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أ

اإلهـــــــــــداء
ً
إىل من كان سببا يف وجودي ..إىل من أفىن عمره من أجلي
إىل من ضحى بالغايل والنفيس من أجل سعادتي ...إىل والدي الغايل
إىل الروح ومهجة القلب ..إىل من أسري يف هذه الدنيا برضاها
إىل من أفنت زهرة حياتها من أجلي ...إىل أمي احلبيبة
إىل من أنارت يل طريقي وآزرتني ...إىل رفيقة دربي
إىل النصف األمجل يف حياتي ...زوجتي العزيزة (فداء)
إىل أمجل ما أملك يف هذا الوجود  ..إىل فلذة كبدي ونور عيني
أبنائي  ..مسر وحممـد
ً
إىل أصدقائي ...أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع احملبة
إىل أساتذتي مجيعا ...الذين أضاءوا بعلمهم عقول اآلخرين
ثم إىل كل من علمني النجاح والصرب
ً
أهدي هذا البحث املتواضع راجيا من املوىل عز وجل أن جيد القبول والنجاح.

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان ,حمداً يليق بجالله وظممهه و ول لاهل اللعهى ظلهم اهاسى الن هل ,هن

نبي بعدهو وهلل الشكن أو ً وأاي اًن ,ظلم حسن سوفيقه  ,ورهن ى ظونه  ,وظلهم ها هن وفههي به ظلهي هن نجها

يسن العسين ,وذالل الصعب ,وفنج العهى ,وظلهم ه
سفضهل ظلهي دوالهدين رهن مين يهاقا لهي
لعذه الد ار ة ,بعد أن ا
طن ق العلى ,ورانا ايهن ه د لهي طيلهة حيهاسي الد ار هية هن سشهجيو ورظهاط ولهبن وظيهاط أ هد فهي ظمن مها
ظلم ظمل لالي ,وأظان ي ظلم دن ماو

ل
ين بعميى الفضل والشكن والعنفان بعد هللا بحان وسعهالم فهي نجها
رما أر ُ

هذا البحهر وها انله بالصهور

المنلو لم شنفي الن الة ا ستا الدكتور  /يوسف محمود جر وع و الدكتور /عماد محمـد البا الذين
حوني الكثين ن وقهعى ,ولعد ى وسوليعاسعى وآرائعى القيمة ,و ادو يهد العهون لهي رون

هجن للسهين قهد اً

بالد ار ة نحو األفضل ائالً المولم القدين أن يجز عى ظ ي اين الجزاط و ثيبعى األلن ن ياط هللاو
ههن الــدكتور علــي ســليمان النعــامي لقبول ه لم اقشههة ههذه الد ار ههة بصههفه

كمهها وأيههكن ر ه

وا ستا الدكتور عصام محمـد البحيصي لقبول

اقشة ذه الد ار ة بصفه

اقش هاً راالي هاً,

اقشاً اارلياً ,الذين يثنون

الد ار ة بعلمعى الكبين و الحماسعى القيمةو
ور ههل ا ههال

وسق ههدين وظنف ههان بالجمي ههل أسق ههدأ بالش ههكن أل هههاذسي الكه هناأ أظض ههاط العي ههة الهدر س ههية بقس ههى

المحا بة بجا عة األ ن وبجا عة األقصم لعى م رل الحبو
و أنسههم فههي ههذا المقههاأ الههذي رافق ههي فههي رههل اي هوا

الد ار ههة ,ورههان لههي نعههى العههون بعههد هللا سعههالم فقههد

اندني في رل أ ور البحر صديقي  /محمـد ما ر شحادة ووو فإلي أسول بجز ل يكني وا ه انيو
يعجز قلمي ظن سسيين ظبا ار الشكن لعى لما قهد وه لهي هن
ويكن هلل الذي أحاط ي بالصحبة الييبة وو
ُ
ا
ساظد وو وأخص بالذكر صديقي إب ار ي محمود الجعبري فج از ى هللا ظ ي اين الجزاطو
وأسول لكل ن د لي يد العون ,من لى سسعف ي الذاكن دذرن ى بالشكن ,فج از ى هللا ظ ي اين الجزاطو
واها هاً أ هها هللا العلههي القههدين أن يكههون ههذا العمههل االصهاً لولعه  ,وأن يجعله ظلمهاً نافعهاً ,و سه اهعل لههي به

طن قاً لم الج ة.

ج

ملخص الدراسة
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم أثن الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في
سعز ز نماأ النقابة الداالية ,حير سى سحديد ثالثة جا

للهكا ل سهمثل في رل ن (ر ار ة وسقييى نماأ

النقابة الداالية ,و و اية وب ان ج سدقيق ,ظدار الهقار ن) ,وسى سحديد أربو جا
الداالية سهمثل في رل ن (سوفين الحماية لمولورا

الم شأ  ,رقة البيانا

ظليعا ,ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية ,ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

لهعز ز نماأ النقابة

المحا بية وررلة ا ظهمار

اإلرار ة المن و ة) ,وبغية سحقيق

أ داف الد ار ة ا هخدأ الباحر الم عج الولفي الهحليلي ,عهمداً ظلم أ لوب الحصن الشا ل لجميو
المنالعين الدااليين في الب وك الوط ية العا لة بقياع غز  ,ولميو المنالعين الخارليين العا لين بمكاسب
هبانة رأرا رئيسية لجمو البيانا  ,وقد سى سو و  17ا هبانة ظلم الب وك

الهدقيق ,وقد ا هخد ت ا

و كاسب المنالعة وسى ا هنرار  65ا هبانة د سبة 7و ,%17رما وا هخدأ الباحر دننا ج الحزأ اإلحصائية
 SPSSفي سحليل ديانا
 -7يولد ظالقة ذا

الد ار ة ,وسوللت الد ار ة لم ال هائج الهالية:
ر لة احصائية دين الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية وسعز ز

نماأ النقابة الداالية في الب وك الوط ية العا لة في قياع غز و
 -2يولد أثن ذو ر لة حصائية للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في جا (و و اية
وب ان ج سدقيق ,جا ظدار الهقار ن) في سعز ز نماأ النقابة الدااليةو
 -3أكثن جا

ن جا

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ارسباطاً وسأثي اًن ظلم سعز ز نماأ

النقابة الداالية و جا (و و اية وب ان ج سدقيق)و
 -4يولد فنوق ذا

ر لة احصائية حو رور الهكا ل دين المنالعهين في سعز ز نماأ النقابة

الداالية سعزى لمهغين المسمم الوظيفي( نالو راالي -نالو اارلي) لصالي المنالو الدااليو
وقد أولت الد ار ة بضنور و و اية سكا ل درو ة للب وك سنرز فيعا ظلم نماأ النقابة
الداالية باظهباره حو اًر أ ا ياً لعملية الهكا لو

د

ABSTRACT
The aim of this study is to identify the impact of integration between external
audit and internal audit in enhancing the internal control system, three areas of
integration has been identified as follows (to study and evaluate the internal
control system, to develop a plan and audit programs, to prepare reports), as for
enhancing the internal control system, four areas has been identified as follows
(to provide protection for all the properties of the facility, to ensure the accuracy
and the reliability of accounting data, to improve production efficiency, to
comply with the legislative administrative policies). In order to achieve the
objectives of the study, the researcher has used the descriptive and analytical
approach, relying on the comprehensive inventory approach of all the internal
auditors in the national banks operating in Gaza strip, and all the external
auditors working in auditing offices. Questionnaire has been used as a key tool
for data collection, there were 71 questionnaires distributed to banks and audit
offices audit, and 56 questionnaires was recovered which is representing
approximately 78,8%, in addition to the use of Statistical package for social
sciences (SPSS) to analyze the study data. The study concluded the following
results:
1- There is a statistically significant relationship between the integration of
external audit and internal audit, and the enhancing of the internal control system
in the national banks operating in the Gaza Strip.
2- There is a statistically significant effect of integration between external and
internal auditing in the area of (the developing of a plan and audit programs, the
preparation of financial reports) and enhancing the internal control system.
3- The area of (developing a plan and audit programs) is the most close and
influential area of integration between external and internal audit on enhancing
the internal control system.
4- There is statistically significant Differences about the role of integration
between the two audits in enhancing the internal control system due to the
variation of Job Title (internal auditor - external auditor) for the benefit of the
internal auditor.
The study recommended the need to develop anintegrated plan for banks, which
focus on the internal control system as a key factor in the integration process.
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سحليل ا نحدار الخيي البسيط (المهغين المسهقل:
لدو رقى ()24

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في
جا و و اية وب ان ج سدقيق ,المهغين الهابو :أبعار
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سعز ز نماأ النقابة الداالية)
لدو رقى ()26

سحليل ا نحدار الخيي البسيط (المهغين المسهقل:

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في
جا

ظدار الهقار ن ,المهغين الهابو :أبعار سعز ز نماأ
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النقابة الداالية)
لدو رقى ()33

سحليل ا نحدار الخيي المهعدر

()Enter method

(المهغين الهابو :سعز ز نماأ النقابة الداالية)
ي

47

لدو رقى ()25

ااهبار  tللفنوق دين هو يا

لدو رقى ()21

ااهبار سحليل الهباين األحاري ()ANOVA

لابا

لمهغين المسمم الوظيفي
الفنوق دين هو يا

لابا

ااهبار سحليل الهباين األحاري ()ANOVA

الفنوق دين هو يا

( وا

الخبن)و

اهبار

المبحوثين سبعاً لمهغين

(المؤ ل العلمي)و
لدو رقى ()27

أفنار العي ة سبعاً

لابا

733

اهبار

المبحوثين سبعاً لمهغين

ك

733

732

قائمة ا شكال
م

الشكل

رق الصفحة

يكل رقى ()7

هغي ان الد ار ة

4

يكل رقى ()2

عايين الهدقيق الداالي حسب ععد المدققين الداالين
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قائمة المالحق
م

الملحق

رق الصفحة

لحق رقى ()7

قائمة المحكمين

I

لحق رقى ()2

ا

هبانة في لورسعا ال عائية

ل

II

الفصل ا ول

اإلطار العام للدراسة
 قد ة الد ار ةو
 شكلة الد ار ةو
 فن يا

الد ار ةو

 أ داف الد ار ةو
 أ مية الد ار ةو
 عجية الد ار ةو
 جهمو الد ار ةو
 حدور الد ار ةو
 صيلحا

الد ار ةو

1

مقدمة:
سعهبن المنالعة وظيفة اد ية أ ا ية و نور ة في دي ة األظما المهسارظة الهغين ,حير سسا ى بشكل
رئيس في سحديد نهائج أظما الشنرا  ,وسؤثن ظلم رفاط أراط ذه الشنرا  ,حير أرى ال مو ا قهصاري
في العالى ظلم دار الفه ان
كافة المسهو ا

السابقة وا هق انره في الس وا

الحالية لم ار أ مية ع ة المنالعة ظلم

الهجار ة والص اظية والخد اسية (المخار ة والنييد)474 :2331 ,و

ونم اًن سساع نشاط المؤ سا

في اآلونة األاين وسعدر

أقسا عا وفنوظعا ,واط رانت ل اظية أو

سجار ة أو اد اسية ,وبعدف المحافمة ظلم رؤوس األ وا المسهثمن و مان نجاحعا في أراط عا عا,
والمسا مة في ار قيمة حقوق المسا مين ,والمسهثمن ن فيعا ,وا حهفاظ باأللو بصور ليمة سضمن
حقوق الدائ ين؛ فقد دن

الحالة الملحة للمنالعة الداالية للمسا مة في سحقيق سلك األغناض باظهبار ا

لزط أ ا ياً ن وظيفة النقابة الداالية؛ الهي سسعم لضمان سحقيق سلك األ داف ل باً لم ل ب و
األروا

والوظائف األانى (العمني وظبد المغ ي ,)343 :2335 ,و عنف ععد المدققين الدااليين IIA

الهدقيق الداالي بأن نشاط ا هشاري وسوريدي سهقل و و وظي يعدف لم سيو ن أنشية الم ممة,
وه افة قيمة لعا ,وسحقيق أ دافعا ,وسعز ز نماأ النقابة لعا ( ر قا )234 :2377 ,و
كما أن عمى الدو سلزأ الشنرا

المسا مة العا ة ,بمنالعة سقار ن ا المالية ن قبل نالو حسابا

قانوني ,بمولب القوانين والهشن عا ؛ حير ران دد ن ولور لعة حايد و سهقلة سقوأ بعملية الهأكد
ن حقيقة وظدالة المعلو ا

الوارر في الهقار ن المالية الهي س شن ا الشنرا

عا سهخد يعا ن د وك ,و سهثمن ن ,ولعا

المسا مة العا ة الهي يسهفيد

حكو ية ,وغين ا ,حير سهمثل ذه الجعة في المنالو

الخارلي (الزبدية والذنيبا )456 :2372 ,و
وبما أن دف رل ن المنالو الداالي والمنالو الخارلي هقارب ,و و نهاج ديانا
وولور رقابة راالية رقيقة ,فإن رل جعور يجب أن يبذ
أفضل ن اال

الهكا ل السليى ل نشية دي عما؛ ذ أن

حا بية حقيقية

عاً لهج ب ا رواج والحصو ظلم ا و
الك ا هماأ شهنك دين المنالو الداالي

والخارلي يه او العمل المحا بي ,ونماأ النقابة الداالي في الوحد المفحولة ,أ ف لم ذلك أن ذه
العالقة

يمكن إلحدا ما أن يسهغ ي ظن اآلان؛ ذ أنعما ليسا ه افسين دل أظمالعما هكا لة ( د ان يى,

)736 :2373و
2

ولما ران للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ن أ مية ربين ووا حة في سحقيق الكفاط في األراط,
وسزو د المعلو ا

الصحيحة والصارقة بغنض اسخاذ الق ان ار النييد فقد لاط

ذه الد ار ة إللقاط الضوط

ظلم رور العالقة الهكا لية دين المنالعة الخارلية والداالية في سعز ز نماأ النقابة الدااليةو
مشكلة الدراسة:
ن ظعور المنالعة بشقيعا المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية وسيور ما حهم وللها لم ا ما ظلي
اليوأ ,لاط سبعاً وسلبية للهيور المسهمن لحيا البشن ة ا قهصارية وا لهماظية والسيا ية ,وسو و
المؤ سا

وسشعب وظائفعا و ار ررلة سعقيد ا وسفنظاسعا وانفصا الملكية ظن اإلرار  ,و ن

نور وأ مية ولور سكا ل دين اد ا

ا يهبين

الوظيفهين للمؤ سة ,وأن المؤ سة في أ س الحالة لخد اسعما

عاً ,دل دد ن سضافن لعور الوظيفهين والهكا ل دي عما أث اط س فيذ ما لمعا عما ,لما لذلك ن رور ربين
في سحقيقعما أل داف المؤ سة وحسن رارسعا ونجاحعا ظلم المدى اليو ل ,و مكن لياغة شكلة الد ار ة
في السؤا النئيسي الهالي:
ما أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية في تعزيز نظام الرقابة الداخلية؟
ومن ال ؤال الرئي ي يمكن اشتقاق ا سئلة الفرعية التالية:
7و ا أثن الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الداالية ظلم
سعز ز نماأ النقابة الداالية؟
2و ا أثن الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في جا و و اية وب ان ج سدقيق ظلم سعز ز نماأ
النقابة الداالية؟
3و ا أثن الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في جا

ظدار الهقار ن ظلم سعز ز نماأ النقابة

الداالية؟
4و ل فنوق ذا

ر لة احصائية دين الابا

المبحوثين حو رور الهكا ل للمنالعة الخارلية والمنالعة

الداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية سعزى للمهغي ان
وا

الخبن)و
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الشخصية الهالية (الوظيفة ,المؤ ل العلمي,

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئي ية :يولد أثن ذو ر لة حصائية للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم سعز ز نماأ
النقابة الدااليةو
و بثق ن ذه الفن ية الفن يا

الفنظية الهالية:

 -7يولد أثن ذو ر لة حصائية للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في جا سقييى ور ار ة نماأ
النقابة الداالية وسعز ز نماأ النقابة الدااليةو
 -2يولههد أثههن ذو ر لههة حصههائية للهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والدااليههة فههي جهها و ههو ايههة
وب ان ج للهدقيق وسعز ز نماأ النقابة الدااليةو
 -3يولههد أثههن ذو ر لههة حصههائية للهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والدااليههة فههي جهها اظههدار الهقههار ن
وسعز ز نماأ النقابة الدااليةو
 -4سولههد فههنوق ذا

ر لههة احصههائية دههين الابهها

المبحههوثين حههو رور الهكا ههل للمنالعههة الخارليههة

والمنالعههة الدااليههة فههي سعز ههز نمههاأ النقابههة الدااليههة سعههزى للمهغي ه ان الشخصههية الهاليههة (الوظيفههة,
المؤ ل العلمي,

وا

الخبن )و

نمو ج الدراسة:
شكل رق ( :)3متغيرات الدراسة

المتغير الم تقل

المتغير التابع

التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية

تعزيز نظام الرقابة الداخلية
 .3توفير الحماية لموجودات المنشأة.

 .3مجال تقيي ودراسة نظام الرقابة

 .1دقة البيانات واالعتماد عليها.

الداخلية.

 .1االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية.

 .1مجال وضع خطة و رامج للتدقيق.

 .4االلتزام بما تقضي به ال ياسات

 .1مجال اعداد التقارير

المرسومة.

المصدر( :إعداد الباحث)1032 ،
4

أ مية الدراسة:
س بو أ مية الد ار ة ن أ مية القياع المصنفي في الحيا ا قهصارية ألي جهمو باظهباره المحنك
األ ا ي لالقهصار الوط ي ,وبالهالي فإن البحر في أية عوقا

سحو رون نمو وسيور ذا القياع

يكهسب نفس األ مية ,وربما أكثن ن ذلك ذا ران األ ن يهعلق بفاظلية نمى النقابة فيعا والهي سعهبن ن
أ ى ال مى ظلم اإلطالق في الب وك ,ورذلك سأسي أ مية ذه الد ار ة ن أ مية الدور اإليجادي الذي يلعب
الهكا ل ا دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية ,ظلم سهوى مار ي الوظيفهين (المنالو الداالي
والمنالو الخارلي) في ساظدسعما ظلم نجا أظمالعما ظلم أحسن ول  ,وبالهالي سقديى نهائج أظما
نالعهيعما بجور ظالية ,بما يخدأ ف ا

ظديد في المجهمو ,لهمكي عى ن اسخاذ الق ان ار

الم ا بة وفي

الوقت الم ا ب وظلم سهوى المؤ سة في ساظدسعا ظلم نجاحعا والهحقيق األ ثل أل دافعا ,ن اال
سقو ة وسعز ز األنممة النقادية لعا ,و عمة أيضاً إلرار الشنرا
يفيد الشنرة في سعز ز نماأ النقابة الخا
أ دا

واصولاً قسى المنالعة فيعا ,األ ن الذي

دعاو

الدراسة:

سعدف ذه الد ار ة لم سحقيق األ داف الهالية:
7و الهعنف ظلم أثن الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية بأبعار ا
األربعةو
2و الهعنف ظلم أول الهكا ل دين المنالعة الخارلية والدااليةو
3و الهعنف ظلم دى حجى الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في الب وك الوط ية الفلسيي يةو
4و الخنوج بمجموظة ن ال هائج والهوليا

الهي سعمل ظلم سعز ز ظملية الهكا ل دين المنالعة

الخارلية والداالية في الب وك الوط ية الفلسيي يةو

حدود الدراسة:
الحد الزماني :العاأ الد ار ي 2371/2375
الحد المكاني :الب وك الوط ية و كاسب الهدقيق والمنالعة العا لة في قياع غزو
الحد البشري :المنالعين الدااليين في الب وك الوط ية ,والمنالعين الخارليين في كاسب الهدقيق
والمنالعةو
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الدراسات ال ابقة:
أوالً :الدراسات العر ية
 .3دراسة (شابو ،)1032 ،بعنوان" :م ا مة المراجعة الخارجية في تفعيل نظام الرقابة الداخلية
للمؤس ة االقتصادية".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم سا مة المنالعة الخارلية في سفعيل نماأ النقابة الداالية في
المؤ سة ا قهصارية ,وقاأ الباحر با هخداأ الم عج الولفي الهحليلي ,وسى ا هخداأ ا
للد ار ة ,وسى سو ععا ظلم ظي ة كونة ن  32نالعاً ن نالعي الحسابا

هبانة رأرا

ال اييين ظلم سهوى

و ية ليجلو
وقد سوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن العدف النئيسي ن المنالعة الخارلية و
ظياط رأي حو

والقوائى المالية ,رما يجب ظلم المنالو أن يهميز

صداقية رل ن الحسابا

بالكفاط العلمية والعملية لهحقيق الفعالية ظ د قيا

بمع ة المنالعة ,وسولد أول سشاب دين المنالعة

الخارلية والداالية و مكن القو بأن المنالعة الخارلية سمها بمصداقية قارنة بالمنالعة الدااليةو
وقد أولت الد ار ة بضنور سب ي المنالعة الخارلية رأرا رقادية ,وذلك للهأكد ن لدق ولحة
البيانا

والقوائى المالية للمؤ سة ,والحن

ظلم لدق ون از ة المنالعين الخارليين ن اال ا لهزاأ

بقواظد وأ لوب السلوك المع يو
 .1دراسة (البحيصي ،)1034 ،بعنوان" :مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في ظل نظ المعلومات
المحاسبية اإللكترونية".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم ريفية النقابة ظلم نمى المعلو ا

المحا بية و دى فعالية ذا

ال وع ن النقابة في الب وك العا لة في قياع غز  ,رما دفت الد ار ة لم الهعنف ظلم أثن ا هخداأ
أ اليب النقابة العا ة ظلم فعالية أنممة المعلو ا

المحا بية اإللكهنونية في المصارف العا لة في

قياع غز  ,وقد سكون جهمو الد ار ة ن المدققين الدااليين والمحا بين النئيسيين والمدراط الماليين
في الب وك العا لة في قياع غز و
وقد سوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن نماأ النقابة الداالية يشجو ظلم ا لهزاأ
بالسيا ا

اإلرار ة المن و ة ن قبل اإلرار العليا ,و قدأ علو ا
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ظلم ررلة ظالية ن الصحة

والمصداقية ,رما يوفن نماأ النقابة الداالية ولفاً وظيفياً يحدر الصالحيا

والوالبا

وررلة المعنفة

والمعار ألراط األظما بكفاط وفاظلية رما سهيلبعا خهلف الوظائف راال الب كو
وقد أولت الد ار ة بضنور قياأ الب وك العا لة في قياع غز بضنور واكبة الهيور في نمى
المعلو ا

المحا بية وأ اليب النقابة ظلم ال مىو

 .1دراسة (المد ون ،)1034 ،بعنوان "العوامل المؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في
المصار وأثر ا في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي”(دراسة تطبيقية)
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم العوا ل المؤثن ظلم العالقة دين الهدقيق الداالي والهدقيق
الخارلي ,وأثن ا في سعز ز نماأ النقابة الداالية وسخفيض سكلفة الهدقيق الخارلي ن ولعة نمن
المدققين الدااليين والمدققين الخارلين ظلم المصارف العا لة في قياع غزو
ولهحقق الد ار ة أ دافعا فقد اظهمد

الد ار ة ظلم البيانا

األولية والثانو ة ,حير لممت ا هبانة

سه ا ب و و وع الد ار ة وأ دافعا ,وسى سو و ( )66ا هبانة ظلم المدققين الخارليين الذين
يمار ون أظما الهدقيق ظلم المصارف ,وظلم المدققين الدااليين العا لين في المصارف العا لة في
قياع غز  ,وقد اظهمد

الد ار ة ظلم أ لوب الهحليل اإلحصائي الولفي لولف وسحليل هغي ان

الد ار ةو
حير أظعن نهائج الد ار ة أثن الدور الهكا لي للعالقة دين الهدقيق الداالي والهدقيق الخارلي في
سحقيق الفعالية للمصارف ن اال سعز ز نماأ النقابة الداالية وسخفيض أسعاب المدقق الخارلي,
وسوللت لم أن

اك أربعة ظوا ل سؤثن ظلم العالقة دين الهدقيق الداالي والخارلي وسسعى في

سعز ز نماأ النقابة الداالية وسخفيض سكلفة الهدقيق الخارلي وسهمثل في قياأ لج ة الهدقيق ددور ا في
سعز ز العالقة الهكا لية دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي ,واظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل
المدقق الداالي ,باإل افة لم الهزاأ الينفين بالهيو ن المع ي لهحقيق الثقة المع ية المهبارلة ,وولور
سوالل وسشاور فعا و همى دين الينفينو
وقد الصت الد ار ة لم ظدر ن الهوليا
في سقديى ال صي والمشور لز ار فن

أ معا

نور قياأ لج ة الهدقيق ددور ا ظلم أكمل ول

الهعاون دين المدقق الداالي والخارلي ,رما أولت المدقق

الخارلي بضنور الهأكد ن و وظية ,ا هقاللية ورفاط المدقق الداالي لز ار اظهماره ظلم ظمل و
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 .4دراسة (البواب ،)1034 ،بعنوان" :دور عناصر الرقابة الداخلية وفق مقررات لجنة ( )COSOفي
تح ين أداء المدقق الخارجي :دراسة ميدانية على المحاسبين القانونيين ا ردنيين".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم رور ظ الن النقابة الداالية وفق قن ار

لج ة Committee

) of sponsoring Organization (COSOفي سحسين أراط المدقق الخارلي ,وقد سمثلت شكلة
الد ار ة في طنح الهساؤ الهالي :ل

اك رور لع الن النقابة الداالية في سحسين أراط المدقق

الدر ة المحا بين القانونيين العا لين في كاسب وينرا
الخارلي؟ ويمل جهمو ا

الهدقيق العا لة

في األررن ,وقد سى ااهيار ظي ة ظشوائية بسيية ن ذلك المجهمو؛ حير سى سو و ( )17ا هبانة ظلم
أفنار العي ةو
وقد الصت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن

اك رو اًر لع الن النقابة الداالية في أراط

المدقق الخارلي ,و ذا يع ي أن ولور أنممة رقابة راالية فعالة للشنرا

يساظد المدقق الخارلي

ظلم أراط عمه  ,ورذلك أن شاررة ن لعى ظالقة بالهحكى المؤ سي ورفاط العا لين في اإلرار
وو وح العيكل اله ميمي وسحديد الصالحيا
في المعاأ وسفو ض خهلف األظما

ل رور بار في أراط المدقق الخارلي ,رما أن الفصل

لم أيخا

حدرين بكل سهوى ل رور ظلم أراط المدق

الخارليو
وقد أولت الد ار ة بضنور قياأ دققي الحسابا
ظلم سفعيلعا ,ورذلك

بميالبة الشنرا

دب اط أنممة رقابة راالية والعمل

نور الهأكد ن سيبيق ظ الن ا وفق قن ار لج ة ()COSOو

 .2دراسة (دراسة نج  ،)1031 ،بعنوان" :الدور التكاملي للتدقيق الداخلي في فاعلية التحك
المؤس ي :دراسة استطالعية في عينة من المصار والشركات العراقية".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم أ مية رور الهدقيق الداالي لكون األ اس الذي ينسكز ظلي
الهحكى المؤ سي في ظل الفصل دين الملكية واإلرار  ,و ساظد في فحص ال شاطا
الداالية وسقييمعا وسزو د اإلرار بالمعلو ا
الق ان ار

ل ماأ النقابة

الال ة للمساظد في سحقيق الضبط والحماية واسخاذ

في الوقت الم ا ب ,وقد سى اظهمار ا هبانة و ظت ظلم ظدر ن المصارف والشنرا

العا لة في القياع الخا

فضالً ظن الشنرا

المسجلة في وق العناق ل وراق الماليةو
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العناقية

وقد سوللت الد ار ة لم أن وظيفة الهدقيق الداالي سسا ى بشكل
للمصارف والمؤ سا

عيف في الهحكى المؤ سي

المالية العناقية وليس لعا رور فاظل في س فيذ الضوابط النقادية وسقدين المخاطن

و ي أ ى أبعار وأروار وظيفة الهدقيق الداالي في الهحكى المؤ سي ,رما دي ت الد ار ة أن
القوانين العناقية يار وا حة لمو وع الهحكى المؤ سي
المسا مة وقانون وق راس الما  ,وقانون ا

من د ور ا اصولاً قانون الشنرا

هثمار ,فضالً ظن عايين المحا بة والمنالعة وغين او

وقد أولت الد ار ة بضنور نالعة القوانين واألنممة ذا
الممار ا

يولد في

العالقة بالشنرا

العناقية لمساين

واألنممة العالمية للهحكى المؤ سي والهكيف ععاو

 .2دراسة (مشتهى ،)1031 ،بعنوان "العالقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من وجهة نظر
المدققين الخارجيين دراسة حالة قطاع غزة" .
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم طبيعة العالقة دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي وذلك ن
مور المدقق الخارلي في دي ة األظما الفلسيي ية (حالة قياع غز  ),وذلك ن اال سحديد
العوا ل المؤثن ظلم ررلة اظهمارية المدقق الخارلي ظلم أظما المدقق الداالي ,وسحليل سهوى
العالقة الهعاونية وا سصا والهوالل دي عىو ولهحقيق أ داف الد ار ة سى سو و ا هبانة أظد

لعذا

الغنض ظلم ظي ة الئمة كونة ن  53دقق اارلي بمكاسب الهدقيق العا لة في قياع غز  ,وفي
وط ذلك سى ا هخداأ األ اليب الم ا بة في لمو وسحليل البيانا و
سوللت الد ار ة لم أن سوافن عايين ا
سسعى يجاباً في

هقاللية والكفاط وأراط العمل و جا العمل للمدقق الداالي

ار ررلة اظهمارية المدقق الخارلي ظلي أظما

المدقق الداالي و ااهالف

األ مية ال سبية لهأثين ذه المعايين ظلم ررلة ا ظهمارية ,رما سوللت الد ار ة لم أن سهوى
العالقة الهعاونية وا سصا والهوالل دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي ليدو
ران ن أ معا:

اط ظلم ذه ال هائج انلت الد ار ة بمجموظة ن الهوليا
وب ً
الهدقيق دهعز ز العالقة دين اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل المدقق الدااليو

نور الهزاأ لج ة

 .7دراسة (بلواحد وعبد الواحد ،)1033 ،بعنوان" :المراجعة الداخلية ودور ا في اتخا القرار".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم دى سا مة المنالعة الداالية في ظملية اسخاذ الق ان ار
خهلف المسهو ا

اإلرار ة راال المؤ سة ,رما دفت الد ار ة للهعنف ظلم
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في

كانية ا ظهمار ظلم

المنالعة الداالية لوحد ا رون اللجوط لم لعا

اارلية ماثلة ,وقد اظهمد

الد ار ة ظلم الم عج

الولفي الهحليلي في ظعار ريفية سأثين المنالعة الداالية ظلم ظملية اسخاذ القنارو
وقد سوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن ررلة سا مة المنالعة الداالية في ل و
القنار سهوقف ظلم دى ق اظة المسهو ا
سمثل أحد أ ى صارر المعلو ا

اإلرار ة المخهلفة بأ مية المنالعة الداالية رأرا سسيين فعالة

الهي يمكن ا ظهمار ظليعا والوثوق دعا في ظملية اسخاذ القنار ,وأن

المنالعة الداالية باإل افة لم رونعا حدى أ ى أنممة النقابة الداالية ن دين الو ائل األكثن فاظلية
المسهعملة في سولي وسنييد ظملية اسخاذ القنار لما سوفنه ن رظى في رل ايو ن ايواس انيالقاً
ن نحلة سحديد المشكلة ولو ً لم هابعة س فيذ القنار ,وأن المؤ سا
المنالعة الداالية ذ فهن قصين نسبياً

الجزائن ة سهب م نماأ

أن ذا ال ماأ يسين نحو األفضل يو اً بعد يوأو

وقد أولت الد ار ة بضنور اظهمار نماأ نالعة راالية فعا لما يقد
ورذلك ظار ال من في سمو و الية المنالعة الداالية

ن قيمة ضافة للمؤ سة,

من العيكل اله ميمي للمؤ سة الجزائن ة بما

يكسب المنالعة الداالية أكثن ا هقاللية.
 .8دراسة (مح ن ،)1033 ،بعنوان " :مدى اعتماد المدققين الخارجيين على المدققين الداخليين في
تقيي نظام الرقابة الداخلية :دراسة تطبيقية على مكاتب تدقيق الح ابات العاملة في قطاع غزة”.
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم العالقة الهي سنبط المدققين الخارليين بالمدققين الدااليين
العا لين في قياع غز ن ولعة نمن المدققين الخارليين اال قياأ المدقق الخارلي دهقييى نماأ
النقابة الداالية حير سى سو و  63ا هبانة ظلم المدققين في كاسب الهدقيق في قياع غز و
وسوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا:
المدققين الدااليين العا لين بالجعا

اك اظهمار ربين ن قبل المدققين الخارليين ظلم

النبحية وغين النبحية في فعى نماأ النقابة الداالية وسقدين

خاطن ا وس فيذ ااهباراسعا ,حير يقوأ المدققون الخارليون دد ار ة ا هقاللية الهدقيق الداالي ,وطبيعة
المعاأ المكلف دعا ,والناط المقابال

وا

هفسا ار

المدققين الدااليين ل ماأ النقابة الداالية.
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و وظفي الهدقيق الداالي وا طالع ظلم سقييى

وقد الصت الد ار ة لم جموظة ن الهوليا

أ معا:

نور سعز ز اظهمار المدققين الخارليين

بالمدققين الدااليين ظ د فعى وسقدين وااهبار نماأ النقابة الداالية ن اال

ار ا هعانة المدققين

الخارليين ظلم المدققين الدااليين.
 .9دراسة (أبو سرعة )1030،بعنوان”التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية دراسة حالة
التكامل بين شركة  KPMGمجني وحا م ح ن وشركائه (محاسبون قانونيين)ٕ وادارة المراجعة
الداخلية في بنك اليمن والكويت للتجارة واالستثمار في الجمهورية اليمنية".
دفت ذه الد ار ة لم ينح وسفصيل ظالقة الهكا ل دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية ,و دى
أ مية ذلك الهكا ل ظلم سهوى سحقيق المنالعهين أل دافعما ,وظلم سهوى نجاح الم شأ وسحقيقعا
أل دافعا ,حير سى ر ار ة حالة الهكا ل دين وريل ينرة  KPMGينرة ج ي وحا أ حسن وارار
المنالعة الداالية في د ك اليمن والكو ت للهجار وا

هثمار في الجمعور ة اليم يةو

والصت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أ مية الهكا ل والهعاون دين الينفين ل رور في
سحقيق الجور والفعالية للينفين وللم شأ  ,وذلك ألن المنالو الداالي يمارس النقابة السابقة والالحقة
ن اال

سوالده اليو ي في الم شأ واطالظ ظلم الخيط واللوائي وآلية س فيذ ا ,أ ا المنالو

الخارلي فيمارس النقابة الالحقة فقط ألن ظدر ان

نزول لم الم شهأ له فيذ عم ًة نالعه

حدور

وظار سكون بعد س فيذ األظما و
وقد أولت الد ار ة بضنور أن يكون في رل نشأ
و و وظية ,و نور أن يكون

عما ران حجمعا أو نوظعا نالعة راالية سهقلة

اك نالو اارلي سهقل ,يقدأ سقار نه ورهب و ان الس لم أظلم

لية س فيذية في الم شأ والمهمثلة في جلس اإلرار  ,رما أولت الد ار ة أيضاً بضنور أن يقوأ
المنالو الخارلي دهقييى ظمل المنالو الداالي قبل ا ظهمار ظلم ظمل و
.30

دراسة (ا شقر )1008 ،بعنوان" :تقوي مدى التزام المراجع الخارجي بفحص أعمال المراجعة

الداخلية وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رق  230دراسة تحليلية آلراء مراجعي الح ابات الخارجيين
في قطاع غزة" .
دفت ذه الد ار ة لم سقو ى دى الهزاأ المنالو الخارلي بفحص أظما المنالعة الداالية وفقاً
للمعيار الدولي للمنالعة رقى  573حير سى ا هخداأ الم عج الولفي الهحليلي واظدار ا هبانة وسو ععا
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ظلم نالعي الحسابا
الحسابا

القانونيين الخارليين في قياع غز  ,والمسجلين ر مياً في

جل دققي

القانونيين الفلسيي ية حهم سار خ  37-3- 2337أ والبالغ ظدر ى  64نالعا قانونياًو

وقد سوللت الد ار ة لم العديد ن ال هائج أ معا :الهزاأ المنالعين الخارليين بشكل ربين بفحص
أظما المنالعة الداالية وفقاً لمهيلبا

عيار المنالعة الدولي رقى ( )573فيما يهعلق دهقو ى الو و

اله ميمي ونياق وظيفة المنالعة الداالية ,وسقو ى الكفاط والع اية المع ية للمنالعين الداالين ,رما
سوللت الد ار ة لم أن الو و اله ميمي وا هقاللية المنالو الداالي سعهبن ن أ ى العوا ل الهي
ي من ليعا المنالو الخارلي ,لهحديد دى ا
وقد الصت الد ار ة لم جموظة ن الهوليا

هفار ن وظيفة المنالعة الداالية وا ظهمار ظليعاو
نور سعز ز ا هقاللية المنالو الداالي ن

أ معا:

اال الهأكيد ظلم سبعية رار المنالعة الداالية لم لج ة المنالعة أو أظلم لية رار ة بالم شأ و
.33

دراسة ( نيبات وشناق" ،)1002 ،تقوي مدقق الح ابات الخارجي لوظيفة التدقيق الداخلي في

ظل تطبيق معيار التدقيق الدولي ي الرق ( :)230دراسة تحليلية من وجهة نظر مدققي الح ابات
الخارجيين والداخليين في ا ردن".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم دى سيبيق دققي الحسابا

الخارليين في األررن لمعيار

الهدقيق الدولي رقى  573في أث اط قيا عى دهقو ى وظيفة الهدقيق الداالي وذلك ن اال ولعة نمن
كل ن المدققين الخارليين والمدققين الدااليين ,كما دفت لم قياس األ مية ال سبية ل

س الهي

حدر ا المعيار لهقو ى وظيفة الهدقيق الداالي ن ولعة نمن رل ن المدققين الخارليين والمدققين
الدااليين ,ولهحقيق أ داف الد ار ة سى سصميى ا هبانهين و ظت األولم ظلم ظي ة من المدققين
الخارليين والثانية ظلم ظي ة ن المدققين الدااليين.
وقد سوللت الد ار ة لم ولور فنوقا
والمدققين الدااليين حو

ذا

ر لة حصائية دين آراط رل ن المدققين الخارليين

دى سيبيق عيار الهدقيق الدولي رقى  ,573حير رانت آراط المدققين

الخارليين سشين لم ولور سيبيق للمعيار ددرلة أظلم ن المهو ط ,دي ما رانت آراط المدققين
الدااليين سشين لم ولور سيبيق للمعيار أقل ن المهو ط ,وبي ت الد ار ة رذلك ظدأ ولور فنوق
ااهالف في دى سيبيق المدققين الخارليين للمعيار بسبب ا اهالف في العوا ل الشخصية للمدققين
الخارليين ن حير المؤ ل العلمي والهخصص وظدر
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وا

الخبن في الهدقيقو

وقد أولت الد ار ة بضنور سعز ز ررلة سيبيق المعيار الدولي رقى  573وسو يي فعوأ العالقة
الهي سنبط دين رل ن المدققين الدااليين والخارليين و جا
.31

الهعاون دي عىو

دراسة (صديقي و راق ،)1002 ،بعنوان" :انعكاس تكامل المراجعة الخارجية والداخلية على

ا داء الرقابي".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم لم أي حد يمكن أن يهى سفعيل األراط النقادي في ظل الهكا ل
دين المنالعة الخارلية والداالية ,ولإللابة ظلم شكلة الد ار ة سى س او أبعار المسار العملي ل وظي
المنالعة ,رما سى الهينق لم أ مية سحقيق الهكا ل دين المنالعة الخارلية والدااليةو
وقد سوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن سكا ل المنالعة الخارلية والداالية ألبي
يشكل رظماً لهأ يل األراط النقادي واط في المؤ سة أو ن قبل األطناف الخارليةو
وقد أولت الد ار ة أن

ي بغي أن ن من لم المنالو الداالي ظلم أن

هواط اً و اإلرار دل ي بغي

أن سؤطن ذه الوظيفة بالمعايين الكفيلة دهنقيهعا لخد ة اإلرار ولهولي المنالو الخارلي لخد ة
األطناف الهي سعمعا آراطه بغية ا
.31

هفار ن سفعيل رل لوانب اإلطار النقاديو
لكل من المدقق

دراسة (أسعد )1001 ،بعنوان " :دراسة تحليلية مقارنة وجه الشبه واالختال

الداخلي والمدقق الخارجي".
دفت ذه الد ار ة ا نهقارية لم ديان الفنق الهفصيلي دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي والم
سسليط الضوط ظلم العالقة الهفاظلية دين المدقق الداالي والمدقق الخارليو
وسوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :الهولل لم رافة الفنوقا

الدقيقة دين المدقق

الداالي والمدقق الخارلي ,حير ن رور المدقق الداالي يهحدر وفقاً لنؤ ة و هيلبا

اإلرار  ,لذلك

فإن أ داف سخهلف بيبيعة الحا ظن سلك األ داف المهعلقة بالهدقيق الخارلي ,حير أن الغنض
النئيس الم اط بمعمة المدقق الخارلي يهمثل في الهأكد ن أن القوائى المالية للم شأ االية ن أي
سحن فا

لو ن ة ,رما سوللت الد ار ة لم أن ظلم النغى ن ااهالف األ داف دي عما

أن يولد

ظالقة سفاظلية دي عما لهشاب أظمالعما وو ائل س فيذ ما لمعا عى ,ما يهيي اظهمار المدقق الخارلي
ظلم ظمل المدقق الداالي وبالهالي للب الفائد وسحقيق الفعاليةو
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وقد أولت الد ار ة دز ار الهعاون واله سيق دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي وا

هفار

ن نقاط

الهشاب دي عما رما أولت بضنور اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل المدقق الداالي لهحقيق
أ دافعما وسحقيق الفعالية للم شأ و
ثانيا :الدراسات ا جنبية
 .1دراسة ( ,)Saidin, 2014بعنوانDoes reliance on internal auditors’ work " :
"?reduced the external audit cost and external audit work
" ل االعتماد على عمل المراجع الداخلي يخفض أعمال وتكاليف المراجعة الخارجية؟"
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم ا ذا ران ا ظهمار ن قبل نالو الحسابا
ظمل المنالو الداالي فأن

الخارلي ظلم

يقور لم سقليل أظما وسكاليف المنالعة الخارلية ,سى سصميى ا هبانهين

خهلفهين وقد سى ار العا لم ظي ة كونة ن  371ن المنالعين الدااليين ,و 742نالعاً اارلياً
المحلية ا نجليز ة ,ورانت ا

في السليا

هجابة د سبة 4و %43و  %46ظلم الهواليو

وقد أظعن نهائج الدار ة أن اظهمار المنالعين الخارليين في السليا

المحلية ا نجليز ة ظلم ظمل

المنالعين الدااليين ليس ل أي سأثين ظلم حجى أظما المنالعين الخارلين أو ظلم سكاليف المنالعة
الخارلية وذلك ن ولعة نمن المنالعين الخارليين ,رما سوللت الد ار ة لم أن اظهمار المنالعين
الخارليين ظلم ظمل المنالعين الدااليين ليس ل أي سأثين ظلم أسعاب المنالعة الخارلية ولك
يعمل ظلم سقليل حجى ظمل المنالعين الخارليين وذلك ن ولعة نمن المنالعين الدااليينو
وقد أكد

الد ار ة أن ظلم النغى ن أن اظهمار المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي

يقلل

ن سكاليف المنالعة الخارلية ولك في المقادل يقلل الز ار في سكاليف المنالعة الخارليةو
 .2دراسة ( ,)Malaescu & Sutton, 2013بعنوانThe Reliance of External " :
."Auditors on Internal Audit’s Use of Continuous Audit
"اعتماد المراجع على عمل المراجع الداخلي باستخدام المراجعة الم تمرة"و
دفت ذه الد ار ة لم سقييى اظهمار المنالو الخارلي ظلم أظما
ا هخداأ سق يا

المنالعة الداالية وذلك ظ د

نالعة حديثة و هقد ة ن قبل المنالو الداالي ,وأثن ذا ا ظهمار ظلم اظا

ظمل المنالو الخارلي ,سكونت ظي ة الد ار ة ن  733نالو اارلي ن الذين يملكون ابن ظلم
األقل 3

وا

و عملون في حدى الشنرا

الكبنى في جا المنالعةو
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وقد سوللت الد ار ة لم ظد نهائج أ معا :أن سقن ن المدقق الداالي بضعف دي ة النقابة الداالية
يؤري لم سقليل اظهمار المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي ,رما سوللت الد ار ة لم أن
اك اظهمار ن قبل المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي في حالة ولور المنالعة المسهمن
وفي غياب

عف دي ة النقابة الداالية ,وقد سوللت الد ار ة رذلك لم أن المنالو الخارلي يقوأ

دهقليل اظا

العمل الميلوبة للمنالعة الخارلية في حالة ولور نماأ المنالعة المسهمن وفي حالة

كفاط دي ة النقابة الدااليةو
وقد أولت الد ار ة بأن يمكن للمنالعين ا ظهمار ددرلة ظالية ظلم ظمل المنالو الخارلي في حالة
أسمهة نماأ النقابة الداالية ,والناط المنالعة المسهمن  ,رما أن أسمهة الناطا
ظلم عالجة أول القصور في نماأ النقابة الداالية و يؤري لم سقليل

النقابة والمنالعة يعمل
اظا

العمل للمنالو

الخارلي ما يعمل ظلم سقليل سكلفة المنالعة الخارليةو
"Internal Auditors,
 .3دراسة ) (Abbass and Aleqab, 2013بعنوان:
"Characteristics and Audit Fees: Evidence from Egyptian Firms
"المدققين الداخليين ،الخصائص وأتعاب التدقيق :أدلة من الشركات المصرية"
دفت ذه الد ار ة لم ا لابة ظلم السؤا الهالي و و "كيف يمكن لخصائص الهدقيق الداالي أن
سؤثن ظلم ررلة اظهمار المدقق الخارلي ظلم المدقق الداالي ,و ن ثى الهأثين ظلم أسعاب المدقق
الخارلي؟”وناقشت الد ار ة عايين ع ة الهدقيق بشكل ظاأ و عايين الهدقيق المصن ة بشكل اا
ثل عيار الهدقيق المصني ( )EAS 610بع وان" :اظهبا ار

ا

هعانة بعمل المدقق الداالي”حير

نص ظلم العديد ن اصائص الهدقيق الداالي الهي سحدر ررلة اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل
المدقق الداالي ما يؤري لم الهقليل ن لعور المدقق الخارلي وبالهالي الهقليل ن أسعاب  ,وسى
سو و ا هبانة ظلم ظدر ن الم شآ

المصن ة وا هخناج البيانا

المهعلقة بأسعاب المدققين الخارليين

ن سقار ن ا المالية الس و ةو
وسوللت الد ار ة لم العديد ن ال هائج أ معا :رلما ار ا

هماأ بقسى الهدقيق الداالي وسى سزو ده

بمدققين رااليين ؤ لين ارسبط ذلك بأسعاب أقل للمدقق الخارلي لذلك سدظى اإلرار العليا الهدقيق
الداالي وسأاذ د هائج ظمل وسعمل ظلم س فيذ سولياس وظدأ و و العقبا
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أا

رما وسقدأ الهعليى

والهدر ب الم ا ب للمدققين الدااليين وسهأكد ن رفاية سوثيق أوراق العمل واألرلة الهي ا هخد عا
المدقق الداالي والهي سدظى ا ه هالا
وأولت الد ار ة بضنور ا

ونهائج أظمال و

هماأ بالهدقيق الداالي وروره الفعا

في ساظد المدقق الخارلي

و سا مه في الهقليل ن سكاليف الهدقيق الخارلي الهي سهكبد ا الم شأ  ,رما وأولت المدقق
الخارلي بضنور سقييى و وظية ورفاط وأراط المدقق الداالي رما نصت ظلي المعايين الدولية
لهحديد ررلة اظهماره ظلم المدقق الدااليو
 .4دراسة ( )Zulkifflee, et. al; 2012بعنوان"Internal Audit Attributes and :
Implications for Audit :External Audit’s Reliance on Internal Audit
"Fees
"خصائص التدقيق الداخلي وتطبيقاته :أثر اعتماد المدقق الخارجي على المدقق الداخلي على
أتعاب التدقيق"
دفت ذه الد ار ة لم فحص لور الهدقيق الداالي ن اال فحص رفاط المدقق الداالي وهلم
ديان أثن سا مة المدقق الداالي في سدقيق القوائى المالية في سخفيض سكلفة الهدقيق الخارلي ,حير
سى سجميو البيانا

المهعلقة بسما

الدااليين ,وسجميو البيانا

المدققين الدااليين ن اال

الهي سهعلق باظهمار المدقق الخارلي ظلم المدقق الداالي دهو و ا هبانة

ظلم المدققين الخارليين وسجميو البيانا
لس ة  2336لشنرا

سو و ا هبانة ظلم المدققين

المالية المهعلقة بأسعاب المدقق الخارلي ن القوائى الس و ة

المسا مة الكبنى في اليز ا ,وسى سحليل البيانا

وقد سوللت الد ار ة لم العديد ن ال هائج أ معا:
وأسعاب المدقق الخارلي ,حير رلما ار

با هخداأ نموذج ا نحدارو

اك ظالقة ظكسية دين رفاط المدقق الداالي

فعالية ورفاط الهدقيق الداالي ,ا رار اظهمار المدقق

الخارلي ظلم ظمل المدقق الداالي و هى سقييى رفاط المدقق الداالي ن اال
المدققين الدااليين ,عا ار

المدقق بالحا وب والهك ولوليا ,ظدر اظا

الحمة ابن طاقى

الهدر ب ,الشعارا

المع ية

الهي حصل ظليعا طاقى الهدقيق الداالي وطو الفهن الهي يقضيعا المدقق الداالي في الم شأ ( عد
الدوران) حير رلما طالت فهن بقائ وقل عد روران ار

سا مه و عنفه بالم شأ وظملياسعا ما

يز د ن اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل وبالهالي سقليل الجعد المبذو وسخفيض سكلفة الهدقيق
الخارلي بالهقليل ن أسعاب و
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وأولت الد ار ة بضنور الهأكيد ظلم لور الهدقيق الداالي ن اال
والهدر ب والشعارا

ا هماأ بالخبن المع ية

العلمية الحالل ظليعا المدقق الداالي ,و نور ا هماأ باله سيق والهعاون دين

المدقق الداالي والمدقق الخارلي لهحقيق الفعالية للم شأ والهخفيض ن سكلفة الهدقيق الخارلي.
 .5دراسة ( )Ramasawmy and Ramen, 2012بعنوان"An Evaluation on How :
External Auditors can benefit from the good work relationship with
."Internal Auditors for Audit Assignments
"تقيي كيف يمكن للمدقق الخارجي أن ي تفيد من العالقة الجيدة مع المدقق الداخلي خالل مهام
التدقيق"
دفت ذه الد ار ة لم سو يي العالقة دين الهدقيق الداالي والخارلي وأول ا
العالقة رما أدن

هفار

ن سعز ز ذه

ذه الد ار ة أ مية اله سيق والهعاون الفعا دين الهدقيق الداالي والهدقيق الخارلي

ما يعور بال فو ظلم الينفين وظلم الم شأ  ,وسى ا هخداأ صارر البيانا

األ ا ية والثانو ة لهحقيق

دف الد ار ة ,حير سى سو و  36ا هبانة ظلم المدققين الخارليين العا لين في ينرا

الهدقيق

العا لة في بانكوكو
وسوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :يعهى المدقق الخارلي بعد أ ور سهعلق بالمدقق
الداالي قبل أن يقنر ا ظهمار ظلي

عا ا هقالليه  ,و وظيه  ,ابنس  ,لور ظمل  ,وظالقه دلج ة

الهدقيق ,رما سوللت لم ولور ظالقة ايجادية دين رفاط المدقق الداالي و وظية وأرائ وأن المدقق
الخارلي يعهى دهلك العوا ل الثالث جهمعة ظ د ا يحدر دى اظهماره ظلم ظمل المدقق الدااليو
وأولت الد ار ة بضنور ا

هماأ بالهدقيق الداالي وا هقالليه ورفاطس ليز د اظهمار المدقق الخارلي

ظلم ظمل المدقق الداالي ما يجلب الفائد و حقق األ داف و قلل الجعد والوقت المبذو

ن قبل

المدقق الخارلي وبالهالي سخفيض أسعاب .
 .6دراسة ( )Mihret, 2011بعنوان"Reliance of External Auditors on Internal :
"Audit Work: A Corporate Governance Perspective
"اعتماد المدقق الخارجي على أعمال التدقيق الداخلي :وجهة نظر حوكمة الشركات"
دفت ذه الد ار ة للهعنف ظلم العوا ل المؤثن ظلم اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل المدقق
الداالي وهد ان أ مية الهفاظل دين كونا

الحورمة األربعة :اإلرار  ,جلس اإلرار  ,الهدقيق الداالي,
17

والهدقيق الخارلي ,حير يعهبن الهدقيق الداالي أ ى كون و صدر رئيس لباقي كونا
األانى ,وقد أكد

وأولت عايين الهدقيق الميبقة ظلم

الحورمة

نور اظهمار المدقق الخارلي ظلم المدقق

الداالي لهحقيق رفاط ولور الهدقيق وسى سو و ( )774ا هبانة ظلم  56ينرة سدقيق اارلي في
ثيوبيا والناط الهحليل للبيانا

وينح العالقة دين المهغي ان و

وسوللت الد ار ة لم العديد ن ال هائج أ معا :أن أراط المدقق الداالي يعهبن أ ى العوا ل الهي سحدر
دى اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل المدقق الداالي ,رما سوللت أيضاً لم أن ررلة اظهمار
المدقق الخارلي ظلم ظمل المدقق الداالي سزرار في ظل ولور دي ة س افسية في ع ة الهدقيق
الخارليو
وأولت الد ار ة بضنور ا هماأ بالهدقيق الداالي وبفعاليه والعمل ظلم س فيذ سولياس لز ار ررلة
اظهمار المدقق الخارلي ظلم ظمل  ,و نور العمل ظلم سعز ز اله سيق والهعاون دين الهدقيق الداالي
والهدقيق الخارلي لهقليل سكلفة الهدقيق الخارلي وسعز ز الحورمة في الم شآ و
 .7دراسة ( )Pilcher, et. al, 2011بعنوانThe relationship between internal and :
"external audit in the public sector a case study
"العالقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في شركات القطاع العام :دراسة حالة"
دفت ذه الد ار ة لإللابة ظلم ؤا

عى و و " لم أي دى يعهمد المدقق الخارلي ظلم أظما

المدقق الداالي؟ ,و ا ي العوا ل الهي سحدر ذا ا ظهمار؟ ”وا هعدفت الد ار ة حالة ظملية لو ية
حكو ية في ا هناليا الغنبية واظهمد في ر ار ه ظلم الم عج ال وظي حير ا هخدأ الوثائق بجانب
المقابال و
وسوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :ن ررلة اظهمار المدقق الخارلي ظلم أظما
المدقق الداالي سخضو لولعا
ي منون لم أن أظما

نمن هباي ة دين األطناف المع ية فبعض المدققين الخارليين

الهدقيق الداالي سعهبن كملة ألظما

الهدقيق الخارلي ,وبعضعى اآلان

يعهبن ا دديلة وليست كملة ألظما الهدقيق الخارلي ,رما سوللت الد ار ة لم أن الهوالل الفعا
دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي يعهبن أ حد العوا ل النئيسة المؤثن ظلم رفاط وفاظلية الهدقيق,
وأيار الد ار ة لم ولور العديد ن ظوائق ا سصا والهوالل دين الينفينو
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وأولت الد ار ة بضنور ا ظهمار المهبار

دين الهدقيق الداالي والهدقيق الخارلي لز ار الكفاط

وسج ب ا روالية بالعمل ,وسقليل الهكلفة ,رما أولت أيضاً دهحسين وس سيق الهوالل دين المدقق
الداالي والمدقق الخارلي والهغلب ظلم ظوائق ا سصا الهي سؤثن ظلم فعالية ورفاط الهدقيقو
 .8دراسة ( ,)Mihret & Admassu, 2011بعنوانReliance of External Auditors on “ :
."Internal Audit Work: A Corporate Governance Perspective
"اعتماد المراجعين الخارجيين على أعمال المراجعة الداخلية :من وجهة نظر حوكمة الشركات".
دفت ذه الد ار ة لم ر ار ة النوابط دين كونا

حورمة الشنرا

ن اال بحر دى اظهمار

المنالعين الخارليين ظلم أظما المنالعة الداالية في رولة نا ية ثل أثيوبيا؛ حير دفت ذه
الد ار ة لم سحديد سهوى اظهمار المنالو الخارلي ظلم المنالو الداالي وسحديد العوا ل النئيسية
الهي سحدر دى ذا ا ظهمار ,ولهحقيق أ داف الد ار ة واإللابة ظن فن ياسعا سى سو و ا هبانة ظلم
( )774دقق اارلي في أثيوبيا عى ( )57ن ينرا
حلية ,وران هو ط ابناسعى (23و)77

نالعة رولية ,و( )67ن ينرا

نالعة

ة ,وسى ا هخداأ ااهبار ان و ه ي وااهبار سحليل الهباين

المهعدر ( )MANOVAفي سحليل البيانا و
ورانت أ ى نهائج الد ار ة رفض الفن ية األولم الهي سقو أن اظهمار المنالعين األثيوبيين المحليين
ظلم أظما المنالعة الداالية يهجاو اظهمار المنالعين الخارليين ظلم أظما المنالعة الداالية حير
ولد

الد ار ة أن هو ط اظهمار المنالو الخارلي المحلي (46و )57دي ما هو ط اظهمار المنالو

الخارلي الدولي (76و )67حير لوحظ أن الفنق ليس ذو ر لة حصائية ظ د سهوى ثقة 36و ,3رما
سوللت الد ار ة لم أن

سولد فنوق دين سصو ار

ورؤ ة المنالو الخارلي الدولي حو ظمل

المنالو الداالي وبين سصو ار ورؤ ة المنالو الخارلي المحليو
وقد أولت الد ار ة بإلناط المز د ن البحوث المسهقبلية حو الهفاظل دين المنالعة الداالية وظ الن
أانى ن ظ الن الحورمة وأثن ذا الهفاظل ظلم العالقة دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية,
وسكنار ذه الد ار ة في دلدان أانى قد يؤرد أو ي في ذه ال هائجو
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 .9دراسة ( ,)Munro & Stewart, 2010بعنوانExternal auditors’ reliance on “ :
internal audit: the impact of sourcing arrangements and consulting
."activities
"اعتماد المراجع الخارجي على المراجعة الداخلية :أثر الترتيبات والنشاطات االستشارية".
دفت ذه الد ار ة لم ا هكشاف ا ذا رانت ا
ا

هشا ار

هعانة بمصارر اارلية للمنالعة الداالية ,ونمى

الخارلية في المنالعة الداالية يؤثن ظلم اظهمار المنالعين الخارليين ظلم المنالعة

الداالية في دي ة الحورمة الحالية ,وقد افهن ت الد ار ة أن المنالو الداالي يكون أكثن ا هعداراً
لالظهمار ظلم ظمل المنالو الداالي الذي سى انجا ه با

هعانة بمصارر اارلية هخصصة قارنة ذا

ا ران سى س فيذ ا في الداال ,وسكونت ظي ة الد ار ة ن  55ن المدراط والمشنفين في الشنرا
األربعة الكبنى في جا المنالعة في  6دن رئيسية في ا هنالياو
وقد سوللت الد ار ة لم جموظة ن ال هائج أ معا :أن الفنوق في المهو يا

الحسادية دين اظهمار

المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي ,وا هخداأ المنالو الخارلي للمنالو الداالي رمساظد
في أظمال غين رالة حصائياً ,رما ولد

الد ار ة أن ا هخداأ المنالعين الخارليين للمنالعين

الدااليين رمساظدين ائد في ا هناليا ,رما سوللت الد ار ة لم أن المنالعين الخارليين ى أكثن
ظن ة
وقد أكد

هخداأ المنالعين الدااليين رمساظدين في سقييى دي ة النقابةو
الد ار ة أن الشنرا

في حالة للمفا لة دين القيمة المضافة ن اظهمار الهدقيق الداالي

ظلم بعض المصارر الخارلية وبين أسعاب المنالعة الخارلية الهي قد سز د بسبب ظدأ ا ظهمار ظلم
أظما المنالعة الدااليةو
 .11دراسة ( ,)Pop, et al., 2008بعنوانThe relationship between internal and “ :
.”external audit
"العالقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية".
دفت ذه الد ار ة لم الهعنف ظلم العالقة الهكا لية دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية,
و حاولة سقديى سا مة في سو يي اول الهشاب وا اهالف دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية
والهعنف ظلم المعايين النئيسية الهي أثن ظلم العالقة دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارليةو
وقد سوللت الد ار ة لم أن أ ى أول الهشاب دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية ي:
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أن رال المنالعهين حكو هين ن قبل جموظة واحد

ن المعايين الدولية الصارر لعا

خهصة,

بحير سهضمن المعايين المع ية ,والمعايين األاالقية ,وأن الخين ظ صن عى في ظملية الهخييط لكل
ن المنالو الداالي والخارليو
كما أن أ ى أول ا اهالف دين المنالعة الخارلية والداالية ي:
أن المنالو الداالي يعهبن لزطاً ن الم ممة ,دي ما المنالو الخارلي ليس لزطاً ن الم ممة ولك
يشهنك فيعا ,وأن أ داف المنالو الداالي سعهبن يا لة ألن يساظد الم ممة ظلم انجا أ دافعا,
سحسين العمليا  ,رار المخاطن؛ بحير يعهى بكل الجوانب في الم ممة واط المالية أو غين المالية,
دي ما المنالو الخارلي فأن

الم شور في القوائى

دف النئيسي سوفين رأي سهقل حو ظدالة البيانا

المالية للم ممةو
وقد أولت الد ار ة د اط ظلم سوليا

ععد المنالعين الدااليين ظلم أن يجهمو المنالو الخارلي

و المنالو الخارلي بصفة رور ة لم اقشة المصالي المشهنرة ,وا
و جا

الخبن ,وولعا

هفار

ن المعا ار

الهكميلية

ال من ,و حاولة فعى أ اليب ونياق العمل لآلانو

التعليق على الدراسات ال ابقة:
ههن اههال ا هههعناض الد ار هها

السههابقة سبههين أنعهها ألقههت الضههوط ظلههم الههدور الههذي سلعب ه رههال الم هنالعهين

الخارلية والداالية في سمكين المؤ سة ن سحقيق أ دافعا ,وأن سهوى الهكا ل دين المنالعهين يهحدر د هاط
ظلم نهيجة الهقييى لعمل رل عما حير أن عمى المصارر والمداال
لعمل المنالو الخارلي ,وقد أكد

الكثين هن الد ار ها

لعمل الم انلهو الهداالي هي نفسهعا

السهابقة ثهل ر ار هة (أدهو هنظة ,)2373 ,ور ار هة

(المههد ون ,)2374 ,ور ار ههة (لههديقي وبهناق )2336 ,ور ار ههة (أ ههعد ,)2333 ,ظلههم أن اظهمههار الم انلههو
الخارلي ظلم ظمل الم انلهو الهداالي يسها ى فهي سعز هز نمهاأ النقابهة الدااليهة ,رمها أكهد

ر ار هة ( شههعم,

 )2113ظلههم أن ولههور سهههوى نسفههو ههن الهعههاون واله سههيق دههين المههدقق الههداالي والخههارلي يحهههاج لههم
سهههوى ههن الهوالههل وا سصهها دي عمهها ,األ ههن الههذي ههيحقق رفههاط وفعاليههة فههي الهههدقيق ,مهها يههؤري لههم
سعز ههز نم ههاأ النقاب ههة الداالي ههة ف ههي المؤ س ههة ,وسول ههلت ر ار ههة ( حس ههن )2111 ,ل ههم أن

ههاك اظهم ههاراً

للمههدققين الخههارليين العهها لين فههي قيههاع غههز بشههكل ربيههن ظلههم المههدققين الههدااليين العهها لين فههي الجعهها
المخهلفههة فههي فعههى وسوثيههق النقابههة الدااليههة ,رمهها أن

ههاك اظهمههاراً ظلههم بعضههعى الههبعض فههي سقههدين خههاطن
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النقابة المهعلقة بمدى فعاليهة أنممهة النقابهة الدااليهة المعمهو دعها ,أ ها ر ار هة ()Zulkfflee et.al, 2012
فقهد دي هت أنه رلمهها ار

فعاليهة ورفهاط الهههدقيق الهداالي ,ا رار اظهمهار المهدقق الخههارلي ظلهم ظمهل المههدقق

الههداالي ,وبالهههالي سقليههل الجعههد المبههذو والهنريههز ظلههم ال هواحي النقاديههة األاههنى ,األ ههن الههذي يههنى الباحههر
بض ههنور ا

هم ههاأ باله س ههيق والهع ههاون د ههين المه هنالعين لهحقي ههق الفعالي ههة ف ههي الم ش ههأ  ,وق ههد أي ههار ر ههل ههن

( )Ramasawmy & Ramen, 2012لم أن المدقق الخهارلي يعههى بعهد أ هور سهعلهق بالمهدقق الهداالي
قبل أن يقنر ا ظهمار ظلي

عا ا ههقالليه  ,و و هوظيه  ,وابنسه  ,ولهور ظمله  ,وظالقهه دلج هة الههدقيق,

وسولههلت لههم ولههور ظالقههة يجاديههة دههين رفههاط المههدقق الههداالي وأراطه ,وأن المههدقق الخههارلي يعهههى دهلههك
العوا ل الثالثة جهمعة ظ د ا يحدر دى اظهماره ظلم المدقق الدااليو
ما يميز ذه الدراسة عن الدراسات ال ابقة:
أن ذه الد ار ة سحاو أن سجمو دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية وسحدر أول الهشاب والهكا ل
دي عما وأثن ذلك ظلم سعز ز ال ماأ النقادي الداالي في الب وك الوط ية في قياع غز  ,حير أن عمى
الد ار ا

السابقة قد ررز ظلم دى اظهمار المدقق الخارلي ظلم المدقق الداالي في ظمل ولك عا لى

سهينق لم أول الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية وأثن ذلك ظلم سعز ز نماأ النقابة
الداالية ,وقد ظملت ذه الد ار ة ظلم سحديد ظ الن خهلفة في ظملية الهكا ل دين المنالعهين الخارلية
والداالية وأثن ذلك ظلم سعز ز نماأ النقابة ,بالهالي فإن ذه الد ار ة سهميز ن اال المهغي ان
والهي سهفنع ن ظملية الهكا ل دين المنالعهين الخارلية والدااليةو
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المسهقلة

الفصل الثاني :اإلطار النظري

 المبحر األو  :دال لم ظلى المنالعةو
 المبحر الثاني :المنالعة الدااليةو
 المبحر الثالر :المنالعة الخارليةو
 المبحر النابو :الهكا ل دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارليةو
 المبحر الخا س :النقابة الدااليةو
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المبحث ا ول
مدخل إلى عل المراجعة
مقدمة:
ن الهيور الذي ظنفه المؤ سة وسعدر أل افعا ,أ لم ظلم بعضعا فصل الملكية ظن اإلرار  ,وهظياط
لالحيا

الهصنف في أ والعا لم غين المسا مين فيعا ,وقد ران ذلك أ ًان حهمياً لمعور وسب ي

المنالعة؛ بغية الحفاظ ظلم أ الك المسا مين ن أيكا السنقة والهالظب ن لعة ,والوقوف ظلم لحة
الهسجيال

المحا بية و صداقية المعلو ا

المالية المقد ة ن طنفعا ن لعة أانى (أحم اش:2372 ,

)3و
وقد لاط ظعور المنالعة وسيور ا سبعاً لهيور حيا البشن ة اقهصارياً والهماظياً ظبن العصور ,وذلك لهلبية
حالة المجهمو المهزايد
المؤ سا

ن المعلو ا

الموثوقة والعارلة ظن دى

والبيانا

والشنرا  ,و دى سحقيقعا أل دافعا الهي أنشأ

ال ة رار أنشية
ا

ن أللعا؛ بغية اسخاذ الق ان ار

هثمار ة

الم ا بة (أدو نظة)3 :2372 ,و
وسهمثل وظيفة المنالعة في

فاط المصداقية ظلم القوائى المالية ,وسعهبن اإلرار ي المسؤولة ظن ظدار

وظنض القوائى المالية ,أ ا سؤولية المنالعة فههمثل في

فاط المصداقية ظليعا ,فعن طن ق ظملية

المنالعة يعز المنالو ن نفعية وقيمة القوائى المالية ,رما أن يز د ن صداقية المعلو ا

األانى غين

المنالعة والم شور ظن طن ق اإلرار (ليفي)2 :2331 ,و
نبذة تاريخية عن المراجعة:
ن المنالعة ع ة قديمة ذ ظصن الفناظ ة واليونان والنو ان ,رذلك في العصور الالحقة ران

اك رور

للمنالعة ظ د ا ظين يدنا يو ف ظلي السالأ أ ي اً ظلم ازائن صن (الميارنة)73 :2335 ,و
كما وأن الخليفة ظمن دن الخياب ر ي هللا ظ

قد لعل وا ى الحج فنلة لعنض حسابا

الو

و نالعهعا ,ظلماً بأن المنالعة رانت سشمل رل ييط ,وغن عا النئيسي اكهشاف الغش والخيأ ,و حا بة
المسؤولين ظ عا ,وقد لخصت أ دافعا في ذلك الوقت بمقولة " :و أللل الهأكد ن ن از ة األيخا
المسؤولين ظن األ ور المالية”(الهميمي)71 :2334 ,و
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وقد ذرن أدو نظة ( )6-3 :2373المناحل الهي ن دعا المنالعة و ي امس ناحل:
 الفترة ما قبل 3200م :وفي
والمشنوظا

ذه الفهن رانت المحا بة قصور ظلم الوحدا

العائلية واصولاً العائال

بأن يحهفظ بمجموظهين

الحكو ية

المالكة ,ورانت المنالعة غين عنوفة ,و سهعاض ظ عا

فصلهين ن الدفاسن المحا بية سسجل دعما نفس العمليا  ,وفي نعاية

الفهن سهى قارنة المجموظهين وذلك للهأكد ن ظدأ ولور أي ايأ أو سالظب بالعمليا

المحا بية

ن قبل حا ب رل جموظة؛ حير ران العدف األ ا ي في ذه الفهن و سواي الدقة و و أي
سالظب أو غش بالدفاسنو
س از

 الفترة من 3200م – 3820م :وفي ذه الفهن رانت أ داف المنالعة

قهصن ظلم

اكهشاف الغش والهالظب والهزو ن ,رما أن ظملية المنالعة رانت سفصيلية ,غين أن ط أن ظليعا
بعض الهغيي ان و ي:
 انفصا الملكية ظن اإلرار و سب ي فكن ال ماأ المحا بي بعد اكهشاف نمن ة القيد المزروجو الفترة من 3820م – 3902م :وقد يعد

ذه الفهن انيالق الثور الص اظية في المملكة

المهحد  ,ا أرى لم حدوث نمو اقهصاري ربين؛ أرى لم ظعور الشنرا
فعوأ ا نفصا

ظز

للمنالعة رمع ة أن سبن

المسا مة الكبين  ,ما

دين الملكية واإلرار بشكل نعائي ,وب اط ظلم ذلك ألبي الجو عيأ
لم حيز الولور ,واالة بعد اقه اع المسا مين بضنور ولور طنف

ثالر حايد سكون عمه ديان دى أ انة القائمين ظلم أ والعى و مهلكاسعى ,وفي أواان ذه الفهن
ألبي المنالعون يعهمدون ظلم نمى النقابة الداالية في ظمليا
وبذلك ظنفت ألو

المنالعة الهي يقو ون دعا,

ن المنالعة ا اهبار ةو

 الفترة من 3902م 3920 -م :بعد ظعور الشنرا

الكبين واالة بعد

ة  7443وسب ي

أنممة النقابة الداالية والهي ألبي المنالو يعهمد ظليعا اظهماراً رليا في ظملية المنالعة ,حدثت
ثالث سغي ان
 الهحوحو

ا ة في مار ة ع ة المنالعة ي:
ن نالعة الحسابا

نالعة سفصيلية لم المنالعة بالعي ا

دى ظدالة القوائى الماليةو
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رأ اس إلدداط النأي

 سيور في ا اهبا ار الهي ران يقوأ دعا المنالو لهقييى نماأ النقابة الدااليةو -اظهبار اكهشاف الغش وا حهيا

و أحد أ داف ظملية المنالعةو
سيور

 الفترة من 3920م وحتى الوقت الحاضر :وفي ذه الفهن وحهم نعاية الثماني ا

المنالعة بشكل ربين نهيجة ظدر ن األحداث ,ن أ معا انعيار العديد ن المؤ سا  ,ففي
الو يا

المهحد انعار

القنوض وا راار ,وران ن أ بادعا ولور غش وسالظبا

ؤ سا

قبل القائمين ظليعا ,ورانت اسائن ا قد سجاو
غين المهوقو للعديد ن المؤ سا
األ واق المالية ,وقدر حدر

والشنرا

ظش ان

ن

الباليين ن الدو ار  ,ورذلك ا نعيار

في العالى في أكهوبن 7471أ والمعنوف بانعيار

سلك األحداث جموظة ن الهساؤ

ظن رور المنالعين في

اكهشاف الغش والهالظبا  ,ولدر االلعا ظدر ن المعايين سيالب المنالعين بمسؤولية أكبن
نحو اكهشاف الغش والهقن ن ظ  ,والهأكيد ظلم أ مية نماأ النقابة الداالية وروره في
والهالظب ,أ ا اال فهن الهسعي ا
ن حا

فقد سأثن

الفشل وا نعيار في المؤ سا

و الغش

ع ة المنالعة بعدر ن األحداث ,فقد ظعن المز د

والشنرا

عممعا رانت نهيجة الغش والهصنفا

غين

القانونيةو
مفهوم المراجعة:
سهفق رافة الكهابا

ظلم سعن ف المنالعة وفقاً لما ورر بالهقن ن الصارر ن أحد لجان لمعية المحا بة

األ ن كية  AAAبع وان فا يى المنالعة األ ا ية بأن المنالعة ي" :ظملية
ثبا

–بشكل و وظي -سهعلق دهأكيدا

ولور ررلة سيادق دين سلك الهأكيدا

االة دهصنفا

ممة لجمو وسقييى أرلة

وأحداث اقهصارية ,دعدف سوفين سأكيد ظلم

و المعايين المقنر وسبليغ سلك ال هائج لم المسهخد ين

المع يين”(ليفي)77 :2331 ,و
و نى ( )Peter, et.al, 2012: 150أن المنالعة سع ي ر ار ة رقيقة وذرية لمجموظة ن الحقائق المالية
وغين ذلك ,بغنض ظياط يعار أو سقن ن أو رأي ابين أو ظلم يكل نصيحةو
وسعنف القباني ( )73 :2331المنالعة بأنعا" :ظملية سجميو األرلة ن المعلو ا
ررلة العالقة دين المعلو ا

بما يؤري لم سحديد

والمقاييس المحدر لعا ن قبل ,و جب سماأ ظملية المنالعة دوا ية يخص

سهقلو
26

و نى رل ن ( )Nasta & Ladar, 2016: 1بأن المنالعة بشكل ظاأ سع ي الفحص المع ي للمعلو ا
بقصد الهعبين ظن رأي سؤو و سهقل في ظل جموظة ن المعايين والشنوط حو
المالية والعمليا

والمعا ال

دى الئمة الهقار ن

لكيان او

وقد سى سعن ف المنالعة بأنعا فحص رقيق و خيط ل

سبقاً ,يقوأ ب يخص يهمهو بمؤ ال

ظلمية

والقية ,يخهبن ن االلعا صداقية المعلو ة المالية و دى سعبين ا ظن الو عية المالية الحقيقية
للمؤ سة ,و هنلى ذا الفحص دهقن ن يهى ظداره ن طنف الشخص القائى دذلك و كون ولعاً ل طناف
المع ية ,يدلي ن االل رأي الف ي المحايد ظن دى سيبيق واحهناأ المؤ سة للمبارئ المحا بية المعهنف
دعا (أحم اش)1 :2372 ,و
والمنالعة ي ظبار ظن جموظة ن العمليا
عقو ظلم لحة ولدق سلك المعلو ا
وا ه اراً لم الهعن فا
فحص المسه دا

سقوأ بجمو وسحليل وسقييى المعلو ا

دولور عايين حدر سبقاً ()Daniela, 2010, 239و

السابقة يمكن سعن ف المنالعة بأنعا ظملية

والسجال

والحسابا

للحصو ظلم سأكيد

ممة سبقة الهخييط ,سهلخص في

الخالة بالم شأ  ,والهأكد ن رقهعا ولدق المعلو ا

الوارر

فيعا ,وأنعا سمعن لور وا حة ورقيقة للو و المالي للم شأ  ,و ن ثى سبليغ األطناف المع ية د هيجة
المنالعةو
أ مية المراجعة:
سلعب المنالعة رو اًر حيو اً في المجهمو ظن طن ق دداط النأي حو المعلو ا

الهي سوفن ا رار الشنرا

لم سهخد يعا ,ورذلك الهصديق ظلم لحهعا ,وفي بيل ذلك يصدر المنالو الحياري رأياً ر مياً كهوباً
ظن دى كانية ا ظهمار ظلم الهأكيدا

الهي سضم هعا سلك المعلو ا

طنف آان ,و ن ثى يمكن القو بأن المنالعة سخفض ن خاطن واحهما
المعلو ا

الهي يقو ظدار ا ظلم سؤولية
ظدأ الئمة و صداقية سلك

المالية ,فالمنالعة باظهبار ا اد ة إلدداط النأي سساظد حهماً ظلم ار الثقة في المعلو ا

وسعز ز ررلة ا ظهمار ظليعا (ليفي)73 :2335 ,و
وبالهالي فأن أ مية المنالعة سمعن باظهبار ا النريز واألرا األ ا ية في الهحقق ن لحة البيانا
والمعلو ا

المحا بية,

افة لم ذلك فالموررون والمهعا لون و المؤ سة ى أيضاً يولون أ مية
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للمنالعة ن ألل عنفة ال ة نرز ا المالي ,والسيولة المهاحة لز ار ثقهعى في ا هنلاع حقوقعى و ار
عا السعى و سلك المؤ سة (يدري)21 :2334 ,و
و مكن سلخيص أ مية المنالعة في ال قاط الهالية( :يعباني)23 :2334 ,
 -العمل ظلم ار الثقة والهأكد ن ال ة المعلو ا

ورفايهعا حهم يهس م لمسهخد يعا اسخاذ

أنجو الق ان ار وسخفيض خاطن اسخاذ الق ان ار غين السليمةو
 -اظياط صداقية لما سقد

المؤ سة ن ديانا

و علو ا

حا بية لمالكي المؤ سا

والمسا مين في رأس العاو
 حهم يهعنف الموررون والمهعا لون و المؤ سة ظلم دى ال ة المنرز المالي للشنرة,والسيولة المهاحة لديعا ,حهم سزرار ثقهعى في ا هنلاع حقوقعى و ار اسساع جا

عا السعى

و الشنرةو
المراجعة:

أ دا

د اط ظلم الهعار ف السابقة لعلى المنالعة والهيور الهار خي الذي حدث لعذه المع ة يمعن أن أ داف
المنالعة قد سيور
سسهخدأ المعلو ا

ي رذلك نهيجة للهيور الذي ظنفه المؤ سة ن لعة ,ونهيجة لهعدر األطناف الهي
المالية ن لعة أانى ,وقد حدر ن ( )24 :2334جموظة ن أ داف المنالعة

و ي:
7و الولور والهحقق :حير يسعم المنالو في المؤ سة لم الهأكد ن أن لميو األلو والخصوأ
ولميو الع الن الوارر في الميزانية والقوائى المالية الخها ية ولور فعالو
2و الملكية والديون :و ذا العدف كمل للعدف السادق ن اال الهأكد ن أن رل ظ الن األلو
ي لك للمؤ سة وأن الخصوأ ي الهزاأ ظليعاو
3و الشمولية :وبعدف الولو لم الشمولية يهيلب الهأكد ن رقة ولحة البيانا
بالدفاسن والسجال

ن لعة ,والعمل ظلم سجعيز ذه البيانا

المحا بية المثبهة

بشكل يسمي دهوفين علو ة يا لة

و عبن ظن الو عية الحقيقية للمؤ سة ن لعة أانىو
4و الهقييى والهخصيص :وسعدف المنالعة

ن اال

ذا الع صن لم

المحا بية وفقاً لينق المحا بة المعمو دعا ,رينق ا هالك ا
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نور سقييى األحداث

هثما ار  ,و عد

طفاط

المصار ف اإلظدارية ,ورذلك طنق سقييى خنلا
الحسابا

المخزونا  ,و ن ثى سخصيص ذه العملية في

الخالة با نسجاأ و المبارئ المحا بية المعمو دعاو

6و العنض واإلفصاح :حير سسعم األطناف الهي سسهخدأ المعلو ا
علو ا

ذا

المالية لم الحصو ظلم

صداقية و عبن ظن الو عية الحقيقية للمؤ سة ا قهصارية ن اال
نماأ المعلو ا

ذه األاين ظلم خنلا

المالية والمهمثلة في المعلو ا

فصاح

الهي أظد

وفقاً

لمعايين الممار ة المع ية ثى سقديمعا بشكل ليى يهمايم و المبارئ المحا بيةو
5و دداط رأي ف ي :حير يسعم المنالو ن اال ظملية المنالعة الهي قاأ دعا ,لم دداط رأي ف ي
حو المعلو ا

المالية ال اسجة ظن ال ماأ المولد لعاو

وقد أولز الصباغ وآانون ( )73 :2337أ داف المنالعة في ال قاط الهالية:
7و دداط رأي ف ي حايد ظن دى لدق وظدالة القوائى المالية للم شأ حل المنالعةو
2و دداط رأي ف ي حايد ظن دى رفاط أراط رار الم شأ و
3و الهحقق ن أن الوحد أو ال شاط أو البننا ج الخا و للمنالعة حصل ظلم احهيالاس
بصور اقهصارية وأن ا هخدا
المخنلا

و سقديى الهوليا

ن الموارر

لعذه الموارر سى بكفاط للحصو ظلم أكبن قدر مكن ن
الال ة لهحسين و حو أ باب اإل ناف في حالة ولور او

4و الهحقق ن أن ال هائج المسهعدفة ن أراط ال شاط أو البننا ج الحكو ي سحققت بأكبن قدر ن
الفعالية و سقديى الهوليا

الال ة لهحسين الفعالية والحد ن أ باب الفشل الهي سعهنض نجا

األ داف المنلو و
6و فحص المعلو ا

المهعلقة باألنشية ا لهماظية والبي ية للم شأ دعدف دداط رأي ف ي حايد ظن

دى رقة ذه المعلو ا

وه كانية ا ظهمار ظليعا في سكو ن لور لارقة ظن األراط ا لهماظي

والبي ي للم شأ و
و ضيف يعباني ( )24 :2334جموظة ن األ داف الحديثة للمنالعة و ي:
7و ناقبة الخيط والسيا ا

و هابعة ررلة اله فيذ وأ باب ا نحنافا و

2و سقييى األراط ونهائج األظما المحققة ن قبل المؤ سا و
3و سحقيق أقصم رفاية اقهصارية وهنهاليةو
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4و اكهشاف األاياط الجو ن ة في الدفاسن والسجال

المحا بية ن ولد و

أنواع المراجعة:
يمكن سقسيى المنالعة لم ظد أنواع وذلك با هخداأ أكثن ن أ اس للهبو ب ,و ناظا أن يمكن ا هخداأ
أكثن ن أ اس للهبو ب الواحد ,و مكن سقسيى أنواع المنالعة رما يلي( :الصبان وظلي)24 :2332 ,
أوالً :من حيث القائ بعملية المراجعة:
يمكن سقسيى المنالعة ن حير القائى بالمنالعة لم نوظين أ ا يين ما:
 .3المراجعة الخارجية:
و ي المنالعة الهي سهى دوا ية طنف ن اارج الم شأ أو الشنرة ,حير يكون سهقالً ظن رار
الم شأ و
 .1المراجعة الداخلية:
نشأ

المنالعة الداالية د اط ظلم احهيالا

اله فيذية ,فالمنالعة الداالية أرا

اإلرار إلحكاأ ظملية النقابة ظلم المسهو ا

سهقلة سعمل ن راال المشنوع للحكى والهقييى لخد ة أ داف

اإلرار في جا النقابة ظن طن ق نالعة العمليا

المحا بية والمالية والعمليا

األانىو

ثانياً :من حيث اإللزام
س قسى المنالعة ن حير اإللزاأ القانوني لم نوظين:
 .3المراجعة اإللزامية:
و ي المنالعة الهي يحهى القانون القياأ دعا ,حير يلهزأ المشنوع بضنور سعيين نالو اارلي
لمنالعة حساباس واظهمار القوائى المالية الخها ية ل  ,و ن ثى يهنسب ظلم ظدأ القياأ دهلك المنالعة
وقوع المخالف سحت طائلة العقوبا
ينرا

المقنر  ,و ن أ ثلة المنالعة اإلل از ية ,نالعة حسابا

المسا مةو

 .1المراجعة االختيارية:
و ي المنالعة الهي سهى رون لزاأ قانوني يحهى القياأ دعا ,ففي الم شآ
األيخا

 ,قد يهى ا

هعانة بخد ا

المنالو الخارلي في نالعة حسابا
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الفنرية وينرا
المشنوع واظهمار

قوائم المالية الخها ية ,نهيجة للفائد الهي سهحقق ن ولور نالو اارلي من حير اطم ان
الشنراط ظلم لحة المعلو ا

المحا بية ظن نهائج األظما والمنرز الماليو

ثالثاً :من حيث مجال أو نطاق المراجعة
س قسى المنالعة ن حير جا أو نياق المنالعة لم نوظين:
 .3المراجعة الكاملة:
و ي الهي سخو للمنالو طا اًر غين حدر للعمل الذي يؤري  ,و سضو اإلرار أو الجعة الهي سعين
المنالو أية قيور ظلم نياق أو جا ظمل المنالو ,و ن األ ثلة ظلم ذلك ,حالة سعيين نالو
اارلي إلحدى ينرا

المسا مةو

 .1المراجعة الجزئية:
و ي المنالعة الهي سهضمن و و القيور ظلم نياق أو جا المنالعة بحير يقهصن ظمل
المنالو ظلم بعض العمليا

رون غين ا ,وسحدر الجعة الهي سعين المنالو سلك العمليا

ظلم

بيل الحصن ,وفي ذه الحالة س حصن سؤولية المنالو في جا أو نياق المنالعة الذي حدر
ل فقط رون غينه ,ولذلك يهعين في ثل ذه الحا

ولور اسفاق أو ظقد رهادي يبين حدور

ونياق المنالعة والعدف المنار سحقيق  ,و هعين ظلم المنالو ن ناحية أانى أن يبن في سقن نه
سفاليل ا قاأ ب

ن ظمل لهحديد سؤوليه دو وح لمسهخد ي ذلك الهقن ن و ا ينسبط ب

ن

قوائى و علو ا و
رابعاً :من حيث مدى الفحص أو حج االختبارات
يمكن سقسيى المنالعة ن او ة دى الفحص الذي يقوأ ب المنالو ل وظين:
 .3المراجعة الشاملة أو التفصيلية:
وسع ي المنالعة الشا لة أو الهفصيلية أن يقوأ المنالو بمنالعة لميو القيور والدفاسن والسجال
والحسابا

والمسه دا  ,أي أن يقوأ بمنالعة لميو المفنرا

ذه المنالعة سصلي للم شآ

حل الفحص ,و ن المالحظ أن

لغين الحجى ,حير أن في حالة الم شآ

ربين الحجى يؤري

ا هخداأ ذه المنالعة لم ار أظباط ظملية المنالعة وسعار عا و ظا لي الوقت والهكلفة الهي
يحن

المنالو الخارلي ظلم ناظاسعا با همنارو
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 .1المراجعة االختبارية:
وفي ذه الحالة يقوأ المنالو بمنالعة لزط ن الكل ,حير يقوأ بااهيار ظدر ن المفنرا
سخضو لعملية الفحص و ناظا

نور سعميى نهائج ذا الفحص ظلم جموع المفنرا

لكي
الهي سى

ااهيار ذا الجزط عاو
خام اً :من حيث توقيت عملية المراجعة واجراء االختبارات
لم نوظين:

س قسى المنالعة ن حير سوقيت ظملية المنالعة والفحص وهلناط ا اهبا ار
 .3المراجعة النهائية:

وسهميز سلك المنالعة بأنعا سهى بعد انهعاط الس ة المالية وهظدار الحسابا
و لجأ المنالو الخارلي لم ذا األ لوب ظار في الم شآ
العمليا

والقوائى المالية الخها ية,

لغين الحجى والهي

سهعدر فيعا

بصور ربين و

 .1المراجعة الم تمرة:
وفي ذه الحالة سهى ظمليا
يهى ذلك بين قة
قفا

الفحص والناط ا اهبا ار ظلم دار الس ة المالية للم شأ  ,وظار ا

هممة ووفقاً لبننا ج

ي حدر سبقاً ,و

الدفاسن في نعاية الس ة المالية للهحقق ن الهسو ا

نور لناط نالعة أانى بعد
الضنور ة إلظدار القوائى المالية

الخها يةو
كما قاأ ليفي ( )27 :2331دهقسيى المنالعا
الهشغيلية ,و نالعا

لم ثالثة أنواع ي نالعا

القوائى المالية ,والمنالعا

ا لهزاأ:

أوالً :مراجعات القوائ المالية:
سعهى نالعا

القوائى المالية بفحص ا ذا رانت القوائى المالية سعيي لور حقيقية وظارلة أو سعنض

بعدالة القوائى المالية طبقاً لمعايين قنر والهي قد سكون عايين رولية للهقن ن المالي ( )IFRSأو بارئ
حا بية قبولة هعارف ظليعا ( )GAAPرما في الو يا
الحا في أوروبا الشمالية أو قوانين

المهحد  ,أو قوانين ينرا

نائب رما و األ ن في أ ن كا الج وبيةو
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حلية رما و

ثانياً :المراجعات التشغيلية:
سمثل المنالعة الهشغيلية ر ار ة ألحد الوحدا
المنالعا

الخالة في الم ممة ألغناض قياس أرائعا حير سقوأ

الهشغيلية ظلم فحص رافة أو بعض ألزاط ن اإللناطا

الهشغيلية للم ممة ألغناض سقييى

فعالية ورفاط الهشغيل ,حير سقيس الفعالية ا ذا رانت الم ممة سحقق غاياسعا وأ دافعا ,أ ا الكفاط فعي
سو ي ريف سسهخدأ الم ممة بشكل أفضل وارر ا لهحقيق غاياسعا ,و سقهصن ظمليا

الفحص الهشغيلية

ظلم المحا بة فقط ,حير أنعا قد سهضمن سقييى العيكل اله ميمي والهسو ق وطنق اإلنهاج وسشغيل الحا ب
اإللكهنوني ,أو أي جا

ن الم ممة يخضو للهقييى ,وظار

ا يهى سقديى سوليا

لإلرار ألغناض

سحسين العمليا و
ثالثاً :مراجعات االلتزام:
سمثل نالعة ا له از ا

ظملية فحص إللناطا

الم ممة لهحديد ا ذا رانت الم ممة سهبو اإللناطا

المقنر أو القواظد أو اللوائي المحدر ظن طن ق لية أظلم ,سقيس نالعة ا لهزاأ سقيد الم شأ بالمعايين
قادلة للهحقق و عايين أو قاييس عجية ممة,

المقنر ,أن أراط نالعة ا لهزاأ رالة أو في ولور ديانا

واإللناطا

ظلم بيل المثا القوانين واللوائي المقنر أو السيا ا

الخالة بالشنرة ,فالعا لين في أقساأ

المحا بة قد يهى سقييمعى لهديد ا ذا ران يهبعون و لهز ون باإللناطا

المولوفة ظن طن ق المناقب

المالي للشنرة ,وقد يهى سقييى ظا لين آان ن لهحديد ا ذا رانوا يلهز ون بالسيا ا
طن ق رار الشنرة ,وظمو اً ا سمثل نهائج نالعا

واإللناطا

المقنر ظن

ا لهزاأ في سقار ن ظا ة ولعة لإلرار راال الوحد

اله ميمية حل الفحصو
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المبحث الثاني
المراجعة الداخلية
مقدمة:
سعهبن المنالعة الداالية فعو ا حديثاً قارنة و المنالعة الخارلية ,حير نشأ
احهيالا

اإلرار إلحكاأ ظملية النقابة ظلم المسهو ا

اله فيذية باظهبار ا أرا

د اط ظلم

سهقلة سعمل راال

المؤ سة للحكى والهقييى لخد ة أ داف اإلرار في جا النقابة ظن طن ق عالجهعا للعمليا
والمحا بية والعمليا
وقد نشأ

المالية

الهشغيلية األانى (أدو نظة)23 :2373 ,و
المنالعة الداالية وسيور

و سزايد الحالة للمحافمة ظلم الموارر المهاحة واطم ان

جلس رار المؤ سة ظلم ال ة العمل وحالهعا لم ديانا
اسخاذ القنار الم ا ب والال أ لهصحيي ا نحنافا

ور ى السيا ا

رور ة رقيقة لمخهلف ال شاطا

ن ألل

المسهقبلية ( ن)37 :2334 ,و

تعريف المراجعة الداخلية:
ورر العديد ن الهعن فا

الهي س اولت المنالعة الداالية نذرن عا:

 ظنفعا ععد المنالعين الدااليين األ ن كي بأنعا “وظيفة سقييى سهقلة ,يهى ا هحداثعا راال
الم مما

ا قهصارية للعمل ظلم فحص وسقييى األنشية ا قهصارية والمالية وا رار ة دعا ,ورفو

سقن ن بما سى ن فحص وسقييى لإلرار العليا للم ممة لكي سهخذ ا سناه ا با ن ق ان ار اذا رانت
اك حالة لم ذلك"و
 وايار الصباغ واانون ( )731 :2337لم أنعا لزط ن نماأ النقابة الداالية سهمثل في نشاط
سهقل يقوأ ب قسى أو رار ن را ار
والسجال

والقوائى والهقار ن المالية والعمليا

الم شأ و عمه

نالعة وفحص المسه دا

المخهلفة وسقييى أراط اإلرا ار

والدفاسن

واألقساأ في الم شأ ثى

سقديى سقار ن لإلرار العليا د هائج ذا الهقييىو
 وظنفعا رن ا و حمهد ( )1 :2377بأنعا وظيفة سهقلة راال المؤ سة ,يقوأ دعا يخص أو
جموظة أيخا

سابعين للمؤ سة ,حير سهمثل نشاطا

ذه الوظيفة في القياأ بعملية الفحص

الدوري للو ائل المو وظة سحت سصنف دين ة المؤ سة ,و ذا ن ألل ناقبة ين المؤ سة,
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والهحقيق فيما اذا رانت ا لناطا
والمعلو ا

المعمو دعا سهضمن الضمانا

الكافية وأن العمليا

ينظية

لارقة وأن لميو األنشية راال المؤ سة سسين وفقا لل مى المو وظةو

 وظنفعا نروك ( )34 :2334بأنعا :أحد ظ الن النقابة الداالية وو يلة لحصو اإلرار ظلم
المعلو ا

المسهمن حو رفاط س فيذ المعاأ في األقساأ المخهلفة للم شأ ورفاط ال ماأ المحا بي,

كمؤين ظلم لحة المعلو ا

المحا بية ,ن ألل الحصو ظلم لور لحيحة للمنرز المالي

للم شأ ونهائج أظمالعاو
 وقد ظنفعا ( )Anderson, 2003: 106ظلم أنعا نشاط ا هشاري راالي سهقل و و وظي
افة قيمة وسحسين ظمليا

يعدف لم

الم ممةو

 وظنفعا لديقي وبناق ( )23 :2336بأنعا :الو يلة الفعالة لهقييى أراط خهلف الوظائف واألنشية
راال المؤ سة ,في ظل ولور أ لوب ظلمي ظملي ولملة ن الهق يا
المنالعة الممك ة ن الهقييى السليى لمسهو ا

والمعايين المؤطن لعملية

األراط راال رل وظيفةو

 وظنفعا يدري ( )63 :2334بأنعا :وظيفة سهقلة راال المؤ سة سقوأ ظلم أ اس فحص وسقييى
الجوانب المالية وغين المالية راال المؤ سة ,وسقديى ال صي وا ريار للمؤ سةو
و نى ( )Ramamoorti, 2003: 5بأن المنالعة الداالية ي لزط اا
و ي سعمل ظلم ا
و ن اال

هفار ن الهق يا

ا سى ظن

ن سعن فا

ن المجا الوا و للمحا بة,

األ ا ية للمنالعةو
يسهييو الباحر أن يعنف المنالعة الداالية بأنعا :وظيفة سمارس

ن قبل يخص ن راال المؤ سة يسمم نالو راالي سسهقل وظيفه ظن باقي الوظائف و نسبط بشكل
باين و اإلرار العليا ,و ؤري عا
وا

هشا ار

وا قهناحا

بشكل ليد و و وظي ,يقدأ ن اال وظيفه رافة الد ار ا

الال ة إلرار المؤ سة سخاذ الق ان ار

الم ا بة في الوقت الم ا ب ,وطمأنة

اإلرار بأن المخاطن الهي سوال المؤ سة و وظة سحت السيين و هعا ل ععا بشكل
يعمل ظلم سوفين النقابة ظلم لميو المجا

ا ب ,ورذلك

المالية وغين المالية وسو يي نقاط القو والضعف في

أنممة النقابة الداالية ن اال سقييمعاو
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أ دا

المراجعة الداخلية:
و و الصباغ وأانون ( )734 :2337جموظة ن ا داف الهي سمثل األ داف النئيسية للمنالعة

الداالية رالهالي:
7و الهحقق ن رقة المعلو ا

المالية وه كانية الوثوق دعا ور ار ة الينق المسهخد ة لقياس وظنض

ذه المعلو ا و
2و ر ار ة وسقييى طنق حماية األلو والهحقق ن ولور سلك األلو و
3و فحص ال مى المو وظة للهحقق ن الهزاأ السيا ا
وا ي ظلم العمليا

واإللناطا

والقوانين الهي يكون لعا أثن

والهقار نو

4و سقييى دى اقهصارية ورفاط ا هخداأ المواررو
6و فحص العلميا

للهحقق ن أن ال هائج سهوافن و ا داف المحدر و

وو ي ظزو ( )27 :2331بأن المنالعة الداالية دفعا األ ا ي و اد ة أ داف ا رار  ,و ذا
يز ل الغموض الذي قد يهعنض ل اليالح المنالعة الداالية والذي اظهبنه البعض قال اًن ظلم فحص
المالية ,حير أن الهنريز ظلم رور وأ مية المنالعة الداالية إلرار الم شأ

رقة السجال

ن يأن أن

يو و و عمق فعوأ ذه الوظيفةو
وذرن أحم اش ( )72 :2372بأن دف المنالعة الداالية يهمثل في الهقييى الدوري للسيا ا
والمحا بية والهأكد ن أنعا سسين حسب الخية المو وظة ,ورذلك سعمل ظلم سقييى السيا ا
وا لناطا

المالية
ا رار ة

اله فيذية المهعلقة دعا ,بغنض سحسي عا وسحقيق أظلم رفاط ارار ة في سسيين المؤ سةو

وذرن رن ا و حمهد ( )73 :2377أن أ داف المنالعة الداالية يمكن سقسيمعا لم ظد أقساأ ن
اال

ا نشنس العي ة السعورية للمحا بين القانونيين في ظاأ  2334رما يلي:
 -7الفحصو
 -2الهقييىو
 -3الب اطو
 -4الحمايةو
 -6ناقبة اله فيذو
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وأ ههاف الميارنههة ( )74 :2334أن ههدف المنالعههة الدااليههة سهمثههل فههي ناقبههة الخيههط و هابعههة
س فيههذ ا والهعههنف ظلههم األ ههباب ظههدأ سحقيههق الم شههأ أل ههدافعا ,ورههذلك سقيههيى ال هههائج قارنههة ههو األ ههداف
المن و ة والعمل ظلم سحقيق أقصم ررلة ن الكفاية اإلنهاليةو
كما وذرن لمعة ( )24 :2334أن أ داف المنالعة الداالية سهمثل في سقييى وسحسين رل ن:
7و فعالية رار المخاطنو
2و فعالية النقابة الدااليةو
3و فعالية ظمليا

الهحكى المؤ سيو

وأكد ن ( )34 :2334أن العدف األ ا ي للمنالعة الداالية يهمثل في سحقيق العدفين اآلسيين:
 -7حماية مهلكا

المؤ سة و صالحعا (المنالعة المالية)و

 -2الب اط وا لالح (المنالعة ا رار ة)و
وفسههن المههد ون ( )24 :2374أ ههداف المنالعههة الدااليههة فههي أنعهها س بههو ههن ظمههى المسههؤوليا

الملقهها

ظلم ظاسق المنالو الهداالي ,فباإل هافة لهم سهؤولياس الهقليديهة يهعهين ظليه الهأكهد هن هال ة المعلو ها
و قارنههة هها ههو خيههط بمهها ههو فعلههي ظلههم أرض الواقههو لهقههو ى األراط ,باإل ههافة لههم أ ههداف أاههنى يهعههين
الدر ه هها
ظل ههم الم انله ههو أاهههذ ا بعهههين ا ظهبه ههار سهعله ههق ب ههإلناط ا
المش ههكال

ورفه ههو الكفاي ههة اإلنهالي ههة وسقصه ههي أ هههباب

اله ههي سح ههدث ف ههي ج هها العم ههل حي ههر أن الم انل ههو ال ههداالي ههو الع ص ههن األ ا ههي ف ههي نج ههاح

الم شآ و
و ههنى الباحه ههر أن ه ههدف المنالع ههة الدااليه ههة ي به ههو ههن ه ههدف أي ؤ سه ههة سس ههعم لهههم أن سكه ههون دياناسعه هها
المحا بية المسجلة بالدفاسن والسجال
والمحافمة ظلم األ وا والمولهورا

لحيحة لههمكن ن أن سعهمد ظليعها رأ هاس هليى لن هى السيا ها
هن الهالظهب والضهياع ,و هذا ها لهاط

هن ألله المنالعهة الدااليهة,

وقد اسفق الباحثون ظلم أ داف رئيسية يهفق الباحر ععى فيعا و ي:
 -7ظملية الفحص والميابقة ن اال المعايين المو وظة و و ا يعنف دعدف الحمايةو
 -2ظملية الهصحيي لالنحنافا

والخيوا

الال ة لهصميى الفحص والميابقة و و دف الب اطو

 -3ساظد أظضاط اإلرار ده فيذ المعاأ والمسؤوليا و
 -4سقييى الجوانب النقادية في المؤ سة لمساظد اإلرار في أراط وظائفعاو
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معايير المراجعة الداخلية:
ههاك عههايين االههة بالمنالعههة الدااليههة و ههي عههايين له راط المع ههي للمنالعههة الدااليههة لههارر ظههن ععههد
المهنالعين الههداالين بالو يهها

المهحههد ورر

فههي امههس جموظهها

ظلههم ال حههو الهههالي (الصههباغ وآاههنون,

:)755 -746 :2337
7و ا
وسع ههم

هقاللية:
ههنور ا هههقال الم انلههو الههداالي ظههن األنشههية الهههي يقههوأ بمنالعهعهها بحيههر يههؤرى ظمل ه بحن ههة

و و وظية ولهحقيق ا

هقاللية دد هن سهوفن عيهار ن هن عهايين األراط المع هي و مها الو هو اله ميمهي

الم ا ب لقسى المنالعة الداالية والمو وظية في أراط ظمليا

المنالعةو

2و الكفاط والهأ يل:
وسع م

نور سوافن سههوى ا هب هن الكفهاط والهأ يهل للم انلهو الهداالي و هذا المسههوى

يمكهن سحقيقه

ذا ران المنالو يقوأ بمعاأ المسهشار والمعلى و شهنك بفعالية في حل شاكل الشنرةو
3و نياق العمل:
و ع م ذلك أن المنالو الداالي يجب أن يحدر حو اًر رئيسياً لعمله و هو ر ار هة نمهاأ النقابهة الدااليهة حيهر
يسعم للهأكد ن سحقيق نماأ النقابة الداالية هن اهال الهأكهد هن ررلهة صهداقة ورقهة المعلو ها
والهشه ههغيلية ,والهأكه ههد ه ههن ه ههدى ا له ه هزاأ بالسيا ه هها

والخيه ههط واإلل ه هناطا

الماليهة

والق ه هوانين والل ه هوائي المو ه ههوظة,

والمساظد ظلم حماية ألو الشنرةو
4و أ لوب أراط ظمليا
و ع ههم

المنالعة الداالية:

ههنور اسبههاع الم انلههو الههداالي أ ههلوب عههين ظ ههد أراط ظلميهها

المنالعههة المخهلفههة حيههر سخهلههف

األ ههاليب ههن ي ههنرة ألاههنى حس ههب طبيع ههة ال ش ههاط وطبيعههة العملي ههة المه هنار نالعهعهها وحج ههى واب ههن فن ههق
المنالعةو
6و رار قسى المنالعة الداالية:
حير أن رئيس قسى المنالعهة الدااليهة
ظلم رار العمليا

يمك ه أن يصهبي سهشها ار رفهؤاً للمهدراط األاهن ن ذا لهى يكهن قهار اًر

المس و ظ عا بكفاط  ,فيجب أن يكون ظلم رراية بال واحي اإلرار هة ,هواط هن ال احيهة

ال من ة أأ الهيبيقية ,رما يهولب ظلي أن يكون في نفس الوقت بمعاأ المدينو
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وقد ذرن رن ا و حمهد ( )77 :2377عايين المنالعة الداالية يجب أن سهضمن المحاور األ ا ية و ي:
7و ا

هقاللية :ا هقال المنالو الداالي ظن األنشية الهي يقوأ بمنالعهعاو

2و الع اية المع ية :أن يؤرى المنالو الداالي عا

بما يهفق والع اية المع ية الال هة هن اهال قسهى

المنالعة الداالية والمنالو الداالي نفس و
3و نياق العملو
4و أروا

ظمل المنالعةو

6و رار قسى المنالعةو
وقسى  )2010:430-435( Pickettعايين الممار ة المع ية للمنالعة الداالية لم جموظهين:
 -7عايين الصفا  :و ي عايين سعهى بشخصهية الم انلهو ,أو الشهخص الهذي يقهوأ بالمنالعهة وسحههوي
ظلم أربعة عايين ي:
-

دف و سؤولية ولالحية المنالو الدااليو

 ا هقاللية و و وظية المنالو الدااليو الكفاط وبذ الع اية المع ية الوالبةو -دننا ج

بط الجور والهيو ن لعملية المنالعة الدااليةو

 -2عايين األراط :و ي المعايين الهي يهى ن االلعا قياس أراط المنالو الداالي و ي:
 ارار أنشية المنالعة الدااليةو طبيعة العملو سخييط ظملية المنالعةو أراط وس فيذ ظملية المنالعةو نهائج المنالعة الدااليةو-

ناقبة س فيذ الهوليا و

وقههد و ههي حسههن ( )27-24 :2377فههي ر ههاله لههم أن عههايين الهههدقيق الههداالي حسههب هها أل هدر
ععد المدققين الدااليين ( )IIA, 2004س قسى لم ثالثة أقساأ :
 -7عايين الصفا و
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 -2عايين األراطو
 -3عايين الهيبيقو
و هفنع ن رل ن ذه المعايين جموظة ن المعايين رما و حة في الشكل رقى (:)2
شكل رق ()1
معايير التدقيق الداخلي ح ب معهد المدققين الداخليين ()IIA,2004
األراط

الص ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههفا

 1000إدارة نشاط المراجعة
 3000الغرض وال لطة
 3300االستقاللية والموضوعية
 3100الكفاءة والعناية المهنية

معايير التدقيق
الداخلي

 3100تأكيد الجودة و رامج

 1300طبيعة العمل
 1100التخطيط للمهمة
 1100أداء المهمة
 1400توصيل النتائج

التح ين

 1200مراقبة التقدم
 1200قبول اإلدارة للمخاطر

الهيبيق
المصدر ( :ظدار الباحر)2376 ,
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المبحث الثالث
المراجعة الخارجية
مقدمة:
لقد ظعن الحالة الما ة لولور المنالعة الخارلية ,ليمأنة المالك ظلم حق و ال ة سسيين
ؤ ساسعى ن قبل اإلرار المالية ,و دى لدق المعلو ا
األطناف الخارلية المسهخد ة لهلك المعلو ا
ويمولية سلك المعلو ا

المالية المقد ة ن قبلعى ورذلك ليمأنة

ثل الدائ ون والمسهثمنون وغين ى ظلم لدق وظدالة

(أدو نظة)43 :2373 ,و

تعريف المراجعة الخارجية:
ظنفعا الصبان ( )1-5 :2332بأنعا ظملية

هممة للحصو ظلم القنائن المنسبية بالع الن

الدالة ظلم األحداث ا قهصارية وسقييمعا بين قة و وظية ثى سوليل نهائج ذلك لم األطناف المع يةو
وظنفعا رما

( )5 :2373بأنعا فحص انهقاري ألنممة النقابة الداالية وبياناسعا و سه دا

المؤ سة دعدف ظياط أري ف ي حايد ظن دى لدق وينظية القوائى المالية المدظمة بأرلة وقنائن
اثبا و
وظنفعا لديقي وبناق ( )26 :2336أرا فحص للبيانا

والسجال

المحا بية والوقوف ظلم

سقييى نماأ النقابة الداالية ن ألل دداط رأي ف ي حايد حو لحة ولدق المعلو ا

المحا بية ال اسجة

ظن ال ماأ المحا بي المولد لعا وذلك إلظياط المصداقية حهم س ا القبو والن ا لدى سهعملي ذه
المعلو ا

ن األطناف الخارلية االة المسا مون ,المسهثمنون ,الب وك ,رار الضنائب ,ي ا

أانىو

وظنفعا ين قي ( )21 :2373بأنعا نالعة سهى دوا ية يخص حهنف ن اارج الشنرة سهقالً
ظن رارسعا و ينبي دعا أي ظقد ظمل ادق و و المنالو الخارلي ,حير سلجأ لي الشنرة للقياأ بفحص
حساباسعا وهدداط رأي ف ي حايد حو

دى لحة وظدالة قوائمعا الماليةو

ي الهحقق المو وظي الحياري المسهقل ن الكفاط ا قهصارية واإلرار ة لعمليا
و يابقهعا و األ داف المنلو وسبليغ الجعا

المع ية في الوقت الم ا ب وبصيغة

ارفة د هائج المنالعة (أدو نظة)63 :2373 ,و
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المؤ سة

يقية و وظية

كما ظنفعا لنبوع ( )73 :2331أنعا فحص للقوائى المالية و ي قائمة المنرز المالي وقائمة
الدال وقائمة الهدفق ال قدي ,وظمل انهقارا

وأنممة النقابة الداالية والهحقق ن لحة

للدفاسن والسجال

الكافية والمالئمة إلدداط النأي

أرلد ظ الن المنرز المالي وقائمة الدال والحصو ظلم أرلة ا ثبا

الف ي المحايد ظن لدق سعبين سلك القوائى للمنرز المالي ونهائج األظما في نعاية الفهن الماليةو
و نى ( )Jovanova & Josheski, 2012: 2بأن المنالعة الخارلية ي ظملية فحص للقوائى
المالية للمؤ سة ن قبل دققي حسابا

قانونيين سهقلين ,والعدف

عا و سقديى رأي حايد حو

ذه

القوائىو
وظنفعا طوا ن ولديقي ( )7 :2333بأنعا ظملية انهقارية للقوائى المالية الخها ية ن اال
فحص لميو الدفاسن والسجال

المحا بية ,وردلك الهحقق ن دى سيادق ظ الن القوائى المالية للواقو

الفعلي لعا و ي ظملية سمكن المنالو ن دداط رأي ف ي حايد حو

دى ر لة القوائى المالية للمنرز

المالي الحقيقي لعا و دى ا لهزاأ دهيبيق المبارئ المحا بية المهعارف ظليعاو
وأولز لنبوع ( )73 :2333في أن لميو الهعن فا

سهفق رغى ا اهالفا

اللغو ة في أن المنالعة

سمن دثالث ناحل للولو لم دفعا ,و ي:
و ال ة سسجيلعا وسحليلعا وسبو بعاو

 -7الفحص :و ي ظملية الهأكد ن لحة قياس العمليا

 -2الهحقق :و ي ظملية الحكى ظلم لالحية القوائى المالية ال عائية ن اال الهأكد ن الولور
الفعلي للع الن المارية للمؤ سة وسسجيلعا الصحييو
ال هائج واثباسعا في سقن ن يقدأ للجعا

 -3الهقن ن :و و اهاأ ظملية المنالعة دعدف ا هخال
المسهفيد و
ن اال الهعن فا

الهي يجا ا يعنفعا الباحر بأنعا:

وظيفة سمارس ن قبل يخص ن اارج المؤ سة يسمم نالو اارلي ,و كون سهقال ظن رار
الشنرة و س و أ اأ المسا مين (المالك) ,يؤري عا
ظمليا
وا هخال

القياس للمعا ال

بشكل سهقل ليكون بإدداط رأي فيما ذا ران

المالية قد أظيت لور ظارلة ألظما

المؤ سة و نرز ا المالي

سقن ن يبلور في نهائج ظملية القياس وسقديم لم األطناف المسهفيد

واارلعاو
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ن راال المؤ سة

المراجعة الخارجية:

أ دا

حدر ظزو ( )22-27 :2331جموظة ن األ داف للمنالعة الخارلية سهمثل في:
 -7اله ميى الذري والم قط وسوفين ا لناطا

الخالة المدظمة للنقابةو

 -2ااهبار الوثائق المحا بية والمالية المحضن و حعا الثقة
 -3سبن ن الحسابا

والحا

هخدا عاو

المقد ةو

 -4فحص وسدقيق الوثائق الم جز لغنض سأكيد لدق وقانونية الحسابا و
وو ي لنبوع ( )73 :2331أ داف المنالعة الخارلية رما يلي:
 -7دداط النأي الف ي المحايد ظلم لدق سعبين القوائى المالية ل هائج األظما والمنرز المالي وفقا
للمبارئ المحا بية المهعارف ظليعاو
 -2دار رار الم شأ بالمعلو ا

ظن نماأ النقابة الداالية وبيان أول العجز أو القصور في ذا

ال ماأو
 -3دار الينف الثالر ن سهخد ي القوائى المالية ثل المسهمن ن والدائ ين والب وك والدوائن
الحكو ية المع ية بالبيانا

المالية وذلك لهقن ن ا ذا رانوا ينغبون في ي سسعيال

و ي رما ( )4 :2373أ داف المنالعة الخارلية ن اال سقسيمعا رما يلي:
 -7أ داف سقليدية :وس قسى لم أ داف فنظية وأ داف رئيسية:
األ داف النئيسية:
 سحقق ن لحة ولدق البيانا و دداط رأي ف ي حايداأل داف الفنظية:
 اكهشاف الخيأ والغشو سقليل فن طمأن-

ارسكاب الخيأ أو الغشو

سهخد ي القوائى الماليةو

عاونة رائن الضنائبو
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ائهمانيةو

 سقديى الهقار ن المخهلفة للحكو ةو -2أ داف حديثة:
ناقبة و هابعة الخية وسحديد األ باب وطنق المعالجةو

-

 -سقييى نهائج األظما وفقاً ل

داف المن و ةو

 سحقيق أقصم رفاية نهاليةو سحقيق أقصم قدر مكن ن النفا ية ألفنار المجهمووو نى الباحر أن دف المنالعة الخارلية النئيسي و أن يقوأ المنالو الخارلي بالهأكد ن أن
بما س ص ظلي المعايين والمبارئ المحا بية المقبولة قبو ً ظا ا والينق والسيا ا

الم شأ سقيد

المحا بية المهب ا

ن قبلعا ن اال الفحص والهحقق للولور الفعلي والملكية ولحة الهقو ى والدقة

الحسادية وظمليا

الهخصص و ناظا ا كهما واألحداث الالحقة لعمل القوائى المالية واإلفصاح الكافي

ظن القوائى المالية والقياأ باإللناطا

الهحليليةو

معايير المراجعة الخارجية:
أوال :المعايير العامة.
حير سهعلق المعايين العا ة بالهكو ن الشخصي للقائى بعملية المنالعة حير يجب سقديى الخد ا
دربين وسولف بإنعا ظا ة ألنعا سمثل يالب

ددرلة ظالية ن الكفاط المع ية دوا ية أيخا

أ ا ية يحهاج المنالو الخارلي لمقادلة عايين العمل الميداني و عايين ظدار الهقار ن (دواالفة,
)77 :2373و
 -7معيار التدريب والكفاءة :و ع ي ذا المعيار أن الشخص الذي يقوأ بفحص القوائى المالية يجب
أن يكون لدي رفاط
الموالفا

أثن ا

عي ة وسهوفن لدي

والفا

ف ية سمعن سلك الكفاط ولكي سعيي ذه

دد ن أن يهمهو لاحبعا بالهدر ب العلمي والعملي الم ا بين ,وحهم سكون

اك ثقة ل طناف المسهعملة آلراط المنالو يجب أن يهوفن لدي ينوط الهأ يل العلمي والعملي
(ظمينوش:)75 :2377 ,
 التأ يل العلمي :يجب ظلم الشخص الذي ينغب أن يكون نالعاً اارلياً أن يكون ؤ الًلا عياً في المحا بة والمنالعة وأن يلى بالجوانب السلورية واإلرار ثل ا قهصار وا حصاطو
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 التأ يل العملي :يجب ظلم الشخص الذي ينغب أن يكون نالعاً اارلياً أن يكون قد ارسع ة المنالعة فهن ن الز ن لمعنفة ألو المع ة سحت يناف يخص ع ي ذو ابن و
 التكوين المهني الم تمر :و ي أن يكون المنالو قار اًر ظلم واكبة آان سهجدا -2معيار االستقالل :و و قدر المدقق ظلم أراط عا

المع ةو

د از ة و و وظية رون الهحيز لم طنف ن

األطناف (الميارنة)43 :2335 ,و
و نسكز عيار المنالو الخارلي ظلم لانبين عمين و ما (الصبان:)53 :2332 ,
أو ظدأ ولور صالي ارية للمنالو الخارلي أو أحد أفنار أ نس في المؤ سةو
بو سجنر المنالو الخارلي ن أي روافو و غوط أو صالي االة ظ د دداط رأي الف ي
المحايد ,أي أن يحافظ المنالو ظلم اسجاه غين هحيز ظ د أراط ظملية المنالعة في رل
ناحلعاو
 -3عيار دذ الع اية المع ية الال ة :و ع ي ظياط ا هماأ الكافي لجميو ناحل ظملية المنالعة
حير

يكفي المنالو أن يكون ؤ الً و سهقالً حهم ي جز ظملية المنالعةو

ثانيا :معايير العمل الميداني.
سعهى ذه المعايين دو و جموظة ن الهوليعا

وايوا

العمل الميداني الهي يجب ظلم

المنالو أن يأاذ دعا ظ د ظملية المنالعة وسحديد نوظية ا اهبا ار

الال ة ظ د سيبيق الناطا

المنالعة (دواالفة)77 :2373 ,و
 -7معيار وضع الخطة والتخطيط ال لي واإلش ار

على الم اعدين :أن البننا ج الخا

يجب أن يكون ظلم يكل اية كهوبة سهضمن الدفاسن والسجال

بالمنالعة

المحا بية الوالب فحصعا

ورذلك الوقت المحدر لذلك ,و اسصاف ذا البننا ج بالمنونة حير يكون العدف األ ا ي ن
المنالعة و القياأ بفحص ليى وليس جنر ا هكما وهنعاط دننا ج المنالعة وس فيذه بالكا ل
(ظمينوش)77 :2377 ,
 -2معيار دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية :حير يهولب ظلم المنالو الحصو ظلم المعلو ا
العا ة حو ال ماأ ثى سقييم وفحص الحسابا
سحديد طبيعة وسوقيت ونياق ااهبا ار

الخالة ب  ,وسساظد ذه المنحلة المنالو في

المنالعة ألرلد القوائى المالية ورذلك يقوأ دهحديد أ لوب
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العي ا

اإلحصائية وظملية ا اهبار والهحقق ن دى لحة نهائج سقييى نماأ النقابة الداالية

(الن حي)72 :2334 ,و
 -3معيار جمع أدلة االثبات الكافية والمالئمة :وسمثل رل ا يعهمد ظلي الفنر للولو

لم حكى

عين ظن و وع ه ا ع ظلي  ,فعي سقدأ البن ان وبالهالي المسا مة في سكو ن ا ظهقار السليى
وهلدار الحكى الميلوب القائى ظلم أ باب و وظية بعكس األحكاأ الهي سعهمد ظلم يو
وس بؤا

ن يهخذ القنار ورلعا ظ الن يخصية سخهلف ن يخص لم آان (ظمينوش:2377 ,

)23و
ثالثا :معايير إعداد التقارير:
ذرن ظمينوش ( )22-27 :2377جموظة ن عايين ظدار الهقار ن رما يلي:
 -7معيار إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادئ المحاسبية المتعار عليها :ي ص ذا المعيار ظلم
أن يجب أن يبين نالو الحسابا

ا ذا رانت القوائى المالية قد سى ظدار ا وفقا للمبارئ

المحا بية المهعارف ظليعا والمقبولة ظمو اً ,وليس فقط دى قبولعا وهنما الهحقق أيضا ن دى
قبو الينق الهي سيبق دعا سلك المبارئو
 -2معيار إبداء الرأي في مدى الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعار عليها :و عدف ذا
المعيار لم اله سيق في سيبيق المبارئ المحا بية وذلك لضمان قادلية القوائى المالية للمقارنة ظلم
دار الفه ان أو الس وا
ظ الن اإلينارا

المالية وبالهالي الهأثي ان الهي أر

ليعا القوائى المالية سج باً للهداال دين

والمصار ف للفه ان المالية السابقة وبذلك ال هائج غين لحيحةو

 -3معيار اإلفصاح الكافي :و قصد ب ا فصاح الكافي ن حير نوع المعلو ا
المالية وأيضا أ لوب ظنض المعلو ا

الوارر في القوائى

وسبو بعا وسص يفعا في القوائى المالية والمصيلحا

المسهخد ة للهعبين ظن الع الن المولور في القوائى المالية واإليضاحا

المنفقة بالقوائى الماليةو

 -4معيار إلمام تقرير المراجع بجميع القوائ المالية (وحدة الرأي) :يهضمن ذا المعيار أن رأي
المنالو يلى بجميو القوائى المالية حهم يمكن الهحقق ن دى لدق ولحة المنرز المالي
للمؤ سة وو وح القوائى المالية بمجملعا حهم سشمل الميزانية الخالة بالمؤ سةو
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الم تفيدون من المراجعة الخارجية:
و ي أدو

نظة ( )65 :2373الف ا

المسهفيد

المعهمد ن المنالو الخارلي:
 -7اإلرار وأظضاط جلس اإلرار و
 -2الموظفينو
 -3حملة األ عىو
 -4حملة الس دا و
 -6المسهثمنون المحهملونو
 -5الدائ ون والب وكو
 -1العمالط والموررون والم افسونو
 -7ا

هشار ون رالمحللين الماليين وبيو ا

هثمارو

 -4نماأ المحاكىو
 -73األلعز الحكو ية
 -77ا قهصاريون ورلا البحر العلميو
 -72رظا و ؤ سا

حماية البي ةو
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ن البيانا

والمعلو ا

المالية للمؤ سة

المبحث الرابع
التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية
تمهيد:
ن المؤ سة في أ س الحالة لخد ا

المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية عا ,ليس ذا فحسب دل

دد ن سضافن لعور الوظيفهين والهكا ل دي عما أث اط س فيذ ما لمعا عما ,لما لذلك ن رور كبين في
سحقيقعما أل دافعما بجور ظالية ,وحسن سسيين المؤ سة وبالهالي نجاحعا في سحقيقعا أل دافعا (أدو نظة,
)2 :2373و
تعريف التكامل:
ظنفت  IFACIالهكا ل ظلم أن "ا هعما المنالعين الخارليين ل هائج المنالعين الدااليين ,أللل سقديى
أظمالعى بكيفية ليد  ,و المحافمة ظلم ا هقاللية ونوظية رفاط أظما المنالعين الدااليين"و
و عنفعا لديقي وبناق ( )27 :2336بأنعا ظبار ظن "س سيق وسعاون شهنك دين المنالو الخارلي
والداالي يم و ن ا روالية العمل وسك انره دين ا ث ين ,و عز

ن نماأ النقابة"و

و عنف الباحر الهكا ل بأن :
ظبار ظن سعاون الجعور المبذولة ن رل ن المنالو الداالي والمنالو الخارلي وسوظيفعا اهصار
ظمليا

المنالعة وا

هفار

عى ,العدف األ ا ي ل الولو

ن نهائج الهقييى لكل

لم سقن ن رافي

ووافي ظلم ظدالة ولحة القوائى الماليةو
التكامل بين الم ارجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

أ دا

يمكن ديان أ داف الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم ال حو اآلسي (أدو نظة-45 :2373 ,
:)41
 -7سغيية رافة أظما الم شأ و
 -2س فيذ األظما بجور ظاليةو
 -3الحد ن الهكنار وا روالية العملو
 -4سخفيض سكلفة أظما المنالعةو
 -6سحقيق أ داف المؤ سا

د جاحو
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يعدف الهكا ل لم يجار لو سعاوني ن اال س سيق الجعور دين المنالو الداالي والخارلي ,رما
و عدف لم سحسين وسأ يل األراط النقادي للم شأ ظن طن ق ساحة المعلو ا

الهفصيلية والحقيقية لإلرار

أو ل طناف الخارلية ,رما و عدف الهكا ل لم بعر الثقة و ي المصداقية لمخنلا
المؤ سة وو و اإللناطا

نمى علو ا

النقادية المشهنرة والهيبيق الفعلي لعا (أحم اش)755 :2372 ,و

أ مية التكامل بين الم ارجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
سهمثل أ مية الهكا ل دين المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية في ظد أ ور أ معا (أدو نظة:2373 ,
:)41
 -7طمأنة المنالو الخارلي ن اال رقة وفاظلية نماأ المنالعة الدااليةو
 -2سخفيض الوقت ما يؤري لم سخفيض أسعاب المنالعة ورسب ر ا العميلو
 -3الهقييى الشا ل لخين المنالعة واسخاذ الق ان ار

الهي سهعلق دهحديد طبيعة وسوقيت و دى لناطا

المنالعةو
 -4سجعيز القوائى والكشوف الهي يحهالعا المنالو الخارلي بالصور الهي ينغبعاو
 -6سخييط ظملية المنالعة وسحديد طبيعة وسوقيت و دى لناطا

المنالعة الوالب القياأ دعاو

وأيار أحم اش ( )752-757 :2372لم أن أ مية الهكا ل دين المنالعهين سكمن في اآلسي:
 -7الحد ن ا رواج وسكنار العمل المورل لعماو
 -2وفن الوقت والهنريز ظلم أظما الفحص والهحققو
 -3سج ب ظا ن سكنار العمل وبالهالي سقليل الهكاليفو
 -4سبار الم افو والمصاليو
كما سبن أ مية الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ن اال ا
دي عما ,والعمل ظلم ا

هفار

هفار

ن نقاط الهشاب وا اهالف

ن العالقة الهكا لية دين الينفين نم ان للمزايا العديد

ن الهكا ل ,حير

دد ن سمافن لعور المنالو الداالي والخارلي والم شأ لدظى اله سيق والهعاون دين الينفين لجلب
الم افو والفائد وسحقيق الكفاط والفعالية (المد ون)57 :2374 ,و
ن سج ب سكنار العمل يوفن الوقت لههنرز ظملية المنالعة الخارلية أو الداالية في د ور أانى ما يسمي
ن الفحص المؤري لم النأي الصارق والسليى (لديقي وبناق)27 :2336 ,و
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و ولد لدى المنالعين الدااليين والخارليين نقاط قو خهلفة سعمل ظلم

ار فعالية ظملية المنالعة,

حير يقضي المنالو الداالي رافة وقه بالعمل ما يسمي ل بمعنفة رافة أ ور الشنرة و لى دعا و نى
يسهييو المنالو الخارلي أن ي ان ا ,وظلم العكس في ذلك فإن المنالعين الخارليين

األ ور الهي

يهعن ون لمجموظة ه وظة ن القضايا المالية الهي سكسبعى القدر والخبن األكبن في اكهشاف وحل
القضايا أكثن ن المنالعين الدااليين ,فبالهالي ولور الثقة دين المنالعين سز د ن فعالية الهعاون دي عى بما
يخدأ صالي الم شأ ( شهعم)423 :2373 ,و
أوجه التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:
يجب أن يقوأ دين المنالعة الداالية باله سيق دين لعور المنالعة الداالية والمنالعة الخارلية ,حير
يجب أن يكون

اك سعاون را ل دين ظمليعما للهأكد ن دى رفاية ظمليا

المزرولة ,و يك أن

المنالعة وسقليل الجعور

اك الكثين ن لور المساظد الهي يمكن أن يؤريعا المنالعون الدااليون

للمنالعين الخارليين والهي يمكن أن سأاذ أي يكل ن األيكا الهالية (حجا ي:)75 :2373 ,
 -الهفعى الهاأ أل اليب وطنق و صيلحا

المنالعةو

 القياأ بمعاأ حدر عاونة للمنالو الخارلي واط سحت يناف أو ددون يناف و الهكا ل دين عاأ المنالعة الداالية وأظما المنالو الخارلي األ ن الذي يؤري لم افضاظا

المنالعة الخارلية وبالهالي افض سكلفة المنالعة الخارليةو

وفيما يلي لور الهكا ل دين ظمل المنالو الخارلي والمنالو الداالي:
أوال :اعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي:
يعهمد المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي في ال واحي الهالية (أدو نظة:)773 :2373 ,
 -اإللناطا

الهي يؤريعا للحصو ظلم فعى نماأ النقابة الداالية للمؤ سةو

 -اإللناطا

الهي يؤريعا المنالو الخارلي ظ د سقدين اين المنالعةو

 -لناطا

الهحقق األ ا يةو

اإلجراءات التي يؤديها للحصول على فه نظام الرقابة الداخلية للمؤس ة
يساظد المنالو الداالي المنالو الخارلي في فعى وظائف نماأ النقابة الداالية ,ورذلك سأ يس نماأ رقابة
كفط وفعا  ,ن اال (الوررا :)274 :2335 ,
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 سحديد فعوأ النقابة الداالية واأل داف المنسبية دعاو سحديد كونا -سحديد أروا

النقابة الدااليةو
الهقييى المالئمة لقياس رفاط وفعالية نماأ النقابة الدااليةو

 النقابة الدور ة والمسهمن ظلم نماأ النقابة الدااليةووأ اف أدو نظة ( )776-774 :2373أ ى األ ور الهي سز د ن رور المنالو الداالي في ساظد
المنالو الخارلي في لانب فعى وسقييى نماأ النقابة الداالية رما يلي:
 -7ولور نماأ ليى وقوي األ ن الذي يعز
الداالية ,ما يقلص ن اإللناطا

ن ثقة المنالو الخارلي في ررلة هانة نماأ النقابة

الهي يقوأ ده فيذ او

 -2سكو ن فكن ليمة لدى المنالو الخارلي ن اال الهقار ن الهي ينفععا المنالو الداالي إلرار
المؤ سةو
 -3سقديى اإليضاحا

الكا لة للمنالو الخارلي أث اط قيا

بعملية المنالعة ن قبل رار المنالعة

الدااليةو
اإلجراءات التي يؤديها المراجع الخارجي عند تقدير خطر المراجعة
سهمثل خاطن المنالعة في ثالثة أنواع و ي (الخين الضم ي ,اين النقابة ,اين ا كهشاف) يمكن
ااهصار ا بالمعارلة اآلسية (الشيشي ي:)755 :2331 ,
اين المنالعة = الخين الضم ي * اين النقابة * اين ا كهشافو
اين ا كهشاف = اين لناطا

المنالعة الهحليلية * اين نالعة سفاليل العمليا

واألرلد و

و مكن للمنالو الخارلي أن يقنر ا هخداأ ظمل المنالعة الداالية ,للحد ن خاطن المنالعة وسخفيضعا
لم المسهوى المقبو  ,وقد سكون خاطن الهحن فا

فيعا نسفعة فبالهالي

الدااليين وحد ا ن خاطن المنالعة لم الدرلة الهي يمكن دعا ا
ددوره في المنالعة ,حير ييبق المنالو الخارلي بعض لناطا
خاطن الهحن فا

فيعا قليلة وفي ذه الحالة

لعذه الهأكيدا  ,ألن لناطا

يمكن أن سحد أظما المنالعين
هغ اط ظن قياأ المنالو الخارلي

المنالعة ظلم ذه الهأكيدا  ,وقد سكون

يقوأ المنالو الخارلي ده فيذ الناطا

نالعة

افية

ظمل المنالعين الدااليين الهي قا وا دعا سخفض ن خاطن المنالعة لم

المسهوى المقبو (حمار)57-51 :2334 ,و
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إجراءات التحقق ا ساسية
يسهفيد المنالو الخارلي ن ظمل المنالو الداالي في س فيذ لناطا

الهحقق األ ا ية ن اال ال قاط

الهالية:
 -7ي اقش المنالو الخارلي ايط المنالعة الداالية ن حير طبيعة اإلل انطا
و سهوى ا اهبا ار

وسوقيت أرائعا

وبذلك يكون المنالو الخارلي قد قاأ دهغيية رافة أنشية المؤ سة ,للولو

لم أفضل ال هائج ن ظملية المنالعة ,ورذلك فحص أوراق العمل والهقار ن المالية للمنالو
الداالي ليقلل ن اإللناطا

الوالب ظملعا والهنريز ظلم المعاأ األانى (أدو نظة:2373 ,

)774و
 -2ساظد المنالو الداالي للمنالو الخارلي ن اال س فيذ نالعة سفصيلية لبعض د ور الميزانية
وقائمة الدال ,وا

هعانة بالمنالو الداالي في ظدار وسقديى الجداو والكشوفا

ورذلك لميو اإليضاحا

الهي يحهالعا (ظلي)43 :2337 ,و

 -3قياأ المنالو الداالي بعمليا

الجنر اصولا في المؤ سا

المنالو الخارلي الولو اليعا ,و ن

الهي لعا فنوع ,والهي

يسهييو

ا يكون اظهمار المنالو الخارلي ظلم المنالو الداالي

ن اال رقة أظما المنالو الداالي ,و
اإللناطا

والهحليال

نور ولور قنار بعمليا

الجنر ولحهعا ن حير

وال هائج (لنبوع)733 :2337 ,و

و نى أحم اش ( )753 :2372لم أن سا مة المنالو الداالي في ظملية الهكا ل و المنالو الخارلي
سكمن في

ي وبعر الثقة وا طم ان للمنالو الخارلي في نماأ النقابة الداالية باظهبار أن المنالو

الداالي دف سقييى ال ماأ والوقوف ظلم فعاليه  ,ورذلك طمأنة المنالو الخارلي ظلم الدفاسن الهي سى
فحصعا ن قبل المنالو الداالي ,رما أن المنالعة الداالية سول أظما المنالعة الخارلية وسسعى في
سقليل سكلفهعا باظهبار ا يا لة لجميو الب ورو
ن ربن حجى المؤ سا

وسو ععا لغنافياً يحهى ظلم المنالو الخارلي ن

ار

اظا

العمل بما

يه ا ب و طبيعة المؤ سة ,لذا فإن ولور نالعة راالية روظيفة لدى اإلرار فعي سناقب خهلف ألزاط
ذه المؤ سة واط في الم يقة الواحد أو في الم اطق األانى ,يسمي للمنالو الخارلي ن سولي ظملية
المنالعة في الم اطق واأللزاط الهي لى يشملعا دننا ج المنالعة الداالية (لديقي وبناق)33 :2336 ,و
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ثانيا :اعتماد المراجع الداخلي على عمل المراجع الخارجي:
يعهمد المنالو الداالي ظلم ظمل المنالو الخارلي في ال واحي الهالية:
 -7يهوالل و المنالو الخارلي ليضمن رمالية العمل وظدأ ا روالية في  ,ورذلك سحديد الهكاليف
المنار سوفين ا (يقين)77 :2333 ,و
 -2ا هفار المنالو الداالي ن المنالو الخارلي في األ ور الهالية (األريمي:)767 :2331 ,
(ررلة الههأ يل العلمي والعملي ,المعار الهخصصية ,الخبن الهق ية ,المعايين الدولية ,ال مى
المهيور)و
 -3ا هفار المنالو الداالي ن ظملية الهقييى الذي يقوأ ب المنالو الخارلي و عهمد ظلي في سيو ن
وسحسين العمل ,وأيضا ن اال فعى أ داف المنالعة الخارلية وسعز ز فعم لمعايين المحا بة
الدولية الهي يعهمد ظليعا المنالو الخارلي (أدو نظة)723-722 :2373 ,و
 -4يسهفيد المنالو الداالي ن المنالو الخارلي ن اال
المنالو الخارلي

نور ا ة للمنالو الداالي با

ا

هقاللية ,حير يجعل ا هقاللية

هقاللية ,ما يؤري لم سكو ن رأي دو وح

في دى ال ة ولحة نماأ النقابة الداالية ,وسفيد ا هقاللية المنالو الخارلي في أن يسهييو
سكو ن رأي دو وح ظن األ ور الهي لى يسهيو سكو ن رأي فيعا (لنبوع)724 :2337 ,و
 -6سحديد أ لوب اسصا

حدر ن اال ظد أ ور ا ة (يقين:)77 :2377 ,

 نقاط الضعف العا ة في نماأ النقابة الدااليةو األاياط والمخالفا و -الهقدي ان المحا بية األانىو

ن

 -الهعديال

العا ة ال اسجة ظن أظما المنالعةو

 -الصعوبا

الهي سوال المنالو الخارلي في ظمل و

اك أ باباً سؤري لم ظدأ اكهشاف أاياط وسدليس لى يسهيو المنالو الداالي الولو ليعا ,وسهمثل

ذه األ باب في (أحم اش:)754-753 :2372 ,
 ظدأ رفاية عايين المنالعة الدااليةو ظدأ سأ يل المنالو الدااليو53

-

عف نماأ النقابة الدااليةو

ولمعالجة ذه األ باب يلجأ المنالو الداالي لم ابن المنالو الخارلي و ع يه وسخصص  ,فيعهمد ظلي
و هعلى

الينق واأل اليب الحديثة و هعنف ظلم المعايين المحا بية الهي يهعا ل ععا ,ما يكسب

المنالو الداالي ع ية هخصصة سجعل األ ن سكا لياً وفعا ً للم شأ و
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المبحث الخامس
الرقابة الداخلية
ينلههو ا

همههاأ بالنقابههة الدااليههة ,لههم رور هها الفعهها فههي الهحقههق ههن أن لميههو أظمهها الب ههوك سهههى بأ ههلوب

حصيف و هسق و السيا ا
الب ك لسيا ا
هذه الهعها ال

ههناسيجيا

وا

المو هوظة دوا هية جلهس اإلرار  ,هذا فضهالً ظهن ا ههالك

رافية سضمن سهوى ن الهعها ال
سههى فهي نيهاق السهليا

ناقبههة وسحههت السههيين,

فهي قيهاع المها  ,باإل هافة لالطم هان ظلهم أن لميهو

الم ا هبة ,وأن األلهو يههى المحافمهة ظليعها وأن لميهو ا له از ها

ههافة لههم سههدفق المعلو هها

بصههور ههليمة وفههي الوقههت الم ا ههب ,وأن رار الب ههك

قارر ظلم سقييى وهرار خاطن العمل (الكحلو )35 :2334 ,و
تعريف الرقابة الداخلية:
ن النقابة الداالية يجب أن سشمل رل ن ال مى الماليهة اإلرار هة وسحديهد السهبل والو هائل واإللهناطا
سسهههخد عا رار الم شههأ ههن ألههل سوليه العمليهها

الههي

وفقهاً للضهوابط المحههدر بشههأنعا لهههؤري رور هها الكا ههل فههي

حكاأ النقابة و ار فعاليهة األراط وحمايهة األلهو و هبط الدقهة فهي البيانها

المسهجلة وبمها يشهجو الكفايهة

اإلنهالية في الص اظة واإلنهاج بأقل سكلفة مك ة باإل افة لم الهأكهد هن الههزاأ العها لين ده فيهذ السيا ها
اإلرار ة للمؤ سة وفي الوقت الم ا ب (ظياش)27 :2336 ,و
وسشمل النقابة الداالية ا لناطا

و ا ينسبط دعا ن أ اليب وب ان ج ظمل س فذ ا الشنرة لحماية ولوراسعا

و وارر ا لضمان ال ة ظدار البيانا

والهقار ن المحا بية ,وقياس ررلة ا ظهمهار ظليعها وذلهك فهي ظهالن

وسأكيد الكفاط اإلنهالية هو ا لههزاأ بالسيا ها

المو هوظة ,وسحقيهق األ هداف المخييهة ( ج هي:2373 ,

)77و
و الحظ أن البهاحثين ألمعهوا ظلهم أن أي سعن هف للنقابهة الدااليهة دهد وأن يشههمل ظلهم ظ الهن ثهل هو
حصو األاياط والغش ,وهرار المؤ سة ظلم أ س ظلمية ,والمحافمة ظلم مهلكا
ل ههحة المعلو هها

الم شأ  ,والهأكد ن

وررل ههة الثق ههة بمض ههمونعا ,ورف ههو الفاظلي ههة ,والهأك ههد ههن ههال ة الهعليم هها

الص ههارر ظ ههن

اإلرار ,وب ههاط ظلههم هها سقههدأ يمكههن سعن ههف النقابههة الدااليههة بأنعهها :جموظههة ههن األنممههة الهههي سحكههى ظمههل
المؤ س ههة للح ههد ههن أي أاي ههاط أو احهي هها لهالف ههي الع ههدر وا
وسحقيق أ دافعا المنلو (البواب)316 :2376 ,و
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ه هناف ف ههي الممهلك هها  ,لض ههمان ا هههمنار هعا

وق ههد ظع ههن سعن ههف النقاب ههة الداالي ههة ألو

ههن فه ههي ظ ههاأ 7444أ ههن قب ههل المعع ههد األ ن ك ههي للمحا هههبين

( )AICPAوسى سعن ف النقابهة الدااليهة ظلهم أنعها :ولهور ايهة وغين ها هن الو هائل واليهنق المه ا هقة هن
قبههل المؤ سههة للحفههاظ ظلههم ألههولعا آ ههة ,والهحقههق ههن وثوقيههة البيانهها
السيا ا

لز ههار فعاليهعهها و ههمان ا هههقنار

اإلرار ة ()Lakis & Giriunas, 2012: 146و

وسعههنف ظلههم أنعهها نمههاأ يهها ل لجميههو أول ه ال شههاط فههي الم شههأ ولميههو المسهههو ا
الي ههنق اله ههي سف ههوض دع هها الص ههالحيا  ,و س ههؤوليا

اإلرار سج ههاه وظ ههائف الم ش ههأ المخهلف ههة ,ر ههذلك سش ههمل

الب ه ان ج الال ههة إلظههدار الهقههار ن المخهلفههة لجميههو المسهههو ا
خهلف نشاطا

اإلرار ههة ,حيههر سشههمل

اإلرار ههة ,والهههي سمكههن المس ه ولين ههن ناقبههة

المشنوع ,ن ألل سحقيق األ داف المنلو (الكحلو )43 :2334 ,و

وقد حهدر ععهد المهنالعين الهدااليين فهي الو يها
سههقل ,و و هوظي ,يقهدأ سأكيهدا  ,واهد ا

المهحهد األ ن كيهة المقصهور بالنقابهة الدااليهة :أنعها نشهاط
هافة قيمهة للمؤ سهة ,وسحسهين ظملياسعهها,

ا هشههار ة دعهدف

و سههاظد ههذا ال شههاط فههي سحقيههق أ ههداف المؤ سههة ,ههن اههال اسبههاع أ ههلوب عجههي ه مى ,لهقههو ى فعاليههة
ظمليا

الحورمة ,وارار المخاطن والنقابة (لبني)14 :2376 ,و

و عنفعهها الباحههر أنعهها :لميههو األ ههاليب والمقههاييس الهههي يمكههن أن سسهههخدأ رااههل المؤ سههة دعههدف سههوفين
الحماية وسأكيد الوثوق بالبيانا

وا لهزاأ بالسيا ا و

أ مية الرقابة الداخلية:
ذرن البحيصي ( )43 :2374أن نماأ النقابة الداالية بعمل ظلم:
 -7ا لهزاأ بالسيا ا

اإلرار ة المن و ة ن قبل اإلرار العليا ,و قهدأ علو ها

ظلهم ررلهة ظاليهة هن

الصحة والمصداقية ,و هى سزو د اإلرار بالهقار ن الال ة ظن دى سحقيق األ داف المو وظةو
 -2سهوفين ولههف وظيفهي يحههدر الصههالحيا

والوالبها

وررلههة المعنفههة والمعهار ألراط األظمهها بكفههاط

وفعالية رما سهيلبعا خهلف الوظائف راال المؤ سةو
 -3ر ار ة المخاطن ال اسجة ظن سيبيق أي نماأ لديد في المؤ سة ثل أنممة المعلو ا
 -4الق ههدر ظل ههم سس ههجيل وسخ ههز ن البيان هها  ,و ههو ح هها
المقصورو
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المحا بيةو

الغ ههش والهالظ ههب والخي ههأ المقص ههور وغي ههن

س بو أ مية النقابة الداالية في رونعا المساظد النئيسي لإلرار المهيور لل عهوض بالم شه ا
الهيو ن والهحدير سحقيقاً لمسهو ا
أ دا

بمها يهوافهق هو

ظالية ن الكفاط والفعالية (ظياش)26 :2336 ,و

الرقابة الداخلية:

سكمن أ داف النقابة الداالية األ ا ية في (الزظبي:)5 :2372 ,
 -7س ميى المشنوع لهو يي السليا

والصالحيا

والمسؤوليا و

 -2حماية ألو المشنوع ن ا اهالس والهالظبو
 -3الهأكد ن رقة البيانا

المحا بية حهم يمكن ا ظهمار ظليعا في ر ى السيا ا

والق ان ار اإلرار ةو

 -4رفو سهوى الكفاية اإلنهاليةو
 -6سشجيو ا لهزاأ بالسيا ا
 -5سقييى سهو ا

والق ان ار اإلرار ةو

اله فيذ في األقساأ المخهلفة في الم شأ و

وسهعه هدر أ ههداف النقاب ههة الداالي ههة و مك ههن د ان هها رم هها يل ههي (ظي ههاش( ,)24-27 :2336 ,لنب ههوع:2332 ,
:)764
 -7حماية ألو الم شأ و
 -2رقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

 -3ا رسقاط بالكفاط اإلنهاليةو
 -4ا لهزاأ بما سقضي ب السيا ا
 -6سحديد الوالبا

والمسؤوليا

اإلرار ة المن و ةو
واإللناطا

لموالعة قهضيا

رل يا ةو

 -5نالعة عقولة راال الم شأ بين قة اقهصارية ددون ا ظهمار ظلم النقابة الداالية للعميلو
 -1الوقوف ظلم المشكال

والعقبا

الهي سعهنض انسياب العمل اله فيذي بقصد سذليلعاو

 -7اكهش ههاف األاي ههاط ف ههور وقوظع هها أو قبي ههل ح ههدوثعا ,لك ههي سع ههالج ف ههو اًر أو يهخ ههذ القه هنار المالئ ههى لم ههو
حدوثعاو
 -4الهأكد ن أن العمليا

الف ية سؤري وفقاً ل لو واإللناطا

 -73سقييى المدراط للهأكد ن رفاطسعى في رافة المسهو ا
 -77المحافمة ظلم حقوق األطناف ذا

المقنر و

وحسن لورعىو

المصلحة في قياأ الم شأ أو الم ممةو
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أنواع الرقابة الداخلية:
ي قسى نماأ النقابة الداالية لم ( حسن:)44 :2377 ,
 -7النقابة اإلرار ةو
 -2النقابة المحا بيةو
 -3الضبط الدااليو
و مك ههن ول ههف ظ ال ههن النقاب ههة الداالي ههة اله ههي يهض ههم عا نم ههاأ النقاب ههة الداالي ههة ف ههي المؤ س ههة رم هها يل ههي
(الصحن2334 ,؛ الزظبي2372 ,؛ الصحن وآانون:)2335 ,
 -7النقابة اإلرار ة :سعدف لم رفو الكفاط اإلنهالية واسباع السيا ا
الهق ههار ن المالي ههة واإلرار ههة والموا ن هها

الهقدين ههة والد ار هها

المن و ة ,و سهه د لهم سحضهين

اإلحص ههائية وسق ههار ن اإلنه ههاج والبه ه ان ج

والهدر ب وغين ذلك ,و هحدر ذا ال وع ن النقابة ن اال ظ الن ا اآلسية:
 سحديههد األ ههداف العا ههة النئيسههية للمؤ سههة واأل ههداف الفنظيههة ,ههو و ههو سوظيههف رقيههق لعههذهاأل دافو
 و و نماأ لنقابة الخية اله ميمية في المؤ سة لضمان سحقيقعاو و و نماأ لهقدين ظ الن ال شهاط فهي المؤ سهة ظلهم ااههالف أنواظعها بشهكل روري فهي ددايهةكل

ة الية لهكون ذه الهقدي ان األ اس في ظقد المقارنا
وا لناطا

وسحديد ا نحنافا

 -و و نماأ اا

للسيا ا

 -و و نماأ اها

لعمليهة اسخهاذ القه ان ار يضهمن هال ة اسخاذ ها بمها

السلبيةو

المخهلفةو
يهعهارض هو صهالي

المؤ سةو
 -2النقابههة المحا ههبية :سعههدف لههم ااهيههار الدقههة المحا ههبية للمعلو هها
ظله ههم ا

و ههدى ا ظهمههار ظليعهها ,وسعهمههد

ه هههخداأ األ ثه ههل للحا ه ههب اآلله ههي واسبه ههاع طن قهههة القيه ههد المه ههزروج وحفه ههظ حسه ههابا

المناقبه ههة

اإللماليهة وسجعيههز هوا ن المنالعههة الدور هة وظمههل الهههدقيق الههدوري وغين ها ,و هههى سحقيههق ههذا ال ههوع
ن النقابة ظن طن ق ظ الن ا اآلسية:
 -و و وسصميى نماأ سه دي هكا ل و الئى لعمليا

المؤ سةو

 و و نماأ حا بي هكا ل و ليى يهفق وطبيعة نشاط المؤ سةو58

 -و و نماأ ليى لجنر ألو و مهلكا

المؤ سة وفقاً للقواظد المحا بية المهعارف ظليعاو

 و ههو نمه ههاأ لمناقبهههة وحماي ههة المؤ سهههة وألهههولعا و مهلكاسع هها و هابعهع هها للهأك ههد هههن ولور هههاوا هخدا عا فيما اصصت ل و
 -و و نماأ لمقارنة ديانها

هجال

حا هبة المسهؤولية ظهن ألهو المؤ سهة هو نههائج الجهنر

الفعلي ل لو المولور في حيا المؤ سة ظلم أ اس روريو
 و و نماأ إلظهدار هوا ن نالعهة بشهكل روري (يهعني هثالً) للهحقهق هن رقهة ها سهى سسهجيلن ديانا

و علو ا

الية اال الفهن المعد ظ عا يزان المنالعةو

 -و و نماأ ظهمار نهيجة الجنر والهسو ا

الجنرية في نعاية الفهن ن سؤو واحهد أو أكثهن

في المؤ سةو
 -3الضههبط الههداالي :يشههمل الخيههة اله ميميههة ولميههو و ههائل اله سههيق واإلل هناطا
ألههو المشههنوع ههن ا اهههالس والضههياع أو ههوط ا

العارفههة لههم حمايههة

هههعما  ,و عهمههد الضههبط الههداالي فههي ههبيل

سحقيق أ داف ظلم سقييى العمل و المناقبة الذاسية حير يخضو ظمل رل وظف لمنالعهة وظهف
أان يشارر س فيذ العملية ,رما يعهمد ظلم سحديد ا اهصالا

والسليا

والمسؤوليا و

م ؤولية المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في عملية الرقابة الداخلية:
و ههنى حسههن ( )66 :2377أن المنالعههة الدااليهة أحهد كونهها

النقابههة الدااليههة سسههاظد الم انلههو الخههارلي

ف ههي ههار ا ظهم ههار ظل ههم ااهب هها ار النقاب ههة ,وباله ههالي ف ههإن اله س ههيق د ههين المههنالعين ال ههدااليين والخ ههارليين
بخصو

سقييى كونا

النقابة الداالية الخمسة لعا زايا ربين لداً للينفين طالما أنعى يصبوا فهي سحقيهق

أ داف الجعة حل المنالعةو
م ؤولية المراجع الخارجي:
سعهبههن النقابههة الدااليههة عمههة بال سههبة للم انلههو الخههارلي؛ ذ أنعهها س هنسبط ارسباط هاً يههديداً بههإلناطا

المنالعههة

وأ دافعا ,حير يقو ظلم ظاسق الم انلهو الخهارلي أن يقهوأ بفحهص ال مهاأ رمها هو عهد وأن يههابو لهناطا
س فيذه ثى يعنض سقييم لكل ذلكو
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يجب ظلم المنالو الخارلي أن يأاذ في اظهباره الفحص الذي يقوأ ب المنالو الداالي بحير يكون كمل
لعمل وليس دهديل له  ,و جهب ظليه سحديهد عهاأ رار المنالعهة الدااليهة لبيهان أثن ها ظلهم نيهاق ا اهبها ار
الال ة وااهياره إللناطا

المنالعة الم ا بة (الصحن)274 :2333 ,و

وقههد نههص عيههار الهههدقيق الههدولي رقههى ( )433أنه ظلههم المههدقق الحصههو ظلههم فعههى رههاف لل مههاأ المحا ههبي
ول مههاأ النقابههة الدااليههة ,لغههنض الهخيههيط لعمليههة الهههدقيق وسيههو ن طن قههة فعالههة له فيههذ ا ,وظلههم المههدقق
ا هههخداأ الهعههاره المع ههي لهقههدين خههاطن الهههدقيق ,وسصههميى لهناطا

الهههدقيق للهأكههد بأنعهها قههد افضههت لههم

المسهوى األرنم المقبو ( حسن)67 :2377 ,و
م ؤولية المراجع الداخلي:
سهكههون الوظههائف ا رار ههة ههن الهخيههيط واله مههيى والهوليه ه واله سههيق والنقابههة ,وسعهبههن وظيفههة النقابههة ههن
الوظههائف الهههي يقههوأ دعهها الم انلههو الههداالي رااههل الوحههد ا قهصههارية لخد ههة اإلرار و شههمل نشههاط الهههدقيق
الههداالي سههدقيق ههالي وأاههنى لهههدقيق ههدى ا له هزاأ بالسيا هها
سشغيلي للعمليا  ,ورابعة سدقيق نمى المعلو ا
قياأ الم انلهو الهداالي دهلهك المنالعها

والل هوائي والق هوانين المو ههوظة ,وثالثههة سههدقيق

ن حير اكهمالعا وررلة األ ان المصاحبة لعا ,لذلك فهإن

نمها يعمهل ظلهم سحقيهق اإلرار أل هدافعا (السهوافيني وحمهد و حمهور,

)42 :2332و
ن ر ار ههة نمههاأ النقابههة الدااليههة ههن ألههل الحصههو ظلههم قههدر ا ههب ههن الفعههى يسههاظد الم انلههو فههي ر ههى
اية المنالعة بشكل ا ب ,فعلم المنالو أن يقوأ دبعض اإللناطا

للحصو ظلم فعى للعميل وألنممة

النقابههة الدااليههة طبق هاً لمعههايين الهههدقيق الدوليههة والمعيههار الثههاني ههن عههايين العمههل الميههداني ,و جههب ظلههم
الم انلههو أن يقههوأ دد ار ههة وفعههى نشههاط الم شههأ وبي هعهها بمهها فههي ذلههك النقابههة الدااليههة ذا
المالية ,وذلك ن ألل سجديهد وسقيهيى خهاطن ولهور سحن فها

اريهة فهي البيانها

الصههلة بالبيانهها

الماليهة هواط رانهت ناسجهة

ظههن الغههش أو الخيههأ ,و ههن ألههل سصههميى طبيعههة وحجههى وسوقيههت ااهبهها ار الم انلعههة (الههذنيبا :2373 ,
)767و
مكونات نظام الرقابة الداخلية:
سعدر

وسيور ولعا

ال من حو ظ الن النقابة الداالية ظبهن الهز ن ,فشهملت هن ولعهة نمهن العيكهل

اله ميم ههي ,وال مه ههاأ المحا ههبي ,واألف ه هنار ,و ههن ولعه ههة نم ههن أاه ههنى سض ههم ت العيكه ههل اله ميم ههي ,وال مه ههاأ
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المحا ههبي ,والهههدقيق الههداالي ,ونوظي ههة وسههدر ب العهها لين ,ورله هها ولعهههي ال مههن الس ههابقهين قههد أيههارسا ل ههم
ظ الن لعا قيمهعا في النقابهة الدااليهة,
السههابقة جههنر فههنرا

أن النقابهة الدااليهة قهد سو هعت وسيهور بشهكل لعهل الع الهن

سشههكل بعض هاً ههن لوانههب النقابههة الدااليههة ,وقههد ألههدر لج ههة رظايههة المؤ سهها

األ ن كية ( )COSOد عاية ظاأ  2377سور اإلطار المهكا ل للنقابة الداالية ,وذرن المسور كونا
النقابة الداالية رما يلي (الجنر:)225-226 :2373 ,
 -7دي ة النقابة :سهضمن ا لهزاأ بال از ة واألاالقيا  ,واإليناف ظلم النقابة الدااليهة هن قبهل جلهس
رار سهههقل ظههن اإلرار ,و ههو ياكههل و ههليا

و سههؤوليا

لهحقيههق أ ههداف اإلرار الهههي يشههنف

ظليعه هها المجله ههس ,وا له ه هزاأ بجه ههذب وسيه ههو ن وا حهفه ههاظ به ههاألفنار الكه ههفط ,و سه ههاطلة األف ه هنار حه ههو
سؤولياسعى ظن النقابة الداالية في السعي لهحقيق األ دافو
 -2سقههدين المخههاطن :سحهههوي سحديههد األ ههداف بشههكل وا ههي بمهها في ه الكفايههة لهحديههد وسقيههيى المخههاطن,
وسحديههد وسحليههل المخههاطن لهحديههد ريفيههة رارسعهها ,واظهبههار كانيههة ولههور غههش أو احهيهها  ,وسحديههد
وسقييى الهغيي ان الهي يمكن أن سؤثن ظلم نماأ النقابة الداالية بشكل ربينو
 -3أنشية النقابة :سهكون بارئعا األ ا ية ن ااهيار وسيو ن الضوابط الهي سساظد في الهخفيف ن
حد المخاطن ظلم سهوى قبهو  ,وااهيهار وسيهو ن أنشهية النقابهة العا هة ظلهم الهك لوليها ,ونشهن
أنشية النقابة رما و حدر في السيا ا
 -4المعلو هها

واإللناطا

ذا

العالقةو

وا سصهها  :بارئعهها األ ا ههية ههي ا هههخداأ علو هها

النقابة الداالية ,وسبار المعلو ا

الئمههة ذا

لههور ظاليههة لههدظى

و األطناف الداالية والخارليةو

 -6المهابعة واإليناف :سهضمن بهدأين أ ا هيين و مها :ااهيهار وسيهو ن وس فيهذ ظمليهة الهقيهيى المسههمن
والم فصلة لمكونا
اإللناطا

النقابة الداالية ,وسقيهيى العيهوب والقصهور وهيصهالعا لهم المسهؤولين ظهن اسخهاذ

الهصحيحية بما في ذلك اإلرار العليا و جلس اإلرار رلما ران ذلك ا باًو
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الفصل الثالث
اإلطار التطبيقي للدراسة

 المبحر األو  :عجية الد ار ة وهلناطاسعاو
 المبحر الثاني :سحليل البيانا

وااهبار فن يا
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الد ار ةو

المبحث ا ول
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 أسلوب الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 اختبار التو يع الطبيعي.
 ا ساليب اإلحصائية الم تخدمة في الدراسة.
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.
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المقدمة:
سعهبن عجية الد ار ة وهلناطاسعا حو ار رئيسياً يهى ن االل انجا الجانب الهيبيقي هن الد ار هة,
وظن طن قعا يهى الحصو ظلم البيانا
ههوط أرديهها

سفسههين ا فههي

الميلوبة إللناط الهحليل اإلحصائي للهولل لهم ال ههائج الههي يههى

الد ار ههة المهعلقههة بمو ههوع الد ار ههة ,وبالهههالي سحق هق األ ههداف الهههي سسههعم لههم

سحقيقعاو
حيههر س ههاو

ههذا الفصههل ولههفاً للم ه عج المهبههو و جهمههو الد ار ههة ,ورههذلك أرا الد ار ههة المسهههخد ة

وطن قة ظدار ا وريفية د ائعا وسيو ن ا ,و دى لدقعا وثباسعا ,رما يهضمن ولفا لإللناطا
الباحهر فههي سصههميى أرا الد ار هة وسق ي عهها ,واألروا
بالمعالجهها

الهههي ا ههخد عا لجمههو ديانهها

اإلحصههائية الهههي ا هههخد ت فههي سحليههل البيانهها

وا هههخال

الهي قاأ دعا

الد ار هة ,و هعههي الفصههل

ال هههائج ,وفيم ها يلههي ولههف لعههذه

اإللناطا و
أسلوب الدراسة:
هاط ظلههم طبيعههة الد ار ههة واأل ههداف الهههي سسههعم لههم سحقيقعهها فقههد ا هههخدأ الباحههر المه عج الولههفي
ده ً
الهحليلههي ,والههذي يعهمههد ظلههم ر ار ههة المهها ن رمهها سولههد فههي الواقههو و عهههى دولههفعا ولههفا رقيقهها و عبههن ظ عهها
سعبيه ان ريفيهاً ورميهاً ,رمهها

يكهفههي ههذا المه عج ظ ههد لمههو المعلو هها

المهعلقههة بالمهها ن ههن ألههل ا هقصههاط

ما ن ا وظالقاسعا المخهلفة ,دهل يهعهداه لهم الهحليهل والهنبط والهفسهين للولهو لهم ا هه هالا

يب هي ظليعها

الهصور المقهنح بحير يز د دعا رليد المعنفة ظن المو وعو
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
1و المصادر الثانوية :حير اسج الباحر في عالجة اإلطار ال مني للبحر لم صارر البيانا
واله ههي سهمث ههل فه ههي الكه ههب والم انل ههو العنبيهههة واألل بي ههة ذا
واألبحههاث والد ار هها

العالق ههة ,وال ههدور ا

والمق هها

الثانو ة
والهقه ههار ن,

السههابقة الهههي س اولههت و ههوع الدار ههة ,والبحههر والميالعههة فههي واقههو اإلنهننههت

المخهلفةو
 .2المصادر ا ولية :لمعالجهة الجوانهب الهحليليهة لمو هوع الد ار هة لجهأ الباحهر لهم لمهو البيانها
ن اال ا

األوليهة

هبانة رأرا رئيسية للبحر ,لممت اصيصاً لعذا الغنض ,وو ظت ظلم لميو المهدققين

الدااليين العا لين في الب وك ظي ة الد ار ة ,ولميو المدققين الخارليين العا لين في كاسب المنالعةو
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مجتمع الدراسة:
نم اًن لصغن حجى جهمو الد ار ة ا هخدأ الباحر أ لوب الحصن الشا ل ,و شمل جهمو الد ار ة المدققين
الههدااليين العهها لين فههي رار الهههدقيق الههداالي فههي المصههارف الوط يههة العا لههة فههي قيههاع غههز ,و ههي (د ههك
فلسههيين المحههدور ,الب ههك الهجههاري الفلسههيي ي ,د ههك ا

هههثمار الفلسههيي ي ,الب ههك اإل ههال ي العنبههي ,د ههك

القدس ,الب ك اإل ال ي الفلسيي ي) ,و بلغ ظدر الفهنوع للب هوك السهابقة ( ,)28وقهد سهى سو هو ( )36ا ههبانة
سههى ا هههنرار ( )26ا هههبانة ه عى د سههبة ا هههنرار (22و ,)%72ورههذلك يههمل المجهمههو المههدققين الخههارليين
العهها لين فههي كاسههب الهههدقيق الخههارلي ,حيههر سههى سو ههو  36ا هههبانة وا هههنلو عهها ( )31ا هههبانة د سههبة
ا هنرار ( ,)%8333وبذلك يصبي جهمو الد ار ة رما و و ي في لدو رقى (:)1
جدول رق ( :)3مجتمع الدراسة
عدد االستبانات

عدد االستبانات
14

%8735
%111

البيان

عدد ا فرع

د ك فلسيين المحدور

12

16

الب ك الهجاري الفلسيي ي

1

1

1

هثمار الفلسيي ي

1

1

1

%111

الب ك اإل ال ي العنبي

2

2

1

%51

د ك القدس

6

9

5

55و%55

الب ك اإل ال ي الفلسيي ي

6

6

5

%8333

36

31

%8333

71

56

%78.8

دك ا

المو عة

كاسب الهدقيق
المجموع

28

الم تردة

ن بة االسترداد

المصدر ( :ظدار الباحر)2375 ,
أداة الدراسة:
سى ظدار ا ههبانة حهو “أثـر التكامـل بـين المراجعـة الخارجيـة والمراجعـة الداخليـة فـي تعزيـز نظـام الرقابـة
الداخليـــة " ,حي ههر سعهب ههن ا
والبيانا

هههبانة األرا النئيس ههة المالئم ههة للد ار ههة الميداني ههة للحص ههو ظل ههم المعلو هها

الهي يجني سعب هعا ن قبل المسهجيبو
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وقد ق مت االستبانة إلى ق مين رئي يين ما:
العا ة (المسمم الوظيفي ,المؤ ل العلمي,

الق

ا ول :و و ظبار ظن المعلو ا

الق

الثاني :و و ظبار ظن حاور الد ار ة حير سهكون ا

وا

الخبن )و

هبانة هن  45فقهن و ظهة ظلهم جهالين رمها

يلي:
المجال ا ول :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية ،ويتكون من ( )3محاور كما يلي:
المحــور ا ول :الهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والمنالعههة الدااليههة فههي جهها ر ار ههة وسقيههيى نمههاأ النقابههة
الداالية ,و هكون ن ( )7فق ان و
المحور الثاني :الهكا هل دهين المنالعهة الخارليهة والمنالعهة الدااليهة فهي جها و هو ايهة وبه ان ج سهدقيق,
و هكون ن ( )9فق ان و
المحور الثالث :الهكا ل دهين المنالعهة الخارليهة والمنالعهة الدااليهة فهي جها ظهدار الهقهار ن ,و هكهون هن
( )6فق ان و
المجال الثاني :تعزيز نظام الرقابة الداخلية ،ويتكون من ( )4محاور كما يلي:
المحور ا ول :سوفين الحماية لمولورا
المحور الثاني :رقة البيانا

الم شأ  ,و هكون ن ( )5فق ان و

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعا ,و هكون ن ( )6فق ان و

المحور الثالث :ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية ,و هكون ن ( )7فق ان و
المحور الرابع :ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ة ,و هكون ن ( )5فق ان و

سى ا هخداأ قياس ليكن الخما ي لقياس ا هجابا

المبحوثين لفق ان ا

هبيان حسب لدو (:)2

جدول ( :)2درجات مقياس ليكرت الخماسي
ررلة الموافقة
الدرلة

كبين لداً

كبين

هو ية

قليلة

قليلة لداً

5

4

3

2

1

ااهار الباحر الدرلة ( )1لال هجابة “ وافهق ددرلهة قليلهة لهداً “وبهذلك يكهون الهو ن ال سهبي فهي هذه الحالهة
و %21و و يه ا ب و ذه ا

هجابةو
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اختبار التو يع الطبيعي : Normality Distribution Test
ا ههخدأ الباحهر ااهبهار رولمجهوروف -همننوف) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sاهبهار ها ذا
كانت البيانا

سهبو الهو و اليبيعي ن ظد  ,ورانت ال هائج رما ي بي ة في لدو ()3و
جدول ()3

نتائج اختبار التو يع الطبيعي
م
.1

القيمة االحتمالية

المحور

().Sig

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة

الداالية

0.421

.2

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا و و اية وب ان ج سدقيق

0.416

.3

الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا ظدار الهقار ن

0.202

التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية.
.1

سوفين الحماية لمولورا

0.214

الم شأ

0.104

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعا

0.203

.2

رقة البيانا

.3

ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية

.4

ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

0.114
اإلرار ة المن و ة

0.024

تعزيز نظام الرقابة الداخلية.

0.349

جميع محاور الدراسة

0.096

* البيانا

سخضو للهو و اليبيعي ظ د سهوى ر لة   0.05

وا ههي ههن ال هههائج المو ههحة فههي لههدو ( )3أن القيمههة ا حهماليههة (Sigو) لجميههو ح هاور الد ار ههة رانههت
أكبن ن سهوى الد لة    0.05و ذا يع ي أن سو و البيانا
يهى ا هخداأ ا اهبا ار المعلمية لإللابة ظلم فن يا

لعذه المحهاور يهبهو الهو هو اليبيعهي لهذلك

الد ار ةو

ا ساليب اإلحصائية الم تخدمة في الدراسة:
سى ا هخداأ األروا
-1

اإلحصائية الهالية:

ال سب الم و ة والهك ان ار والمهو ط الحسادي :يسهخدأ ذا األ ن بشكل أ ا ي ألغناض عنفة سكنار
فا

هغين ا وسفيد الباحر في ولف ظي ة الد ار ةو
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-2

ااهبار ألفا رنونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعنفة ثبا

-3

ااهبار رولمجنوف – مننوف ) Kolomogorov - Smirnov Test (K-Sاهبار ها اذا رانهت
البيانا

-4

هبانةو

فق ان ا

سهبو الهو و اليبيعي ن ظد و

عا هل ارسبهاط دين هون ( )Pearson Correlation Coefficientلقيهاس ررلهة ا رسبهاط :يقهوأ هذا
ا اهبههار ظلههم ر ار ههة العالقههة دههين هغين نووقههد ا هههخد

الباحههر لحسههاب ا سسههاق الههداالي والصههدق

الب ائي لال هبانةو
-5

ااهبار  Tفهي حالهة ظي هة واحهد ( )T-Testلمعنفهة ها ذا رانهت هو هط ررلهة ا
لم ررلة الحيار و ي  3أأ ار
لكل فقن ن فق ان ا

-6

أو قلت ظهن ذلهكو ولقهد ا ههخد

الباحهر للهأكهد هن ر لهة المهو هط

هبانة و

ااهبهار سحليهل الهبهاين األحهاري ( )One Way Analysis of Variance – ANOVAلمعنفهة ها
ذا رههان

ههاك فنوقهها

ذا

أو أكثههن ههن البيانهها و ا هههخد

ر لههة حصههائية دههين ثههالث جموظهها

الباحر للفنوق الهي سعزى للمهغين الذي يشهمل ظلم ثالث جموظا
-7

ههجابة قهد ولهلت

سحليههل ا نحههدار الخيههي البسههيط والمهعههدر ,وا هههخد

فأكثنو

الباحههر للهولههل لههم أثههن العالقههة الهكا ليههة دههين

المنالعهين ظلم سعز ز نماأ النقابة الدااليةو

صدق االستبانة:
يقصههد بصههدق ا

هههبانة أن سقههيس أ ه لة ا

و قصد بالصدق “يمو ا

هههبانة هها و ههعت لقيا ه (الجنلههاوي ,)115 : 2111 ,رمهها

هقصاط لكل الع الن الهي يجب أن سدال الهحليل ن ناحية ,وو هوح فقناسعها

و فنراسعهها ههن ناحيههة ثانيههة ,بحيههر سكههون فعو ههة لكههل ههن يسهههخد عا”(ظبيههدا )179 : 2111 ,و وقههد قههاأ
الباحر بالهأكد ن لدق ا

هبانة بين قهين:

 -1صدق المحكمين “الصدق الظا ري":
يقصهد بصهدق المحكمههين “ هو أن يخهههار الباحهر ظههدرا هن المحكمههين المهخصصهين فههي حهور المهها ن او
المش ههكلة و ههوع الد ار ههة”(الجنل ههاوي )117 : 2111 ,حي ههر س ههى ظ ههنض ا

هههبانة ظل ههم جموظ ههة ههن

المحكم ههين سألف ههت هههن هخصص ههين ,وأ ههماط المحكمهههين ب ههالملحق رق ههى ( ,)1وق ههد ا هههجاب الباحهههر آلراط
المحكمههين وقههاأ بههإلناط هها يلههزأ ههن حههذف وسعههديل فههي
بصورسعا ال عائيةو
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ههوط المقهنحهها

المقد ههة ,وبههذلك انلههت ا

هههبانة

 -2صدق المقياس:

أوال :االت اق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق ا سساق الداالي دى اسساق رل فقن ن فق ان ا

ههبانة هو المحهور الهذي س همهي ليهة هذه

الفقن  ,وقد قاأ الباحر بحساب ا سساق الداالي لال ههبانة وذلهك هن اهال حسهاب عها ال
كل فقن ن فق ان ا

ا رسبهاط دهين

هبانة والدرلة الكلية للمحور نفس و

أوالً :نتائج االت اق الداخلي
تحليل فقرات المجال ا ول :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية

يو ي لدو ( )4عا ل ا رسباط دهين رهل فقهن هن فقه ان المحهور األو “التكامـل بـين المراجعـة الخارجيـة
والمراجعة الداخلية في مجال دراسـة وتقيـي نظـام الرقابـة الداخليـة“ والدرلهة الكليهة للمحهور ,والهذي يبهين أن
عا ال

ا رسباط المبي ة رالة ظ د سهوى ع و ة  α= 1315وبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
جدول ()4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية“ والدرجة الكلية للمحور

لالرتباط

-3
-4
-5
-6

نماأ النقابة الدااليةو

سقوأ المنالعة الخارلية دهحديد حجى ا اهبا ار

دننا ج الهدقيقو

الال ة لن ى أو سعديل

سعمل المنالعة الخارلية ظلم الهعنف ظلم نقاط الضعف المولور في نماأ

النقابة الداالية ,وبالهالي سقديى الهوليا

لمعالجهعاو

سسا ى ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في سعز ز فعوأ

النقابة الوقائية (المانعة)و

سساظد ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في سدظيى فعوأ

النقابة الكايفةو
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معامل بيرسون

-2

سعهى المنالعة الداالية دولور رارر ؤ ل للهدقيق الداالي يكون لزطا ن

().Sig

 -1سعهى المنالعة الداالية بفحص وسقو ى نماأ النقابة الدااليةو

االحتمالية

م

**0.560

0.000

**0.584

0.000

**0.864

0.000

**0.891

0.000

**0.898

0.000

**0.734

0.000

القيمة

الفقرة

-7

سمكن ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في أراط عاأ النقابة

المسهمن (ا لناطا

* ا رسباط را

المنافقة ل نشية)و

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و ** ا رسباط را

**0.791

0.000

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

يو ي لدو ( )5عا ل ا رسباط دين رل فقهن هن فقه ان المحهور الثهاني “التكامـل بـين المراجعـة الخارجيـة
والمراجعة الداخلية في مجال وضع خطة و رامج تـدقيق“ والدرلهة الكليهة للمحهور ,والهذي يبهين أن عها ال
ا رسباط المبي ة رالة ظ د سهوى ع و ة  α= 1315وبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
جدول ()5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال وضع خطة و رامج تدقيق“ والدرجة الكلية للمحور

-6
-7
-8

لالرتباط

-5

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لم سحديد داال

س فيذ عمة الهدقيقو

معامل بيرسون

-4

المنار سدقيقعاو

().Sig

-3

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لجمو المعلو ا

الال ة ظن األنشية

االحتمالية

-2

يمكن أن يفيد و و أ داف الهدقيق ظمل رل ن المدقق الداالي والخارليو

**0.644

0.011

**0.748

0.000

**0.533

0.000

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لعمل سي لمعنفة طبيعة الم شأ لهحديد

المواطن الهي سحهاج لم ا هماأ اا
القائمين ظلم س فيذ او

وللحصو ظلم اراط وولعا

نمن **0.835

اطالع المدقق الخارلي ظلم نهائج الد ار ة والهقو ى الهي يمار عا المدقق

الداالي و دى سدقيق لع الن وب ور الميزانية وحسابا
قياأ المدقق الداالي بمهابعة س فيذ المالحما

نهيجة األظما و

والهوليا

المدقق الخارلي واألاذ دعاو

المقد ة ن قبل

بإ كان المدقق الخارلي أن يعهمد ظلم سقار ن المدقق الداالي في الهعنف

ظلم المشاكل المولور راال الوحد ا قهصاريةو

يسهفيد المدقق الخارلي ن ا ظهمار ظلم نهائج أظما

إللناطا

النقابة الدااليةو
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المدقق الداالي

0.000

**0.539

0.000

**0.625

0.000

**0.879

0.000

**0.497

0.000

القيمة

م
-1

الفقرة

-9

يمكن للمدقق الخارلي أن يخهصن الكثين ن لناطا

دننا ج ظ د ا رسكا

الهدقيق الهي يهضم عا

لم سقار ن المدقق الداالي في حالة الهأكد ن **0.565

0.000

صداقيهعاو
* ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و
** ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

يو ي لدو ( )6عا ل ا رسباط دين رل فقن ن فق ان المحهور الثالهر “التكامـل بـين المراجعـة الخارجيـة
والمراجعــة الداخليــة فــي مجــال إعــداد التقــارير“ والدرلههة الكليههة للمحههور ,والههذي يبههين أن عهها ال

ا رسبههاط

المبي ة رالة ظ د سهوى ع و ة  α= 1315وبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
جدول ()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال إعداد التقارير“ والدرجة الكلية للمحور

لالرتباط

2و وسصحيحعا ,ن اال سكا ل ظمل
ذلك لم و المخالفا

و األقساأ األانى ذا

معامل بيرسون

يقوأ المدقق الداالي باإليار لم أ ى المالحما

والمخالفا

().Sig

الهدقيق المعدو

االحتمالية

يهضمن سقن ن المنالعة الداالية قارنة ا يورر و الهقن ن و فق ان

دننا ج

**0.761

0.000

المولور

العالقة ليؤري **0.881

0.000

ا رار ة والماليةو

يهحقق الهكا ل دين المدقق الخارلي والمدقق الداالي ظ د ا سقوأ المنالعة
3و الخارلية بالهدقيق واكهشاف بعض المخالفا
الهدقيق الخارليو

4و

سقلص المنالعة الخارلية ن ا لناطا

سغييهعا ن قبل المنالعة الدااليةو

واألاياط والهي لى يكهشفعا قسى

النقادية المهبعة في الجوانب الهي سى

0.464

**0.876

0.000

0.000

يعمل الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم اله سيق في الناطا

5و المنالعة والهنريز المهبار ظلم الجوانب المخهلفة ل نشية واظياط لور
وا حة ظن دى الهكا ل في عاأ النقابةو
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*0.283

0.031

القيمة

م
1و

الفقرة

6و

يو ي الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ن اال اظدار الهقار ن

ا يضاحا

* ا رسباط را
** ا رسباط را

والمالحما

ظن األنشية ما يؤري لم سقليل حدوث األاياطو

**0.759

0.000

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و
حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

تحليل فقرات المجال الثاني :تعزيز نظام الرقابة الداخلية
يو ههي ل ههدو ( )7عا ههل ا رسب ههاط د ههين ر ههل فق ههن ههن فقه ه ان المح ههور األو “تـــوفير الحمايـــة لموجـــودات
المنشأة“ والدرلهة الكليهة للمحهور ,والهذي يبهين أن عها ال

ا رسبهاط المبي هة رالهة ظ هد سههوى ع و هة 1315

= αوبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
جدول ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “توفير الحماية لموجودات المنشأة“ والدرجة الكلية للمحور
لالرتباط

3و
4و
5و

سحقق النقابة الحماية ن األاياط غين المهعمد نهيجة ظدأ الهيبيق الصحيي

للمبارئ المحا بيةو

سدظى النقابة الو ائل المهبعة في المحافمة ظلم المولورا

غين المنغوب فيعا ثل (الغش وا اهالس والسنقة)و
سعمل النقابة ظلم حماية المولورا

المهعمد وغين المهعمد واأل ور األانىو

د رافة األ ور

ن الخسار الهي س هج ظن األاياط

معامل بيرسون

2و سعمل النقابة ظلم الهيبيق السليى للمبارئ والسيا ا

المحا بيةو

().Sig

1و سحقق النقابة الحماية للمولورا

ن األاياط المهعمد في عالجة العمليا و

االحتمالية

م

**0.741

0.000

**0.437

0.001

**0.420

0.001

**0.415

0.001

**0.533

0.000

* ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و
** ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

يو ي لدو ( )8عا ل ا رسباط دين رل فقن هن فقه ان المحهور الثهاني “دقـة البيانـات المحاسـبية ودرجـة
االعتماد عليها“ والدرلة الكلية للمحهور ,والهذي يبهين أن عها ال
 α= 1315وبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
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ا رسبهاط المبي هة رالهة ظ هد سههوى ع و هة

القيمة

الفقرة

جدول ()8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “دقة البيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها“ والدرجة
الكلية للمحور

لالرتباط

معامل بيرسون

().Sig

االحتمالية

البيانا

المعد

ن قبل الوحد ا قهصارية سفصيلية و بوبة طبقا لمناكز

**0.842

0.000

**0.812

0.000

**0.731

0.000

**0.871

0.000

5و سعهمد الوحد ا قهصارية الناط سدقيق راالي بصور سهمن و

**0.925

0.000

6و يهى سحديد ال هائج الهي سهنسب ظلم قنار عين والمسؤولية ظ عاو

**0.867

0.000

المسؤوليةو

2و سعهمد رار الوحد ا قهصارية ظلم البيانا
3و
4و

في اسخاذ الق ان ار و

سعهى األطناف الخارلية ثل (المسهثمن ن ,المقن ين ,الجعا

بالبيانا

في اسخاذ الق ان ار الخالة دعىو

يجنى ظملية سبار وسحو ل وا هخداأ للمولورا

الق ان ار ا رار ة المهخذ ا ه ارا لم البيانا

* ا رسباط را

الحكو ية)

ألغناض حدر د اط ظلم

المحا بيةو

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و ** ا رسباط را

القيمة

م

1و

الفقرة

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

يو ههي لههدو ( )9عا ههل ا رسبههاط دههين رههل فقههن ههن فق ه ان المحههور الثالههر “االرتقــاء بالكفــاءة اإلنتاجيــة“
والدرلة الكلية للمحور ,والذي يبين أن عا ال

ا رسباط المبي ة رالهة ظ هد سههوى ع و هة  α= 1315وبهذلك

يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و
جدول ()9

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية“ والدرجة الكلية للمحور
لالرتباط

المسهو ا

ا رار ة المخهلفةو
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معامل بيرسون

2و

سعهمد المؤ سة اظدار نماأ للهقار ن الدور ة لهدفق المعلو ا

اال

().Sig

1و سهج ب الوحد ا قهصارية ا

ناف في ا هخداأ الموارر المهاحة للمشنوعو

االحتمالية

م

**0.885

0.000

**0.789

0.000

القيمة

الفقرة

3و

سقوأ المؤ سة بإظدار د ان ج سدر بية للعا لين لمساظدسعى في انجا

**0.852

0.000

4و سعهمد المؤ سة ظلم المعنفة الع د ية في ر ار ة الحنرة والز نو

**0.860

0.000

5و سعهمد المؤ سة ظلم الف يين في جا اإلنهاج والهسو قو

**0.900

0.000

**0.796

0.000

**0.820

0.000

المحدر لعىو

المسؤوليا

6و سعهمد المؤ سة ظلم الد ار ا

الع د ية والف ية ظ د اظدار عايين الهكلفةو

7و سعهمد المؤ سة ظلم المحا بين في اظدار الموا نا
* ا رسباط را

الهخييييةو

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و ** ا رسباط را

حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و

يو ههي ل ههدو ( )11عا ههل ا رسب ههاط د ههين ر ههل فق ههن ههن فقه ه ان المح ههور ال انب ههو “االلتـــزام بمـــا تقتضـــي بـــه

ال ياسـات اإلداريـة المرسـومة“ والدرلهة الكليهة للمحهور ,والهذي يبهين أن عها ال
سهوى ع و ة  α= 1315وبذلك يعهبن المحور لارق لما و و لقيا و

ا رسبهاط المبي هة رالهة ظ ههد

جدول ()11

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور “االلتزام بما تقتضي به ال ياسات اإلدارية المرسومة“
والدرجة الكلية للمحور

م
1و

معامل

الفقرة
سعمل النقابة ظلم سحديد الوالبا

اسباظعا ظ د س فيذ السيا ا و

لالرتباط

والمسؤوليا

وا لناطا

الهي يهعين

2و يهى سفو ض أفنار المؤ سة قد ار ن السلية ليه ا ب و حجى والباسعىو
3و

4و
5و

اك يا ا

دفعا في

والناطا

سهب ا ا رار الم شأ لمساظدسعا في الولو

مان ا لهزاأ بالسيا ا

والخيأ ورقة واكهما السجال
السيا ا

العمليا

اإلرار ة ظا ال ا ا في سحقيق رفاط وفاظلية

* ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و
** ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و
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0.000

الية وثوق فيعاو

لور مك ةو

الهشغيليةو

**0.846

0.000

لم

ا رار ة المعمو دعا سساظد ظلم سوظيف الموارر المهاحة بأفضل

يشكل ا لهزاأ دهيبيق السيا ا

**0.852

0.000

وحماية األلو و و واكهشاف الغش **0.766

المحا بية وسعي ة علو ا

().Sig

**0.575

0.000

**0.477

0.000

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعهبن الصدق الب ائي أحد قاييس لدق األرا الهذي يقهيس هدى سحقهق األ هداف الههي سن هد األرا الولهو
ليعا ,و بين دى ارسباط رل حور ن حاور الد ار ة بالدرلة الكلية لفق ان ا
ا رسبههاط فههي لميههو حههاور ا

يبههين لههدو ( )11أن لميههو عهها ال

ع و ة  α= 1315وبذلك سعهبن لميو حاور ا

هبانةو

هههبانة رالههة حصههائياً ظ ههد سهههوى

هبانة لارق لما و عت لقيا و
جدول ()11

معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
بيرسون

االحتمالية

*0.284

0.034

**0.400

0.002

*0.325

0.015

الم شأ و

**0.702

0.000

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

**0.749

0.000

**0.853

0.000

**0.826

0.000

الرق

.1
.2
.3
.4

المحور

لالرتباط

الهكا ه ه ههل ده ه ههين المنالعه ه ههة الخارليه ه ههة والمنالعه ه ههة الدااليه ه ههة
في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو

الهكا ه ه ههل ده ه ههين المنالعه ه ههة الخارليه ه ههة والمنالعه ه ههة الدااليه ه ههة
في جا و و اية وب ان ج سدقيقو

الهكا ه ه ههل ده ه ههين المنالعه ه ههة الخارليه ه ههة والمنالعه ه ههة الدااليه ه ههة
في جا ظدار الهقار نو
سوفين الحماية لمولورا

.5

رقة البيانا

.6

ا رسقاط بالكفاط اإلنهاليةو

.7

معامل

القيمة

ا له ه ه ه ه ه هزاأ بمه ه ه ه ه هها سقهضه ه ه ه ه ههي ب ه ه ه ه ه ه السيا ه ه ه ه ه هها
المن و ةو

* ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1315و
** ا رسباط را حصائياً ظ د سهوى ر لة α =1311و
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اإلرار ه ه ه ه ه ههة

().Sig

ثبات االستبانة الم تخدمة في الدراسة :Reliability
يقصههد دثبهها

ا

هههبانة أن سعيههي ههذه ا

هههبانة نفههس ال هيجههة لههو سههى ظههار سو ههو ا

سحت نفس المنوف والشنوط ,أو بعبار أانى أن ثبا

ا

هبانة يع ي ا

هههبانة أكثههن ههن ههن

هقنار في نهائج ا

سغيين ا بشكل ربين فيما لو سى ظار سو ععا ظلم أفنار العي ة ظد ان اال فه ان
ا هبانة الد ار ة ن اال

وقد سحقق الباحر ن ثبا

هبانة وظدأ

ية عي ةو

ا يلي:

معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
ا هههخدأ الباحههر طن قههة ألفهها رنونبههاخ لقيههاس ثبهها

ا

هههبانة ,ورانههت ال هههائج رمهها ههي بي ههة فههي

لدو ()12و
جدول ()12
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م
1و

عدد

المحور

الفقرات

كرونباخ

7

0.884

0.940

9

0.719

0.848

6

0.237

0.487

الم شأ و

5

0.268

0.518

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

6

0.913

0.956

7

0.928

0.963

5

0.723

0.850

45

0.896

0.947

الهكا ه ه ههل د ه ه ههين المنالع ه ه ههة الخارلي ه ه ههة والمنالع ه ه ههة الداالي ه ه ههة ف ه ه ههي
جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو

2و

الهكا ه ه ههل د ه ه ههين المنالع ه ه ههة الخارلي ه ه ههة والمنالع ه ه ههة الداالي ه ه ههة ف ه ه ههي
جا و و اية وب ان ج سدقيقو

3و

الهكا ه ه ههل د ه ه ههين المنالع ه ه ههة الخارلي ه ه ههة والمنالع ه ه ههة الداالي ه ه ههة ف ه ه ههي
جا ظدار الهقار نو

4و

سوفين الحماية لمولورا

5و

رقة البيانا

6و

ا رسقاط بالكفاط اإلنهاليةو

7و

ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ةو

جميع محاور االستبانة
*الثبا

معامل ألفا

الثبات*

= الجذر الهنبيعي المولب لمعا ل ألفا رنونباخ
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وا ي ن ال هائج المو حة في لدو ( )12أن قيمة عا ل ألفا رنونباخ رانت نسفعة لكل حور
حيت سهناوح دين ( )0.928 ,0.237و رذلك رانت قيمة عا ل ألفا لجميو فق ان ا
ورذلك قيمة الثبا
لجميو فق ان ا

رانت نسفعة لكل حور حير سهناوح دين ()0.963 ,0.487و رذلك رانت قيمة الثبا
هبانة ( )0.947و ذا يع م أن عا ل الثبا

وبذلك يكهون الباحهر قهد سأكهد هن لهدق وثبها
ا

هبانة ()0.896و

نسفوو

ا ههبانة الد ار هة مها يجعله ظلهم ثقهة سا هة بصهحة

هبانة ولالحيهعا لهحليل ال هائج واإللابة ظلم أ لة الد ار ة وااهبار فن ياسعاو
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المبحث الثاني
تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة.
 الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص وال مات الشخصية.
 تحليل فقرات الدراسة.
 اختبار فرضيات الدراسة.
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المقدمة:
يهضمن ذا الفصل ظن اً لهحليهل البيانها
أ لة الد ار هة وا ههعناض أدهن نههائج ا

وااهبهار فن هيا

الد ار هة ,وذلهك هن اهال اإللابهة ظهن

ههبانة والههي سهى الهولهل ليعها هن اهال سحليهل فقناسعها ,والوقهوف

ظلم هغي ان الد ار ةو
لههذا سههى ل هناط المعالجهها
الن أ اإلحصائية للد ار ا

المهجمعههة ههن ا هههبانة الد ار ههة ,ذ سههى ا هههخداأ دننهها ج

اإلحصههائية للبيانهها

ا لهماظية () SPSSللحصو ظلم نهائج الد ار ة الهي يهى ظن عا وسحليلعا

في ذا الفصلو
الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص وال مات الشخصية
يهميز أفنار ظي ة الد ار ة في

الوظيفية والشخصية بعدر ن الخصائص الهي يمكن

وط المحدرا

سو يحعا فيما يلي:
تو يع عينة الدراسة وفقاً للم مى الوظيفي:
يو ي لدو رقى ( )73أن ال سب األكبن ي ن المنالعين الخارليين بسبب أن ظدر المنالعين
الدااليين في الب وك حدور وغالباً ا يكون نالو واحد راال رل د ك ,في حين كاسب الهدقيق رثين و
جدول رق ( :)31تو يع عينة الدراسة وفقاً للم مى الوظيفي

الم مى الوظيفي

التكرار
26

الن بة المئوية
4634

نالو اارلي

31

5336

المجموع

56

111.1

نالو راالي

تو يع عينة الدراسة وفقاً للمؤ ل العلمي:
يو ي لدو رقى ( )14سو و أفنار ظي ة الد ار ة وفقاً للمؤ ل العلمي ,و الحظ أن ال سب هقاربة
حير أن الدرلة المقبولة لممار ة ظمل المدقق

واط الداالي أو الخارلي يجب أن سكون ن ررلة

بكالور وس فما فوقو
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جدول رق ( :)34تو يع عينة الدراسة وفقاً للمؤ ل العلمي

الم مى الوظيفي

التكرار
22

الن بة المئوية
3933

السهين

19

3339

ررهوراه

15

2638

المجموع

56

111.1

بكالور وس

تو يع عينة الدراسة وفقاً ل نوات الخبرة:
يو ي لدو رقى ( )15سو و أفنار ظي ة الد ار ة وفقاً لس وا

الخبن العملية ,حير سبين أن

الم الب الخالة بالهدقيق ,يجب أن يشغلعا وظفون ظلم ررلة ظالية ن الخبن العملية ,حير يشهنط
الخبن لمزاولة ذه المع ةو
سنوات الخبرة
5–1

وا

11 – 6

وا

15 – 11
أكثن ن 15

جدول رق ( :)32تو يع عينة الدراسة وفقاً سنوات الخبرة

ة
ة

المجموع

التكرار
1

الن بة المئوية
1

3

534

23

4131

31

5336

56

111.1

اختبار فرضيات الدراسة:

اختبار الفرضيات حول متوسط (وسيط) درجة اإلجابة ي اوي درجة الموافقة المتوسطة (الحياد).
سى ا هخداأ ااهبار  Tللعي ة الواحد ( )One Sample T testلهحليل فق ان

ا

هبانة ,وسكون الفقن

ايجادية بمع م أن أفنار العي ة يوافقون ظلم حهوا ا اذا رانت قيمة  tالمحسوبة أكبن ن قيمة  tالجدولية
والهي سساوي  23115أو (القيمة ا حهمالية أقل ن  0.05والو ن ال سبي أكبن ن  ,)%61وسكون الفقن
لبية بمع م أن أفنار العي ة

يوافقون ظلم حهوا ا اذا رانت قيمة  tالمحسوبة أقل ن قيمة  tالجدولية

والهي سساوي  ,23115أو (القيمة ا حهمالية أقل ن  0.05والو ن ال سبي أقل ن  ,)%61واذا ران
سهوى الد لة أكبن ن  0.05سكون أراط العي ة في الفقن هو يةو

81

اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة.
ذا رانههت ) Sig. (P-valueأكبههن ههن سهههوى الد لههة    0.05فإنه
وبالهالي

سولهد ظالقهة ذا

يمكههن رفههض الفن ههية الصههفن ة

ر لهة حصهائية دهين هغيهن ن هن هغيه ان الد ار هة ,أ ها ذا رانهت Sig. (P-

) valueأقل ن سهوى الد لة    0.05فيهى رفض الفن ية الصفن ة وقبو الفن ية البديلة القائلة بأن
سولد ظالقة ذا

ر لة حصائية دين هغين ن ن هغي ان الد ار ة.

تحليل فقرات المجال ا ول :التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية
تحليل فقرات المحور ا ول “التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية فـي مجـال دراسـة وتقيـي
نظام الرقابة الداخلية”.
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية

(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()16و

جدول ()16

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات محور "التكامل بين المراجعة الخارجية
والمراجعة الداخلية في مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية".

المولور في نماأ النقابة ,وبالهالي سقديى الهوليا

لعاللعاو

سسا ى ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في

سعز ز فعوأ النقابة الوقائية (المانعة)و
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المتوسط الح ابي

سعمل المنالعة الخارلية ظلم الهعنف ظلم نقاط الضعف

الن بي

أو سعديل دننا ج الهدقيقو

المتوسط الح ابي

5و

سقوأ المنالعة الخارلية دهحديد حجى ا اهبا ار

الال ة لن ى

43و3

78.57%

144و1

333و3

7

77و4

624 83.57%و77

333و3

6

24و4

777 85.80%و75

333و3

3

قيمة االختبار

4و

يكون لزطا ن نماأ النقابة الدااليةو

().Sig

3و

سعهى المنالعة الداالية دولور رارر ؤ ل للهدقيق الداالي

77و4

244 83.57%و75

333و3

5

القيمة االحتمالية

2و

سعهى المنالعة الداالية بفحص وسقو ى نماأ النقابة الدااليةو

32و4

474 86.43%و23

333و3

1

الرتبة

م
1و

الفقرة

6و
7و

سساظد ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في

سدظيى فعوأ النقابة الكايفةو

سمكن ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في أراط
عاأ النقابة المسهمن (ا لناطا

المنافقة ل نشية)و

جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

23و4

354 83.93%و72

333و3

4

32و4

731 86.43%و73

333و3

1

23و4

475 83.42%و76

333و3

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و

ن لدو ( )16يمكن ا هخال

ا يلي:

 -المهو هط الحسهادي للفقهن رقههى "1و”7سعههى المنالعهة الدااليههة بفحهص وسقهو ى نمههاأ النقابهة الدااليهة ,سمكههن

ظالق ههة الهكا ههل د ههين المنالع ههة الخارلي ههة والداالي ههة ف ههي أراط ع ههاأ النقاب ههة المس هههمن (ا له هناطا

المنافق ههة

ل نشية)و “يساوي ( 4332الدرلة الكلية ن  )5أي أن المهو ط الحسادي ال سهبي  ,%86343لهذلك سعهبهن
ذه الفقن رالة حصائياً ظ د سهوى ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين لداً ظلم ذه الفقن و
 -وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي 23و ,4وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههو

فقه ان

المحههور يسههاوي  ,%83.42قيمههة ااهبههار 475 Tو 76وأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

لذلك يعهبن حور “الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جها ر ار هة وسقيهيى نمهاأ النقابهة

الدااليههة “را

حصههائياً ظ ههد سهههوى ر لههة  ,   0.05مهها يههد ظلههم أن هو ههط ررلههة ا

المحور يخهلف ظن ررلة الموافقة المهو ية و ي  3و ذا يع ي أن
المحورو

هههجابة لعههذا

اك وافقة ربين لداً ظلم فق ان

هذا

و عههزو الباحههر ذلههك لههم أن الم انلههو الههداالي والخههارلي يعههدفان لههم الهأكههد ههن ولههور نمههاأ فعهها للنقابههة

الدااليههة ,و ههذا لههن يهههى

دد ار ههة ههذا ال مههاأ ,والهأكههد ههن أن ال مههاأ المحا ههبي المهبههو فعهها ؛ حيههر يعهبههن

الم انلههو الههداالي أحههد الع الههن النئيسههية والعا ههة رجههزط ههن النقابههة الدااليههة ,ولههذلك يهولههب ظلههم الم انلههو

الخارلي ا ظهمار ظلم المنالو الداالي ليحدر دى كانية ا ظهمار ظلي و

و نى الباحر أن ظدار سقار ن سفصيلية ن قبل المنالو الخارلية يولععا لهم رار الم شهأ يشهين فيعها لهم
نقاط الضعف المولور في نماأ النقابة ,و و و اقهناحا

سساظد في سعز ز نماأ النقابة الدااليةو

و ن أول الهكا ل دين المنالعين و قياأ المنالو الخارلي بااهيار ظي ة ظشوائية ن األنشية الههي يقهوأ

بمنالعهعا و ن ثى ظدار سقن ن سفصيلي بالمالحما

يحدر فيعها نقهاط الضهعف والخلهل و يلهب هن الم انلهو

الداالي هابعهعا و عالجهعا؛ حير أن ذا ا لناط و الذي يحدر الهكا ل في ظمل رال المنالعينو

وقههد سيابقههت ههذه ال هيجههة ههو ر ار ههة رههل ههن (أدههو ههنظة ,)2111 ,ور ار ههة (المههد ون ,)2114 ,ور ار ههة

( حسن ,)2111 ,ور ار ة ()Malaescu & Sutton, 2013و
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تحليل فقرات المحور الثاني “التكامل بين المراجعـة الخارجيـة والمراجعـة الداخليـة فـي مجـال وضـع خطـة
و رامج تدقيق”.

سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية

(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()17و

جدول ()17

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ().Sigلكل فقرة من فقرات محور “التكامل بين المراجعة الخارجية
والمراجعة الداخلية في مجال وضع خطة و رامج تدقيق”.
المتوسط الح ابي

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لم سحديد داال
عمة الهدقيقو

الن بي

س فيذ

المتوسط الح ابي

ظن األنشية المنار سدقيقعاو

قيمة االختبار

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لجمو المعلو ا

الال ة

().Sig

3و

الداالي والخارليو

القيمة االحتمالية

2و

يمكن أن يفيد و و أ داف الهدقيق ظمل رل ن المدقق

الرتبة

م

1و

الفقرة

4.14

16.455 82.86%

333و3

4

4.23

14.585 84.64%

333و3

2

4.29

14.742 85.71%

333و3

1

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لعمل سي لمعنفة طبيعة
4و

5و

الم شأ لهحديد المواطن الهي سحهاج لم ا هماأ اا
وللحصو ظلم اراط وولعا

7و

نمن القائمين ظلم س فيذ او

اطالع المدقق الخارلي ظلم نهائج الد ار ة والهقو ى الهي
يمار عا المدقق الداالي و دى سدقيق لع الن وب ور الميزانية

وحسابا
6و

4.13

12.215 82.50%

333و3

5

4.05

11.286 81.07%

333و3

6

نهيجة األظما و

قياأ المدقق الداالي بمهابعة س فيذ المالحما

والهوليا

المقد ة ن قبل المدقق الخارلي واألاذ دعاو
بإ كان المدقق الخارلي أن يعهمد سقار ن المدقق الداالي في

الهعنف ظلم المشاكل المولور راال الوحد ا قهصاريةو
83

4.18

14.548 83.57%

333و3

3

4.04

14.402 80.71%

333و3

7

8و

9و

يسهفيد المدقق الخارلي ن ا ظهمار ظلم نهائج أظما
النقابة الدااليةو

المدقق الداالي إللناطا

4.04

13.575 80.71%

333و3

7

يمكن للمدقق الخارلي أن يخهصن الكثين ن لناطا

الهدقيق الهي يهضم عا دننا ج ظ د ا رسكا

لم سقار ن

3.98

14.082 79.64%

333و3

المدقق الداالي في حالة الهأكد ن صداقيهعاو
جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

4.12

24.709 82.38%

333و3

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و

ن لدو ( )17يمكن ا هخال

ا يلي:

 -المهو ههط الحس ههادي للفق ههن رق ههى "”3يحه ههاج الم ههدقق ال ههداالي والخ ههارلي ل ههم سحدي ههد ههداال

س في ههذ عم ههة

الههدقيقو “يسههاوي ( 4329الدرلهة الكليههة ههن  )5أي أن المهو هط الحسههادي ال سهبي  ,%85371قيمههة ااهبههار

 143742 Tوأن القيمة ا حهمالية (و )Sigسساوي 13111لذلك سعهبن ذه الفقن رالة حصائياً ظ د سهوى
ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين لداً ظلم ذه الفقن و
 -وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.12وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههو

فقه ان

المحههور يسههاوي  ,%82.38قيمههة ااهبههار  24.709 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

“را

حص ههائياً ظ ههد س هههوى ر ل ههة  ,   0.05م هها ي ههد ظل ههم أن هو ههط ررل ههة ا

لذلك يعهبن حور “الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا و و اية وبه ان ج سهدقيق
يخهلف ظن ررلة الموافقة المهو ية و ي  3و ذا يع ي أن

هههجابة لع ههذا المح ههور

اك وافقة ربين ظلم فق ان

ذا المحورو

و عههزو الباحههر سلههك ال هيجههة لههم أن جهها سحقيههق الهكا ههل دههين نههوظي المنالعههة ههو ولههور يقههة نالعههة

شهنرة يغييعا المنالعان ل باً لهم ل هب ,وذلهك هن اهال الهعهاون واله سهيق فهي دننها ج المنالعهة دي عمها

دعههدف سعز ههز نمههاأ النقابههة الدااليههة ههن اههال اطههالع الم انلههو الخههارلي ظلههم نهههائج الهقيههيى الههذي يمار ه

المنالو الداالي ,و دى نالعه لع الن وب ور الميزانية ,ورهذلك اظهمهاره ظلهم سقن هن الم انلهو الهداالي فهي

الهعنف ظلم المشاكل المولور راال المؤ سة ,رما يمك ه أن يعهمهد ظلهم نههائج فحصه بهإلناطا

النقابهة

الدااليههة؛ ههو العلههى أن رههل ههن الم انلههو الههداالي والم انلههو الخههارلي يعههد دننهها ج ظمههل وظههن طن ههق ههذا
البننا ج يمارس رل عما ظمل ؛ حير يحهوي البننا ج ظلم فق ان
يضههمن ههال ة الهص هنفا

الماليههة واإلرار ههة ,و كههون الهكا ههل

والهدقيق للبننا ج المعد ن قبلعىو

هعدر سشمل رل أنشية المؤ سهة بمها

هها ههن اههال الهوافههق دههين ل هناطا

وقد سيابقت ذه ال هيجة و ر ار ة رل ن (المد ون ,)2114 ,ور ار ة (ذنيبا
84

وي اق)2116 ,و

النقابههة

9

تحليل فقرات المحور الثالث “التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية في مجال إعداد التقارير".
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية

(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()18و

جدول ()18

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات محور “التكامل بين المراجعة الخارجية
والداخلية في مجال إعداد التقارير".
المتوسط الح ابي

الن بي

األانى ليؤري ذلك لم و المخالفا

المتوسط الح ابي

المولور وسصحيحعا ,ن اال

سكا ل ظمل

قيمة االختبار

يقوأ المدقق الداالي باإليار لم أ ى المالحما

().Sig

3و

فق ان دننا ج الهدقيق المعدو

القيمة االحتمالية

2و

يهضمن سقن ن المنالعة الداالية قارنة ا يورر و الهقن ن و

4.00

19.621 80.00%

333و3

الرتبة

م

1و

الفقرة

5

والمخالفا

و األقساأ

4.05

22.358 81.07%

333و3

3

ا رار ة والماليةو

يهحقق الهكا ل دين المدقق الخارلي والمدقق الداالي ظ د ا

سقوأ المنالعة الخارلية بالهدقيق واكهشاف بعض المخالفا

4.07

17.373 81.43%

333و3

2

واألاياط والهي لى يكهشفعا قسى الهدقيق الخارليو
4و

سقلص المنالعة الخارلية ن ا لناطا

النقادية المهبعة في

الجوانب الهي سى سغييهعا ن قبل المنالعة الدااليةو

3.98

11.370 79.64%

333و3

6

يعمل الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم اله سيق
5و

6و

في الناطا

المنالعة والهنريز المهبار

ظلم الجوانب

4.16

23.438 83.21%

333و3

1

المخهلفة ل نشية واظياط لور وا حة ظن دى الهكا لو

يو ي الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ن اال
اظدار الهقار ن ا يضاحا

والمالحما

ظن األنشية ما

4.05

15.179 81.07%

333و3

يؤري لم الهقليل ن حدوث األاياطو
جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

4.05

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و
85

37.353 81.07%

333و3

3

ن لدو ( )18يمكن ا هخال

ا يلي:

 المهو ههط الحس ههادي للفق ههن رق ههى "”5يعم ههل الهكا ههل د ههين المنالع ههة الخارلي ههة والداالي ههة ظل ههم اله س ههيق ف ههيالمنالعههة والهنريههز المهبههار ظلههم الجوانههب المخهلفههة ل نشههية واظيههاط لههور وا ههحة ظههن ههدى

ال هناطا

الهكا ل في عهاأ النقابهةو “يسهاوي ( 4.16الدرلهة الكليهة هن  )5أي أن المهو هط الحسهادي ال سهبي 83.21

 ,%قيمههة ااهبههار  23.438 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3لههذلك سعهبههن ههذه الفقههن رالههة
حصائياً ظ د سهوى ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين ظلم ذه الفقن و
 وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.05وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههوفق ان

المحهور يسهاوي  ,81.07%قيمهة ااهبهار  37.353 Tوأن القيمهة ا حهماليهة (و )Sigسسهاوي 333و3

ل ههذلك يعهب ههن ح ههور “الهكا ههل د ههين المنالع ههة الخارلي ههة والمنالع ههة الداالي ههة ف ههي ج هها ظ ههدار الهق ههار ن “را
حصائياً ظ د سهوى ر لة  ,   0.05ما يد ظلم أن هو ط ررلة ا
ررلة الموافقة المهو ية و ي  3و ذا يع ي أن
و عزو الباحر ذه ال هيجة لم أن
األ هن الهذي يهدظو لهم
المالية قد أظد
اإلينارا

اك جا

اك وافقة ربين ظلم فق ان

هجابة لعذا المحور يخهلف ظن
ذا المحورو

ا هماأ شهنرة دين الم انلهو الهداالي والم انلهو الخهارلي,

هنور الهعهاون واله سهيق دي عمها؛ حيهر يسهعم رهل عمها لهم الهأكهد هن أن القهوائى

حسب القواظد المحا بية المهعارف ظليعها وفهي الموظهد المحهدر ,ورهذلك الهأكهد هن ظ الهن

والمصنوفا

والنلهوع لهم المسهه دا

الهي سى اثباسعا في القوائى المالية قد سحققت وفق القواظد المحا بية المهعهارف ظليعها
المؤ ههد لعها ,والهأكهد ههن سيبيهق بهدأ ا

ههحقاق ولههحة الهمييهز دهين المصههنوفا

اإليناريههة وال أن ههمالية وأايه اًن الهأكههد ههن سيبيههق بههدأ اإلفصههاح فههي القهوائى ,ولعههذا فههإن الم انلههو الخههارلي فههي
حالو وثوق في ظمل المنالو الداالي وفق الب ور المشهنرة السابقة وفهي ظهل ولهور نمهاأ رقابهة فعها  ,فإنه
ههيقوأ بمنالعههة سقن ههن الم انلههو الههداالي والهنريههز ظلههم األ ههور الهههي يشههعن بههأن الم انلههو الههداالي لههى يقههى
بمهابعهعا بشكل را لو
وقد سيابقت ذه ال هيجة و ر ار ة ( )Pop et.al, 2008ور ار ة (البحيصي ,)2374 ,ور ار ة (المد ون,
)2374و
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تحليل فقرات المحور ا ول “توفير الحماية لموجودات المنشأة”.
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية

(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()19و

جدول ()19

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات “توفير الحماية لموجودات المنشأة”.
المتوسط الح ابي

الهيبيق الصحيي للمبارئ المحا بيةو
سدظى النقابة الو ائل المهبعة في المحافمة ظلم المولورا
د رافة األ ور غين المنغوب فيعا ثل (الغش والسنقة)و
سعمل النقابة ظلم حماية المولورا

ن الخسار الهي س هج

ظن األاياط المهعمد وغين المهعمد واأل ور األانىو
جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

الن بي

سحقق النقابة الحماية ن األاياط غين المهعمد نهيجة ظدأ

المتوسط الح ابي

5و

المحا بيةو

قيمة االختبار

4و

سعمل النقابة ظلم الهيبيق السليى للمبارئ والسيا ا

().Sig

3و

عالجة العمليا و

القيمة االحتمالية

2و

سحقق النقابة الحماية للمولورا

ن األاياط المهعمد في

45و3

427 79.29%و77

333و3

4

77و4

647 83.57%و74

333و3

1

33و4

327 80.00%و75

333و3

2

3.98

16.448 79.64%

333و3

3

3.95

13.635 78.93%

333و3

5

4.01

26.394 80.29%

333و3

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و

ن لدو ( )19يمكن ا هخال

ا يلي:

 -المهو ههط الحسههادي للفقههن رقههى "”2سعمههل النقابههة ظلههم الهيبيههق السههليى للمبههارئ والسيا هها

المحا ههبيةو”

يس ه ههاوي ( 4318الدرل ه ههة الكلي ه ههة ه ههن  )5أي أن المهو ه ههط الحس ه ههادي ال س ه ههبي  ,%83357قيم ه ههة ااهب ه ههار T
 143518وأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 13111لههذلك سعهبههن ههذه الفقههن رالههة حصههائياً ظ ههد سهههوى
ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين ظلم ذه الفقن و
87

الرتبة

م

1و

الفقرة

 وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.01وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههوفقه ان

المحههور يسههاوي  ,%80.29قيمههة ااهبههار  26.394 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

لذلك يعهبن حور “سوفين الحماية لمولورا
ظلم أن هو ط ررلة ا

الم شأ “را

حصائياً ظ د سهوى ر لة  ,   0.05ما يد

هجابة لعذا المحور يخهلف ظن ررلهة الموافقهة المهو هية و هي  3و هذا يع هي أن

اك وافقة ربين ظلم فق ان

ذا المحورو

تحليل فقرات المحور الثاني “دقة البيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها”.
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية

(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()21و

جدول ()21

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات محور “دقة البيانات المحاسبية ودرجة
االعتماد عليها”.

الح ابي

المتوسط

4و

يجه ههنى ظمليه ههة سبه ههار وسحو ه ههل وا ه هههخداأ للموله ههورا

الح ابي الن بي

3و الحكو ية) بالبيانا

في اسخاذ الق ان ار الخالة دعىو

المتوسط

سعهى األطناف الخارلية ثل (المسهثمن ن ,المقن ين ,الجعا

قيمة االختبار

2و سعهمد رار الوحد ا قهصارية ظلم البيانا

في اسخاذ الق ان ار و

().Sig

طبقا لمناكز المسؤوليةو

القيمة االحتمالية

البيان هها

المع ههد ههن قب ههل الوح ههد ا قهص ههارية سفص ههيلية و بوب ههة

الرتبة

م

1و

الفقرة

3.98

11.370 79.64%

333و3

5

4.02

12.966 80.36%

333و3

2

4.02

12.966 80.36%

333و3

2

ألغ ه هناض

حدر د اط ظلهم القه ان ار ا رار هة المهخهذ ا هه ارا لهم البيانها

4.02

12.332 80.36%

333و3

2

المحا بيةو
5و سعهمد الوحد ا قهصارية الناط سدقيق راالي بصور سهمن و

4.13

14.665 82.50%

333و3

1

6و يهى سحديد ال هائج الهي سهنسب ظلم قنار عين والمسؤولية ظ عاو

3.98

10.493 79.64%

333و3

5

4.02

21.787 80.48%

333و3

جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و
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ا يلي:

ن لدو ( )21يمكن ا هخال

 المهو ههط الحسههادي للفقههن رقههى "”5سعهمههد الوحههد ا قهصههارية الهناط سههدقيق راالههي بصههور سهههمن “يسههاوي( 4.13الدرلههة الكليههة ههن  )5أي أن المهو ههط الحسههادي ال سههبي  ,82.50%قيمههة ااهبههار  14.665 Tوأن
القيمة ا حهمالية (و )Sigسساوي 333و 3لذلك سعهبن ذه الفقن رالة حصائياً ظ د سهوى ر لة ,   0.05
و اك وافقة ربين ظلم ذه الفقن و
 وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.02وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههوفقه ان

المحههور يسههاوي  ,%80.48قيمههة ااهبههار  21.787 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

ل ههذلك يعهب ههن ح ههور “رق ههة البيان هها

المحا ههبية وررل ههة ا ظهم ههار ظليع هها “را

 ,   0.05مها يهد ظلهم أن هو هط ررلهة ا
و ي  3و ذا يع ي أن

حص ههائياً ظ ههد س هههوى ر ل ههة

ههجابة لعهذا المحهور يخهلهف ظهن ررلهة الموافقهة المهو هية
ذا المحورو

اك وافقة ربين ظلم فق ان

تحليل فقرات المحور الثالث “االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية”.
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية
(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()21و
جدول ()21
المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات “االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية”.
المتوسط الح ابي

انجا المسؤوليا

المحدر لعىو
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الن بي

سقهوأ المؤ سههة بإظهدار ده ان ج سدر بيههة للعها لين لمسههاظدسعى فههي

المتوسط الح ابي

اال المسهو ا

ا رار ة المخهلفةو

قيمة االختبار

سعهمد المؤ سة اظدار نماأ للهقهار ن الدور هة لههدفق المعلو ها

().Sig

3و

المهاحة للمشنوعو

القيمة االحتمالية

2و

سهج ه ههب الوحه ههد ا قهصه ههارية ا

ه هناف فه ههي ا ه هههخداأ الم ه هوارر

الرتبة

م

1و

الفقرة

4.09

17.062 81.79%

333و3

2

4.05

12.235 81.07%

333و3

5

3.86

8.563

333و3

7

77.14%

4و
5و
6و
7و

سعهم ههد المؤ س ههة ظل ههم المعنف ههة الع د ههية ف ههي ر ار ههة الحنر ههة
والز نو
سعهمد المؤ سة ظلم الف يين في جا اإلنهاج والهسو قو
سعهمههد المؤ سههة ظلههم الد ار هها

الع د ههية والف يههة ظ ههد اظههدار

عايين الهكلفةو
سعهمه ه ههد المؤ سه ه ههة ظله ه ههم المحا ه ه ههبين فه ه ههي اظه ه ههدار الموا نه ه هها
الهخييييةو
جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

4.09

17.062 81.79%

333و3

2

3.88

77.50%

9.501

333و3

6

4.07

11.726 81.43%

333و3

4

4.11

12.202 82.14%

333و3

4.02

21.044 80.41%

333و3

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و

ن لدو ( )21يمكن ا هخال

ا يلي:

 -المهو ههط الحسههادي للفق ههن رقههى "”7سعهم ههد المؤ سههة ظلههم المحا ههبين فههي اظ ههدار الموا نهها

الهخيييي ههةو”

يسه ههاوي ( 4.11الدرله ههة الكليه ههة ه ههن  )5أي أن المهو ه ههط الحسه ههادي ال سه ههبي  ,% 80.41قيمه ههة ااهبه ههار T
 21.044وأن القيمة ا حهماليهة (و )Sigسسهاوي 333و3لهذلك سعهبهن هذه الفقهن رالهة حصهائياً ظ هد سههوى
ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين ظلم ذه الفقن و
 وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.02وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههوفقه ان

المحههور يسههاوي  ,%80.41قيمههة ااهبههار  21.044 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

لذلك يعهبن حور “ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية “را
أن هو ط ررلة ا
وافقة ربين ظلم فق ان

حصهائياً ظ هد سههوى ر لهة  ,   0.05مها يهد ظلهم

هجابة لعذا المحور يخهلف ظن ررلة الموافقة المهو ية و ي  3و هذا يع هي أن

هاك

ذا المحورو

تحليل فقرات المحور الرابع “االلتزام بما تقتضي به ال ياسات اإلدارية المرسومة”.
سى ا هخداأ ااهبار  Tلمعنفة ها ذا رانهت هو هط ررلهة الموافقهة قهد ولهلت لهم ررلهة الموافقهة المهو هية
(الحيار) و ي  3أأ و ال هائج و حة في لدو ()22و
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1

جدول ()22

المتوسط الح ابي وقيمة االحتمال ( ).Sigلكل فقرة من فقرات محور “االلتزام بما تقتضي به ال ياسات
اإلدارية المرسومة”.

3و

الح ابي

الولههو لههم ههدفعا فههي

4.00

12.410 80.00%

333و3

3

4.21

13.923 84.29%

333و3

1

سهب ا ها رار الم شهأ لمسهاظدسعا فهي
ههمان ا له هزاأ بالسيا هها

وحمايههة

األله ه ههو و ه ه ههو واكهشه ه ههاف الغه ه ههش والخيه ه ههأ ورقه ه ههة واكهمه ه هها

السههجال

المتوسط

اك يا ا

والهناطا

الح ابي الن بي

والباسعىو

المتوسط

يهى سفو ض أفنار المؤ سة قد ار ن السلية ليه ا ب هو حجهى

قيمة االختبار

الهي يهعين اسباظعا ظ د س فيذ السيا ا و

().Sig

سعمههل النقابههة ظلههم سحديههد الوالبهها

القيمة االحتمالية

2و

والمسههؤوليا

وا لهناطا

الرتبة

م

1و

الفقرة

المحا ههبية وسعي ههة علو هها

3.89

11.263 77.86%

333و3

5

اليههة وثههوق فيعهها فههي

الوقت الم ا بو
4و
5و

السيا ها

ا رار ههة المعمههو دعهها سسهاظد ظلههم سوظيههف المهوارر

المهاحة بأفضل لور مك ةو
يش ههكل ا لهه هزاأ دهيبي ههق السيا هها
سحقيق رفاط وفاظلية العمليا

اإلرار ههة ظ هها ال ا هها ف ههي

الهشغيليةو

جميع فقرات المحور معاً
*المهو ط الحسادي را

3.96

11.428 79.29%

333و3

4

4.05

10.203 81.07%

333و3

2

4.03

21.311 80.50%

333و3

حصائياً ظ د سهوى ر لة    0.05و

ن لدو ( )22يمكن ا هخال

ا يلي:

 -المهو ط الحسادي للفقن رقى "”2يهى سفو ض أفنار المؤ سة قد ار ن السلية ليه ا هب هو حجهى والبهاسعى”

يسه ههاوي ( 4321الدرله ههة الكليه ههة ه ههن  )5أي أن المهو ه ههط الحسه ههادي ال سه ههبي  ,%843291قيمه ههة ااهبه ههار T

 133923وأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 13111لههذلك سعهبههن ههذه الفقههن رالههة حصههائياً ظ ههد سهههوى

ر لة  ,   0.05و اك وافقة ربين لداً ظلم ذه الفقن و
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 -وبشههكل ظههاأ يمكههن القههو بههأن المهو ههط الحسههادي يسههاوي  ,4.03وأن المهو ههط الحسههادي ال سههبي لجميههو

فقه ان

المحههور يسههاوي  ,%80.50قيمههة ااهبههار  21.311 Tوأن القيمههة ا حهماليههة (و )Sigسسههاوي 333و3

لذلك يعهبهن حهور “ا لههزاأ بمها سقهضهي به السيا ها
 ,   0.05مها يهد ظلهم أن هو هط ررلهة ا

و ي  3و ذا يع ي أن

اإلرار هة المن هو ة “را

حصهائياً ظ هد سههوى ر لهة

ههجابة لعهذا المحهور يخهلهف ظهن ررلهة الموافقهة المهو هية
ذا المحورو

اك وافقة ربين ظلم فق ان

اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية ا ولى:

يوجــد أثــر و داللــة إحصــائية للتكامــل بــين المراجعــة الخارجيــة والداخليــة فــي مجــال تقيــي ودراســة نظــام

الرقابة الداخلية وتعزيز نظام الرقابة الداخلية

و اهبار هذه الفن هية ا ههخداأ الباحهر سحليهل ا نحهدار الخيهي البسهيط للمهغيهن المسههقل ظلهم رهل هغيهن
فنظي ن المهغين الهابو ,وال هائج بي ة في الجدو رقى (:)23
جدول (:)23

تحليل االنحدار الخطي الب يط (المتغير الم تقل :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية ،المتغير التابع :أبعاد تعزيز نظام الرقابة الداخلية)
توفير الحماية

المحور

لموجودات المنشأة
Beta

().Sig

دقة البيانات

المحاسبية ودرجة
االعتماد عليها

Beta

().Sig

االرتقاء بالكفاءة
اإلنتاجية

Beta

().Sig

االلتزام بما تقتضي به
ال ياسات اإلدارية
المرسومة

Beta

().Sig

التكامـــــل فـــــي مجـــــال
دراســــة وتقيــــي نظــــام

13040

0.771

13081

0.554

13111

0.047- 13416

0.729

الرقابة الداخلية.

سبين ن اال الجدو السادق أن القيمة ا حهمالية أكبن ن  0.05لكل هغين ن المهغي ان السهابقة مها
يدلل ظلم ظدأ ولور أثن للهكا ل دين المنالعة الخارليهة والمنالعهة الدااليهة فهي جها ر ار هة وسقيهيى نمهاأ
النقابة الداالية فهي سعز هز نمهاأ النقابهة الدااليهة بأبعار ها (سهوفين الحمايهة لمولهورا

الم شهأ  ,رقهة البيانها

المحا ههبية وررلههة ا ظهمههار ظليعهها ,ا رسقههاط بالكفههاط اإلنهاليههة ,ا لههزاأ بمهها سقهضههي به السيا هها
المن و ة)و
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اإلرار ههة

و مكن رهابة نموذج عارلة اط ا نحدار البسيط للفن ية السابقة رما يلي:
Y =constant + b1 .X1
Y = 3.29 + 1.122 .X1
 : Yسوفين الحماية لمولورا

الم شأ و

 : X1الهكا ل في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو
Y =constant + b1 .X1
Y = 3.792 + 1.155 .X1
 : Yرقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

 : X1الهكا ل في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو
Y =constant + b1 .X1
Y =3.691 + 1.178 .X1
 : Yا رسقاط بالكفاط ا نهاليةو

 : X1الهكا ل في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو
Y =constant + b1 .X1
Y = 4.164 + 1.133- .X1
 : Yا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ةو

 : X1الهكا ل في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو

و ههنى الباحههر بههأن ههذه ال هيجههة يمكههن سفسههين ا بسههبب طبيعههة الشههك المولههور فههي رااههل الم انلههو الخههارلي,
حيههر أن الم انلههو الخههارلي يههؤ ن سما هاً بههأن ظمل ه يقههوأ ظلههم الشههك فههي رههل يههيط حهههم يثبههت العكههس,
وبالهالي فإن المنالو الخارلي قد يعهمد ظلم المنالو الداالي في ظملية سقييى نماأ النقابة الداالية ظا ن اً
ولك ه بشههكل أو بههآان يقههوأ دهههدظيى ولعههة نم هنه ظههن نمههاأ النقابههة الدااليههة فههي الم شههأ بأرلههة أاههنى يبحههر
ظ عا د فسه  ,و هن
الداالية

ها فهإن ظمليهة الهكا هل دهين الم انلهو الخهارلي والم انلهو الهداالي فهي سقيهيى نمهاأ النقابهة

سأاذ ذلك األثن الكبين ظلم سعز ز نماأ النقابة الداالية في المؤ سةو

وسوافقههت ههذه ال هيجههة ههو ر ار ههة (نجههى ,)2373 ,ور ار ههة ( ,)Saidin,2014وسهعههارض ههذه ال هيجههة ههو
ر ار ة ( أدو نظة ,)2373 ,ور ار ة (المهد ون ,)2374 ,ور ار هة ( شههعم ,)2373 ,ور ار هة ( Munro
 ,)& Stewart, 2010ور ار ة ()Pop et.al, 2008و
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الفرضية الثانية:

يوجـد أثــر و داللــة إحصــائية للتكامــل بــين المراجعــة الخارجيـة والداخليــة فــي مجــال وضــع خطــة و ـرامج

تدقيق وتعزيز نظام الرقابة الداخلية

و اهبار هذه الفن هية ا ههخداأ الباحهر سحليهل ا نحهدار الخيهي البسهيط للمهغيهن المسههقل ظلهم رهل هغيهن
فنظي ن المهغين الهابو ,وال هائج بي ة في الجدو رقى (:)24
جدول (:)24
تحليل االنحدار الخطي الب يط (المتغير الم تقل :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال وضع خطة و رامج تدقيق ،المتغير التابع :أبعاد تعزيز نظام الرقابة الداخلية)
دقة البيانات

توفير الحماية

لموجودات المنشأة

المحور

Beta

().Sig

المحاسبية ودرجة
االعتماد عليها

Beta

().Sig

االرتقاء بالكفاءة
اإلنتاجية

).Sig( Beta

االلتزام بما تقتضي
به ال ياسات

اإلدارية المرسومة
Beta

().Sig

التكامــــل فــــي مجــــال

وضـــع خطـــة و ـــرامج 13558

0.111

13383

0.114

13111 13513

13168-

0.619

تدقيق.

سبههين ههن اههال الجههدو السههادق أن القيمههة ا حهماليههة أقههل ههن  0.05لكههل هغيههن ههن المهغي ه ان (سههوفين
الحماية لمولورا

الم شأ  ,رقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعا ,ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية) ما

يههدلل ظلههم ولههور أثههن للهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والمنالعههة الدااليههة فههي جهها و ههو ايههة وب ه ان ج
سههدقيق فههي سعز ههز نمههاأ النقابههة الدااليههة الخالههة باألبعههار (سههوفين الحمايههة لمولههورا

الم شههأ  ,رقههة البيانهها

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعا ,ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية)و
كم هها سبهههين أن القيمه ههة ا حهماليه ههة أكبه ههن هههن  0.05لمهغي ههن (ا له ه هزاأ بم هها سقهضه ههي ب ه ه السيا ههها

اإلرار هههة

المن ههو ة) مهها يههدلل ظلههم ظههدأ ولههور أثههن للهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والمنالعههة الدااليههة فههي جهها
و و اية وب ان ج سدقيق في (ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ة)و

و مكن رهابة نموذج عارلة اط ا نحدار البسيط للفن ية السابقة رما يلي:
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Y =constant + b1 .X1
Y = 2.162+ 1.474 .X1
 : Yسوفين الحماية لمولورا

الم شأ و

 : X1الهكا ل في جا و و اية وب ان ج سدقيقو
Y =constant + b1 .X1
Y =2.389 + 1.397 .X1
 : Yرقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

 : X1الهكا ل في جا و و اية وب ان ج سدقيقو

Y =constant + b1 .X1
Y =1.761 + 1.549 .X1
 : Yا رسقاط بالكفاط ا نهاليةو
 : X1الهكا ل في جا و و اية وب ان ج سدقيقو
Y =constant + b1 .X1
Y =4.322 + -1.172 .X1
 : Yا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ةو

 : X1الهكا ل في جا و و اية وب ان ج سدقيقو

و ههنى الباحههر بههأن ههذه ال هيجههة يقيههة حيههر أن الهكا ههل دههين الم هنالعهين فههي جهها و ههو ايههة وب ه ان ج
سههدقيق يههؤري لههم سعز ههز ال هههائج الهههي يمكههن أن يهولههل لعهها رههال ههن الم انلههو الخههارلي والم انلههو الههداالي
وبالهالي ي عكس يجاباً ظلم سعز ز نماأ النقابة الدااليهة ,و هنى الباحهر بهأن ظهدأ ولهور أثهن للهكا هل دهين
المنالعهة الخارليهة والدااليههة فهي جها و ههو ايهة وبه ان ج سههدقيق ظلهم ا لههزاأ بمهها سقهضهي به السيا هها
اإلرار ة المن و ة و بسبب أن السيا ا

اإلرار ة وا لههزاأ دعها يكهون هن طبيعهة ظمهل اإلرار الدااليهة و

يأن للمنالو الخارلي ب  ,وبالهالي فأن ظملية الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية

سلعب رو اًر ربي اًن

في ذه ال احيةو
وقد سيابقت ذه ال هيجة و ر ار ة (أدو نظة ,)2373 ,ور ار ة (المد ون ,)2374 ,ور ار ة (البحيصي,
 ,)2374ور ار ههة ( ,)Pop et.al, 2008وسعار ههت ههو ر ار ههة (نجههى ,)2373 ,ور ار ههة (Saidin,
.)2014
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الفرضية الثالثة:
يوجد أثـر و داللـة إحصـائية بـين التكامـل بـين المراجعـة الخارجيـة والمراجعـة الداخليـة فـي مجـال إعـداد
التقارير وتعزيز نظام الرقابة الداخلية.
و اهبار هذه الفن هية ا ههخداأ الباحهر سحليهل ا نحهدار الخيهي البسهيط للمهغيهن المسههقل ظلهم رهل هغيهن

فنظي ن المهغين الهابو ,وال هائج بي ة في الجدو رقى (:)25
جدول (:)25

تحليل االنحدار الخطي الب يط (المتغير الم تقل :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في
مجال إعداد التقارير ،المتغير التابع :أبعاد تعزيز نظام الرقابة الداخلية)
دقة البيانات

توفير الحماية

لموجودات المنشأة

المحور

التكامـــل فــــي مجــــال

إعداد التقارير.

المحاسبية ودرجة

االرتقاء بالكفاءة
اإلنتاجية

االعتماد عليها

االلتزام بما تقتضي
به ال ياسات

اإلدارية المرسومة

Beta

().Sig

Beta

().Sig

Beta

().Sig

13377

0.114

0.111 13516

13331

0.631 13166- 13113

Beta

().Sig

سبههين ههن اههال الجههدو السههادق أن القيمههة ا حهماليههة أقههل ههن  0.05لكههل هغيههن ههن المهغي ه ان (سههوفين
الحماية لمولورا

الم شأ  ,رقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعا ,ا رسقاط بالكفاط اإلنهالية) ما

يدلل ظلم ولور أثن للهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا ظهدار الهقهار ن فهي سعز هز
نماأ النقابة الداالية الخالهة باألبعهار (سهوفين الحمايهة لمولهورا

الم شهأ  ,رقهة البيانها

المحا هبية وررلهة

ا ظهمههار ظليعهها ,ا رسقههاط بالكفههاط اإلنهاليههة) ,وظههدأ ولههور أثههن للهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والمنالعههة
الداالية في جا ظدار الهقار ن في (ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ة)و

و مكن رهابة نموذج عارلة اط ا نحدار البسيط للفن ية السابقة رما يلي:
Y =constant + b1 .X1
Y =1.935 + 1.513 .X1
 : Yسوفين الحماية لمولورا

الم شأ و

 : X1الهكا ل في جا ظدار الهقار نو

Y =constant + b1 .X1
Y =1.614 + 1.844 .X1
96

 : Yرقة البيانا

المحا بية وررلة ا ظهمار ظليعاو

 : X1الهكا ل في جا ظدار الهقار نو

Y =constant + b1 .X1
Y =1.719 + 1.568 .X1
 : Yا رسقاط بالكفاط ا نهاليةو

 : X1الهكا ل في جا ظدار الهقار نو
Y =constant + b1 .X1
Y =4.481 + -1.112 .X1
 : Yا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

 : X1الهكا ل في جا ظدار الهقار نو

اإلرار ة المن و ةو

و نى الباحر بأن سأثين الهكا ل دين المنالو الخارلي والداالي في جا ظهدار الهقهار ن ظلهم سعز هز نمهاأ
النقابة الداالية بسبب أن الهوافق دين المنالو الخارلي والداالي ظلم الهعهاون فهي ظهدار الهقهار ن يضهمن
أن سكههون نهيجههة ههذه الهقههار ن هيابقههة و هنابيههة بحيههر سصههل الهولههيا

نفسههعا ههن الم هنالعين الخههارلي

والههداالي لههم رار المؤ سههة والهههي هههؤ ن بضههنور س فيههذ ههذه الهولههيا

حيههر أنعهها ولههلت ههن لعهههين

خهلفه ههين وذل ههك أل مي ههة ههذه الهول ههيا  ,األ ههن ال ههذي ههي عكس ظل ههم سعز ههز نم ههاأ النقاب ههة الداالي ههة ف ههي
المؤ سة ,رما ينى الباحر بأن ظدأ ولور أثهن للهكا هل فهي جها ظهدار الهقهار ن ظلهم ا لههزاأ بمها سقهضهي
ب السيا ا

اإلرار ة؛ أن ذه السيا ا

سكون ن

همن ا همهاأ اإلرار الدااليهة فهي الم شهأ وبالههالي فهإن

ظملية الهكا ل دين المنالو الخارلي والداالي لن ي عكس أثن ا ظلم ذا األ نو
وقههد سيابقههت ههذه ال هيجههة ههو ر ار ههة ( حسههن ,)2377 ,ور ار ههة ( شهههعم ,)2373 ,ور ار ههة (المههد ون,
 ,)2374وسعار ت و ر ار ة (البحيصي)2374 ,و
ولمعرفة أثر المتغيرات الم تقلة مجتمعة (مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية ،وضع خطة و ـرامج
تــدقيق ،إعــداد التقــارير الماليــة) علــى المتغيــر التــابع (تعزيــز نظــام الرقابــة الداخليــة) تـ اســتخدام تحليــل
االنحدار الخطي المتعدد بطريقة (.)Enter method
و مكن رهابة نموذج عارلة اط ا نحدار المهعدر رما يلي:
Y =constant + b1 .X1 + b2 . X2 + b3. X3 +Ei
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الهكا ل دين المنالعهين في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة الدااليةو

: X1

الهكا ل دين المنالعهين في جا و و اية وب ان ج سدقيقو

: X2

الهكا ل دين المنالعهين في جا ظدار الهقار نو

: X3
 : Eiسمثل الخيأ العشوائي و مثل ذلك الجزط ن المهغين الهابو الذي يهغين بشكل
ظشوائي نهيجة ظوا ل أانى

: b1…b3

عا ال

يهضم عا ال موذجو

ا نحدار للمهغي ان المسهقلة

جدول رق ()26

تحليل االنحدار الخطي المتعدد (( )Enter methodالمتغير التابع :تعزيز نظام الرقابة الداخلية)
المتغيرات المستقلة
الثابت
ر ار ة وسقييى نماأ النقابة
الداالية
و و اية وب ان ج
سدقيق
ظدار الهقار ن

معامالت
االنحدار

الخطأ
المعيار

1.435

.705

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta

قيمة t

القيمة االحتمالية
sig.

دال – غير
دال

2.035

0.047

را

-.029

.067

-.054

-.438

0.663

غين را

.308

.105

.372

2.928

0.005

را

.356

.166

.268

2.142

0.037

را

حتليل التباين ANOVA
قيمة ااهبار F

53891

قيمة عا ل الهفسين المعد R2

13254

القيمة ا حهمالية

 13112

وقد سبين هن اهال نههائج هذا الهحليهل فهي الجهدو السهادق ( )31أن عارلهة ا نحهدار ليهد حيهر ن القهيى
ا حهماليههة لمعهها ال

ا نحههدار لكههل هغيههن أقههل ههن  %5با هههث اط المهغيههن المسهههقل ا و (الهكا ههل دههين

الم هنالعهين فههي جهها ر ار ههة وسقيههيى نمههاأ النقابههة الدااليههة) ,وبالهههالي فإن ه يمكههن القههو بأن ه يولههد أثههن ذو
ر لهة حصهائية للهكا هل دهين المنالعهة الخارليهة والدااليههة ( جها و هو ايهة وبه ان ج سهدقيق ,جها ظههدار
الهقار ن) في سعز ز نماأ النقابة الدااليةو
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و هنى الباحههر بههأن ظمليهة الهكا ههل سعمههل ظلههم سعز هز نمههاأ النقابههة الدااليههة حيهر أن لههو ن ظمليههة الهكا ههل
دين المنالو الخهارلي والم انلهو الهداالي يهدور حهو نمهاأ النقابهة الدااليهة و هداال

نمهاأ النقابهة الدااليهة

ن سقييى لل ماأ وهظدار الهقار ن وو و اية وب ان ج سهدقيق هي عكس ظلهم نمهاأ النقابهة الدااليهة باإليجهاب

وذلههك ألن ظمليههة الهكا ههل دههين الم هنالعين هههز د ههن لههور أراط العمههل ورفاطس ه وبالهههالي لههور المخنلهها

ال اسجة ظن ظملية المنالعةو

وقهد اسفقههت ههذه ال هيجههة ههو ر ار ههة رههل ههن (المههد ون ,)4102 ,ور ار ههة ( شهههعم ,)4102 ,ور ار ههة (أدههو
ههنظة ,)4101 ,ور ار ههة ( ,)Ramasawmy & Ramen, 2012ور ار ههة (الب هواب ,)4102 ,رمهها

سعار ت ذه ال هيجة و ر ار ة (نجى ,)4102 ,ور ار ة (.)Saidin,2014
الفرضية الرابعة:

توجد فروق ات داللة احصائية بين اجابات المبحوثين حول دور التكامل للمراجعة الخارجيـة والمراجعـة

الداخلية في تعزيز نظـام الرقابـة الداخليـة تعـزى للمتغيـرات الشخصـية التاليـة (الوظيفـة ،المؤ ـل العلمـي،
سنوات الخبرة).

و اهبار ذه الفن ية سى سقسيمعا لم فن يا

أو ً :يولههد فههنوق ذا

فنظية رما يلي:

ر لههة احصههائية فههي الابهها

المبحههوثين حههو “رور الهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة

والمنالع ههة الداالي ههة ف ههي سعز ههز نم ههاأ النقاب ههة الداالي ههة “سع ههزى لمهغي ههن المس ههمم ال ههوظيفي ( انل ههو راال ههي-

اارلي) و

ن ال هائج المو حة في لدو ( )26يمكن ا ه هاج ا يلي:

اهبار ذه الفن ية سى ا هخداأ ااهبار  tللفنق دين هو يي آراط أفنار ظي ة الد ار ة حو (رور الهكا ل

دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية) سعزى لمهغين (المسمم

الوظيفي) وال هائج بي ة في لدو رقى ( )26والذي يبين أن القيمة الميلقة  tالمحسوبة لجميو المحاور

جهمعة سساوي  23159و ي اكبن ن قيمة  tالجدولية الهي سساوي  ,1398رما أن قيمة سهوى الد لة

لجميو المحاور سساوي  13144و ي اقل ن  1315ما يد ظلم ولور فنوق دين آراط المبحوثين حو

(رور الهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية) سعزى لمهغين
المسمم الوظيفيو
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جدول ( :)26اختبار  tللفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الم مى الوظيفي
المحور

التكامل في مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية
التكامل في مجال وضع خطة و رامج تدقيق
التكامل في مجال إعداد التقارير
توفير الحماية لموجودات المنشأة
دقة البيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها
االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية
االلتزام بما تقتضي به ال ياسات اإلدارية المرسومة
جميع محاور الدراسة

الم مى

العدد

المتوسط

راالي

26

4.1813

اارلي

30

4.2190

راالي

26

4.1667

اارلي

30

4.0778

راالي

26

4.0000

اارلي

30

4.1000

راالي

26

4.0923

اارلي

30

3.9467

راالي

26

4.1218

اارلي

30

3.9389

راالي

26

4.1319

اارلي

30

3.9238

راالي

26

4.2538

اارلي

30

3.8267

راالي

26

4.1368

اارلي

30

4.0178

قيمة t

م توى الداللة

13272

13787

13978

13332

13814

13177

13937

13158

13973

13151

23215

13131

53472

13111

23159

13144

يوجــد فــروق ات داللــة إحصــائية بــين إجابــات المبحــوثين حــول (دور التكامــل بــين المراجعــة الخارجيــة
والمراجعة الداخلية في تعزيز نظام الرقابة الداخلية) تعزى إلى متغير (المؤ ل العلمي).

للهحقق ن لحة ذه الفن ية قاأ الباحر با هخداأ سحليل الهباين األحاري والجدو رقى ( )27يبين نهائج

ااهبار سحليل الهباين األحاري للمهغي ان الشخصيةو

جدول ( :)27اختبار تحليل التباين ا حادي ( )ANOVAالختبار الفروق لمتغير (المؤ ل العلمي).
المتغير

التكامل في مجال دراسة وتقيي
نظام الرقابة الداخلية 

مصدر التباين
دين المجموظا
راال المجموظا
المجموع

مجموع درجات متوسط قيمة ""F

م توى

المر عات الحرية المر عات
.233
2
.467

الداللة
0.421

53 14.055
55 14.522
111

.265

.880

الداللة

اليوجد
فروق 

التكامل في مجال وضع خطة
و رامج تدقيق

التكامل في مجال إعداد
التقارير 

توفير الحماية لموجودات
المنشأة 

دقة البيانات المحاسبية ودرجة
االعتماد عليها 

االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية 

دين المجموظا

.629

2

.315

راال المجموظا

5.688

53

.107

6.317

55

دين المجموظا

.039

2

.020

راال المجموظا

2.411

53

.045

2.450

55

دين المجموظا

.325

2

.163

راال المجموظا

4.223

53

.080

4.549

55

دين المجموظا

.483

2

.241

راال المجموظا

6.319

53

.119

6.802

55

دين المجموظا

1.198

2

.599

راال المجموظا

6.044

53

.114

7.242

55

دين المجموظا

.100

2

.050

راال المجموظا

7.025

53

.133

7.125

55

دين المجموظا

.145

2

.073

راال المجموظا

2.564

53

.048

2.709

55

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

االلتزام بما تقتضي به

ال ياسات اإلدارية المرسومة 

جميع محاور الدراسة 

المجموع

المجموع

2.932

0.062
اليوجد
فروق 

.429

0.653
اليوجد
فروق 

2.042

0.140
اليوجد
فروق 

2.024

0.142
اليوجد
فروق 

5.254

0.008
يوجدفروق 

.376

0.689
اليوجد
فروق 

1.501

0.232

يولد

فنوق

ن ال هائج المو حة في لدو ( )27يمكن ا ه هاج ا يلي:

سب ههين أن القيم ههة ا حهمالي ههة (Sigو)المقادل ههة اهب ههار سحليه ههل الهب ههاين األح ههاري أكب ههن ههن س هههوى الد له ههة
   0.05لجميههو حههاور الد ار ههة با هههث اط حههور ا رسقههاط بالكفههاط اإلنهاليههة وبههذلك يمكههن ا ههه هاج أنه

سولهد فههنوق ذا

ر لههة حصههائية دههين هو ههيا

سقههدي ان ظي ههة الد ار ههة حههو (رور الهكا ههل دههين المنالعههة

الخارلية والمنالعة الداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية) سعزى لم هغين (المؤ ل العلمي).
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يوجــد فــروق ات داللــة إحصــائية بــين إجابــات المبحــوثين حــول (دور التكامــل بــين المراجعــة الخارجيــة
والمراجعة الداخلية في تعزيز نظام الرقابة الداخلية) تعزى إلى متغير (سنوات الخبرة).

للهحقق ن لحة ذه الفن ية قاأ الباحر با هخداأ سحليل الهباين األحاري والجدو رقى ( )28يبين نهائج

ااهبار سحليل الهباين األحاري للمهغي ان الشخصيةو

جدول ( :)28اختبار تحليل التباين ا حادي ( )ANOVAالختبار الفروق بين متوسطات إجابات
المتغير

التكامل في مجال دراسة وتقيي
نظام الرقابة الداخلية 

التكامل في مجال وضع خطة
و رامج تدقيق

التكامل في مجال إعداد
التقارير 

توفير الحماية لموجودات
المنشأة 

دقة البيانات المحاسبية ودرجة
االعتماد عليها 

االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية 

المبحوثين تبعاً لمتغير (سنوات الخبرة).

مصدر التباين
دين المجموظا
راال المجموظا
المجموع

مجموع درجات متوسط قيمة " "Fم توى الداللة

المر عات الحرية المر عات
2.638 .657
2 1.315
53 13.207
55 14.522

دين المجموظا

.159

2

راال المجموظا

6.159

53

.116

6.317

55

دين المجموظا

.121

2

.060

راال المجموظا

2.329

53

.044

2.450

55

دين المجموظا

.010

2

.005

راال المجموظا

4.538

53

.086

4.549

55

دين المجموظا

.040

2

.020

راال المجموظا

6.761

53

.128

6.802

55

دين المجموظا

.151

2

.076

راال المجموظا

7.091

53

.134

7.242

55

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

اليوجدفروق 

.249

.079

المجموع

0.081

الداللة
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.684

1.376

.060

.158

.566

0.509

0.261

0.942

0.854

0.571

اليوجدفروق 

اليوجدفروق 

اليوجدفروق 

اليوجدفروق 

اليوجدفروق 

االلتزام بما تقتضي به

ال ياسات اإلدارية المرسومة 

جميع محاور الدراسة 

دين المجموظا

.006

2

.003

راال المجموظا

7.119

53

.134

7.125

55

دين المجموظا

.031

2

.015

راال المجموظا

2.678

53

.051

2.709

55

المجموع

المجموع

.022

.304

0.978

0.739

اليوجدفروق 

اليوجدفروق 

ن ال هائج المو حة في لدو ( )28يمكن ا ه هاج ا يلي:

سب ههين أن القيم ههة ا حهمالي ههة (Sigو)المقادل ههة اهب ههار سحليه ههل الهب ههاين األح ههاري أكب ههن ههن س هههوى الد له ههة
   0.05لكل حور ن حاور ا

دههين هو ههيا

ههبانة وبهذلك يمكهن ا هه هاج أنه

سولهد فهنوق ذا

ر لهة حصهائية

سقههدي ان ظي ههة الد ار ههة حههو (رور الهكا ههل دههين المنالعههة الخارليههة والمنالعههة الدااليههة فههي

سعز ز نماأ النقابة الداالية) سعزى لم هغين ( وا

الخبن ).
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المبحث الثالث
النتائج والتوصيات

 النتائج.

 التوصيات.

 مراجع الدراسة
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أوالً :النتائج
بعد عرض نتائج الدراسة التطبيقية والتعليق عليها يمكن إجمال النتائج التالية:
 -7يولد سأثين للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم سعز ز نماأ النقابة الداالية بأبعار ا األربعة
جهمعة ,رما يولد سأثين للهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم أبعار سعز ز نماأ النقابة
الداالية فنر با هث اط ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا
-2

اإلرار ة المن و ةو

يولد سأثين للهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا ر ار ة وسقييى نماأ النقابة
الداالية في سعز ز نماأ النقابة الداالية بأبعار ا األربعة جهمعة ,رما

يولد أثن ظلم أبعار سعز ز

نماأ النقابة الداالية فنر و
 -3يولد سأثين للهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا و و اية وب ان ج سدقيق في
سعز ز نماأ النقابة الداالية الخالة بأبعار ا األربعة جهمعة ,رما يولد أثن ظلم أبعار سعز ز نماأ
النقابة الداالية فنر با هث اط ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا

اإلرار ة المن و ةو

 -4يولد أثن للهكا ل دين المنالعة الخارلية والمنالعة الداالية في جا

ظدار الهقار ن في سعز ز نماأ

النقابة الداالية الخالة بأبعار ا األربعة جهمعة ,رما يولد أثن ظلم أبعار سعز ز نماأ النقابة
الداالية فنر با هث اط ا لهزاأ بما سقهضي ب السيا ا
 -6يولد فنوق ذا

اإلرار ة المن و ةو

ر لة احصائية حو رور الهكا ل دين المنالعهين في سعز ز نماأ النقابة الداالية

سعزى لمهغين المسمم الوظيفي( نالو راالي -نالو اارلي) لصالي المنالو الدااليو
-5

سولد فنوق ذا

ر لة احصائية حو رور الهكا ل دين المنالعهين في سعز ز نماأ النقابة الداالية

سعزى لمهغيني (المؤ ل العلمي,

وا

الخبن )و
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ثانياً :التوصيات
في ضوء النتائج ال ابقة فقد أوصى الباحث ما يلي:
-7

نور سعز ز فعوأ الهكا ل وفق أ س وقواظد و عجية ليمة سحقق أقصم

فعة مك ة لكال

المنالعين ,األ ن الذي ي عكس يجاباً ظلم نماأ النقابة الداالية في المؤ سةو
-2

نور ظمل دننا ج سكا لي وفق ايط عد

سبقاً سكون لز ة للمنالعين حهم يهى سحقيق

أقصم فعة مك ة ن اال الهعاون المشهنك دين المنالعين الخارلي والدااليو
-3

نور سعز ز ررلة اظهمار المنالعين الخارليين ظلم المنالعين الدااليين ظ د سقدين وااهبار
نماأ النقابة الداالية ,حير أن نماأ النقابة الداالية و حجن األ اس ظ د و و ااهبا ار
المنالعة وحجى ذه ا اهبا ار و

 -4العمل ظلم ار س سيق وسعاون المنالعين الخارليين و المنالعين الدااليين ظ د سصميى دننا ج
المنالعة  ,األ ن الذي يساظد ظلم سقليل حجى األظما و ار الدقة في ال هائج الهي يهى الولو
لعا بعد س فيذ دننا ج المنالعة ,والهقليل ن سكنار األظما و
-6

نور سشجيو الجعا

المع ية الهي س مى ظمل الب وك ظلم ن وسيو ن قوانين وأنممة وسعليما

سعمل ظلم س ميى العالقة دين المنالعين الخارليين والدااليين بما يضمن سعز ز لور ظملية
المنالعةو
 -5ظقد رو ار

سدر بية وسأ يلية للمنالعين حو أ س الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ,حهم

سساظد المنالعين ظلم فعى طبيعة الهكا ل ,واأل اليب واأل س الهي سسا ى في نجاح ظملية
الهكا ل دين المنالو الخارلي والدااليو
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ثالثاً :المراجع
المراجع العر ية:
القنآن الكن ىو
7و اد ان يى ,ييماط حمهد مين ()2373و الهكا ل دين ظمل المدقق الداالي والمدقق الخارلي للحد
ن الفسار الماليو بحوث سهقبلية ,نرز الد ار ا
2و أدو

نظة ,ظبد السالأ ظبد هللا

المسهقبلية,)47( ,

757-727و

عيد ()2373و الهكا ل دين المنالعة الداالية والمنالعة

الخارليةو ر الة السهين غين شور  ,لا عة الجزائن ,الجزائنو
3و أحم اش ,لما ()2372و أ مية سحقيق الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في المؤ سةو
ر الة السهين غين شور ,لا عة أ حمهد دوقن دو نراس ,الجزائنو
4و األريمي,

صور يا ين ()2331و ر ار ة سحليلية لدور ناقب الحسابا

في باين اد ا

الهأكيد ألنشية المنالعة الدااليةو المجلة العلمية للهجار والهمو ل ,العدر ( ,)2لا عة ط يا,
صنو

6و أ عد ,لي ا ()2333و ر ار ة سحليلية قارنة ألول الشب وا اهالف لكل ن المدقق الداالي
والمدقق الخارليو ر الة السهين غين شور ,لا عة حلب ,حلب ,ور او

5و األيقن ,ظمن ()2337و سقو ى دى الهزاأ المنالو الخارلي بفحص أظما المنالعة الداالية وفقاً
للمعيار الدولي للمنالعة رقى 573و ر الة السهين غين

شور  ,الجا عة اإل ال ية ,غز,

فلسيينو
1و البحيصي ,ظصاأ حمهد ()2374و دى فعالية نماأ النقابة الداالية في ظل نمى المعلو ا
المحا بية ا لكهنونيةو جلة لا عة فلسيين ل بحاث والد ار ا ,)5( ,

46-17و

7و دلواحد ,رن اط وظبد الواحد ,حمهد ()2377و المنالعة الداالية ورور ا في اسخاذ القنارو ر الة
السهين غين شور  ,لا عة هوري قس يي ة ,الجزائنو
4و البواب ,ظاطف ()2376و رور ظ الن النقابة الداالية وفق قن ار لج ة ( )COSOفي سحسين
أراط المدقق الخارليو العلوأ ا رار ة,)2(42 ,
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377-313و

73و الهميمي ,اري ()2335و دال هكا ل لم الهدقيق :ن ال احية ال من ة والعمليةو رار وائل
لل شن ,ظمانو
77و سو اس ,وليى,

كي ,ا ن ون ()2335و المنالعة دين ال من ة والهيبيقو سعن ب و نالعة

أحمد حا د حجاج ورما الدين عيد ,اليبعة األولم ,رار المن خ لل شن ,السعوريةو

72و دوسين ,حمهد ()2333و المنالعة و ناقبة الحسابا
الميبوظا

ن ال من ة لم الهيبيقو ريوان

الجا عية ,الجزائنو

73و دواالفة ,و يلة ()2372و رور المنالعة الخارلية في سحسين لور القوائى الماليةو ر الة
السهين غين شور  ,لا عة قالدي نباح  -ورقلة ,الجزائنو

74و لنبوع ,يو ف ()2332و نالعة الحسابا

المهقد ة وفقاً لمعايين المنالعة الدوليةو اليبعة

األولم ,غز ,فلسيينو

76و لنبوع ,يو ف حمور ()2337و نالعة الحسابا

دين ال من ة والهيبيقو اليبعة األولم,

ؤ سة الوراق لل شن والهو و ,ظمان ,األررنو
75و الجنر ,ريا بشين ()2373و أثن سقييى كونا

النقابة الداالية ظلم سقدين اين ا في الشنرا

المدرلة في وق ر شق ل وراق الماليةو المجلة الجا عة,)76(3 ,

244-271و

71و لمعة ,أحمد ()2334و الهدقيق والهأكيد الحديرو اليبعة األولم ,ظمان :رار لفاط لل شن
والهو وو
77و حجا ي ,ولدي حا د ()2373و ألو المنالعة الداالية دال ظملي سيبيقيو رار الهعليى
الجا عي ,ا

ك در ة ,صنو

74و حمار ,طارق ظبد العا ()2334و و وظة عايين المنالعةو الدار الجا عية ,ا

ك در ة,

صنو
23و ذنيبا  ,ظلي ظبد القارر ,وي اق ,با ل االد ()2335و سقو ى دقق الحسابا

الخارلي

لوظيفة الهدقيق الداالي في ظل سيبيق عيار الهدقيق الدولي ذي النقى ()573و المجلة األررنية
في رار األظما 272-771 ,)2( 2 ,و
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في

27و الذنيبا  ,ظلي ظبد القارر ()2373و سدقيق الحسابا

وط المعايين الدولية :نمن ة

وسيبيقو اليبعة األولم ,المكهبة الوط ية ,األررنو
22و الن حي ,ا ن ()2334و سيو ن أ لوب للهدقيق المب ي ظلم المخاطن لدى المصارف األررنيةو
ر الة ررهو ار غين شور ,لا عة ظمان العنبية للد ار ا

العليا ,ظمان ,األررنو

23و الزبدية ,ار ي حمهد والذنيبا  ,ظلي ظبد القارر ()2372و أثن سدقيق المدقق الخارلي في
اسخاذ القنار ا ئهماني في الب وك الهجار ة األررنيةو المجلة األررنية في رار األظما ,)3(7 ,
444-456و
24و ر قا  ,قا ى حمهد ()2377و أثن رليل الحاكمية المؤ سية الصارر ظن الب ك المنرزي
األررني في سحسين لور الهدقيق الداالي في الب وك األررنيةو المجلة األررنية في رار األظما ,
,)2(1

221-234و

26و الزظبي ,ار ()2372و دى ارراك المحا بين القانونيين في األررن اهبار فعالية النقابة
الداالية ظ د سدقيق البيانا

المالية في الشنرا

المسا مة العا ةو بحر غين

شور ,لا عة

الز هونة األررنية ,ظمان ,األررنو
25و رن ا ,دلواحد ,و حمهد ,ظبد الواحد ()2377و المنالعة الداالية ورور ا في اسخاذ القنارو ر الة
السهين غين شور  ,لا عة هوري قس يي ة ,الجزائنو
21و

ن ,يونس ()2334و سفعيل المنالعة الداالية ظن طن ق ال ماأ المحا بي الماليو ر الة
السهين غين شور  ,لا عة الجزائن ,الجزائنو

27و

نروك ,فاسي ()2334و رور المنالعة الخارلية للحسابا

في ال عوض بمصداقية المعلو ا

المحا بيةو ر الة السهين غين شور ,لا عة حمهد دو ياف بالمسيلة ,الجزائنو
24و السوافيني ,فهحي ر ق ,حمد,

مين را ل ,حمور ,نار صيفم ()2332و ا سجا ا

الحديثة في النقابة والمنالعة الدااليةو اليبعة األولم ,رار الجا عة الجديد  ,ا

ك در ة ,صنو

33و يدري ,عمن عار ()2334و رور المنالعة الداالية المالية في سقييى األراط في المؤ سة
ا قهصاريةو ر الة السهين غين شور  ,لا عة أ حمهد دوقن دو نراس ,الجزائنو
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37و ين قي ,ظمن ()2373و اله ميى المع ي للمنالعةو ر الة ررهو ار غين شور  ,لا عة ييف,
الجزائنو
32و يعباني ,ليفي()2334و المنالعة الداالية عمهعا و سا مهعا في سحسين سسيين المؤ سةو
ر الة السهين غين شور  ,لا عة الجزائن ,الجزائنو
33و يقين ,حمد ()2377و العالقة دين المدقق الداالي والخارليو جلة المدقق ,العدر ()42-47و

34و الشيشي ي ,حاسى حمهد ()2331و أ ا يا

المنالعةو المكهبة العصن ة لل شن والهو و,

الم صور ,صنو
36و الصباغ ,أحمد ظبد المولي والعشماوي ,را ل السيد أحمد وأحمد ,ظار ظبد النحمن ()2337و

أ ا يا

المنالعة و عايين او نرز لا عة القا ن للهعليى المفهوح ,القا ن ,صنو

مين ,وظلي ,ظبد الو اب نصن ()2332و المنالعة الخارلية :المفا يى

35و الصبان ,حمهد

األ ا ية وآليا

الهيبيق وفقاً للمعايين المهعارف ظليعا والمعايين الدوليةو اليبعة األولم ,الدار

الجا عية ,القا نو
31و لبني ,حارث ظا ن حسن ()2376و النقابة الداالية في ينرا
اإليناف ظلم أظما
للبحوث,)3(7 ,

المسا مة و عا عا في

جلس اإلرار في ظل قواظد الحورمةو جلة الد ار ا

اإل ال ية والفكن

42-14و

37و الصحن ,ظبد الفهاح ()7474و ألو المنالعة الخارلية والدااليةو اليبعة األولم ,ؤ سة
يباب الجا عة ,ا

ك در ة ,صنو

34و لديقي ,سعور وبناق ,حمهد ()2336و انعكاس سكا ل المنالعة الخارلية والداالية ظلم

األراط النقاديو المؤسمن العلمي الدولي حو األراط المهميز للم مما
والعلوأ ا قهصارية ,لا عة ورقلة ,الجزائن,

والحكو ا  ,رلية الحقوق

32-22و

43و طوا ن ,حمهد الهعا ي ,لديقي ,سعور ()2333و المنالعة وسدقيق الحسابا و الجزائن:
ريوان الميبوظا

الجا عية ,اليبعة األولمو
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47و ظزو ,

يلور ()2331و رور المنالعة في سقييى أراط نماأ النقابة الداالية للمؤ سة

ا قهصاريةو ر الة السهين غين

شور  ,رلية ظلوأ الهسيين والعلوأ ا قهصارية ,لا عة 23

أو  – 7446كيكة ,الجزائنو

42و ظلي ,ليعان ظبد المعز ()2337و سحليل أثار األ مية ال سبية والمخاطن الحهمية وذاسية
الهأكيدا

ظلم نياق اظهمار المنالو الخارلي ظلم ظمل المنالو الداالي ظ د أراط ظملية

المنالعةو ر الة السهين غين شور ,لا عة القا ن ,صنو
43و العمني ,أحمد حمهد ,وظبد المغ ي ,فضل ظبد الفهاح ()2335و دى سيبيق عايين الهدقيق
الداالي المهعارف ظليعا في الب وك الهجار ة اليم يةو المجلة األررنية في رار األظما ,)3( 2 ,
357-343و

44و الكحلو  ,االد ظمن ()2334و دى الهزاأ دققي الحسابا

الخارليين دد ار ة وسقو ى نماأ

النقابة الداالية في الب وك الهجار ة العا لة في فلسيينو ر الة السهين غين
ا

شور  ,الجا عة

ال ية ,غز ,فلسيينو

46و كما  ,واق ()2373و المنالعة الخارلية في ظل ال ماأ المحا بي الجديدو ر الة السهين
غين شور  ,لا عة الجزائن ,3الجزائنو
45و ليفي ,أ ين السيد أحمد ()2335و الهدقيق دين ال من ة والهيبيقو الدار الجا عية ,ا
41و القباني ,ث اط ()2331و المنالعةو الدار الجا عية ,ا

47و ليفي ,أ ين السيد ()2331و "الهيو ار

ك در ةو

ك در ةو

الحديثة في المنالعةو الدار الجا عية ,ا

ك در ة,

صنو
44و ج ي ,حمهد

دي ()2373و النقابة الداالية :ا يهعا -أنواظعا -قو اسعا -سقييى أنممهعا-

عايين او المحا ب القانوني,)4( ,

74-73و

63و حسن ,حمور ظبد السالأ ()2377و دى اظهمار المدققين الخارليين ظلم المدققين
الدااليينو ر الة السهين غين شور ,الجا عة ا

111

ال ية ,فلسيينو

67و المخار ة ,أحمد ظبد النحمن والنييد ,حاكى ()2331و أ مية سيبيق لناطا

المنالعة

الهحليلية في رفو رفاط أراط ظملية الهدقيقو المجلة األررنية في رار األظما ,)4(3 ,
441-474و

62و المد ون ,رغد د ان يى ()2374و العوا ل المؤثن في العالقة دين الهدقيق الداالي والخارلي في
المصارف وأثن ا في سعز ز نماأ النقابة الداالية وسخفيض سكلفة الهدقيق الخارليو ر الة
السهين غين شور ,الجا عة ا

ال ية ,فلسيينو

63و شهعم ,لبني ا ن ()2373و العالقة دين المدقق الداالي والمدقق الخارلي ن ولعة نمن
المدققين الخارليينو جلة لا عة األ ن ,لسلة العلوأ اإلنسانية437-434 ,)2( 76 ,و

64و الميارنة ,غسان فالح ()2335و سدقيق الحسابا

المعالن :ال احية ال من ة ,اليبعة األولم,

رار المسين لل شن والهو و ,ظمان ,األررنو

66و الميارنة ,غسان فالح ()2334و سدقيق الحسابا

المعالن :ال احية ال من ة ,اليبعة الثانية,

رار المسين لل شن والهو و ,ظمان ,األررنو

65و الوررا  ,الف ظبد هللا ()2335و الهدقيق الداالي دين ال من ة والهيبيق وفقاً لمعايين الهدقيق
الداالي الدوليةو الوراق لل شن والهو و ,ظمان ,األررنو
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ملحق رق ()3
قائمة المحكمين
م

االس

المؤس ة

الم مى الوظيفي

التخصص

4

د .نضال فريد عبد هللا

جامعة ا قصى

عميد كلية اإلدارة والتمويل

محاسبة

2

د .رامي صالح عبده

جامعة ا قصى

7

د .عبد الحكي الطالع

رئيس ق

المحاسبة

محاسبة

جامعة ا قصى

محاضر جامعي

اقتصاد

8

د .على النعامي

جامعة ا

ر

محاضر جامعي

محاسبة

9

د .مفيد الشيخ على

جامعة ا

ر

محاضر جامعي

محاسبة

30

د .ما ر موسي درغام

الجامعة اإلسالمية

محاضر جامعي

محاسبة

33

د .على شا ين

الجامعة اإلسالمية

محاضر جامعي

محاسبة

31

د .سمير صافي

الجامعة اإلسالمية

محاضر جامعي

إحصاء

31

د .حمدي عرب

الجامعة اإلسالمية

محاضر جامعي

محاسبة

I

ملحق رق ()1
االستبانة في صورتها النهائية
جامعــــــــــــــــــــــــــة ا

ــــــــــــــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــــــــزة



عمـــــــــــــــــــــــــادة الدراســـــــــــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــــــــا
كليـــــــــــــة االقتصـــــــــــــاد والعلـــــــــــــوم اإلداريـــــــــــــة
ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة


استبانة
يقوأ الباحر بإظدار ر ار ة بع وان “أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في تعزيز نظـام
الرقابــة الداخليــة – دراســة تطبيقيــة علــى البنــوك التجاريــة فــي قطــاع غــزة “كمهيلههب سكميلههي ل يههل ررلههة
المالسهين في المحا بة ,لذا ننلهو هن هيارسكى سعب هة فقه ان ا
طنفكى هعا ل بسن ة سا ة ,ولن سسهخدأ

ههبانة ظلمها بهأن المعلو ها

المهأاوذ هن

ألغناض البحر العلمي فقطو

وسفضلوا بقبو ا حهناأ والهقدين,,,,,,

الباحث

يوسف محمـد مطرية
1599875456

II

أوالً :البيـانات الشخصيـة :
الرجاء وضع اشارة (×) أمام الخيار المناسب.
المسمم الوظيفي
المؤ ل العلمي

وا

الخبن

نالو اارلي

نالو راالي

بكالور وس

ردلوأ

ررهوراه

السهين
أقل ن 5
ن 11

وا
وا

ن5
لم أقل ن 15

III

15

وا
ة فأكثن

لم أقل ن 11

ثانياً :مجاالت الدراسة :
الرجاء وضع اشارة (×) أمام الخيار المناسب.
 -1المجال ا ول :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية:
موافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

المحور ا ول :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في مجال دراسة وتقيي نظام الرقابة الداخلية
.3
.1
.1
.4
.2
.2
.7

سعهى المنالعة الداالية بفحص وسقو ى نماأ النقابة الدااليةو
سعهى المنالعة الداالية دولور رارر ؤ ل للهدقيق الداالي يكون
لزطا ن نماأ النقابة الدااليةو
سقوأ المنالعة الخارلية دهحديد حجى ا اهبا ار

الال ة لن ى أو

سعديل دننا ج الهدقيقو
سعمل المنالعة الخارلية ظلم الهعنف ظلم نقاط الضعف المولور
في نماأ النقابة الداالية ,وبالهالي سقديى الهوليا

لمعالجهعاو

سسا ى ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في سعز ز
فعوأ النقابة الوقائية (المانعة)و
سساظد ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في سدظيى
فعوأ النقابة الكايفةو
سمكن ظالقة الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية في أراط
عاأ النقابة المسهمن (ا لناطا

المنافقة ل نشية)و

المحور الثاني  :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في مجال وضع خطة و رامج تدقيق.
.8
.9

يمكن أن يفيد و و أ داف الهدقيق ظمل رل ن المدقق الداالي

والخارليو

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لجمو المعلو ا

األنشية المنار سدقيقعاو

الال ة ظن
IV

موافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

موافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

.30

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لم سحديد داال

الهدقيقو

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

س فيذ عمة

يحهاج المدقق الداالي والخارلي لعمل سي لمعنفة طبيعة الم شأ

 .33لهحديد المواطن الهي سحهاج لم ا هماأ اا
وولعا

وللحصو ظلم اراط

نمن القائمين ظلم س فيذ او

اطالع المدقق الخارلي ظلم نهائج الد ار ة والهقو ى الهي يمار عا

 .31المدقق الداالي و دى سدقيق لع الن وب ور الميزانية وحسابا
نهيجة األظما و
.31
.34
.32

قياأ المدقق الداالي بمهابعة س فيذ المالحما

المقد ة

والهوليا

ن قبل المدقق الخارلي واألاذ دعاو
بإ كان المدقق الخارلي أن يعهمد ظلم سقار ن المدقق الداالي في
الهعنف ظلم المشاكل المولور راال الوحد ا قهصاريةو
يسهفيد المدقق الخارلي ن ا ظهمار ظلم نهائج أظما
الداالي إللناطا

المدقق

النقابة الدااليةو

يمكن للمدقق الخارلي أن يخهصن الكثين ن لناطا

 .32الهي يهضم عا دننا ج ظ د ا رسكا
في حالة الهأكد ن صداقيهعاو

الهدقيق

لم سقار ن المدقق الداالي

المحور الثالث  :التكامل بين المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في مجال إعداد التقارير.
.37

يهضمن سقن ن المنالعة الداالية قارنة ا يورر و الهقن ن و

فق ان دننا ج الهدقيق المعدو

يقوأ المدقق الداالي باإليار لم أ ى المالحما

 .38المولور وسصحيحعا ,ن اال سكا ل ظمل
ذا

العالقة ليؤري ذلك لم و المخالفا

والمخالفا

و األقساأ األانى

ا رار ة والماليةو
V

موافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

موافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

موافق

موافق

موافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

موافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

يهحقق الهكا ل دين المدقق الخارلي والمدقق الداالي ظ د ا سقوأ

 .39المنالعة الخارلية بالهدقيق واكهشاف بعض المخالفا

واألاياط

والهي لى يكهشفعا قسى الهدقيق الخارليو

.10

سقلص المنالعة الخارلية

النقادية المهبعة في

ن ا لناطا

الجوانب الهي سى سغييهعا ن قبل المنالعة الدااليةو

يعمل الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ظلم اله سيق في
.13

الناطا

ظلم الجوانب المخهلفة

المنالعة والهنريز المهبار

ل نشية واظياط لور وا حة ظن
النقابةو

دى الهكا ل في

عاأ

يو ي الهكا ل دين المنالعة الخارلية والداالية ن اال اظدار

 .11الهقار ن ا يضاحا

والمالحما

ظن األنشية ما يؤري لم

الهقليل ن حدوث األاياطو


 -2المجال الثاني :تعزيز نظام الرقابة الداخلية:
أوافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

أوافق

أوافق

أوافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

المحور ا ول :توفير الحماية لموجودات المنشأة.
.11

سحقق النقابة الحماية للمولورا

ن األاياط المهعمد في

عالجة العمليا و

 .14سعمل النقابة ظلم الهيبيق السليى للمبارئ والسيا ا

المحا بيةو

 .12سحقق النقابة الحماية ن األاياط غين المهعمد نهيجة ظدأ
VI

أوافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

أوافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

أوافق

أوافق

أوافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

الهيبيق الصحيي للمبارئ المحا بيةو
.12
.17

سدظى النقابة الو ائل المهبعة في المحافمة ظلم المولورا

د

كافة األ ور غين المنغوب فيعا ثل (الغش وا اهالس والسنقة)و
سعمل النقابة ظلم حماية المولورا

ن الخسار الهي س هج ظن

األاياط المهعمد وغين المهعمد واأل ور األانىو

المحور الثاني  :دقة البيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها.
.18

البيانا

المعد

ن قبل الوحد ا قهصارية سفصيلية و بوبة طبقا

لمناكز المسؤوليةو

 .19سعهمد رار الوحد ا قهصارية ظلم البيانا
.10

في اسخاذ الق ان ار و

سعهى األطناف الخارلية ثل (المسهثمن ن ,المقن ين ,الجعا
في اسخاذ الق ان ار الخالة دعىو

الحكو ية) بالبيانا

يجنى ظملية سبار وسحو ل وا هخداأ للمولورا

 .13د اط ظلم الق ان ار
المحا بيةو

ا رار ة المهخذ

ا ه ارا

ألغناض حدر
لم البيانا

 .11سعهمد الوحد ا قهصارية الناط سدقيق راالي بصور سهمن و
 .11يهى سحديد ال هائج الهي سهنسب ظلم قنار عين والمسؤولية ظ عاو
المحور الثالث  :االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية.
.14
.12
.12

سهج ب الوحد ا قهصارية ا

للمشنوعو

ناف في ا هخداأ الموارر المهاحة

سعهمد المؤ سة اظدار نماأ للهقار ن الدور ة لهدفق المعلو ا

اال المسهو ا

ا رار ة المخهلفةو

سقوأ المؤ سة بإظدار د ان ج سدر بية للعا لين لمساظدسعى في انجا

المسؤوليا

المحدر لعىو

VII

أوافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

أوافق
بدرجة

العبارات

م

كبيرة
جدا

أوافق

أوافق

أوافق

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

 .17سعهمد المؤ سة ظلم المعنفة الع د ية في ر ار ة الحنرة والز نو
 .18سعهمد المؤ سة ظلم الف يين في جا اإلنهاج والهسو قو
.19

الع د ية والف ية ظ د اظدار عايين

سعهمد المؤ سة ظلم الد ار ا

الهكلفةو

 .40سعهمد المؤ سة ظلم المحا بين في اظدار الموا نا

الهخييييةو

المحور الثالث  :االلتزام بما تقتضي به ال ياسات االدارية المرسومة.
.43
.41

سعمل النقابة ظلم سحديد الوالبا
يهعين اسباظعا ظ د س فيذ السيا ا و

يهى سفو ض أفنار المؤ سة قد ار ن السلية ليه ا ب و حجى
والباسعىو
اك

.41

الولو

يا ا
لم

سهب ا ا رار الم شأ لمساظدسعا في

والناطا
دفعا في

.42

مان ا لهزاأ بالسيا ا

وحماية

األلو و و واكهشاف الغش والخيأ ورقة واكهما السجال

المحا بية وسعي ة علو ا
.44

والمسؤوليا

وا لناطا

الهي

السيا ا

الية وثوق فيعا في الوقت الم ا بو

ا رار ة المعمو

المهاحة بأفضل لور مك ةو
يشكل ا لهزاأ دهيبيق السيا ا

كفاط وفاظلية العمليا

دعا سساظد ظلم سوظيف الموارر

الهشغيليةو

اإلرار ة ظا ال ا ا في سحقيق

ياك ان لحسن سعاونكى ع ا,,,,,,,

VIII

أوافق
بدرجة
ضعيفة
جدا

