7"فـي الفقـرة  .1
تحدد مسؤوليات وأهداف المدقق  المصرفرسالة واضحة لدى  توجد "مما يدل على أنه) 0.05(
 ."لداخلي بوضوحا

وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%89.60"بلــغ الــوزن النســبي  "1"فــي الفقــرة  .2
 استقاللية من للتأكد التنظيمي الهيكل فحصالمدقق الخارجي يقوم ب "مما يدل على أن) 0.05(

 ."التدقيق الداخلي

 :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرةكما تبين النتائج أن أقل 
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وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%79.20"بلــغ الــوزن النســبي "10"فــي الفقــرة  .1
المدقق الخارجي يعتمد على نتائج أعمال المدقق الداخلي في تدقيقـه "مما يدل على أن ) 0.05(
 ."التابعة للمصرف األقسامو  لفروعل

 

المحــــور الثــــاني تســــاوي  زء األول مــــنالجــــ وبصــــفة عامــــة يتبــــين أن المتوســــط الحســــابي لفقــــرات      
والقيمــة  ،"%60"وهــي اكبــر مــن الــوزن النســبي المحايــد% 85.28، والــوزن النســبي يســاوي  4.264)(

اعتمــاد المــدقق الخــارجي علــى ممــا يشــير إلــى أن  0.05وهــي أقــل مــن )  0.000(االحتماليــة تســاوي 
عنــد مســتوى  داخلي والتــدقيق الخــارجيالعالقــة بــين التــدقيق الـ عزيــزفـي ت يســاعدعمـل المــدقق الــداخلي 

  .الفرضيةهذا الجزء من وبالتالي قبول α=05.0داللة 
العالقة  تعزيزاعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في يساعد : نتيجة الفرضية  

مدقق الداخلي ثقة المدقق الخارجي بأعمال ال حيث إن، بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي
باعتبار عمل المدقق الداخلي مكمًال لعمل ، واعتماده عليه يعزز من العالقة التكاملية بينهما

   .المدقق الخارجي
  )24(جدول رقم 

وتعزيز  العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي تعزيزاعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في  أثر
  .ي المصارف العاملة في قطاع غزةنظام الرقابة الداخلية ف
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11 

 استكمال المدقق الداخلي من المدقق الخارجي يطلب
 يطلب منه عمله كأن نطاق في تدخل التي المهام بعض
  .الداخلية وجرد النقدية الرقابة نظام تقييم

  

3.74 74.80 0.000 

12 
لمدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي في يعتمد ا

  .تقويم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية
4.04 80.80 0.000 

13 
 المدققين عمل وأوراق يستعين المدقق الخارجي بتقارير

 الرقابة نظام عن كامل فهم للحصول على الداخليين،
 .للمنشأة الداخلية

4.14 82.80 0.000 

14 
لخارجي على المدقق الداخلي في أداء يعتمد المدقق ا

  .اختبارات الرقابة الداخلية
4.02 80.40 0.000 

 0.00 79.7 3.985  جميع الفقرات
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الجـــزء الثـــاني مـــن   بـــين آراء أفـــراد عينـــة الدراســـة فـــي فقـــراتت) 24(مبينـــة فـــي جـــدول رقـــم الالنتـــائج  
  :هي كما يليحسب الوزن النسبي فقرة وتبين النتائج أن أعلى  المحور الثاني

وهي أقل  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  "%82.80"بلغ الوزن النسبي  "13"في الفقرة - 
 المدققين عمل وأوراق المدقق الخارجي يستعين بتقارير" مما يدل على أن) 0.05(من 

 ."للمنشأة الداخلية الرقابة نظام عن كامل فهم للحصول على الداخليين،

  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرة قل كما تبين النتائج أن أ
وهي أقل من "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي "%79.7"بلغ الوزن النسبي "11"في الفقرة - 

 بعض استكمال المدقق الداخلي من يطلب المدقق الخارجي" مما يدل على أن ) 0.05(

  ."داخلية وجرد النقديةال الرقابة نظام تقييم يطلب منه عمله كأن نطاق في تدخل التي المهام
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات الجـزء الثـاني مـن المحـور الثـاني  تسـاوي       

، "%60"وهــي اكبــر مــن الــوزن النســبي المتوســط % 77.33، والــوزن النســبي يســاوي  )3.985(
عتمــاد ال أثــر ممــا يــدل علــى وجــود  0.05وهــي أقــل مــن "  0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي 

تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة فــي المصــارف المــدقق الخــارجي علــى عمــل المــدقق الــداخلي فــي 
  .وبالتالي قبول هذا الجزء من الفرضيةα=05.0عند مستوى داللة  العاملة في قطاع غزة

يـز نظـام يساعد اعتماد المدقق الخارجي على عمـل المـدقق الـداخلي فـي تعز : نتيجة الفرضية
 الــداخلي المــدقق عمــل وأوراق بتقــاريرحيــث يســتعين المــدقق الخــارجي ، الرقابــة الداخليــة
و تقـويم فعاليـة وكفـاءة نظـام  للمنشـأة الداخليـة الرقابـة نظـام عـن كامـل فهـم  للحصـول علـى
  .الرقابة الداخلية

  )25(جدول رقم 
و تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي  العالقة بينهما في تعزيز اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي أثر

  .في المصارف العاملة في قطاع غزة
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15 
يأخذ المدقق الخارجي في الحسبان العمل المنجز من قبل 

  .عملهالمدقق الداخلي، مما يساهم في تخفيض ساعات 
3.92 78.40 0.000 

16 
تقوم المنشأة بتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي من خالل 

 اعتماد قسم تدقيق داخلي يتصف بالجودة
4.04 80.80 0.000 

17 
يساعد المدقق الداخلي المدقق الخارجي في جمع األدلة 

  .الالزمة
4.06 81.20 0.000 

 0.000 80.13 4.006  الفقراتجميع 
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الجــزء الثالــث مــن   آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي فقــرات ينتبــ )25(مبينــة فــي جــدول رقــم الالنتــائج   
  :حسب الوزن النسبي هي كما يليفقرة وتبين النتائج أن أعلى  المحور الثاني

وهي أقل  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  "%81.20"بلغ الوزن النسبي  "17"في الفقرة - 
ق الخارجي في جمع األدلة يساعد المدقق الداخلي المدق" مما يدل على أن) 0.05(من 

 ."الالزمة

  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرة كما تبين النتائج أن أقل 
 

وهي أقل من "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي "%78.4"بلغ الوزن النسبي "15"في الفقرة - 
المدقق الخارجي يأخذ في الحسبان العمل المنجز من قبل "مما يدل على أن ) 0.05(

  ."لداخلي، مما يساهم في تخفيض ساعات عملهالمدقق ا
  

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات الجزء الثالث من المحور الثاني تساوي       
، والقيمة "%60"وهي اكبر من الوزن النسبي المتوسط % 80.13والوزن النسبي يساوي  ، )4.006(

عتماد المدقق الخارجي ال أثريدل على وجود  مما 0.05وهي أقل من "  0.000"االحتمالية تساوي 
عند تخفيض تكلفة التدقيق في المصارف العاملة في قطاع غزة  على عمل المدقق الداخلي في

  .وبالتالي قبول هذا الجزء من الفرضيةα=05.0مستوى داللة 
ق الداخلي في تخفيض ويساعد اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدق :نتيجة الفرضية      

يعتمد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي في جمع األدلة الالزمة تكلفة التدقيق الخارجي حيث 
في الحسبان العمل المنجز من قبل المدقق الداخلي، مما يساهم في تخفيض ساعات و يأخذ 

  .وتقليل أتعابه عمله
  
  تحليل فقرات المحور الثالث: 5-2-3

 التـزام كـل مـن المـدقق الـداخلي والخـارجي بـالتطوير المهنـيمدى : الثالثة  الفرضية الرئيسية - 1

تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي ة بينهما و العالق تعزيزوأثره في 

  .المصارف العاملة في قطاع غزةفي 

  :حيث تم تقسيم المحور الثالث إلى ثالث أجزاء وهي
التزام كـل مـن المـدقق الـداخلي مدى من المحور الثالث يتعلق بفرضية الجزء األول  :5-2-3-1

، المصـارف العاملـة فـي قطـاع غـزةفي ة بينهما العالق تعزيزوأثره في  والخارجي بالتطوير المهني
  ).26(كما هو مبين في جدول رقم ) 10-1(فقرات وهي ) 10(ويتكون هذا الجزء من 
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التـزام كـل مـن المـدقق الـداخلي  أثـر الث يتعلـق بفرضـيةالجزء الثاني من المحور الث :5-2-3-2
تعزيـز نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المصـارف  بتعزيـز العالقـة بينهمـا و والخارجي بالتطوير المهني

كما هو مبين في جدول رقم ) 12-11(ويتكون هذا الجزء من فقرتين وهي  العاملة في قطاع غزة
)27.(  
التـزام كـل مـن المـدقق الـداخلي  يتعلق بفرضـية أثـر ر الثالثالجزء الثالث من المحو  :5-2-3-3

العاملـة  في المصارف تخفيض تكلفة التدقيق بتعزيز العالقة بينهما و والخارجي بالتطوير المهني
كمــا هــو مبــين فــي جــدول رقــم ) 15-13(فقــرات وهــي  3 فــي قطــاع غــزة ويتكــون هــذا الجــزء مــن

)28.(  
  )26(الجدول رقم 

المصارف العاملة وأثره في تعزيز العالقة بينهما في  المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني التزام كل منمدى 
  .في قطاع غزة
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1 
بالمعايير  كافية المدقق الداخلي والخارجي معرفة يمتلك

  .المهنية
4.52 90.40 0.000 

2 
مستمرًا  وتعليماً  تدريباً  الداخلي والخارجي المدقق يتلقى

  .المهنية لمواكبة المستجدات في المعايير
4.20 84.00 0.000 

3 
يمتلك المدقق الداخلي والخارجي المؤهالت العلمية 

  .والعملية المناسبة
4.40 88.00 0.000 

4  
 إدارة المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد

 .الموظفين لعمل كدليل يالداخل التدقيق
4.44 88.80 0.000 

5 
 يتوفر لدى المصرف مدققين داخليين لديهم المهارة

 أداء أعمالهم من تمكنهم التي والتخصص والمعرفة
 .ومرضية صحيحة بصورة

4.46 89.20 0.000 

6 
يتم تنمية قدرات المدققين الداخليين والخارجيين من خالل 

لعلمية لغرض تعزيز مهاراتهم الدورات التدريبية والنشرات ا
  .وقدراتهم

4.28 85.60 0.000 

7 
يتم فحص جودة عمل المدقق الداخلي من قبل طرف 

  . ثالث مستقل أومن قبل المدقق الخارجي
4.08 81.60 0.000 

8  
يقدم المدقق الخارجي توصيات لتحسين جودة عمل 

  .التدقيق الداخلي
4.04 80.80 0.000 
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9  
وٕاجراءات لتنفيذ ما توصل إليه تتخذ اإلدارة خطوات 

المدقق الخارجي بشأن نتائج فحص جودة عمل المدقق 
  .الداخلي

4.16 83.20 0.000 

10  
يتأكد المدقق الخارجي من جودة وثائق وتقارير وأوراق 

  .العمل للمدقق الداخلي
4.22 84.40 0.000 

 0.000 85.6 4.28  جميع الفقرات

  

 الجــزء األول مــن آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي فقــرات تبــين) 26(م النتــائج مبينــة فــي جــدول رقــ      
  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرتينوتبين النتائج أن أعلى  الثالثالمحور 

  

وهي أقل مـن  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي "%90.40"بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة  .1
بالمعــايير  كافيــة معرفــة خــارجي يمتلــكالمــدقق الــداخلي وال"ممــا يــدل علــى أن ) 0.05(

 ."المهنية

وهي أقل مـن  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي "%89.20"بلغ الوزن النسبي "5"في الفقرة  .2
 والمعرفـة يتـوفر لـدى المصـرف مـدققين داخليـين لـديهم المهـارة"ممـا يـدل علـى أنـه ) 0.05(

 ."ضيةومر  صحيحة بصورة أداء أعمالهم من تمكنهم التي والتخصص
 

  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي رتينكما تبين النتائج أن أقل ثالث فق
 

وهي أقل من  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي%" 80.80"بلغ الوزن النسبي "8"في الفقرة  .1
المـــدقق الخـــارجي يقـــدم توصـــيات لتحســـين جـــودة عمـــل التـــدقيق "ممـــا يـــدل علـــى أن ) 0.05(

 ."الداخلي

وهي أقل من  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي%" 81.60"الوزن النسبي بلغ "7"في الفقرة  .2
يـــتم فحـــص جـــودة عمـــل المـــدقق الـــداخلي مـــن قبـــل طـــرف ثالـــث "ممـــا يـــدل علـــى أن ) 0.05(

 ."مستقل أومن قبل المدقق الخارجي
  

وبصــــفة عامــــة يتبــــين أن المتوســــط الحســــابي لفقــــرات الجــــزء األول مــــن المحــــور الثالــــث تســــاوي      
، والقيمـــة "%60"وهـــي اكبـــر مـــن الـــوزن النســـبي المحايـــد% 85.60، والـــوزن النســـبي يســـاوي  4.28)(

أن التــزام كــل مــن المــدقق الــداخلي  ممــا يــدل علــى) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(االحتماليـة تســاوي 
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عنـد  المصـارف العاملـة فـي قطـاع غـزةيؤثر في تعزيـز العالقـة بينهمـا فـي  والخارجي بالتطوير المهني
  .وبالتالي قبول الفرضية، α=05.0توى داللة مس

تعزيز في  التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهنييساعد : نتيجة الفرضية      
حيث إن امتالك كال المدققين المعرفة الكافية ، العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

ناية المهنية الواجبة يعزز من الثقة المهنية المتبادلة ويعزز التعاون والتكامل بالمعايير وبذلهم للع
   .بين الطرفين

  )27(جدول رقم 
في تعزيز نظام الرقابة الداخلية التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني بتعزيز العالقة بينهما و أثر 

  .قطاع غزة المصارف العاملة في

.م  الفقرات 
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11 
 المهنية العناية المدقق الداخلي والخارجي ببذل يلتزم

  .الواجبة عند دراستهم وتقييمهم لنظام الرقابة الداخلية
4.50 90.00 0.000 

 الرقابة الداخلية لنظام كاف فهم على المدقق الخارجي حصلي 12
  .اق وتوقيت إجراءاتهبناء خطته وتحديد نط أجل من

4.30 86.00 0.000 

 0.000 88.00 4.40  جميع الفقرات

     
 ،)4.4(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لفقرات الجزء الثاني من المحور الثالث تساوي    

لقيمة االحتمالية تساوي ، وا"%60"وهي اكبر من الوزن النسبي المتوسط % 88والوزن النسبي يساوي 
اللتزام كل من المدقق الداخلي والخارجي  أثر مما يدل على وجود 0.05وهي أقل من " 0.000"

عند مستوى  المصارف العاملة في قطاع غزةفي تعزيز نظام الرقابة الداخلية في  بالتطوير المهني
  .وبالتالي قبول هذا الجزء من الفرضيةα=05.0داللة 

ام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني في تعزيز نظام يساعد التز : نتيجة الفرضية
الرقابة الداخلية وذلك من خالل التزام الطرفين ببذل العناية المهنية الواجبة عند دراسة وتقييم نظام 

  الرقابة الداخلية وبتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتلقيهم التدريب والتعليم المناسب لمواكبة المستجدات
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  )28(جدول رقم 
أثر التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني بتعزيز العالقة بينهما وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 

  .المصارف العاملة في قطاع غزةفي 
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13 
لمصرف يعتبر وجود قسم فعال للتدقيق الداخلي في ا

  .محددًا مهمًا ألتعاب المدقق الخارجي
3.92 78.40 0.000 

14 
يخفض المدقق الخارجي تقييماته المتعلقة بالمخاطر 

  . الطبيعية في حال وجود قسم تدقيق داخلي فعال
4.16 83.20 0.000 

15 
يخفض المدقق الخارجي من مدى اختباراته ونطاق 

  .عالإجراءاته في حال وجود قسم تدقيق داخلي ف
4.14 82.80 0.000 

 0.000 81.46 4.073  جميع الفقرات

        
والــذي يبــين آراء أفــراد عينــة الدراســة فــي فقــرات الجــزء ) 28(النتــائج المبينــة فــي جــدول رقــم         

بلغ الوزن  "14"الثالث من المحور الثالث وتبين النتائج أن أعلى فقرة حسب الوزن النسبي هي الفقرة
" ممـا يـدل علـى أن ) 0.05(وهي أقـل مـن  "0.000"والقيمة االحتمالية تساوي  "%83.20"النسبي 

المــدقق الخــارجي يخفــض تقييماتــه المتعلقــة بالمخــاطر الطبيعيــة فــي حــال وجــود قســم تــدقيق داخلــي 
والقيمــة  "%78.40"بلــغ الــوزن النســبي "13"وأن أقــل فقــرة  حســب الــوزن النســبي هــي الفقــرة، " فعــال

وجـــود قســـم فعـــال للتـــدقيق " ممـــا يـــدل علـــى أن ) 0.05(مـــن وهـــي أقـــل "0.000"اوياالحتماليـــة تســـ
  ."الداخلي في المصرف يعتبر محددًا مهمًا ألتعاب المدقق الخارجي

  
وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لفقـــرات الجـــزء الثالـــث مـــن المحـــور الثالـــث تســـاوي       

، "%60"كبــــر مــــن الــــوزن النســــبي المتوســــط وهــــي ا% 81.46والــــوزن النســــبي يســــاوي  ، )4.073(
اللتـزام كـل مـن  أثـر ممـا يـدل علـى وجـود  0.05وهي أقـل مـن "  0.000"والقيمة االحتمالية تساوي 

العالقــــة وتخفــــيض تكلفــــة التــــدقيق  تعزيــــزوأثــــره فــــي  المــــدقق الــــداخلي والخــــارجي بــــالتطوير المهنــــي
وبالتـــالي قبــول هـــذا α=05.0لــة عنـــد مســتوى دال المصـــارف العاملــة فــي قطـــاع غــزةالخــارجي فــي 

  .الجزء من الفرضية
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فـي تخفـيض  يساعد التـزام كـل مـن المـدقق الـداخلي والخـارجي بـالتطوير المهنـي :نتيجة الفرضية
المـدقق الخـارجي مـن مـدى اختباراتـه ونطـاق إجراءاتـه فـي  قلـصيحيـث ، تكلفة التدقيق الخـارجي

  .مؤهل ولديه المعرفة الكافية بالمعايير المهنية لحال وجود قسم تدقيق داخلي فعا
  
  تحليل فقرات المحور الرابع: 5-2-4

مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق  :الفرضية الرئيسية الرابعة
تـدقيق تعزيـزًا لنظـام الرقابـة الداخليـة وتخفيضـًا لتكلفـة الالعالقـة بينهمـا  عزيـزالخارجي وأثره فـي ت

  .المصارف العاملة في قطاع غزةفي الخارجي 
  :حيث تم تقسيم المحور الرابع إلى ثالث أجزاء وهي 
مـدى وجـود تواصـل وتشـاور فعـال الجزء األول من المحـور الرابـع  يتعلـق بفرضـية  :5-2-3-1

المصــارف فــي عزيــز العالقــة بينهمــا ومنــتظم بــين المــدقق الــداخلي والمــدقق الخــارجي وأثــره فــي ت
كمـا هـو مبـين فـي جـدول ) 8-1(فقرات وهـي ) 8(ويتكون هذا الجزء من ، العاملة في قطاع غزة

  ).29(رقم 
وجــود تواصــل وتشــاور فعــال  أثــر الجــزء الثــاني مــن المحــور الثالــث يتعلــق بفرضــية :5-2-3-2

نظــام الرقابــة تعزيــز و العالقــة بينهمــا  عزيــزومنــتظم بــين المــدقق الــداخلي والمــدقق الخــارجي فــي ت
) 13-9(فقـرات وهـي ) 5(ويتكـون هـذا الجـزء مـن  في المصارف العاملـة فـي قطـاع غـزةالداخلية 

  ).30(كما هو مبين في جدول رقم 
وجــود تواصــل وتشــاور فعــال  أثــريتعلــق بفرضــية  الجــزء الثالــث مــن المحــور الثالــث :5-2-3-3

 تخفـيض تكلفـة التـدقيقو العالقة بينهما  عزيزومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في ت
كمـا هـو ) 16-14(فقـرات وهـي ) 3(ويتكون هذا الجزء من ، العاملة في قطاع غزة في المصارف

  ).31(مبين في جدول رقم 
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  )29(جدول رقم 
مدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأثره في تعزيز العالقة بينهما في 

  .ف العاملة في قطاع غزةالمصار 
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1 
يوجد اتصال ثنائي بين المدقق الداخلي والخارجي 

  . لمناقشة التطورات وحل المشكالت
3.80 76.00 0.000 

2 
يبلغ المدقق الداخلي والخارجي لجنة التدقيق بشأن 

  . هماالترتيبات لخلق تواصل فعال بين
3.94 78.80 0.000 

3 
يوجد اتفاق مكتوب لترتيبات التعاون واالعتماد بين 

 .المدقق الداخلي والخارجي
3.86 77.20 0.000 

4  
يوجد خطة عمل مشتركة للتغلب على المشكالت التي 

  .تعيق التواصل بين المدقق الداخلي والخارجي
3.76 75.20 0.000 

5 
ي بشأن ترتيبات يتشاور المدقق الداخلي والخارج 

 .المشاركة في الملفات وأوراق العمل
3.56 71.20 0.001 

6 
يبلغ المدقق الداخلي المدقق الخارجي بأي أمور مهمة 

  .لفتت انتباهه وتؤثر على عمل المدقق الخارجي
3.70 74.00 0.000 

7 
يبلغ المدقق الخارجي المدقق الداخلي بأي أمور مهمة 

  .المدقق الداخلي لفتت انتباهه وتؤثر على عمل
3.82 76.40 0.000 

8  
يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على معايير 

  . التوثيق التي سيتبعونها في عملهم
3.82 76.40 0.000 

 0.000 75.65 3.78  جميع الفقرات

  

ل مـن الجـزء األو والـذي يبـين آراء أفـراد عينـة الدراسـة فـي فقـرات ) 29(مبينة في جـدول رقـم الالنتائج 
  :حسب الوزن النسبي هي كما يلي فقرتينوتبين النتائج أن أعلى  فقرات المحور الرابع

  

وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%78.80"بلــغ الــوزن النســبي "2"فــي الفقــرة  .1
المدقق الداخلي والخارجي يبلغ لجنـة التـدقيق بشـأن الترتيبـات لخلـق  "مما يدل على أن ) 0.05(

 ."ل فعال بينهماتواص
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وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%77.20"بلــغ الــوزن النســبي "3"فــي الفقــرة  .2
يوجد اتفاق مكتوب لترتيبات التعـاون واالعتمـاد بـين المـدقق الـداخلي "مما يدل على أن ) 0.05(

 ."والخارجي

 :كما تبين النتائج أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي

ــ .1 وهــي أقــل مــن  "0.001"والقيمــة االحتماليــة تســاوي "%71.20"بلــغ الــوزن النســبي "5"ي الفقــرة ف
المــــدقق الــــداخلي والخــــارجي يتشــــاوران بشــــأن ترتيبــــات المشــــاركة فــــي "ممــــا يــــدل علــــى أن  0.05

 ."الملفات وأوراق العمل

 0.05قـل مـن وهـي أ "0.001"والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "%74"بلغ الوزن النسبي "6"في الفقرة  .2
يبلـغ المـدقق الـداخلي المـدقق الخـارجي بـأي أمـور مهمـة لفتـت انتباهـه وتـؤثر " مما يـدل علـى أن 

 ".على عمل المدقق الخارجي 
لفقــرات الجــزء األول مــن المحــور الرابــع المحــور وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي        
" 60"وهـي اكبـر مـن الـوزن النسـبي المحايـد %75.65والـوزن النسـبي يسـاوي   3.78)(تساوي  لرابع ا

جـود تواصـل وتشـاور و  ممـا يـدل علـى أن) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(والقيمة االحتمالية تساوي 
العالقــة بــين التــدقيق الــداخلي والتــدقيق  يعــزز فعــال ومنــتظم بــين المــدقق الــداخلي والمــدقق الخــارجي

  .وبالتالي قبول الفرضية، α=05.0عند مستوى داللة  الخارجي
وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي : نتيجة الفرضية     

المدقق الداخلي والخارجي بشأن ترتيبات  توافر التشاور بينخاصة مع العالقة بينهما  عززي
على المشكالت التي تعيق  خطة عمل مشتركة للتغلبووجود  المشاركة في الملفات وأوراق العمل

   بينهماالتواصل 
  )30(جدول رقم 

تعزيز نظام أثر وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في تعزيز العالقة بينهما و 
  .في المصارف العاملة في قطاع غزةالرقابة الداخلية 
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9  
يستخدم كل من المدقق الداخلي والخارجي أساليب 
تدقيق وتوثيق مماثلة لتقييم نظام الرقابة الداخلية 

  .بالمنشأة
4.06 81.20 0.000 

10  
 يزود المدقق الداخلي المدقق الخارجي بنتائج قياسه

  .الداخلية الرقابة نظام لفاعلية وتقييمه
4.00 80.00 0.000 
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11 
 نقاط الداخلي والخارجي في تحديد يتعاون المدقق

  .الداخلية الرقابة نظام في الضعف
3.98 79.60 0.000 

12 
 التوصيات يتعاون المدقق الداخلي والخارجي في تقديم

نظام الرقابة الداخلية والعمل  في التحسينات إلدخال
  .على تعزيزه

3.90 78.00 0.000 

13 
لمالئمة يقدم المدقق الداخلي المعلومات الكافية وا

للمدقق الخارجي بشأن المخاطر التي تواجهها المنشأة 
  .واإلجراءات الرقابية عليها

3.84 76.80 0.000 

 0.000 79.12 3.956  جميع الفقرات

  
الجـزء الثـاني مـن فقـرات آراء أفـراد عينـة الدراسـة فـي فقـرات  تبين) 30(مبينة في جدول رقم الالنتائج 

بلـــــغ الـــــوزن  "9"الفقـــــرة  وزن النســـــبي هـــــيحســـــب الـــــ فقـــــرةأن أعلـــــى وتبـــــين النتـــــائج  المحـــــور الرابـــــع
" ممــا يــدل علــى أن ) 0.05(وهــي أقــل مــن  "0.000"والقيمــة االحتماليــة تســاوي %"81.20"النســبي

يستخدم كل من المدقق الداخلي والخارجي أساليب تدقيق وتوثيق مماثلة لتقييم نظام الرقابـة الداخليـة 
والقيمـــة  "%76.80"بلــغ الــوزن النســبي "5"الفقــرة ي الــوزن النســـبي هــحســب  فقــرةأقــل وأن  "بالمنشــأة

يقـدم المـدقق الـداخلي المعلومـات  "مما يدل علـى أن  0.05وهي أقل من  "0.001"االحتمالية تساوي
 "الكافية والمالئمة للمدقق الخارجي بشأن المخاطر التي تواجهها المنشأة واإلجراءات الرقابية عليها

  

ــــاني مــــن المحــــور الرابــــع تســــاوي وبصــــفة          ــــين أن المتوســــط الحســــابي لفقــــرات الجــــزء الث عامــــة يتب
ــــوزن النســــبي يســــاوي ) 3.956( ــــوزن النســــبي المحايــــد%) 79.12( وال والقيمــــة " 60"وهــــي اكبــــر مــــن ال

جود تواصل وتشاور فعال ومنتظم و  مما يدل على أن) 0.05(وهي أقل من ) 0.000(االحتمالية تساوي 
ويســهم فــي تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة فــي يعــزز العالقــة بينهمــا  لــداخلي والمــدقق الخــارجيبــين المــدقق ا

  .وبالتالي قبول الفرضية، α=05.0المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة 
يعـزز ارجي وجود تواصل وتشاور منتظم وفعال بين المدقق الداخلي والمدقق الخ :نتيجة الفرضية      

 نظـام لفاعلية وتقييمه يزود المدقق الداخلي المدقق الخارجي بنتائج قياسهحيث نظام الرقابة الداخلية 
ممـا نظـام الرقابـة الداخليـة  فـي التحسـينات إلدخـال التوصـيات فـي تقـديم كما ويتعاونـا، الداخلية الرقابة
  .على تعزيزهيعمل 
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  )31(جدول رقم 
ال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في تعزيز العالقة بينهما وتخفيض أثر وجود تواصل وتشاور فع

  .في المصارف العاملة في قطاع غزة تكلفة التدقيق الخارجي
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14 
يتقاسم المدقق الخارجي والمدقق الداخلي الجهد في 

  .تدقيق أعمال المصرف
3.58 71.60 0.002 

15 
يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على توقيت 

  .العمل لتجنب تكرار وازدواجية العمل
3.74 74.80 0.000 

16 
يناقش المدقق الخارجي خطة التدقيق مع المدقق 

  . الداخلي مع مراعاة تنسيق وتوزيع جهودهما
3.58 71.60 0.005 

 0.000 72.66 3.63  جميع الفقرات

  

الجـزء الثالـث مــن آراء أفــراد عينـة الدراسـة فـي فقــرات  تبـين) 31(مبينـة فـي جــدول رقـم الالنتـائج      
بلــغ الــوزن  "15"الفقــرة  وزن النســبي هــيحســب الــ فقــرةوتبــين النتــائج أن أعلــى  فقــرات المحــور الرابــع

ل علـــى أن ممـــا يـــد) 0.05(وهـــي أقـــل مـــن  "0.000"والقيمـــة االحتماليـــة تســـاوي %"74.80"النســـبي
 " يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على توقيت العمل لتجنب تكرار وازدواجية العمل

  
وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لفقــرات الجــزء الثالــث مــن المحــور الرابــع تســاوي         
قيمــــة وال" 60"وهــــي اكبــــر مـــن الــــوزن النســـبي المحايــــد%) 72.66(والـــوزن النســــبي يســـاوي ) 3.63(

جــود تواصــل وتشــاور فعــال و  ممــا يــدل علــى أن) 0.05(وهــي أقــل مــن ) 0.000(االحتماليــة تســاوي 
تخفـــيض تكلفـــة ويســـهم فـــي همـــا العالقـــة بين يعـــزز ومنـــتظم بـــين المـــدقق الـــداخلي والمـــدقق الخـــارجي

وبالتـالي قبـول  ،α=05.0عند مستوى داللة  في المصارف العاملة في قطاع غزةالتدقيق الخارجي 
  .الفرضية
يخفـض وجود تواصل وتشاور منتظم وفعال بين المدقق الداخلي والمـدقق  :نتيجة الفرضية       

المــدقق الــداخلي والخــارجي علــى توقيــت العمــل  وذلــك مــن خــالل اتفــاق تكلفــة التــدقيق الخــارجي
  .زيع جهودهمامراعاة تنسيق وتو لخطة التدقيق  ومناقشة  ،لتجنب تكرار وازدواجية العمل
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  الفصل السادس

  نتائج وتوصيات الدراسة

  نتائج الدراسة: أوالً 
  :اليةالنتائج التمن خالل الدراسة العملية التي أجريت في هذه الدراسة تم التوصل إلى 

في  الخارجيالتدقيق العالقة بين التدقيق الداخلي و  تعزيزفي لجنة التدقيق بدورها  تقوم .1
حيث تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات والمالحظات التي يقدمها كل من المدقق  المصارف

 (Fowzia,2010)وتتطابق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه  الداخلي والمدقق الخارجي
زام لجنة التدقيق في تعزيز التعاون بين المدقق الداخلي والخارجي من حيث اعتبرت أن الت

 .التعاونية بين الطرفينأهم العوامل المؤثرة في العالقة 
يعزز  والتدقيق الخارجي العالقة بين التدقيق الداخلي تعزيز لجنة التدقيق بدورها في قيام  .2

دقيق بتوفير البيئة المالئمة التي حيث تقوم  لجنة الت، في المصارف نظام الرقابة الداخلية
تمكن المدقق الداخلي والخارجي من تقدير المخاطر وتقييم إجراءات الرقابة وٕاجراء 

نقاط الضعف في نظام الرقابة كما وتناقش معهم ، االختبارات المتعددة بالشكل المناسب
  .نظام الرقابة الداخلية في المصارف نقاط قوة لتعزيز إلىوفرص تحويلها 

 سهم فيالعالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي ي تعزيزيام لجنة التدقيق بدورها في ق .3
تضع لجنة التدقيق الخطط بشأن تعزيز استعانة حيث  تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي

مما يقلل  المبذول من المدقق الخارجيالمدقق الخارجي بالمدقق الداخلي تقليًال للجهد 
  .المدقق الخارجيساعات العمل ويقلل أتعاب 

 يساعد اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في تعزيز نظام الرقابة الداخلية .4
 الداخلي المدقق عمل وأوراق بتقاريرحيث يستعين المدقق الخارجي ، في المصارف
و تقويم فعالية وكفاءة نظام  صرفللم الداخلية الرقابة نظام عن كامل فهم  للحصول على

  .ة الداخليةالرقاب
يساعد اعتماد المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي في تخفيض تكلفة التدقيق  .5

العمل بالحسبان  يأخذ  حيث بيعتمد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي الخارجي حيث 
 والتقليل من أتعابه المنجز من قبل المدقق الداخلي، مما يساهم في تخفيض ساعات عمله

حيث توصلت الى أن ) (Felix, et. Al., 2001دراسة نتيجة النتيجة مع هذه  تتوافقو 
 .المدقق الداخلي بدرجة كبيرة على مدى اعتماده علىتحديد أتعاب المدقق الخارجي تعتمد 

، التزام المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهني لمواكبة المستجدات يفّعل العالقة بينهم .6
بة الداخلية وذلك من خالل التزام الطرفين ببذل العناية المهنية ويساعد في تعزيز نظام الرقا
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الواجبة عند دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وبتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتلقيهم التدريب 
كما ويساعد التزام المدقق الداخلي والخارجي ، والتعليم المناسب لمواكبة المستجدات

 المدقق الخارجيالتدقيق الخارجي وذلك من خالل قيام  بالتطوير المهني بتخفيض تكلفة
مؤهل  من مدى اختباراته ونطاق إجراءاته في حال وجود قسم تدقيق داخلي فعال بالتخفيض

  .ولديه المعرفة الكافية بالمعايير المهنية
على  وجود تواصل وتشاور منتظم وفعال بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي يساعد .7

تكلفة التدقيق ويخفض  في المصارف نظام الرقابة الداخليةقة بينهما كما ويعزز العال تعزيز
 نظام لفاعلية وتقييمه يزود المدقق الداخلي المدقق الخارجي بنتائج قياسهحيث  الخارجي

نظام الرقابة  في التحسينات إلدخال التوصيات في تقديم كما ويتعاونان، الداخلية الرقابة
  .على توقيت العمل لتجنب تكرار وازدواجية العمل ويتفقان، تعزيزه الداخلية والعمل على
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  التوصيات: ثانياً 
  :من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نوصي بما يلي

عقد ولكن عليها أن تحرص على العالقة في المصارف  تعزيزبدورها في تقوم لجنة  -1
لتبادل األفكار  رجيين، يحضرها المدققين الداخلييناجتماعات منتظمة مع المدققين الخا

 .ومناقشة الخطط والتطورات وحل المشكالت
، على المدقق الخارجي أن يأخذ في الحسبان العمل المنجز من قبل المدقق الداخلي -2

المدقق تقارير كما عليه أن يعتمد على ، لتخفيض ساعات عمله وتجنب تكرار األعمال
  .واألقسام التابعة للمصرف روعالداخلي في تدقيقه للف

الخارجي المستجدات في بيئة األعمال والتزامهم المدقق مواكبة المدقق الداخلي و  ضرورة -3
بالتطوير المهني بامتالكهم المعرفة الكافية بالمعايير المنظمة للعالقة التكاملية بين التدقيق 

  .الداخلي والخارجي
ليزيد اعتماد المدقق  في المصارف لداخليتفعيل قسم التدقيق ااالهتمام و  العمل على -4

  .ى عمل المدقق الداخليالخارجي عل
بشأن ترتيبات  على التشاورالحرص  يجب على المدقق الداخلي والمدقق الخارجي -5

  .في الملفات وأوراق العمل المشاركة 
 
 

  الدراسات المقترحة : ثالثاً 

وأثره في  الخارجيين والمدققين اخليينالد والمدققين التدقيق لجان بين والتعاون التنسيق أوجه .1
 .تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في المنشآت

 .الحوكمة تفعيل في الخارجيين والمدققين الداخليين المدققين مساهمة مجاالت .2
في تحديد درجة اعتمادية المدقق الخارجي على المدقق  أثر خصائص التدقيق الداخلي .3

 .رجيوتخفيض أتعاب التدقيق الخا الداخلي
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  قائمة المراجع
  المراجع العربية :أوالً 

 :، عمانوتطور حداثة األعمال مخاطر على القائم التدقيق ،)2009(نظمي  إيهاب إبراهيم، .1
  .األولى الطبعة والتوزيع، للنشر العربي المجتمع مكتبة

، راجعة الخارجيةالتكامل بين المراجعة الداخلية والم، )2010(عبد السالم عبداهللا ، أبو سرعة .2
  .جامعة الجزائر :الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة

تطوير أدوات الرقابة الداخلية لهدف حماية المعلومات المعدة ، )2011( سعد محمد، أبو كميل .3
  .القاهرة، جامعة القاهرة :مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية: الكترونياً 

 المجمع العربي :عمان ،ومنشورات للتدقيق األساسية المبادئ ،)2001( للمحاسبين الدولي اإلتحاد .4
  .القانونيين للمحاسبين

والتأكيد  المراجعة أعمال لممارسة الدولية المعايير إصدارات ،)2005( للمحاسبين الدولي االتحاد .5
  .نسخة مترجمة للغة العربية: فلسطين ،المهنة أخالقيات وقواعد

 IFAC )2009( ،"International Federation ofين االتحاد الدولي للمحاسب .6

Accountants" ،النسخة العربية معايير التدقيق الدولية.  
 IFAC ،)2003( ،"International Federation ofاالتحاد الدولي للمحاسبين  .7

Accountants" ،النسخة العربية معايير التدقيق الدولية.  
نة ألوجه الشبه واالختالف لكل من المدقق الداخلي دراسة تحليلية مقار ، )2003( أسعد، لينا .8

  .حلب ،االقتصادكلية  ،جامعة حلب :سوريا ، رسالة ماجستير غير منشورة،والمدقق الخارجي
تقويم مدى التزام المراجع الخارجي بفحص أعمال المراجعة الداخلية وفقًا  ،)2008( األشقر، عمر .9

، الجامعة اإلسالمية: ، فلسطيناجستير غير منشورةرسالة م، 610للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
 .غزة

مؤسسة  :اإلسکندرية ،مبادئ وأسس المراجعة علماً وعمالً، )2000( عبد الفتاح، الصحن .10
 .الطبعة األولى، شباب الجامعة

 منظمات في االقتصادية الرقابة تفعيل في الداخلية المراجعة دور ،)2005( حجاج علي بكري، .11
 .110-80الثالثون، ص العدد ،مصر ،جامعة األزهر التجارة لكلية لعلميةا المجلة ،األعمال

 :عمان ،النظرية والعملية الناحية من:التدقيق إلى متكامل مدخل ،)2004(هادي  التميمي، .12
  .للنشر وائل دار
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 ومراجعة تعريب  ،والتطبيق بين النظرية المراجعة  ،)2006( امرسون، هنكي، وليم، توماس .13
  .ولىاأل طبعةال ،للنشر المريخ دار :السعودية ،سعيد الدين ج و كمالحجا حامد احمد

استقالل وحياد المراجع الخارجي وأثر عدم االلتزام بهما على ، )1999(محمود  يوسف جربوع، .14
  .108العدد  ، األردن،الربع األول،مجلة المحاسب القانوني العربي، عملية المراجعة

  ،الدولية المراجعة لمعايير وفقا المتقدمة الحسابات مراجعة، )2002( محمود يوسف جربوع، .15
  .األولى الطبعة اإلسالمية، مكتبة الجامعة :فلسطين

 مكتبة :فلسطين ،الحسابات مراجعة في النظري اإلطار أساسيات  (2007)محمود يوسف جربوع، .16
  .الطبعة الثانية ،الجامعي الطالب

 في الخارجي للمراجع اإللزامي غييرالت مساهمة مجاالت،  (2008) محمود يوسف جربوع، .17
 المراجعين على تطبيقية دراسة: واستقالله موضوعيته وتعزيز عملية المراجعة جودة تحسين

 العدد عشر، السادس المجلد ، فلسطين،مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة قطاع في الخارجيين
  .794-757ص، األول

المراجعة الخارجية على جودة األداء المهني تأثير متغيرات بيئة ، )2010(أحمد محمد ، الجالل .18
، جامعة الجزائر :الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة، لمراجعي الحسابات في الجمهورية اليمنية

  .الجزائر
 الطبعة ،للنشر صفاء دار :عمان ،الحديث التدقيق إلى المدخل ،)2005(حلمي  احمد، جمعة .19

  .الثانية
الصفاء للطباعة والنشر  دار :عمان ،قيق الداخلي والحكوميالتد ،)2011( أحمد حلمي، جمعة .20

  .الطبعة األولى، والتوزيع
دار الصفاء للطباعة  :، عمانالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، )2009(جمعة، أحمد حلمي  .21

  .الطبعة األولى ،والنشر
 ،الشركات وكمةح بقواعد الفلسطينية العامة الشركات التزام مدى ،)2007( جميل محمد حبوش، .22

  .غزة، اإلسالمية الجامعة :فلسطين منشورة، غير ماجستير رسالة
 :االسكندرية ،تطبيقي عملي مدخل الداخلية، المراجعة أصول، )2010( حامد وجدي حجازي، .23

  .، الطبعة األولىوالتوزيع والنشر للطباعة الجامعي التعليم دار
التخصص المهني للمراجع الخارجي  إستراتيجيةتحليل وتقييم ، )2008( سامح عبد الرازق، الحداد .24

فلسطين، ، رسالة ماجستير غير منشورة ،وأثره على جودة األداء المهني في خدمات المراجعة
  .غزة، اإلسالميةالجامعة 
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تحليل العوامل المؤثرة في تغيير مدقق الحسابات الخارجي في ، )2008(هاشم حسن ، حسين .25
، الجامعة األهلية :رسالة ماجستير غير منشورة، العراق ،ميدانية سةادر : شركات المساهمة العراقية

  .بغداد
، اتحاد المصارف العربية :بيروت،  دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، )2005(، نبيل، حشاد .26

 .الطبعة األولى
مجلة ،  العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة في فلسطين، )2003(سالم عبد اهللا ، حلس .27

 .275 - 248ص ،العدد األول، المجلد الحادي عشر فلسطين، ،اإلسالميةمعة الجا
 للنشر جهينة دار :عمان ،الحكومي القطاع في المالية الرقابة ،)2006( إبراهيم اكرم حماد، .28

   .والتوزيع
، اإلبداعية المحاسبة ممارسات من الحد في المراجعة دور لجان ،)2010( رشا محمد، حمادة .29

  .99ص ،الثاني العدد ، 26رقم المجلد  ،والقانونية االقتصادية للعلوم قدمش جامعة مجلة
 الداخلية للرقابة متكامل لنظام األساسية المقومات حول مذكرات ،)1991(محمد  إبراهيم حويو، .30

 في الداخلية الرقابة نظم تقويم حول العلمي اللقاء أبحاث من :العامة المشروعات في
مؤتمر حول تقويم نظم الرقابة الداخلية في المشروعات : طرابلس بحث علمي منشور،،المشروعات

 .9- 8،ص28/12/1991- 21من  ،العامة
للمراجع الخارجي في تحسين جودة  اإللزاميمدى تأثير التغيير  ،)2008(آية جار اهللا ، الخزندار .31

 ،ورةرسالة ماجستير غير منش ،دراسة تطبيقية: عملية المراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
  .  غزة، اإلسالميةالجامعة  :فلسطين

 ،والخاص العام القطاع في والداخلية المالية الرقابة في حديثة مفاهيم) 2010( خالد الخطيب، .32
  .األولى الطبعة والتوزيع، للنشر العربي مكتبة المجتمع :األردن

دار  :ندريةاإلسك، المحاسبية المعلومات نظم (2002 ) سمير محمد، ،الدين كمال الدهراوى، .33
   .الطبعة الثانية ،الجديدة الجامعة

 المحاسبة في متقدمة دراسات ،)2006( السيد سرايا، محمد ،مصطفى الدين الدهراوي، كمال .34
  .الحديث الجامعي المكتب :اإلسكندرية ،والمراجعة

لتزام الشركات الصناعية المساهمة العامة ا ،)2012( نوال، كفوس، علي عبد القادر، ذنيبات .35
 ،العلمي البحث عمادة مجلة ،ردنية بمتطلبات الرقابة الداخلية واثر ذلك على ادائها المالياال

   .46-29عمان، العدد األول، المجلد التاسع والثالثون، ص
دور المدقق الخارجي في تقويم القدرة على االستمرارية لدى ، )1991(القادر  عبد على الذنيبات، .36

  .، الطبعة األولىالوطنية المكتبة دائرة :عمان، ردنالشركات المساهمة العامة في اال
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وألنظمة  الدولية التدقيق معايير ضوء في الحسابات تدقيق، )2006(القادر  عبد على الذنيبات، .37
  .األولى الطبعة ،الوطنية المكتبة دائرة :عمان ،وتطبيق نظرة :المحلية والقوانين

 ،نظرية وتطبيق:الدولية المعايير ضوء في باتالحسا تدقيق، )2010(القادر  عبد الذنيبات، علي .38
  .، الطبعة األولىالمكتبة الوطنية :األردن

دراسة تطبيقية : تحليل العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة ،)1998(،راضي، محمد سامي .39
ص  ،المجلد الثاني، العدد األول ،، البحرينالمجلة العربية للمحاسبةعلى جمهورية مصر العربية، 

33 -77.  
رسالة دكتوراه غير  ،المخاطر على مبني للتدقيق أسلوب تطوير ،)2002(ر ھالرمحي، زا .40

  .، عمانالعليا للدراسات العربية عمان جامعة :األردن ،منشورة
دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة اإلثبات  إلبداء الرأي على ، )2006(هاني فرحان ، الزايغ .41

 :فلسطين منشورة، غير ماجستير رسالة، دراسة تطبيقية :ير الدوليةالقوائم المالية وفقا للمعاي
   .غزة االسالمية، الجامعة

على اهداف  cosoهياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا الطار  أثر، )2011(سليمان سند ، السبوع .42
 ، عمان، العددمجلة عمادة البحث العلمي ، دراسة حالة الشركات الصناعية االردنية :الرقابة

  .117- 103الثامن والثالثون، صالمجلد األول،  
 المكتب :، اإلسكندريةالشامل والتدقيق المراجعة وقواعد أصول ،)2007( السيد سرايا، محمد .43

  .الحديث الجامعي
دور مدقق الحسابات الخارجي في تقويم القدرة على االستمرارية  ،)2007( عاهد عيد، سرحان .44

، الجامعة االسالمية :فلسطين، الة ماجستير غير منشورة رس ،لدى الشركات المساهمة العامة
  .غزة

 ،الداخلي التدقيق بمعايير اليمنية التأمين شركات التزام مدى ،)2005( عتيق عارف السالمي، .45
  .عمان البيت، آل جامعة :األردن منشورة، غير ماجستير رسالة

، تثال واإلفصاح وأخالقيات العملإدارة المصارف والتدقيق واالم، )2008( سلطة النقد الفلسطينية .46
  .غزة: فلسطيننشرة غير دورية، 

 دراسة : واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة، )2006( مصطفى محمد سليمان، .47
  .، الطبعة األولىالجامعية الدار :اإلسكندرية ،مقارنة

 ماجستير غير منشورة، رسالة ،الجزائر في وتطبيقاتها المراجعة معايير ،)2002(محمد ، سماحة .48
  .الجزائر ،الجزائر جامعة :الجزائر
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االتجاهات الحديثة ، )2002( مراد مصطفى ،محمود، سمير كامل، حمد ،فتح رزق، السوافيري .49
  .، الطبعة األولىدار الجامعة الجديدة :االسكندرية، في الرقابة والمراجعة الداخلية

 الشركات على ميدانية دراسة التدقيق تعابأل المحددة العوامل بعض، )2008( ميشيل سويدان، .50
 المجلد المملكة العربية السعودية، ،العزيز عبد الملك جامعة مجلة عمان، بورصة في المدرجة

  .61األول، ص ،العددالرابع والعشرون
المساهمة  الشركات في المراجعة لجان لدور أنموذج تطوير" ،)2006(سالمة،  موسى السويطي، .51

غير  دكتوراه رسالة ،الخارجي التدقيق واستقاللية فاعلية في وتأثيرها األردنية العامة
  .، عمانالعليا للدراسات العربية عمان جامعة :األردنمنشورة،

 مكتبة :القاهرة ،اسالمية إطاللة مع :والرقابة المراجعة أصول، )1996(حسين  حسين شحاته، .52
 .، الطبعة األولىللجامعات النشرالجامعية  دار

، عمان،41العدد ،مجلة المدقق، العالقة بين المدقق الداخلي والخارجي ،)2000(مد ح ،شقير .53
  15-9ص، األردن

دار : عمان ،والتصحيح والتقييم المعايير اإلدارية، الرقابة مبادئ ،)1997(الرحمن  عبد صباح، .54
 .الطبعة األولى ،والتوزيع للنشر زهران

 لداخليةا والمراجعة الرقابة ،)1996(، ي رزقفتح السوافيري،، إسماعيل جمعة،، سمير ،الصبان .55
  .، الطبعة األولىوالتوزيع والنشر للطباعة الجامعية الدار :اإلسكندرية ،تطبيقي نظري مدخل

المفاهيم األساسية : المراجعة الخارجية ،)2002(على، عبد الوهاب نصر  ،الصبان، محمد سمير .56
، الطبعة الدار الجامعية :القاهرة ،والمعايير الدوليةوآليات التطبيق وفقًا للمعايير المتعارف عليها 

  .ألولى
الرقابة والمراجعة  ،)2006( السيد، شحاته، محمد السيد ،سرايا ،عبد الفتاح محمد، الصحن .57

  .الطبعة األولى،الدار الجامعية للنشر والتوزيع :اإلسكندرية ،الداخلية الحديثة
 ،التطبيق و النظرية بين المراجعة ،)1998( محمد ناجي، درويش، الفتاح عبد، الصحن .58

  .الطبعة األولى الجامعية، الدار :اإلسكندرية
 شباب مؤسسة :اإلسكندرية ،والخارجية الداخلية المراجعة أصول ،)1989( الفتاح عبد الصحن، .59

  .الطبعة األولىالجامعة، 
 ،الداخلية والمراجعة الرقابة ،)2004( رزق فتحي السوافيري، ،محمد الفتاح الصحن، عبد .60

  .الطبعة األولى الجامعية، الدار :ةسكندرياإل
 أسس ،)2004( شريفة علي ،حسن، سمير الصبان، محمد ،محمد الفتاح عبد الصحن، .61

   .الجامعية الدار :إلسكندريةا ،والعملية العلمية األسس :المراجعة
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 الداخلي دقيقالت آليات دعم في المراجعة لجان دور فاعلية مدى، )2012( اياد سعيد، الصوص .62
رسالة ماجستير غير منشورة  ،فلسطين في العاملة البنوك على تطبيقية دراسة :والخارجي
  .غزة، اإلسالميةالجامعة  :فلسطين

 ،الحسابات مدقق تقرير على المحاسبية المبادئ تطبيق في الثبات أثر،  (2000) ،زكريا وليد  صيام، .63
 .األردن، عمان ،( 43 )العدد المدقق، مجلة
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  )1(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  غــزة – اإلسالمية الجامعة

  ياـــالعــل اتـــــالدراسـ ـادةـــــعم
 ارةـــــــــــــــجـــــــــــــالت ـــةـــــــــــيــــــــــلــــــــك

  والتمــويل ــبةـــالمحاس مـــــقس
  
  

في المصارف  و الخارجي الداخلي التدقيق بين العوامل المؤثرة في  العالقةان لبي ةاستبان
  وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي 

  )دراسة تطبيقية( 

    
 ...الكريمة الكريم، األخت األخ

  .....وبعد وبركاته اهللا مةورح عليكم السالم
  

 التدقيق العالقة بين تعزيزالعوامل المؤثرة في  على التعرف ىإل انةاالستب ههذ هدفت     
والتدقيق الخارجي، وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق  الداخلي

مصارف العاملة في قطاع دراسة تطبيقية على ال( في قطاع غزة المصارف العاملة الخارجي في
 كافة نأ والتمويل، كما المحاسبة في الماجستير درجة تكميلي لنيل أكاديمي كبحث وذلك ،)غزة

 العلمي البحث لغرض إال تستخدم ولن سرية تكون سوف الحصول عليها سيتم التي المعلومات
  .فقط

العوامل المؤثرة على  بيان في فلسطين، ويساعد في العلمي البحث يعزز معنا تعاونكم إن     
ودورها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض  والتدقيق الخارجي، الداخلي التدقيق العالقة بين

التكرم  سيادتكم من أرجو لذلك، في قطاع غزة في المصارف العاملة تكلفة التدقيق الخارجي
على  كبيرة بدرجة تعتمد بياناالست نتائج صحة بأن العلم مع بدقة االستبيان أسئلة على باإلجابة

  .إجابتك صحة
  

 الشكر مع                                               
 ةالباحث                                                       

  المدهون إبراهيمرغدة  
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  األسئلة العامة: أوالً 
                :العمر .1

   40من  أكثر �          30-40من  �          30 أقل من �
  
 

             :المؤهل العلمي .2
  .............أخرى، حدد �       دكتوراه �ماجستير       �      بكالوريوس �

 :الوظيفة الحالية .3
 مدقق خارجي   �مدقق داخلي     � 

  

           :التخصص العلمي .4
  .........أخرى �   إدارة أعمال  �     علوم مصرفية �محاسبة        �

  

          :سنوات الخبرة .5
  15أكثر من  �   15إلى  11من  �   10إلى  5من  �سنوات    5أقل من  �

  

            :الشهادات العلمية .6
                            CIAشهادة مدقق داخلي معتمد  �        CPAشهادة محاسب قانوني معتمد  �

 ACCAدة محاسب قانوني معتمد بريطاني شها�       ACPAشهادة محاسب قانوني عربي � 
  ..........أخرى حددها �                        ال يوجد    � 
 : عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال التدقيق .7

  6إلى أقل من  4من  �               4من ا إلى أقل من  �
  ال يوجد �دورات                  6أكثر من  �
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وأثرهـا  العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخـارجي تعزيزمدى قيام لجنة التدقيق بدورها في : المحور األول

  .في تعزيز نظام الرقابة الداخلية و تخفيض تكلفة التدقيق الخارجي في المصارف العاملة في قطاع غزة

  إطالقا  نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   البيان  م

قد لجنة التدقيق في المصرف اجتماعات منتظمة مع المدققين تع  .1
  . الخارجيين، يحضرها المدققين الداخليين

          

اجتماعات بناء على طلب المدقق الداخلي أو  تعقد لجنة التدقيق  .2
  .المهمة القضايا بعض الخارجي لمناقشة

          

            .لخارجيتناقش لجنة التدقيق خطة التدقيق مع المدقق الداخلي وا  .3

تقدم لجنة التدقيق النصح والمشورة لزيادة فرص التعاون بين   .4
  .المدقق الداخلي والخارجي

          

يوجد شخص في لجنة التدقيق مسئول عن تنسيق الجهود مع   .5
  .المدقق الخارجي

          

يتابع ويؤكد مجلس اإلدارة على دور لجان التدقيق بتنسيق جهود   .6
  .اخلي والخارجيكل من المدقق الد

          

التدقيق، وتتابع  لجنة إلى مباشرة الداخلي التدقيق تقارير ترسل  .7
  .تنفيذ التوصيات والمالحظات

          

التدقيق، وتتابع  لجنة إلى نسخة من تقرير المدقق الخارجي ترسل  .8
  .تنفيذ التوصيات والمالحظات

          

كن المدققين من تقدير توفر لجنة التدقيق البيئة المالئمة التي تم  .9
  .المخاطر وتقييم إجراءات الرقابة وٕاجراء االختبارات

          

 بشأن فعالية يقدم المدقق الداخلي والخارجي رأيهم للجنة التدقيق .10
  .الداخلية الرقابة

          

تناقش لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والخارجي نقاط الضعف   .11
  .في نظام الرقابة الداخلية

          

تناقش لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والخارجي فرص تعزيز   .12
  .نظام الرقابة الداخلية

          

تضع لجنة التدقيق الخطط بشأن تعزيز استعانة المدقق الخارجي   .13
  . بالمدقق الداخلي تقليًال للجهد المبذول من المدقق الخارجي

          

14.  
على األتعاب آخذه بعين  تتفق لجنة التدقيق مع المدقق الخارجي

االعتبار أثر التعاون بين المدقق الداخلي والخارجي في تقليل 
  .ساعات عمل المدقق الخارجي

          

تهتم لجنة التدقيق بجودة أداء قسم التدقيق الداخلي ليزيد اعتماد   .15
  .المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي
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العالقـة بـين التـدقيق  تعزيـزالمدقق الخارجي على عمل المدقق الـداخلي فـي  مدى تأثير اعتماد: المحور الثاني

وأثــره فــي تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة وتخفــيض تكلفــة التــدقيق الخــارجي فــي المصــارف  الــداخلي والخــارجي

  .العاملة في قطاع غزة

  إطالقا  نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   البيان  م

1.  
 للتأكد التنظيمي الهيكل فحصيقوم المدقق الخارجي ب

 .التدقيق الداخلي استقاللية من
          

2.  
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار موضوعية 

  .المدقق الداخلي، لتحديد درجة اعتماده على عمله
          

3.  
 من دقق الداخليالم تحرر من يتأكد المدقق الخارجي

 على تؤثر أن يمكن قيود وأية تنفيذية، مسئوليات أية
  .موضوعيته

          

4.  
يأخذ المدقق الخارجي بعين االعتبار كفاءة المدقق 

  .الداخلي، لتحديد درجة اعتماده على عمله
          

5.  
تؤثر خبرة المدققين الداخليين على قرار اعتماد 

  .المدقق الخارجي على عمل المدقق الداخلي
          

6.  
 منشأةال إدارة استجابة من يتأكد المدقق الخارجي

  .الداخلي دققالم صياتلتو 
          

7.  
تحدد مسؤوليات  المصرفرسالة واضحة لدى  توجد

  .وأهداف المدقق الداخلي بوضوح
          

8.  
يعمل المدقق الداخلي على الحصول على أدلة 
االثبات والتأكد من كفاية توثيق أوراق العمل التي 

  .تدعم استنتاجات ونتائج أعماله

          

9.  
 خطط وأوراق عمل على يطلع المدقق الخارجي

  .تخطيط التدقيق ويعتمد عليها عند الداخلي المدقق
          

10.  
يعتمد المدقق الخارجي على نتائج أعمال المدقق 

  .التابعة للمصرف األقسامو  لفروعالداخلي في تدقيقه ل
          

11.  
 استكمال المدقق الداخلي من دقق الخارجيالم يطلب
 يطلب كأن عمله نطاق في تدخل التي المهام بعض

  .وجرد النقدية الداخلية الرقابة نظام تقييم منه

          

12.  
يعتمد المدقق الخارجي على أعمال المدقق الداخلي 

  .في تقويم فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية

          

13.  
 المدققين عمل وأوراق يستعين المدقق الخارجي بتقارير

 الرقابة نظام عن كامل فهم للحصول على الداخليين،
 .للمنشأة الداخلية
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  إطالقا  نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   البيان  م

14.  
يعتمد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي في أداء 

  .اختبارات الرقابة الداخلية
          

15.  
لمدقق الخارجي في الحسبان العمل المنجز من يأخذ ا

ض ساعات يفتخ يساهم فيمما  ،قبل المدقق الداخلي
  .عمله

          

16.  
لفــــة التــــدقيق الخــــارجي مــــن تقــــوم المنشــــأة بتخفــــيض تك

 خالل اعتماد قسم تدقيق داخلي يتصف بالجودة
          

17.  
يســــاعد المــــدقق الــــداخلي المــــدقق الخــــارجي فــــي جمــــع 

  .األدلة الالزمة
          

  

العالقة بينهما  تعزيزوأثره في  التزام كل من المدقق الداخلي والخارجي بالتطوير المهنيمدى  :ثالثالمحور ال

  .المصارف العاملة في قطاع غزةالرقابة الداخلية وتخفيضًا لتكلفة التدقيق الخارجي في تعزيزًا لنظام 

1.  
 كافية المدقق الداخلي والخارجي معرفة يمتلك

  .بالمعايير المهنية
          

2.  
مستمرًا  وتعليماً  تدريباً  المدقق الداخلي والخارجي يتلقى

  .المهنية لمواكبة المستجدات في المعايير
          

3.  
يمتلك المدقق الداخلي والخارجي المؤهالت العلمية 

 .والعملية المناسبة
          

4.  
 المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد
 .الموظفين لعمل كدليل الداخلي التدقيق إدارة

          

5.  
 يتوفر لدى المصرف مدققين داخليين لديهم المهارة

 داء أعمالهمأ من تمكنهم التي والتخصص والمعرفة
 .ومرضية صحيحة بصورة

          

6.  
يتم تنمية قدرات المدققين الداخليين والخارجيين من 
خالل الدورات التدريبية والنشرات العلمية لغرض 

  .تعزيز مهاراتهم وقدراتهم

          

7.  
يتم فحص جودة عمل المدقق الداخلي من قبل طرف 

  . ثالث مستقل أو من قبل المدقق الخارجي
          

8.  
يقدم المدقق الخارجي توصيات لتحسين جودة عمل 

  .التدقيق الداخلي
          

9.  
تتخذ اإلدارة خطوات وٕاجراءات لتنفيذ ما توصل إليه 
المدقق الخارجي بشأن نتائج فحص جودة عمل 

  .المدقق الداخلي
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  إطالقا  نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   البيان  م

10.  
يتأكد المدقق الخارجي من جودة وثائق وتقارير وأوراق 

  .العمل للمدقق الداخلي
          

11.  
 المهنية العناية ببذل الداخلي والخارجي المدقق يلتزم

  .دراستهم وتقييمهم لنظام الرقابة الداخلية الواجبة عند
          

12.  
الرقابة  لنظام كاف فهم على المدقق الخارجي يحصل
بناء خطته وتحديد نطاق وتوقيت  أجل من الداخلية
  .إجراءاته

          

13.  
للتدقيق الداخلي في المصرف فعال يعتبر وجود قسم 

  .ًا ألتعاب المدقق الخارجيمهممحددًا 
          

14.  
المخــاطر تقييماتــه المتعلقــة ب يخفــض المــدقق الخــارجي

  . في حال وجود قسم تدقيق داخلي فعال الطبيعية
          

15.  
ونطـــاق  اختباراتــه مـــدىيخفــض المــدقق الخـــارجي مــن 

  .لإجراءاته في حال وجود قسم تدقيق داخلي فعا
          

  

 تعزيزمدى وجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وأثره في  :رابعالمحور ال

المصارف العاملة في قطاع في تعزيزاً لنظام الرقابة الداخلية وتخفيضاً لتكلفة التدقيق الخارجي العالقة بينهما 

  .غزة

1.  
لي والخارجي يوجد اتصال ثنائي بين المدقق الداخ

  . لمناقشة التطورات وحل المشكالت
          

2.  
يبلغ المدقق الداخلي والخارجي لجنة التدقيق بشأن 

  . الترتيبات لخلق تواصل فعال بينهما
          

3.  
يوجد اتفاق مكتوب لترتيبات التعاون واالعتماد بين 

 .المدقق الداخلي والخارجي
          

4.  
المشكالت التي  يوجد خطة عمل مشتركة للتغلب على

  .تعيق التواصل بين المدقق الداخلي والخارجي
          

5.  
يتشاور المدقق الداخلي والخارجي بشأن ترتيبات  

 .المشاركة في الملفات وأوراق العمل

          

6.  
يبلغ المدقق الداخلي المدقق الخارجي بأي أمور مهمة 

  .لفتت انتباهه وتؤثر على عمل المدقق الخارجي
          

7.  
بلغ المدقق الخارجي المدقق الداخلي بأي أمور مهمة ي

  .لفتت انتباهه وتؤثر على عمل المدقق الداخلي
          

8.  
يتشاور ويتفق المدقق الداخلي والخارجي على معايير 

  . التوثيق التي سيتبعونها في عملهم
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  إطالقا  نادراً   أحياناً   غالباً   دائماً   البيان  م

9.  
يستخدم كل من المدقق الداخلي والخارجي أساليب 

تقييم نظام الرقابة الداخلية تدقيق وتوثيق مماثلة ل
  .بالمنشأة

          

10  
 يزود المدقق الداخلي المدقق الخارجي بنتائج قياسه

  .الداخلية الرقابة نظام لفاعلية وتقييمه
          

11.  
 نقاط يتعاون المدقق الداخلي والخارجي في تحديد

  .الداخلية الرقابة نظام في الضعف
          

12.  
 التوصيات خارجي في تقديميتعاون المدقق الداخلي وال

نظام الرقابة الداخلية والعمل  في التحسينات إلدخال
  .على تعزيزه

          

13.  
ــــة والمالئمــــة  ــــداخلي المعلومــــات الكافي ــــدم المــــدقق ال يق
للمدقق الخارجي بشأن المخاطر التي تواجههـا المنشـأة 

  .واإلجراءات الرقابية عليها

          

14.  
قق الــداخلي الجهــد فـــي يتقاســم المــدقق الخــارجي والمــد

  .تدقيق أعمال المصرف
          

15.  
يتشاور ويتفـق المـدقق الـداخلي والخـارجي علـى توقيـت 

  .العمل لتجنب تكرار وازدواجية العمل
          

16.  
ينــــاقش المــــدقق الخــــارجي خطــــة التــــدقيق مــــع المــــدقق 

  . الداخلي مع مراعاة تنسيق وتوزيع جهودهما
          

  

 الباحثة : مع تحيات    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )2(ملحق رقم 

  قائمة احملكمني
  مكان العمل  الوظيفة  التخصص  االسم

  الجامعة اإلسالمية  عميد كلية التجارة  محاسبة  د سالم عبد اهللا حلس

  محاسبة  علي عبد اهللا شاهين. د
مساعد نائب رئيس الجامعة 

  للشؤون اإلدارية والمالية
  الجامعة اإلسالمية

  جامعة األزهر  عضو هيئة تدريس  محاسبة  اعورجبر إبراهيم الد. د

  الجامعة اإلسالمية  نائب عميد كلية التجارة  محاسبة  حمدي شحدة زعرب. د

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  محاسبة  عصام محمد البحيصي. د

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  ادارة  وسيم الهبيل. د

  الجامعة اإلسالمية  أكاديميمحاضر   اإلحصاء  نافذ محمد بركات. د

  

 



  


