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العدناف ،القائؿ ( ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس) ،وانطالقًا مف ىديو صمى اهلل عميو وسمـ

فإنو يسرني في ىذه المناسبة الخاصة ،أف أتقدـ بجزيؿ شكري وبالغ تقديري إلى كؿ مف ساىـ

في إنجاز ىذا العمؿ ،بداية بالبيت الكبير جامعة األزىر العريقة ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتور/
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كما أتوجو بعظيـ امتناني إلى أساتذتي أعضاء الييئة التدريسية الذيف نيمت مف بحار عمميـ
خالؿ مسيرتي العممية فكاف لجيدىـ الواضح أبمغ األثر في إكماؿ مشوار دراستي ووصولي إلى

حيث أجمس اليوـ.

وشكري الخاص والكبير إلى مشرؼ دراستي الدكتور /مفيد خالد الشيخ عمي ال َذي تفضؿ

مشكور بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة فوجدت منو التوجيو السديد والرأي الرشيد والعمـ
ًا
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ونفع بو.
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الشركات والزمالء والزميالت واألصدقاء  ،فبارؾ اهلل فييـ.
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وأخي ًار ُ ..
الدي الكريميف ،الم َذيف لـ يبخال لحظة واحدة في توفير كؿ ما مف شأنو أف
والعبارات ،مف و ّ
طمبت منيما َنجم ًة جاءا وىما يحمالف عمى
فشكر ِل َمف إف
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يساعدني في إكماؿ ُحممي الدراسي،
ُ
السماء.
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ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي رفػػع كفػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي
والوقوؼ عمى مفيوـ وأنواع التػدقيؽ الػداخمي ،ومعرفػة أىػداؼ وظيفػة التػدقيؽ الػداخمي والتعػرؼ ،أيضػاً
عمى نظاـ الرقابػة الداخميػة فػي شػركات التػأميف ،وتحديػد المعوقػات التػي تحػوؿ دوف تطبيػؽ معػايير
التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف.

ويتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع شػػركات التػػأميف العاممػػة فػػي قطػػاع ػزة والبػػالغ عػػددىا

سػػبع شػػركات ،وقػػد بمػػغ عػػدد العػػامميف فػػي تمػػؾ الشػػركات  32موظػػؼ فػػي المجػػاؿ المحاسػػبي ،وقػػد
أضاؼ الباحث مجموعة مف العامميف في مكاتب التػدقيؽ إلػى مجتمػع الد ارسػة وعػددىـ  36بيػدؼ

المقارنػػة بػػيف شػػركات التػػأميف وشػػركات التػػدقيؽ فػػي بيػػاف دور التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي تحسػػيف كفػػاءة
النظػ ػػاـ المحاسػ ػػبي ،حيػ ػػث بمػ ػػغ عػ ػػدد االسػ ػػتبانات الموزعػ ػػة ( .)68وقػ ػػد اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث المػ ػػني

الوصفي التحميمي لموصوؿ إلي نتائ الدراسة ،وكانت أداة الد ارسػة عبػارة عػف اسػتبانة طبقػت عمػى
عينة الدراسة.
كقد تكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتاكج مف أىميا:
 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05لتقييـ المراجعالداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية و تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي

 أىـ العوامؿ المؤثرة في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ىي كال مف (استقاللية وموضوعيةالمراجع الداخمي ،وتقيـ العمميات).

 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بيف متوسطات تقديراتاستجابات المبحوثيف حوؿ " دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي" تعزى
لمجتمع الدراسة.

بناء عمى النتاكج السابكة يمكف تكديـ التكصيات التالية:
ك ن
 التأكيد عمى وجود إجراءات لمتأكد مف القياـ بالمراجعة الداخمية. عمى اإلدارة اختيار العامميف بما يتناسب مع حجـ الشركة والمياـ المكمفة لدييـ. -عمى اإلدارة عمؿ ورشات توعوية لباقي األقساـ بأىمية التدقيؽ الداخمي في الشركة.

و

ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
Abstract
This study aims to identify the impact of internal auditing in raising the
efficiency of accounting system, and to recognize its concept, types, objectives
and function. The study also aims to identify the internal control system, and
the applied internal auditing standards inside insurance companies, and the
obstacles that prevent applying such internal auditing standards.
The study population consists of all insurance companies operation in the Gaza
Strip. In addition, according to official statistics, they, insurance companies
operation in the Gaza Strip, are seven companies, while the number of their
employees reaches 32 employees working in the accounting field. The
researcher has added a set of auditing companies to the study population
aiming to compare between insurance and auditing companies pertaining the
role of auditing in enhancing the efficiency of accounting system. Therefore,
the study sample is (68). In addition, for achieving the study objectives, the
researcher applies the analytical descriptive approach, and a questionnaire as
the tool of the study.
The study has concluded a number of findings, the most important are:
-

There is a statistically significant correlation at the level of (0.05 ≥ α)
between the evaluation of the internal auditor of the internal control
system and the improvement of the efficiency of the accounting system.
The most important factors which affecting the improvement of the
efficiency of the accounting system are both (the independence and the
objectivity of the internal auditor, and operations evaluation).
There are statistically significant differences at the level of (0.05 ≥ α)
among the respondents' responses assessment on "the role of internal
auditing in raising the efficiency of accounting system" due to the type
of company variable.

Based on the above-mentioned findings, the researcher recommends the
following:
-

Emphasizing on having procedures that ensure working internal
auditing.
The administration shall choose their employees in commensurate with
the size of the company and the functions assigned to them.
The administration shall conduct awareness workshops for other
departments regarding the importance of internal auditing in the
company.
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 1الفصل األول

اإلطار العام والدراسات السابقة
المبحث األكؿ :االطار العاـ لمدراسة.
المبحث ال اني :الدراسات السابكة.
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4.4

مل حث رل :طا عاو ل

 1.1.1المكدمة:
يمعب التأميف دو اًر ىامًا في المجتمعات الحديثة  ،فباإلضافة إلى الحماية االقتصادية التي
يوفرىا التأميف لكثير مف المشروعات فيو يساىـ في تجميع المدخرات الالزمة لتمويؿ خطط
التنمية في المجتمعات النامية أو لالستثمار في أوعية اقتصادية متعددة في المجتمعات المتقدمة
اقتصادياً وتختمؼ خدمة التأميف عف السمع والخدمات األخرى  ،كما تختمؼ طبيعة عمؿ شركات
التأميف مف حيث إنيا مؤسسة مالية  ،ولذلؾ فإف تقييـ أداء شركات التأميف ييتـ في المقاـ األوؿ
بمؤشرات التقييـ المالي أو النسب المالية  ،Financial Ratiosىذا واف كانت ىناؾ بعض
المؤشرات العامة التي يجب أف يتـ التقييـ عمى أساسيا وال يمكف اعتبارىا قميمة األىمية وكذلؾ ال
يمكف إىماليا لما ليا مف تأثير عمى األداء المالي لشركة التأميف مثؿ :إنتاجية العامؿ أو نوع
ال) أو مدى التغير الذى يحدث في العمالة واإلدارة أو البيئة
اإلدارة (قطاع عاـ أو خاص مث ً
المحيطة بمتخذ القرار في شركة التأميف و ير ذلؾ (عساؼ.)386 ،2005 ،
وبعد الفضائح واالنييارات المالية لموحدات االقتصادية العالمية أصبح التدقيؽ الداخمي مف
الضرورات التي تشغؿ الييئات العممية في الوقت الحالي  ،إذ أوصت التقارير العممية في جميع
دوؿ العالـ عمى ضرورة االىتماـ بالدور الذي يمعبو التدقيؽ الداخمي في الشركات  ،و ترتب عمى
ذلؾ تضميف شروط القيد في العديد مف البورصات العالمية ضرورة إنشاء قسـ خاص بالتدقيؽ
الداخمي في الشركات التي تريد قيد أسيميا في تمؾ البورصات وقد ظير التدقيؽ الداخمي منذ
ال كبي ًار في الدوؿ المتقدمة ،و أقتصر التدقيؽ الداخمي في بادئ
حوالي ثالثة عقود ،و قد القى قبو ً
األمر عمى التدقيؽ المحاسبي لمتأكد مف صحة تسجيؿ العمميات المالية و تسجيؿ األخطاء إف
وجدت  ،و لكف مع تطور المشروعات أصبح مف الضروري تطوير التدقيؽ الداخمي و توسيع
نطاؽ عممو بحيث يستخدـ كأداة لفحص و تقويـ مدى فاعمية األساليب الرقابية و إمداد اإلدارة
بالمعمومات  ،و بيذا أصبح التدقيؽ الداخمي أداة تبادؿ معمومات و اتصاؿ بيف المستويات
اإلدارية المختمفة و اإلدارة العميا  ،وبموجب ىذا التطور أصبح برنام التدقيؽ الداخمي يتضمف
تقويـ نواحي النشاط األخرى )شتيوي.(186 ،2006 ،
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وقد لوحظ اىتماماً متزايدا مف قبؿ الشركات في الدوؿ المتقدمة بالتدقيؽ الداخمي ،وقد تمثؿ ىذا
اإلىتماـ في نواح متعددة يأتي في مقدمتيا تزايد إىتماـ الشركات بإنشاء إدارات مستقمة لمتدقيؽ
الداخمي مع العمؿ عمى دعميا بالكفاءة البشرية التي تمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ بالكيفية والفعالية
المطموبة  ،ولعؿ مف أىـ األسباب التي أدت إلى مثؿ ىذا اإلىتماـ فصؿ اإلدارة عف الممكية
وكبر حجـ المشروعات وظيور الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والتي تمتاز بتعدد
جنسية مالكييا وتعقد عممياتيا  ،األمر الذي أدى إلى زيادة المسؤوليات اإلدارية المختمفة  ،فقد
لز ًما عمى اإلدارة أف تضع أنظمة لمرقابة الداخمية تكفؿ حسف سير العمؿ وااللتزاـ بسياسات
كاف ا

وتعميمات اإلدارة العميا أو الشركة األـ (رمضاف)32 ،2004 ،

واذا كاف لمتدقيؽ الداخمي تمؾ األىمية بالنسبة لمشركات عمومًا ،فإف لو أىميتو الخاصة فيما
يتعمؽ بشركات التأميف حيث يكوف مستوى المركز المالي لمشركة يمس سمبًا أو إيجابًا شريحة
واسعة مف فئات المجتمع  ،كما يؤثر عمى مالية الدولة بشكؿ عاـ كوف شركات التأميف تمثؿ
رافدًا لمتنمية باعتباره أحد أىـ مصادر التمويؿ لممشاريع التنموية وجاءت أىميو الدور الذي يمعبو
التدقيؽ الداخمي في إضفاء الثقة عمى دور شركات التأميف حيث أف استقاللية وكفاءة المدقؽ
الداخمي والتزامو بتطبيؽ معايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا ستؤدي إلى رفع كفاءة النظاـ المحاسبي
بالنتيجة إلى إستمرار ونجاح شركات التأميف في تحقيؽ أىدافيا ومعيا أىداؼ باقي شرائح
المجتمع ومختمؼ األطراؼ المتأثرة بمستوي متانة المركز المالي لمشركة ونجاحيا في أداء
مياميا.

 1.1.5مشكمة الدراسة:
أدت الزيادة في اإلىتماـ وتنوع شركات التأميف بسبب التوسع في األعماؿ والمشاريع
والخدمات التي تقدميا شركات التأميف في كافة المجاالت إلى تعقيد العمميات اإلدارية والمالية في
ىذه الشركات ،لذلؾ برزت الحاجة إلى أجيزة تدقيؽ داخمية تعمؿ عمى ضبط األنظمة اإلدارية
والمالية التي تساعد عمى إستغالؿ الموارد المتاحة وتضمف تنفيذ العمميات وفؽ السياسات اإلدارية
والمالية المقررة.
وبناء عمى استطالع أولي قاـ بو الباحث وجد أف قسـ التدقيؽ الداخمي يتبع لمدائرة المالية في
ً
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شركات التدقيؽ مما يفقده شيء مف االستقاللية المطموبة.
ويتمخص حؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما أ ر التدقيؽ الداخمي عمى رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التاميف العاممة في قطاع
غزة ؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسكمة الفرعية التالية:
 .1ما أثر تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي؟
 .2ما أثر تقييـ العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية عمى تحسيف
كفاءة النظاـ المحاسبي ؟
 .3ما أثر التزاـ المراجع الداخمي بالقواعد المينية التي تقضي بيا معايير المراجعة عمى
تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي؟
 .4ما أثر خبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمات التي ينتمي إلييا عمى تحسيف كفاءة
النظاـ المحاسبي؟
 .5ما أثر استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي عمى تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي؟

 1.1.1فرضيات الدراسة :
الفرضية الركيسية األكلى  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ()a ≤ 0.05
لدور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التأميف العاممة في قطاع زة.
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف
كفاءة النظاـ المحاسبي.
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقييـ العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة
المراجعة الداخمية في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي.
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إللتزاـ المراجع الداخمي بالقواعد المينية التي تقضي بيا
معايير المراجعة في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي.
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 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا
في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي.
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلستقاللية وموضوعية المراجع الداخمي في رفع كفاءة
النظاـ المحاسبي.
الفرضية الركيسية ال انية  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ دور التدقيؽ الداخمي عمى رفع
كفاءة النظاـ المحاسبي تُعزى إلى المؤىؿ العممي  ،التخصص العممي  ،سنوات الخبرة.
الفرضية الركيسية ال ال ة  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()a ≤ 0.05
بيف متوسطات إستجابة موظفي شركات التأميف ومدققي الحسابات في مكاتب التدقيؽ حوؿ دور
التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي.

 1.1.1أىداؼ الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلي تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ عمى أثر تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ
المحاسبي.
 .2بياف أثر العمميات التشغيمية كأحد مجاالت المراجعة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ
المحاسبي.
 .3الكشؼ عف أثر إلتزاـ المراجع الداخمي بالقواعد المينية التي تقضي بيا معايير المراجعة في
تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.
 .4الوقوؼ عمى أثر الخبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا في تحسيف كفاءة
النظاـ المحاسبي.
 .5التعرؼ عمى أثر إستقاللية وموضوعية المراجع الداخمي في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.
 .6التعرؼ إلى مدى كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التأميف في قطاع زة.

 1.1.2أىمية الدراسة:
 .1توضح الدراسة مدى استفادة شركات التأميف مف مينة التدقيؽ الداخمي والخدمات البناءة
التي تقوـ بيا مينة التدقيؽ الداخمي.
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 .2التعرؼ عمى أىـ المشاكؿ التي تواجو المدقؽ الداخمي لدى شركات التأميف في قطاع زة
أثناء مزاولة نشاطو.
 .3وضع التوصيات الالزمة التي تؤدى إلى تعزيز مكانة ىذه الشركات وزيادة حجميا مما
يعزز مكانتيا في المنافسة وبالتالي زيادة حجـ أدائيا مما يدعـ االقتصاد الوطني.
 .4تبحث الدراسة عف واقع التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف العاممة في قطاع زة وقدرتو
عمى القياـ بميامو بكفاءة وفاعمية.
 .5تسيـ الدراسة في تزويد متخذ القرار بآليات سميمة وواضحة لمرقابة المالية عمى شركات
التأميف.

 1.1.3حدكد الدراسة:
 الحد المكاني  :شركات التأميف وشركات التدقيؽ العاممة في قطاع زة.
 الحد الزماني  :العاـ(.)2018
 الحد البشرم :تقتصر ىذه الدراسة عمى الموظفيف في شركات التأميف وشركات التدقيؽ
العاممة في قطاع زة.
 الحد المكضكعي  :بياف دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في
شركات التاميف العاممة في قطاع زة.

 1.1.4مصطمحات الدراسة:
 تعريؼ التدقيؽ الداخمي  :نشاط تقييمي مستقؿ داخؿ المشروع بغرض فحص وتحقيؽ
النواحي المحاسبية والمالية و يرىا مف نواحي أنشطة التشغيؿ لممشروع وذلؾ كأساس
لخدمة اإلدارة في وظيفتيا الرقابية"( .الوردات)194 ،2008،
 كما يعرفو (السدحاف  )47 ،2006 ،عمى أنو نشاط مستقؿ  ،موضوعي  ،يضمف
الجودة ،ييدؼ لتأدية خدمات التوكيد واألنشطة اإلستشارية المختمفة وجد لتحسيف
واضافة قيمة لمعمميات في المؤسسة.
 ويعرفيا الباحث عمى أنيا عممية مستقمة واستشارية تعمؿ عمى رفع قيمة أعماؿ شركات
التأميف وتحصينيا مف المخاطر.
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 التأميف :ىو إتفاؽ بيف طرفيف بمقتضاه يتعيد الطرؼ األوؿ بتعويض الطرؼ الثاني عف
الخسائر المادية التي تقع لو نتيجة لتحقؽ خطر معيف مقابؿ أف يدفع الطرؼ الثاني
لمطرؼ األوؿ المبمغ الذي يعيد الطرؼ األوؿ بسداده.
 النظاـ المحاسبي ُ :يعرؼ بأنو خطة تمثؿ مجموعة مف اإلجراءات والخطوات الخاصة
بالجانب التطبيقي لممحاسبة ،والتي تساعد عمى إتماـ الوظائؼ الرئيسية لممحاسبة في
حصر وتسجيؿ وتصنيؼ وتمخيص نتائ العمميات المالية في شكؿ قوائـ مالية ،بشكؿ
يكفؿ تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا المحاسبة.
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1.5

مل حث ثاىي:

ا

سابق

 1.5.1الدراسات العربية:
دراسة حكرية كحياة (" )1443المراجعة في ظؿ نظـ المعمكمات المحاسبية اإللكتركنية"
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور المراجعة في ظؿ نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية ،وتمثؿ
ىدؼ الدراسة في معرفة دور نظـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية عمى المراجعة وتحديد
مشاكؿ ومخاطر التي يسببيا نظاـ المعمومات المحاسبية اإللكترونية عمى المراجعة ،وقد تـ
استخداـ المني التحميمي حيث تـ تصميـ االستبياف وتوزيعو عمى مجتمع الدراسة والمتمثؿ في
محافظي الحسابات والمحاسبيف واألساتذة الجامعييف ،وقد اعتمدنا في التحميؿ عمى برنام
 spss23و ،Excelتوصمت الدراسة إلى عدة نتائ منيا :أف المراجعة اإللكترونية تؤدي إلى
تحسيف إجراءات وأساليب المراجعة ،واستخداـ المراجعة اإللكترونية تساعد في توفير القوائـ
المالية في الوقت المناسب ،وأوصت الدراسة باستخداـ تكنولوجيا المعمومات في المراجعة ،وأف
يكوف المدقؽ عمى عمـ بالبرام التطبيقية المحاسبية المستخدمة.
دراسة الكاضي ( )1443بعنكاف" أ ر نظاـ المعمكمات المحاسبي عمى جكدة التدقيؽ الداخمي"
ىدفت الدراسة إلى بياف أثر نظاـ المعمومات المحاسبية عمى جودة التدقيؽ الداخمي مف خالؿ
الدور الوسيط لخصائص المعمومات المحاسبية في المستشفيات األردنية الخاصة ،وتكوف مجتمع
الدراسة مف المستشفيات األردنية الخاصة الواقعة ضمف نطاؽ العاصمة األردنية عماف والبالغ
عددىا ثمانية مستشفيات ،أما عينة الدراسة فقد شممت المديريف المالييف والمحاسبيف ومدققي
الحسابات الداخمييف ولجاف التدقيؽ العامميف في المستشفيات األردنية الخاصة والبالغ عددىـ
( ) 70فردة .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إستخداـ المني الوصفي التحميمي إضافة إلى إستخداـ
كؿ مف تحميؿ اإلنحدار البسيط والمتعدد لمتعرؼ عمى تأثير أكثر مف متغير مستقؿ عمى متغير
تابع واحد وتحميؿ المسار وذلؾ لمتعرؼ عمى دور المتغير الوسيط في العالقة بيف المتغير
المستقؿ والمتغير التابع وذلؾ إلختبار فرضيات الدراسة.
النتاكج  :وقد توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائ أبرزىا ،وجود تأثير ذي داللة إحصائية لنظاـ
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المعمومات المحاسبية بمقوماتو البرمجيات واإلجراءات عمى جودة التدقيؽ الداخمي في
المستشفيات األردنية الخاصة
التكصيات :وفي ضوء النتائ أوصت الدراسة بضرورة زيادة اإلىتماـ بنظاـ المعمومات المحاسبية
في المستشفيات األردنية الخاصة وضرورة متابعتو ومراجعتو لما لو مف دور في رفع وتحسيف
جودة التدقيؽ الداخمي في ىذه المستشفيات األمر الذي يؤدي إلى مساعدة اإلدارة في إتخاذ
الق اررات المناسبة وتصحيح اإلنحرافات في الوقت المناسب ،كما توصي بضرورة اإلىتماـ بجودة
المعمومات المحاسبية التي يفرزىا نظاـ المعمومات المحاسبية حيث أف أفضؿ جودة لممعمومات
المحاسبية ستساعد كثيرة أقساـ التدقيؽ الداخمي في تمؾ المستشفيات عمى تعزيز جودتيـ وأدائيـ.
دراسة (الجابرم  )1441،بعنواف":تكييـ دكر المدقؽ الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية
لنظـ المعمكمات المحاسبية في شركات التأميف العاممة في اليمف (دراسة ميدانية)"
ىدفت الدراسة إلى تقييـ دور المدقؽ الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لنظـ المعمومات
المحاسبية في شركات التأميف العاممة في اليمف واعتمدت الدراسة عمى المني الوصفي التحميمي
مف خالؿ تصميـ استبانو تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة التي تمثمت في المدققيف الداخمييف ،في
اإلدارات العامة لممراكز الرئيسية لشركات التأميف في مدينة صنعاء ،وبمغ عددىا ( )35استبانو.
وتـ استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية أىميا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
ومف خالؿ تحميؿ البيانات توصمت الدراسة إلى وجود تأثير كبير لدور المدقؽ الداخمي في
تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لنظـ المعمومات المحاسبية في شركات التأميف العاممة في اليمف
كأكصت الدراسة بما يمي:
 .1إف خبرة وكفاءة المدقؽ الداخمي ليا تأثير ىاـ في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لنظـ
المعمومات المحاسبية
 .2التزاـ المدقؽ الداخمي برفع تقارير دورية إلى مجمس اإلدارة متضمنة أوجو القصور في
نظاـ الرقابة الداخمية لو تأثير ىاـ في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لنظـ المعمومات
المحاسبية.
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 .3أف يتمتع المدقؽ بالحيادية والنزاىة لو دور ىاـ في تحسيف نظاـ الرقابة الداخمية لنظـ
المعمومات المحاسبية.
 .4أف ىناؾ عدد مف الصعوبات التي تؤثر عمى دور المدقؽ الداخمي في تحسيف نظاـ
الرقابة الداخمية لنظـ المعمومات المحاسبية أىميا :تقييد صالحيات التدقيؽ والفحص مف
قبؿ اإلدارة التنفيذية ،ضعؼ اإللماـ بالموائح واألنظمة وضعؼ قدرة المدقؽ الداخمي عمى
تتبع مسارات العممية المحاسبية في النظـ اإللكترونية وضعؼ التأىيؿ وصعوبة التواصؿ
مع مجمس اإلدارة.
دراسة الطكيؿ ) ،(2009بعنكاف ":فاعمية أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات الفمسطينية في
ظؿ معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية".
كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية أداء أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات
الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى مدى التزاـ أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات
بالمعايير الصادرة عف مجمس المدققيف الداخمييف كتكصمت الدراسة إلى أف المدققيف الداخمييف
يمت لكوف بصورة متوسطة المعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ الداخمي ،وتوجد خطة تنظيمية
توضح موقع دائرة التدقيؽ عمى الييكؿ التنظيمي ،وأف وجود مؤىؿ عممي في مجاؿ الرقابة
والتدقيؽ يساىـ في زيادة فاعمية التدقيؽ الداخمي كأكصت الدراسة إلى ضرورة قياـ الجامعات
باستقطاب مدققيف حاصميف عمى شيادة متخصصة في حقؿ التدقيؽ الداخمي أو إعطاء دورات
تدريبية لممدققيف الداخمييف لمتعرؼ عمى معايير التدقيؽ الداخمي الدولية ،وكذلؾ وضع خطة
سنوية لوحدة التدقيؽ الداخمي مبنية عمى أساس تعميـ المخاطر.
دراسة العفيفي ) ،(2009بعنكاف " مدل قدرة المراجع الداخمي مف خالؿ تطبيؽ معايير األداء
الميني لممراجعة الداخمية الدكلية عمى مكاجية ظاىرة الفساد المالي في المؤسسات
االقتصادية.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى قدرة المراجع الداخمي مف خالؿ تطبيؽ معايير األداء
الميني لممراجعة الداخمية في كشؼ ظاىرة الفساد المالي في الشركات المساىمة العامة في قطاع
زة كتكصمت الدراسة إلى أنو يوجد انخفاض في أىمية الم ارجعة الداخمية في الشركات المساىمة
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العامة بدرجة كبيرة ،وأف ارتفاع تكاليؼ تطبيؽ معايير األداء الميني يحوؿ دوف تطبقيا وأىـ ما
أوصت بو الدراسة ىو ضرورة أف تحظى المراجعة الداخمية بأىمية كبيرة في الشركات المساىمة
العامة وتخفيض تكاليؼ تطبيؽ معايير األداء الميني لكي يتـ تطبيقيا لمواجية ظاىرة الفساد
المالي.
دراسة العفيفي)  ، ( 2007بعنكاف" معكقات عمؿ كحدات المراجعة الداخمية كاآلليات المكترحة
لزيادة فاعميتيا"دراسة تحميمية تطبيكية عمى مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية بكطاع غزة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معوقات عمؿ وحدات المراجعة الداخمية في المؤسسات
الحكومية بقطاع زة ،واآلليات المقترحة لزيادة فاعميتيا ،وقد حصرت ىذه المعوقات في ثالث
أنواع ىي المعوقات التنظيمية والقانونية والفنية ،وتـ إجراء التحميالت النظرية ليذه المعوقات ،
ومدى تأثيرىا عمى أداء المراجعيف بدائرتي الرقابة اإلدارية والمالية بوحدات الرقابة الداخمية في
المؤسسات الحكومية الفمسطينية وقد أظيرت الدراسة وجود عدد مف المعوقات التي تحد مف
فاعمية عمؿ وحدات المراجعة الداخمية كاف مف أىميا توجيات وسموكيات اإلدارة العميا ،و ياب
القوانيف التي تنظـ العمؿ الرقابي ليذه الوحدات ،واإلشكاليات الناجمة عف المسميات اإلدارية
المطبقة ،إضافة إلى عدـ توفر الخبرة والكفاءة لدى المراجعيف الداخمييف وقد قدمت الدراسة عدد
مف التوصيات أىميا ضرورة دعـ استقاللية وحدات المراجعة الداخمية وتفعيؿ دورىا ،وأف يتـ
إصدار القوانيف التي تبيف المياـ المنوطة بيا وصالحياتيا بما يفرض وجودىا بفاعمية عمى
الساحة ،ويقمؿ مف المعوقات التي قد تواجييا ،ووضع مسميات مينية لمعامميف بالمجاؿ الرقابي،
وزيادة خبراتيـ مف خالؿ تزويدىـ بالدورات المتخصصة في مجاالت عمميـ.
دراسة المدلؿ ) ، (2007بعنكاف" دكر كظيفة التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء المالي
كاإلدارم" ،دراسة تطبيكية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ
المالية.
كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية التدقيؽ الداخمي في تقييـ كفاءة وفعالية اإلدارة في
ضبط األداء المالي واإلداري في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية كتكصمت الدراسة إلى أف
ىناؾ دور ممموس لوظيفة التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء اإلداري والمالي ،وأف وحدات التدقيؽ
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إيجابا عمى ضبط األداء اإلداري
تقوـ بدور جيد في تقييـ وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية وىذا يؤثر
ً

والمالي في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ،وأنو توجد عالقة بيف توفر درجة كافية مف

االستقاللية لوحدة التدقيؽ الداخمي وبيف ضبط األداء اإلداري والمالي بالشركات المساىمة ،أنو
توجد عالقة بيف قياـ التدقيؽ الداخمي بدورة في تقييـ ودعـ إدارة المخاطر وبيف ضبط األداء
اإلداري والمالي بالشركات المساىمة العامة الفمسطينية كأكصت الدراسة بضرورة توفير الموارد
المالية والبشرية الكافية لوظيفة التدقيؽ الداخمي في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ،وعقد
الدورات التدريبية لممدققيف الداخمييف إلكسابيـ المعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ الداخمي وضرورة
انفصاؿ قسـ التدقيؽ الداخمي عف اإلدارة المالية وتبعيتو إلى اإلدارة العميا ،وضرورة أف يقدـ
ير دورًيا إلى مجمس اإلدارة أو إلى لجنة التدقيؽ عف مدى التزاـ الشركة
المدقؽ الداخمي تقر ًا
بأحكاـ القانوف.

دراسة السالمي)  ، ( 2005بعنكاف" :مدل التزاـ شركات التأميف اليمنية بمعايير التدقيؽ
الداخمي".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مدى التزاـ شركات التأميف اليمنية بمعايير التدقيؽ
الداخمي ،وبياف العالقة بيف المتغيرات الشخصية لممدققيف الداخمييف وحجـ الشركة ومدى التزاميـ
بمعايير التدقيؽ .كتكصمت الدراسة إلى أف درجة االلتزاـ بمعايير التدقيؽ الداخمي مف قبؿ إدارات
أيضا أف ىناؾ عالقة ذات داللة
التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف اليمنية ،وأظيرت الدراسة ً

إحصائية بيف مدي التزاـ إدارات التدقيؽ الداخمي في شركات التاميف اليمنية بمعايير التدقيؽ

الداخمي والمتغيرات الشخصية لممدقؽ الداخمي وأوصت الدراسة بضرورة عدـ تكميؼ المدققيف
الداخمييف بأية أعماؿ تنفيذية تؤثر عمى االستقالؿ الفعمي لممدقؽ الداخمي ،وتعييف الموظفيف
المؤىميف تأىيال كافي ممف تخصصيـ محاسبة في إدارة التدقيؽ الداخمي في الشركة ،وكذلؾ
اإلسراع في إنشاء لجاف تدقيؽ وربط إدارة التدقيؽ الداخمي بيذه المجاف.
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دراسة العمرم كعبد الغني)  ، ( 2006بعنكاف" :مدل تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي المتعارؼ
عمييا في البنكؾ التجارية اليمنية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي الـ تعارؼ عمييا في
البنوؾ التجارية اليمنية وقياس العالقة بيف ذلؾ المدى مف التطبيؽ وكؿ مف حجـ البنؾ
المتغيرات الشخصية لممدقؽ الداخمي واستكشاؼ المعوقات التي تحوؿ دوف تطبيؽ معايير التدقيؽ
الداخمي في البنوؾ التجارية اليمنية .كتكصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائ مفادىا أف
ىناؾ ضعؼ وقصور في تبني وتطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي المتعارؼ عمييا في البنوؾ
التجارية اليمنية ،وكذلؾ عدـ وجود عالقة ذات داللو إحصائية بيف مدى تطبيؽ معايير التدقيؽ
الداخمي المتعارؼ عمييا في البنوؾ التجارية اليمنية وحجـ البنؾ وكذلؾ المتغيرات الشخصية
لممدقؽ الداخمي ،كما استنتجت الدراسة أف أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف تبني وتطبيؽ معايير
التدقيؽ الداخمي في البنوؾ التجارية اليمنية ىي عدـ وجود إلزاـ قانوني بتطبيؽ ىذه المعايير .وقد
أوردت الدراسة مجموعة مف التكصيات أىميا ضرورة قياـ اإلدارات بد عـ استقالؿ المدقؽ
الداخمي وضرورة تأسيس لجاف تدقيؽ في البنوؾ اليمنية وكذلؾ أىمية المسارعة في تأسيس
جمعية مينية تضمف حماية استقالليـ والدفاع عف حقوقيـ وتبنى قضاياىـ.

 1.5.5الدراسات األجنبية:
دراسة  )1443( Peters & Abbot , Daugherty , Parkerبعنكاف
Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint
Importance of Independence and Competence
" جكدة التدقيؽ الداخمي كجكدة التكارير المالية :األىمية المشتركة لالستكالؿ كالكفاءة"
في ضكء األىمية المتزايدة لكظاكؼ التدقيؽ الداخمي ( )IAFكاألدلة األرشيفية المحدكدة عمى
جودة التدقيؽ الداخمي ،نتفحص مف خالؿ ىذه الدراسة النموذج التفاعمي لجودة وظائؼ التدقيؽ
الداخمي التي تتألؼ مف الكفاءة واإلستقالؿ ،وقد تمت ىذه الدراسة عمى الشركات األمريكية
المسجمة في قائمة فورتشف  1000التي تضـ أكبر  1000شركة أمريكية مف حيث اإليرادات
وضمت  909عضوا في ىذه الشركات أ مبيـ رؤوساء في أقساـ التدقيؽ الداخمي ،ومف أجؿ فيـ
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أفضؿ لمحددات فاعمية وظائؼ التدقيؽ الداخمي كمراقب لمتقارير المالية ،فإف إختباراتنا تدعـ
الفرضية التي تنص عمى أف الوجود المشترؾ لمكفاءة واإلستقاللية ،ىو سابقة شرطية وضرورية
لفاعمية مراقبة التقارير المالية مف قبؿ وظائؼ التدقيؽ الداخمي ،بإختصار تظير نتائجنا أف
اإلجابة عمى سؤاؿ ماىو تأثير كفاءة واستقاللية التدقيؽ الداخمي عمى جودة التقارير المالية؟ ذلؾ
يعتمد عمى إستقاللية وكفاءة المدقؽ الداخمي ،وىذه الدراسة توسع فيـ محددات جودة وظائؼ
التدقيؽ الداخمي في مجاؿ إعداد التقارير المالية مف حيث صمتو بالمناقشات المستمرة مف قبؿ
الباحثيف وواضعي المعايير ،والمنظميف ،والممارسيف
دراسة  (2015 ( Mazza &Azzaliبعنكاف:
“Effects of Internal Audit Quality on the Severity and Persistence of
”Controls Deficiencies
"آ ار جكدة التدقيؽ الداخمي عمى شدة كأكجو الكصكر في الضكابط"
اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو الختبار آثار جودة التدقيؽ الداخمي عمى شدة واستمرار أوجو القصور
في الرقابة الداخمية ( ،) ICDىذا وقد فحصت جودة التدقيؽ الداخمي مف خالؿ عممية التدقيؽ
الداخمي ،ومف خالؿ مدخالت التدقيؽ الداخمي وأنواع القصور في الرقابة الداخمية .وقد تمت ىذه
الدراسة عمى  14شركة إيطالية مدرجة في بورصة ميالنو وكانت عينة الدراسة تتكوف مف مدققيف
داخمييف في ىذه الشركات ولمدة  6سنوات ،ىذه الدراسة توسع النتائ السابقة في حدة القصور
في الرقابة الداخمية ،واإلستمرار في أوجو القصور في الرقابة الداخمية .بإستخداـ البيانات الخاصة
التي تـ جمعيا عف طريؽ اإلستبيانات واجراء اإلنحدار الموجستي ،وجدنا أف التحسيف في عممية
التخطيط ،والفحص واإلختبار ،ومراقبة الجودة والكفاءة ،واإلستقاللية ،يقمؿ مف شدة القصور في
الرقابة الداخمية ،وأيضا يقمؿ مف أوجو القصور اليامة ،ومف الضعؼ المادي ،ويقمؿ مف
اإلست مرار في أوجو القصور في الرقابة الداخمية خالؿ الوقت .ووجدنا أيضا أف اإليرادات ىي
أشد أنواع القصور في الرقابة الداخمية ،بينما الموارد البشرية وحسابات نياية الفترة ىي األكثر
ثبات .
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دراسة ( ( Arena, et al 2006بعنكاف :
"" Internal Auditing in Italian organizations : A multiple case study
"التدقيؽ الداخمي في المنظمات اإليطالية :دراسة حالة متعددة"
ىدفت الدراسة إلى وصؼ الخصائص الرئيسية ألقساـ المراجعة الداخمية في ستة شركات ايطالية
وتحري وتحميؿ أثر التعميمات المشرعة عمييا ،بدراسة مقارنة بيف أقساـ المراجعة الداخمية في ىذه
الشركات الستة ،و إجراء المقابالت مع مدراء المراجعة الداخمية في ىذه الشركات واالطالع عمى
عينات مف تقارير المراجعة الداخمية والوثائؽ العامة والتعميمات الداخمية المتعمقة بالحوكمة فييا.
وتوصمت الدراسة إلى وجود تنوع كبير بيف الخصائص الرئيسية ألقساـ المراجعة الداخمية ،وكذلؾ
ركزت الدراسة عمى الضغوط المؤسساتية التي يتعرض ليا المراجعوف الداخميوف وقدمت الدراسة
دليال إضافيا عمى تأثير العوامؿ األخرى عمى تطور أداء أقساـ المراجعة الداخمية حيث يوجد في
ايطاليا ثالثة نماذج مف الشركات ،النموذج األوؿ ىو تمؾ الشركات التي ال يوجد بيا قسـ مستقؿ
لممراجعة الداخمية ولكف يوجد بيا نظاـ لمرقابة الداخمية كأحد المتطمبات القانونية ،أما النموذج
الثاني فيو شركات يوجد بيا قسـ مستقؿ لممراجعة الداخمية ولكف ينحصر دورىا في مراجعة
االلتزاـ بالقواعد واإلجراءات وىذه الشركات أشارت فييا المقابالت إلى وجود مدى كبير مف
الضغوط المؤسساتية ،أما النموذج الثالث فيو الشركات التي ال يتعدى دور المراجعة الداخمية
فييا الرقابة عمى القوائـ المالية واختبارات االلتزاـ بالقواعد واإلجراءات إلى العمميات اإلدارية
بمراحميا وأنواعيا ومستوياتيا المختمفة وأظيرت المقابالت في ىذه الحالة أف العوامؿ المؤثرة عمى
تطور أداء أقساـ المراجعة الداخمية عالوة عمى الضغوط المؤسساتية يمكف حصرىا بالتالي:
 .1التدريب والثقافة حيث أف الدور االستشاري لممراجعيف الداخمييف يضطرىـ إلى اإللماـ
بجميع مراحؿ العمؿ في المشروع.
 .2الشخصية والقدرات القيادية والتي تجعؿ المراجع الداخمي قاد ار عمى إقناع جميع
مستويات المشروع بدوره في تدعيـ واسناد النشاط.
 .3تعاوف اإلدارة وتجاوبيا حيث أف ىذا التعاوف ميـ جدًا لدور المراجع الداخمي.
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دراسة ) (Leung , Philomena 2003يعنكاف :
"The Role of Internal Audit in Corporate Governance and
"Management in Australia
"دكر التدقيؽ الداخمي في حككمة الشركات كادارتيا في أستراليا"
ىدفت الدراسة إلى تعريؼ وتحديد ىياكؿ المسئولية وأىداؼ المراجعة الداخمية في المنظمات

االسترالية وتحديد دورىا في حوكمة ىذه المنظمات ودراسة الوضع اإلداري والتنظيمي لوظيفة

المراجعة الداخمية وتقديـ توصيات حوؿ تعزيز فاعمية المراجعة الداخمية في حوكمة الشركات

ودعـ اإلدارة السميمة ،كذلؾ دراسة المؤىالت العممية لممراجعيف الداخمييف والمسئوليف عنيـ،
ودراسة خط التقرير الخاص بيـ.

وتوصمت الدراسة إلى تزايد أىمية المراجعة الداخمية عمى الصعيد الميني واألكاديمي ،وأف
المراجعيف الداخمييف كانوا أكثر تركي از عمى نظاـ الرقابة الداخمية وادارة المخاطر ،وأف المراجعيف

الداخمييف كانوا قادريف عمى ممارسة أعماال مختمفة ومتنوعة مف األنشطة ،وأف ىنالؾ تضارب

في خطوط التقرير ،وأف المراجع الداخمي في مجاؿ حوكمة الشركات ال زاؿ ير محدد بدقة في
الشركات االسترالية ،وأوصت الدراسة بتعزيز ىذا الدور عبر ميثاؽ المراجعة الداخمية ومعايير
أكثر صرامة لحوكمة الشركات واعادة االعتبار لمميارات والخبرات في اختيار الموظفيف الذيف
يقوموف بميمة المراجعة وزيادة حدة التنافس بينيـ.
دراسة ) (LIU ,1997بعنكاف:

”Develop procedures for Internal Audit Organizations in the UK
كضع إجراءات لمنظمات التدقيؽ الداخمي في المممكة المتحدة
"ىدفت الدراسة إلى تأكيد الجودة الشاممة في عممية المراجعة الداخمية واستخالص عوامؿ النجاح
الرئيسية إلدارة المراجعة الداخمية وتطوير مقاييس جديدة لتقييـ خدماتيا ،وذلؾ بالتطبيؽ عمى
تسع منشآت صناعية مختمفة في المممكة المتحدة حصمت عمى مزايا تنافسية ممتازة ساىمت في
تكوينيا الجودة المرتفعة إلدارة المراجعة الداخمية في ىذه المنشآت.
وتوصمت الدراسة إلى االتفاؽ عمى مجموعة مف العوامؿ الضرورية لتحقيؽ األداء الجيد إلدارة
المراجعة الداخمية ،تمثمت ىذه العوامؿ في مكانة إدارة المراجعة الداخمية في الييكؿ التنظيمي
لممنشآت ،دور إدارة المراجعة الداخمية بالمنشأة ،حجـ العمؿ بإدارة المراجعة الداخمية ،وقت إنجاز
مياـ المراجعة الداخمية ،والقائـ بتنفيذ أعماؿ المراجعة.
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 1.5.1التعميؽ عمى الدراسات السابكة.
 أجمعت الدراسات السابقة عمى أىمية التدقيؽ الداخمي ودوره في تقييـ وتحسيف نظاـ
الرقابة الداخمية وأف لمتدقيؽ الداخمي دور في التأثير عمى قيمة الشركات .
 بعض الدراسات مثؿ دراسة العفيفي ( ،)2009توصمت إلى أنو يوجد انخفاض في أىمية
المراجعة الداخمية في الشركات المساىمة العامة بدرجة كبيرة  ،وأف ارتفاع تكاليؼ تطبيؽ
معايير األداء الميني يحوؿ دوف تطبيقيا ،واىـ ما اوصت بو الدراسة ىو ضرورة اف
تحظى المراجعة الداخمية بأىمية كبيرة في الشركات المساىمة العامة وتخفيض تكاليؼ
تطبيؽ معايير األداء الميني لكي يتـ تطبيقيا لمواجية ظاىرة الفساد المالي .
 بعض الدراسات مثؿ دراسة المدلؿ(،)2007توصمت الى اف ىناؾ دور ممموس لوظيفة
التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء اإلداري والمالي ،وأف وحدات التدقيؽ تقوـ بدور جيد
في تقييـ وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية وىذا يؤثر إيجابا عمى ضبط األداء اإلداري والمالي
في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية.
 بعض الدراسات مثؿ دراسة  ،(2015 (Mazza &Azzaliتوصمت الى أف التحسيف في
عممية التخطيط ،والفحص واإلختبار ،ومراقبة الجودة والكفاءة ،واإلستقاللية ،يقمؿ مف
شدة القصور في الرقابة الداخمية ،وأيضا يقمؿ مف أوجو القصور اليامة ،ومف الضعؼ
المادي ،ويقمؿ مف اإلستمرار في أوجو القصور في الرقابة الداخمية خالؿ الوقت .ووجدنا
أيضا أف اإليرادات ىي أشد أنواع القصور في الرقابة الداخمية ،بينما الموارد البشرية
وحسابات نياية الفترة ىي األكثر ثبات .
 بعض الدراسات مثؿ دراسة ) ،( Arena, et al 2006توصمت الى الدراسة إلى وجود
تنوع كبير بيف الخصائص الرئيسية ألقساـ المراجعة الداخمية ،وكذلؾ ركزت الدراسة عمى
الضغوط المؤسساتية التي يتعرض ليا المراجعوف الداخميوف وقدمت الدراسة دليال إضافيا
عمى تأثير العوامؿ األخرى عمى تطور أداء أقساـ المراجعة الداخمية.
كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثؿ المحور األوؿ باليدؼ مف
ىذه الدراسة وىو التعرؼ عمى دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات
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التاميف العاممة في قطاع زة  ،أما المحور الثاني الذي يميز ىذه الدراسة ارتباطيا ببيئة االعماؿ
المحمية حيث اف مجتمع الدراسة تتمثؿ بشركات التاميف العاممة في قطاع زة.

 1.5.1مدل االستفادة مف الدراسات السابكة :
 .1سوؼ تساعد الباحث عمى اإلستفادة مف الدراسات السابقة في تدعيـ الجانب النظري
لمدراسة وتعزيزىا لبعض المفاىيـ والمصطمحات .
 .2سوؼ تساعد الباحث عمى اإلستفادة مف طرؽ إنجاز البحث العممي وتقسيمو إلى فصوؿ.
 .3سوؼ تساعد الباحث عمى اإلستفادة مف إختيار مني الدراسة وكذلؾ أداة الدراسة .
 .4سوؼ تساعد الباحث عمى اإلستفادة مف طرؽ إختيار عينة الدراسة والمجتمع الدراسة
وكذلؾ األساليب اإلحصائية الالزمة لتحميؿ البيانات.
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 2الفصل الثاني

اإلطـــــــار النظــــــري
 المبحث األكؿ  :التدقيؽ الداخمي
 المبحث ال اني  :النظاـ المحاسبي في شركات التأميف
 المبحث ال الث  :شركات التأميف العاممة في قطاع غزة
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5.1

مل حث رل :ا ويق

خلي

 5.1.1تمييد:
ظيرت الحاجة لوظيفة التدقيؽ الداخمي كما ىو معروؼ بيدؼ اكتشاؼ األخطاء والغش
والتالعب ،واقتصر مفيوـ التدقيؽ الداخمي في البداية شأنو شأف المراجعة بشكؿ عاـ عمى
المراجعة المالية والمحاسبية اليادفة إلى تصيد األخطاء (بدراف.)1994،
وقد ازدادت الحاجة لوظيفة التدقيؽ الداخمي نظ اًر لمتطورات التي حدثت في مجاؿ األعماؿ
ال  ،تطور التدقيؽ الداخمي
بشكؿ عاـ ومجاالت المحاسبة والتدقيؽ بشكؿ خاص أوسع وأكثر شمو ً
حيث أصبح يشمؿ جميع مجاالت عمؿ الشركة المالية والتشغيمية وذلؾ بسبب كبر حجـ
الشركات وتوسعيا الجغرافي وزيادة التعقيد في العمميات وال مركزية اإلدارة والتغيرات التكنولوجية
المتسارعة (عبداهلل .)1994 ،
ويعتبر التدقيؽ الداخمي نوعًا مف اإلجراءات التي يتـ مف خالليا فحص وتقييـ كفاءة
وكفاية اإلجراءات الرقابية األخرى ،ليذا اعتبر البعض التدقيؽ الداخمي بؤرة التركيز في ىيكؿ
الرقابة الذي ينيض بمسئولية التحقؽ مف قدرة أدوات الرقابة عمى الحماية المادية لألصوؿ والتأكد
مف سالمة البيانات المالية وتشجيع االلتزاـ بالسياسات اإلدارية ورفع الكفاءة التشغيمية ،ولقد
تطورت ىذه الوظيفة في النصؼ الثاني مف القرف الماضي وتغيرت النظرة القديمة ليا مف متصيد
لألخطاء واالنحرافات إلى أداة فعالة في خدمة اإلدارة (جروع والحمو.)2004،

 5.1.5مفيكـ التدقيؽ الداخمي
تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ التدقيؽ الداخمي وتدرجت حسب التطور التاريخي الذي لحؽ
بيذه الوظيفة  ،وقد قاـ الباحث باستعراض بعض التعريفات المختمفة ليذه الوظيفة.
فقد ُعرؼ التدقيؽ الداخمي مف قبؿ مف قبؿ معيد المدققيف الداخمييف ) (IIAبأنو " نشاط مستقؿ
يقدـ تأكيدًا موضوعيًا وىو نشاط استشاري صمـ إلضافة قيمة  ،ولتحسيف عمميات المنظمة ،إذ

يساعدىا عمى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ الضبط والتنظيـ والتقييـ وتحسيف فعالية إدارة المخاطر
وأنظمة الرقابة وعمميات اإلدارة ).(IIA, 2004, P 2
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بالنسبة لممنظمات المينية فقد عرؼ معيد المدققيف الداخمييف ويعتبر ىذا التعريؼ تطو ًار ىاماً
في تعريفات التدقيؽ الداخمي التي يصدرىا المعيد منذ عاـ1947بصفة شبو دورية لتتناسب مع
التطورات األساسية المرتبطة بيا  ،كما ترتب عمى ىذا التعريؼ تعديؿ معايير التدقيؽ الداخمي
التي أصدرىا المعيد عاـ  ، 1978وقد صدرت المعايير الجديدة عاـ  2001وبدًا سريانيا مف
أوؿ عاـ . 2002
بينما عرفيا المجمع العربي لممحاسبيف أ (  ،2001ص  (227التدقيؽ الداخمي بأنو " وظيفة
داخمية تابعة إلدارة المنشأة تعبر عف نشاط داخمي مستقؿ إلقامة الرقابة اإلدارية بما فييا
المحاسبية لتقييـ مدى تماشي النظاـ مع ما تتطمبو اإلدارة أو العمؿ عمى حسف استخداـ الموارد
بما يحقؽ الكفاية اإلنتاجية القصوى " .
كما عرفو اإلتحاد الدولي لممحاسبيف )) International Federation of Accountants
بأنو " فعالية تقييمية مقامة ضمف المنشأة بغرض خدمتيا ومف ضمف وظائفيا اختبار وتقييـ
ومراقبة مالئمة النظاـ المحاسبي ونظاـ الضبط الداخمي وفعاليتيما ) . (IFAC, 2001, P213
وقد عرؼ عبداهلل ( ،2007ص (181التدقيؽ الداخمي ىو " مجموعة مف أنظمة أو أوجو نشاط
مستقؿ داخؿ المشروع تنشئو اإلدارة لمقياـ بخدمتيا في تحقيؽ العمميات والقيود بشكؿ مستمر
لضماف دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية وفي التأكد مف كفاية االحتياطات المتخذة لحماية
أصوؿ وممتمكات المشروع وفي التحقؽ مف إتباع موظفي المشروع لمسياسات والخطط
واإلجراءات اإلدارية المرسومة ليـ  ،وفي قياس صالحية تمؾ الخطط والسياسات وجميع وسائؿ
الرقابة األخرى في أداء أ راضيا واقتراح التحسينات الالزـ إدخاليا عمييا  ،وذلؾ حتى يصؿ
المشروع إلى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى" .
وقد عرؼ ( جمعة ، 2009 ،ص  (27التدقيؽ الداخمي بأنو " تدقيؽ لمعمميات والسجالت بصورة
مستمرة يتـ تنفيذه داخؿ المشروع بواسطة جياز وظيفي معيف لمقياـ بيذا العمؿ ووجود مثؿ ىذا
الجياز الوظيفي يؤدي إلى ضماف أف النظاـ المحاسبي كاؼ ويتـ تنفيذه طبقًا لإلجراءات
المخططة كما يترتب عميو تسييؿ تحقيؽ أىداؼ نظاـ الرقابة الداخمية" .
وقد عرؼ ) سالمة ، 2010 ،ص  (29التدقيؽ الداخمي بأنو " نشاط تقييمي مستقؿ ،ينشأ داخؿ
المؤسسة لتدقيؽ العمميات كخدمة لإلدارة وىو وسيمة رقابية إدارية تعمؿ عمى قياس وتقييـ فعالية
وسائؿ الرقابة األخرى" .
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وقد عرؼ ) الصباف ،وآخروف ، 1996 ،ص (103التدقيؽ الداخمي بأنو " وظيفة تقييمية مستقمة
تنشأ داخؿ التنظيـ المعيف بغرض فحص وتقسيـ األنشطة التي يقوـ بيا ىذا التنظيـ" .
وقد عرؼ) إشتيوي ، 2006 ،ص (54التدقيؽ الداخمي بأنو " مجموعة مف اإلجراءات التي تنشأ
داخؿ المؤسسة لغرض التحقؽ مف تطبيؽ السياسات اإلدارية والمالية" .
ويستنت الباحث مف جميع التعريفات السابقة أف التدقيؽ الداخمي ىو أعـ وأشمؿ مف مجرد تدقيؽ
مالي ومحاسبي وانما يشمؿ المجاالت اإلدارية والتشغيمية كتقييـ الخطط واإلجراءات والسياسات
واقتراح السبؿ المناسبة لتطويرىا وااللتزاـ بيا مف قبؿ الموظفيف وحسف استغالؿ الموارد والكفاءة ،
ويرى الباحث أيضًا دور التدقيؽ الداخمي الرقابي يضعو كنظاـ شامؿ لمرقابة يقيـ ويدعـ نظـ
الرقابة المختمفة ويراقب عمييا وبالتالي فوجود تدقيؽ داخمي في المؤسسة يشكؿ ركيزة أساسية
وىامة لكفاءة وفعالية نظـ الرقابة األخرى.

 5.1.1أىداؼ التدقيؽ الداخمي:
لقد حددت نشرة معايير األداء الميني لمتدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف في
الواليات المتحدة األمريكية عاـ  1978في مقدمتيا أف ىدؼ التدقيؽ الداخمي الرئيسي ىو
مساعدة جميع أعضاء المنشأة عمى تأدية مسؤولياتيـ بفاعمية ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ قياـ التدقيؽ
الداخمي بتزويدىـ بالتحميالت والتقويمات والتوصيات والمشورة والمعمومات التي تيـ األنشطة التي
يتـ مراجعتيا ( الخطيب ، 2010 ،ص  ،( 136ولقد حدد الخطيب أىداؼ التدقيؽ الداخمي في
األتي:
 .1رفع الكفاية ( اإلنتاجية) عف طريؽ التدريب  ،حيث أف إدارة التدقيؽ الداخمي بحكـ
إلماميا التاـ بجميع أوجو نشاط المشروع وعممياتو  ،أقدر مف يرىا مف الدوائر واألقساـ
عمى المساىمة الفعالة في البرام التدريبية مف حيث اقتراح الالزـ منيا ،وربما صيا ة
بعض مواده.
 .2تقصي وتحديد أسباب المشكالت التي تحدث في المنشأة وتقدير الخسائر واألضرار
الناجمة عنيا  ،واقتراح ما مف شأنو معالجتيا ولمنع حدوث مثؿ ذلؾ في المستقبؿ.
 .3إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بناءًا عمى طمب مف اإلدارة.
وقد أضاؼ (جمعة ، 2009،ص  (29عمى ما سبؽ مف أىداؼ التدقيؽ الداخمي في اآلتي :
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 .1تقييـ وتحسيف فعالية إدارة المخاطر.
 .2تقييـ وتحسيف فعالية الرقابة.
 .3تقييـ وتحسيف فعالية عمميات التحكـ المؤسسي.
 .4اكتشاؼ الغش واألخطاء وضبط البيانات المحاسبية.
 .5التأكد مف سالمة السجالت والبيانات المحاسبية.
 .6المحافظة عمى أصوؿ المنشأة.
وقد حدد ) القبطاف ، 2006 ،ص  (178أىداؼ التدقيؽ الداخمي في األتي:
 .1فحص ودراسة وتحميؿ أنظمة الرقابة الداخمية والضبط الداخمي وتقييـ مدى فعاليتيا
وكفايتيا.
 .2التحقؽ مف وجود أصوؿ المنشأة وصحة تقييدىا بالدفاتر وكفاية وسائؿ حمايتيا مف
الخسائر بكافة أنواعيا.
 .3مراجعة الدفاتر والسجالت وفحص المستندات الكتشاؼ األخطاء والتالعب ومنع تكرار
حدوثيا في المستقبؿ.
 .4التحقؽ مف صحة البيانات الحسابية الظاىرة بالقوائـ المالية أو التقارير التي تعدىا
اإلدارات المختمفة واإلدارة العميا.
 .5تقييـ نوعية األداء في تنفيذ السياسات المقررة.
 .6إبداء التوصيات لتحسيف أساليب العمؿ.
 .7تحقيؽ أكبر كفاية إدارية وانتاجية ممكنة بتقديـ الخدمات ألعضاء اإلدارة.
ويرى الباحث مف خالؿ العرض السابؽ ألىداؼ التدقيؽ الداخمي ،أنو يمكف تمخيص أىداؼ
التدقيؽ الداخمي في األمور التالية:
 .1فحص وتقييـ وكفاية نظـ الرقابة المحاسبية واإلدارية والعمؿ عمى االرتقاء بكفاءتيا.
 .2التأكد مف االلت ازـ بالخطط والسياسات الموضوعة.
 .3التأكد مف حماية أصوؿ المؤسسة مف السرقة واالختالس والتالعب.
 .4تقديـ التوصيات الالزمة لتطوير النظـ والسياسات وأساليب العمؿ.
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 5.1.1أنكاع التدقيؽ الداخمي:
حدد الباحثوف أنواع التدقيؽ الداخمي بنوعيف ىما التدقيؽ الداخمي المالي Financial
 Auditingوالتدقيؽ الداخمي التشغيمي ))(Operational Auditingالعمري وعبد المغني،
 ،2006ص  (347وأضاؼ الدكتور أحمد عمي إبراىيـ نوعا ثالثاً ىو مراجعة المياـ الخاصة
) ( (Special Assignments Auditإبراىيـ 1998 ،ص  (102وقد أضاؼ البعض ليا
نوعًا رابعًا وىو تدقيؽ االلتزاـ)(compliance audit

(Allegrini and D’Onza, 2003,

)P195
ويرى الباحث أف النوع الرابع يدخؿ في إطار النوعيف السابقيف الرئيسييف وىما المالي والتشغيمي
وفيما يمي استعراض بشيء مف التفصيؿ ليذه األنواع-:
 .4التدقيؽ الداخمي المالي:
يتضح لنا مف استعراض التطور الحاصؿ عمى التدقيؽ الداخمي أف التدقيؽ الداخمي ،المالي يعبر
عف المدخؿ التقميدي في التدقيؽ الداخمي وقد عرفو) العمري ،وعبد المغني 2006،ص ( 346
بأنو " :-الفحص المنتظـ لمعمميات المالية والقوائـ والسجالت المحاسبية المتعمقة بيا لتحديد مدى
االلتزاـ بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والسياسات اإلدارية وأية متطمبات أخرى موضوعة
مسبقًا"
وىذا النوع مف التدقيؽ يشمؿ نوعيف ىما التدقيؽ الداخمي المالي قبؿ الصرؼ والتدقيؽ الداخمي
المالي بعد الصرؼ حيث يشير النوع األوؿ إلى إحدى مراحؿ الرقابة الداخمية الذاتية ،وذلؾ
بتكميؼ موظؼ معيف بمراجعة عمؿ موظؼ آخر لمتحقؽ مف سالمة اإلجراءات واكتماؿ
المستندات وموافقة السمطة المختصة عمى التنفيذ) إبراىيـ 1998 ،ص) 102
أما التدقيؽ بعد الصرؼ فينفذ حسب خطة التدقيؽ الداخمي باختيار عينات وفحصيا مف خالؿ
قسـ التدقيؽ الداخمي وذلؾ لتتأكد اإلدارة العميا مف أف العمميات المالية تسير وفؽ القوانيف والموائح
واألنظمة المعموؿ بيا وبما يضمف تحقيؽ األىداؼ) إبراىيـ 1998 ،ص . (102
ويعتبر التدقيؽ الداخمي المالي أداة ىامة تمكف اإلدارة العميا مف االطمئناف إلى دقة البيانات
المالية وحفظ األصوؿ والوجود المادي ليا وحمايتيا مف عمميات التالعب أو الضياع أو
االختالس.
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 .1التدقيؽ الداخمي التشغيمي:
يعتبر التدقيؽ الداخمي التشغيمي ىو المجاؿ ير التقميدي لمتدقيؽ الداخمي ،ونشأ ىذا النوع كوليد
لمتطورات التي حدثت في مجاؿ التدقيؽ الداخمي) الكاشؼ ، 2002 ،ص (257ويطمؽ عميو
البعض أسماء أخرى مثؿ المراجعة اإلدارية أو مراجعة األداء ويسعى ىذا النوع مف التدقيؽ
الداخمي إلى فحص وتقييـ أعماؿ الشركة ككؿ لتحقيؽ الكفاية والفعالية في استخداـ الموارد
المتاحة وذلؾ وفؽ خطة معدة مقدمًا ومتفؽ عمييا مع الجيات العميا في الشركة ،ويعرؼ
(العمري ،وعبد المغني ، 2006 ،ص ( 348ىذا النوع مف التدقيؽ بأنو " الفحص الشامؿ
لموحدة التشغيمية أو المنشأة ككؿ لتقييـ أنظمتيا المختمفة ورقابتيا اإلدارية وأدائيا التشغيمي وفقا
لطريقة قياس محددة ضمف األىداؼ اإلدارية وذلؾ لمتحقؽ مف كفاءة واقتصادية العمميات

التشغيمية" .
وقد أشار) العبادي ، 1999 ،ص  (634إلى أف التحديات التي تواجو قطاع األعماؿ والمنافسة
المتزايدة استمزمت مف اإلدارة العميا أف يكوف لدييا دائما معمومات وتصورات حوؿ القضايا
التشغيمية بحيث تطمئف إلى مدى نجاح اإلدارة في االستخداـ االقتصادي والكؼء والفعاؿ
لمموارد ،والتزاـ العامميف بتطبيؽ السياسات والموائح المالية واإلدارية المحددة مف قبؿ اإلدارة العميا
بالمنشأة كأساس لتنفيذ األعماؿ في كافة نواحي المنشأة
 .1التدقيؽ الداخمي ألغراض خاصة:
وىذا النوع مف التدقيؽ يتعمؽ بالتدقيؽ الذي يقوـ بو المدقؽ الداخمي حسب ما يستجد مف
موضوعات تكمفو اإلدارة العميا لمقياـ بيا ويتفؽ مف حيث األسموب أو النطاؽ مع النوعيف
السابقيف ولكنو يختمؼ مف ناحية التوقيت إذ أنو البا ما يكوف فجائياً و ير مدرج ضمف خطة
التدقيؽ الداخمي ويشمؿ ىذا النوع مف التدقيؽ مف وجية نظر الباحث عمميات التفتيش الفجائية
والتي تيدؼ الكتشاؼ الغش أو الفساد واجراء التحقيقات المتعمقة بيذا الموضوع.

 5.1.2معايير التدقيؽ الداخمي:
تتـ أنشطة التدقيؽ الداخمي في بيئات ثقافية وقانونية متباينة ،وتتـ كذلؾ داخؿ منظمات تتبايف
في أىدافيا وأحجاميا وىياكميا التنظيمية ،كما تمارس مف خالؿ مدققيف داخمييف مف داخؿ وخارج
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المنظمة األمر الذي يؤثر ممارسة أنشطة التدقيؽ الداخمي في البيئات المختمفة مما يتطمب وجود
معايير تنظـ تمؾ المينة) جمعة ، 2009 ،ص( 34
وتعتبر معايير الممارسة الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف األكثر انتشا ًار في العالـ ،حيث
تشكؿ أدلة إرشادية متكاممة تساعد في ضماف تنفيذ أنشطة التدقيؽ الداخمي بشكؿ فعاؿ (المدلؿ،
 ،2007ص  ،( 51كما تتألؼ معايير التدقيؽ الداخمي مف:
 .2معايير الصفات .Attribute Standards
 .2معايير األداء. Performance Standards
 .7معايير التطبيؽ .Implementation Standards
أكالن :معايير الصفات Attribute Standards
ويتفرع مف ىذه المعايير ما يمي:
 .2معيار الغرض كالسمطة كالمسؤكلية:

ينص ىذا المعيار عمى تحديد الغرض والسمطة والمسؤولية المتعمقة بأنشطة التدقيؽ الداخمي في

قانوف يتماشى مع المعايير ويوافؽ عميو المجمس بشكؿ رسمي.
 .5معيار االستكاللية كالمكضكعية:
ينص ىذا المعيار عمى استقاللية وموضوعية التدقيؽ الداخمي في جميع مراحؿ التدقيؽ ويتفرع
منو ثالث معايير فرعية ،معيار يتعمؽ باالستقالؿ التنظيمي لمتدقيؽ الداخمي مف خالؿ موقعو في
أعمى اليرـ الوظيفي وعدـ تدخؿ أي جية لتحديد نطاؽ أداء عممو وتوصيؿ نتائجو ،ومعيار
يتعمؽ بالموضوعية الشخصية ينص عمى أف المدققيف الداخمييف يجب أف يتميزوا بالنزاىة والتجرد
وتجنب أي تعارض في المصالح ،ومعيار يتعمؽ بمعالجة الضعؼ في االستقاللية والموضوعية
والكشؼ عنو لمجيات ذات االختصاص(Gerrit Sarens, 2007:42).
 .1معيار الكفاءة كالعناية المينية الالزمة:
يحتوي ىذا المعيار عمى ثالث معايير فرعية ،معيار يتعمؽ بالكفاءة) المعرفة والميارة (الواجب
توافرىا بالمدققيف الداخمييف ،ومعيار يتعمؽ بالعناية المينية الالزمة والذي ينص عمى قياـ
المدققيف الداخمييف ببذؿ العناية المينية المعقولة عند عممية التدقيؽ ،ومعيار يتعمؽ بكفاءة المدقؽ
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الداخمي والذي يوضح أنو عمى المدققيف الداخمييف أف يعمموا عمى تعزيز وتطوير قدراتيـ
وميارتيـ بشكؿ مستمر.
 .1معيار تأكيد الجكدة كبرامج التحسيف:
ينص ىذا المعيار عمى أنو يجب عمى مدير التدقيؽ الداخمي أف يطور ويحتفظ بضبط تأكيد
الجودة وبرام

التحسيف وتغطية جميع جوانب أنشطة التدقيؽ الداخمي مع مراقبة استم اررية

فعاليتيا مع توافقيا مع المعايير المينية ودليؿ أخالؽ المينة ،ويتفرع مف ىذا المعيار أربع
معايير ،المعيار األوؿ يتعمؽ بتقييـ برنام

الجودة مف خالؿ مراقبة وتقييـ الفعالية داخميًا

وخارجياً ،والمعيار الثاني يتعمؽ بالتقرير عف برنام الجودة ورفع تقرير بذلؾ لمجمس اإلدارة،
والمعيار الثالث يتعمؽ حوؿ اتساؽ عمؿ المدقؽ الداخمي وفقًا لممعايير ،والمعيار الرابع يتعمؽ
باإلفصاح عف حاالت عدـ االلتزاـ الكامؿ بالمعايير والذي يؤثر عمى نتائ

عممية التدقيؽ

الداخمي وبالتالي رفع تقرير بذلؾ لمجمس اإلدارة )جمعة ،2009 ،ص.(34
انيا  :معايير األداء Performance Standards:
تقوـ ىذه المعايير بوصؼ أنشطة التدقيؽ الداخمي ،وكيفية تنفيذ وأداء كؿ ميمة مف مياـ التدقيؽ
الداخمي بحيث يمكف قياس ىذا األداء ،ويتفرع مف ىذا المعايير سبع معايير وىي كالتالي:
 .1معيار إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي:
يقضي ىذا المعيار بأف يقوـ مدير التدقيؽ الداخمي بإدارة أنشطة التدقيؽ الداخمي بفاعمية مما
يحقؽ إضافة قيمة عالية لممنشأة(جمعة ، 2009 ،ص ،( 34ولمقياـ بذلؾ يتفرع ست معايير
فرعية يجب االلتزاـ بيا وىي:
 .1التخطيط :أف يضع مدير التدقيؽ الداخمي الخطط الالزمة بما يتماشى مع أىداؼ المنشأة
 .2االتصاؿ والموافقة :ضرورة اتصاؿ مدير التدقيؽ الداخمي باإلدارة العميا ومجمس اإلدارة
ولجنة المراجعة إلبال يا بالخطط والتغيرات الجوىرية عمييا والحصوؿ عمى الموافقة
عمييا.
 .3إدارة الموارد :يجب التأكد مف كفاية موارد أنشطة التدقيؽ الداخمي إلنجاز خطة التدقيؽ
الداخمي( .الطويؿ 2009،؛)66
 .4السياسات واإلجراءات :يجب توفير تعميمات مكتوبة توضح السياسات واإلجراءات
إلرشاد المدققيف الداخمييف.
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 .5التنسيؽ :ضرورة توصيمو لممعمومات وتنسيؽ األنشطة مع األطراؼ الداخمية والخارجية
التي تقوـ بتزويد المنظمة بالخدمات التأكيدية واالستشارية منعًا الزدواج العمؿ وضياع
الجيود.
 .6التقارير :ورفع تقاريره بشكؿ دوري إلى مجمس اإلدارة واإلدارة العميا عف أىداؼ
وصالحيات ومسؤوليات أنشطة التدقيؽ الداخمي المتعمقة بالخطة ،باإلضافة إلى القضايا
الميمة والجوىرية.
 .5معيار طبيعة العمؿ:
ينص ىذا المعيار عمى أف أنشطة التدقيؽ الداخمي يجب أف تساىـ في تحسيف إدارة المخاطر
والرقابة وعممية التحكـ المؤسسي مستخدمًا منيجًا منتظمًا ومنضبطًا ،حيث يتفرع مف ىذا المعيار
ثالث معايير ،المعيار األوؿ يتعمؽ بإدارة المخاطر مف خالؿ مساىمة التدقيؽ الداخمي في تقييـ
المخاطر وتحسينيا ،والمعيار الثاني يتعمؽ بتقييـ أنظمة الرقابة وتفعيميا ،أما المعيار الثالث
فيتعمؽ بوضع التوصيات المناسبة بعممية التحكـ المؤسسي إلنجاز األىداؼ.
 .1معيار التخطيط لمميمة:

ينص ىذا المعيار عمى قياـ المدقؽ الداخمي بإعداد وتوثيؽ خطة ألنشطة التدقيؽ الداخمي

تتضمف نطاؽ وأىداؼ وتوقيت عممية التدقيؽ والموارد الالزمة ليا ،حيث يتفرع مف ىذا المعيار
أربع معايير ،المعيار األوؿ يتعمؽ بالتخطيط مف خالؿ مراعاة أىداؼ التدقيؽ ومدى كفاية
وفعالية إدارة المخاطر وتقييـ المخاطر التي قد تحدث وااللتزاـ باألنظمة والقوانيف ،والمعيار الثاني
يتعمؽ بنطاؽ الميمة بحيث تشمؿ كؿ ما يتصؿ بيا مف سجالت وأنظمة وأشخاص وموجودات
مادية ،والمعيار الثالث يتعمؽ بموارد الميمة ،فيجب عمى المدققيف الداخمييف أف يقوموا بتحديد
الموارد المناسبة لعممية التدقيؽ مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ،واف يتـ تحديد طبيعة ومدى تعقيد ميمة
التدقيؽ الداخمي ،أما المعيار األخير فيتعمؽ ببرام عمؿ الميمة وىو يبيف اإلجراءات المتعمقة
بتعريؼ وتحميؿ وتقييـ المعمومات مف خالؿ إنجاز الميمة ،وأف تتـ الموافقة بشكؿ مسبؽ مف قبؿ
اإلدارة العميا وموافقتيا أيضًا عمى أي تعديالت تتـ الحقًا بشكؿ فوري (الطويؿ2009 ،؛.)66
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 .5معيار أداء الميمة
ويوضح ىذا المعيار أنو يجب عمى المدققيف الداخمييف تحديد وتحميؿ وتقييـ وتسجيؿ المعمومات
بشكؿ كافي لتحقيؽ أىداؼ عممية التدقيؽ مع األخذ باالعتبار عممية األرشفة واالتساؽ مع قواعد
وسياسات المنظمة.
 .2معيار تكصيؿ النتاكج:
ينص ىذا المعيار عمى ضرورة قياـ المدققيف الداخمييف برفع تقاريرىـ عف نتائ عممية التدقيؽ
لإلدارة العميا ،وانسجاميا مع أىداؼ الميمة ونطاقيا والتوصيات وخطط العميؿ(معيار التوصيؿ)،
مع اتساـ عممية التوصيؿ بالدقة والموضوعية والوضوح(معيار جودة التوصيؿ) ،وتوصيؿ
المعايير التي لـ يتـ االلتزاـ بيا وسبب ذلؾ واألثر نتيجة ذلؾ (معيار اإلفصاح عف عدـ االلتزاـ
بالمعايير) ،وأخي ًار ضرورة نشر النتائ لكافة األشخاص المناسبيف) معيار نشر النتائ ).
 .3معيار مراقبة التكصيات:

يوضح ىذا المعيار عمى ضرورة قياـ مدير التدقيؽ الداخمي بمتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات

المناسبة لتنفيذ التوصيات المبنية عمى النتائ .
 .4معيار قرار قبكؿ اإلدارة لممخاطر( :الطويؿ 2009،؛)66
ينص ىذا المعيار عمى أنو عندما يالحظ مدير التدقيؽ الداخمي أف اإلدارة قد قبمت بمخاطر ير
مقبولة أساسًا بالنسبة لممنشأة ،عميو مناقشة ذلؾ مع المدير العاـ ،وفي حالة عدـ الوصؿ إلى
حؿ ،فإنو عمييـ جمعيًا رفع ىذه المسألة ومناقشتيا مع مجمس اإلدارة لمحصوؿ عمى قرار بشأنيا

 5.1.3متطمبات كظيفة التدقيؽ الداخمي في ضكء معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية
تقوـ وظيفة التدقيؽ الداخمي في المنظمات عمى إختالؼ أىدافيا وأنشطتيا ،بتقديـ خدمات
تأكيدية واستشارية حوؿ نظـ الحوكمة ،إدارة المخاطر و الرقابة الداخمية ،و ايتيا في ذلؾ ىو
إضافة قيمة لممنشأة ،ومساعدتيا عمى تحقيؽ أىدافيا ،كما ورد في التعريؼ الحديث لمتدقيؽ
الداخمي) .(IIA, 1999إال أف تحقيؽ ىذه الغاية يتوقؼ عمى مدى توفر مجموعة مف المتطمبات،
تشكؿ العوامؿ المؤثرة في فعالية التدقيؽ الداخمي ،و جودة خدماتو .تعتبر المعايير الدولية
لمممارسة المينية لمتدقيؽ الداخمي بمثابة المقاييس والقواعد التي يمكف بواسطتيا تقييـ عمميات
وخدمات وظيفة التدقيؽ الداخمي ،بإعتبار أف اإللتزاـ بيا يؤدي إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه
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الوظيفة ) ،(Diard & Trebucq, 2007وذلؾ أف ىذه المعايير تـ وضعيا عمى أساس إطار
نظري واضح ،يحدد المبادئ األساسية التي تحكـ مينة التدقيؽ ،وىي متسقة(المعايير) مع
تعريؼ التدقيؽ الداخمي الصادر عاـ 1999ـ عف معيد  ،IIAالذي أوضح طبيعة التدقيؽ
الداخمي و دوره ،ونطاؽ تدخمو .و بإستقراء المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي ،والتي تشكؿ
اإلطار المرجعي إلجراء تقييـ متكامؿ لفعالية التدقيؽ الداخمي ،فإنو يمكف تبويب المتطمبات
والشروط الكفيمة بتحقيؽ ىذه الفعالية ،ضمف أربعة مستويات أساسية ،وىي:
 -4نكعية المدقكيف الداخمييف :تتوقؼ فعالية وظيفة التدقيؽ الداخمي عمى توفر صفات وقدرات
شخصية معينة لدى المدققيف الداخمييف ،مف شأنيا ضماف التنفيذ الناجح لمياـ التدقيؽ و القبوؿ
مف كؿ أعضاء المنشأة ،تتمثؿ ىذه الصفات والقدرات في توفر الوعي اإلداري والدافع الشخصي،
والصبر والمثابرة ،وفي ىذا اإلطار ،يقوؿ " :) Sawyer, 1976( Sawyerإف اإلستعداد لدى
المدقؽ الداخمي ضروري لمعالجة المشاكؿ الصعبة ،و إقتحاـ الطرؽ ير المعتادة ،ومقاومة أية
ضغوط تحوؿ بينو وبيف أىدافو ،وأف يكوف لممدقؽ الداخمي تصميـ عمى إتماـ أعمالو حتى
األدلة والقرائف
تحقيؽ أىداؼ ميمتو ،وارادة العمؿ لموقوؼ عمى الحقائؽ والوقائع لمحصوؿ عمى ّ
التي يستند عمييا في إبداء رأيو ،لتجنب أي خصاـ" .كما يتطمب نشاط التدقيؽ الداخمي -أيضا-
قدرات عالية عمى اإلتصاؿ ،تساعد المدققيف الداخمييف عمى تبادؿ المعمومات والحقائؽ حوؿ
العمميات بينيـ ،وبيف األطراؼ الخاضعة والمستفيدة مف التدقيؽ الداخمي.
وقد نصت معايير التدقيؽ الداخمي الدولية ) (IIA, 2008عمى وجوب إلتزاـ المدققيف الداخمييف
الموضوعية والنزاىة ،وبذؿ العناية المينية الفائقة أثناء أداء مياميـ ،وىي صفات أساسية تميز
المدقؽ الداخمي المحترؼ .و مف أجؿ نيؿ ثقة ودعـ إدارة المنشأة لمتدقيؽ الداخمي ،فقد أكدت
ىذه المعايير عمى ضرورة تمتع المدققيف الداخمييف بالكفاءة المناسبة ،التي تعبر عف قدرتيـ
المينية في ممارسة مياميـ بفعالية .وتتحقؽ كفاءة المدقؽ الداخمي بتوفر شرطيف أساسييف ىما:
التأىيؿ العممي النظري المناسب ،و الميارة ،التي يكتسبيا مف تجربتو في العمؿ التدقيقي،أو مف
خالؿ التدريب الميني.
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 -1الضكابط التنظيمية لنشاط التدقيؽ الداخمي:
إف توفر البيئة التنظيمية المالئمة لنشاط التدقيؽ الداخمي تمثؿ إحدى المقومات األساسية
لفعالية وظيفة التدقيؽ الداخمي ،وذلؾ أف ىذه األخيرة تعتبر جزءا متمما في الييكؿ التنظيمي
لممنشأة .وليذا ،إىتمت معايير التدقيؽ الداخمي الدولية) (IIA,2008بيذا الجانب إىتماما خاصا،
حيث أكدت عمى وجوب إعداد "ميثاؽ التدقيؽ الداخمي" ) ، (charter for internal auditوىي
وثيقة رسمية تتـ المصادقة عمييا واعتمادىا مف قبؿ مجمس اإلدارة (أو لجنة التدقيؽ) واإلدارة
العميا لممؤسسة ،طبقا لنص المعيار رقـ  1000الذي ورد فيو" :يجب تحديد أىداؼ وصالحيات
ومسؤوليات نشاط التدقيؽ الداخمي بوثيقة رسمية تنسجـ مع المعايير ،و عمى مسؤوؿ التدقيؽ
الداخمي إعادة النظر -بصفة دورية -في ميثاؽ التدقيؽ وتحويمو لإلدارة العميا ومجمس اإلدارة
لممصادقة عميو").(IIA, 2008
تعتبر إستقاللية التدقيؽ الداخمي مف أىـ أركانو ،وقد ورد في تعريؼ التدقيؽ الداخمي بأنو
" نشاط تقييمي مستقؿ ،"...حيث يقصد باإلستقاللية قدرة نشاط التدقيؽ الداخمي عمى أداء
مسؤولياتو وبدوف تحيز(صبح ،)2007 ،فاإلستقاللية تعبر عف وضع معيف لنشاط التدقيؽ
الداخمي ،يتـ الوصوؿ إليو عف طريؽ وسائؿ معينة ،أىميا -عمى اإلطالؽ -إعداد ميثاؽ لمتدقيؽ
الداخمي ،و إختيار وضع تنظيمي مناسب ليذه الوظيفة داخؿ الييكؿ التنظيمي
لممنشأة) .(Renard, 2007وال يمكف لممدققيف الداخمييف أداء أعماليـ بحرية وبموضوعية ،إال
إذا تمتعت وظيفة التدقيؽ الداخمي بمكانة تنظيمية مالئمة في المنشأة ،ميما كاف حجميا ،وشكميا
القانوني ،و طبيعة أىدافيا .واذا لـ تكف كذلؾ ،فسوؼ يؤدي الوضع التنظيمي السيئ ليذه
الوظيفة إلى سمبيات ال يستياف بيا ،نتيجة لفقداف مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي اإلتصاؿ المباشر
بالييئات العميا(مجمس اإلدارة واإلدارة العميا) ،و إستيانة اإلدارة التنفيذية بالمدققيف الداخمييف وعدـ
تعاونيا معيـ .لذا ،أكد المعيار رقـ  1110عمى أنو "يجب أف يكوف مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي
عمى إتصاؿ بالمستوى اإلداري الذي يسمح لنشاط التدقيؽ الداخمي باإلضطالع بمسؤولياتو".
وتتحدد اإلستقاللية التنظيمية لمتدقيؽ الداخمي بتحديد:
 المستوى اإلداري في الييكؿ التنظيمي لممنشأة الذي ترتبط بو إدارة التدقيؽ الداخمي؛
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 الشخص أو الجية المسؤولة في المنشأة التي يرفع إلييا مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي تقاريره
عف عمميات التدقيؽ الداخمي(Chambers et al, 1990) .
لـ تحدد معايير التدقيؽ الدولية بوضوح الجية التي يرتبط بيا نشاط التدقيؽ الداخمي إداريا
و وظيفيا ،في ظؿ وجود عدة بدائؿ ،لكؿ واحد منيا مزايا ومساوئ تتعمؽ بمدى تأثير أي بديؿ
منيا عمى إستقاللية و كفاءة إنجاز مياـ التدقيؽ الداخمي ،إال أف اإلتجاه السائد -حاليا-
لممارسات التدقيؽ الداخمي عمى المستوى الدولي ىو تبني فكرة أف اإلستقاللية التنظيمية لمتدقيؽ
الداخمي تتحقؽ بوجود إرتباط مزدوج:
 إرتباط إداري بالمدير العاـ لممنشأة ،الذي تقع عميو المسؤولية اإلدارية ،وتقديـ المساعدة
لنشاط التدقيؽ الداخمي عند الحاجة ،بإعتبار أف ىذا اإلرتباط سيضمف دعـ اإلدارة
العميا ليذا النشاط ،وتعاوف الجيات الخاضعة لمتدقيؽ؛
 إرتباط وظيفي بمجمس اإلدارة ،الذي يعمؿ عمى حماية المنشأة مف أي أعماؿ ير
مشروعة ،وىو الجية التي يكوف مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي عمى إتصاؿ مباشر بيا بصفة
منتظمة ،ويرفع ليا تقارير التدقيؽ الداخمي ،كما ينص عمى ذلؾ المعيار رقـ
.(IIA, 2008)1111
 -1إدارة كظيفة التدقيؽ الداخمي:
تقع مسؤولية إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي عمى مدير التدقيؽ الداخمي في المنشأة،
بغض النظر عف حجـ ىذه الوظيفة ،أو خصائص المنشأة ،بنص المعيار رقـ (IIA, 2000
) ، 2008وىو بذلؾ يقوـ بالوظائؼ اإلدارية المعروفة ،مستندا في إنجاز ميامو و اإلضطالع
بمسؤولياتو إلى ميثاؽ التدقيؽ الداخمي ،ايتو في ذلؾ ىو تمكيف ىذه الوظيفة مف تحقيؽ الغاية
مف وجود ىا ،أال وىي إضافة قيمة لممنشأة ،وتحقيؽ أىدافيا .أوضحت معايير التدقيؽ الداخمي
الدولية) (IIA, 2008طبيعة المياـ اإلدارية لمدير التدقيؽ الداخمي ،والمتمثمة فيما يمي:
 وضع خطط التدقيؽ السنوية تعكس إستراتيجية التدقيؽ المعتمدة ،ورفع تقارير دوريةوسنوية إلى اإلدارة العيا لممنشأة ومجمس اإلدارة(أو لجنة التدقيؽ) ،تحوي خالصات
حوؿ األنشطة التي تـ تنفيذىا بواسطة إدارة التدقيؽ الداخمي خالؿ فترة معينة ،بالمقارنة
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مع أىداؼ وبرام عمؿ ىذه الوظيفة ،إضافة إلى أىـ النتائ واألحداث التي شدت
إنتباه نشاط التدقيؽ الداخمي خالؿ السنة.
-

اإلشراؼ عمى أعماؿ التدقيؽ ،وفؽ المعيار رقـ  ،2040مف خالؿ توفير دليؿ مكتوب
لمسياسات واإلجراءات إلرشاد العامميف في أداء أنشطة التدقيؽ ،وينبغي أف يكوف ىذا
الدليؿ مالئما لحجـ إدارة التدقيؽ الداخمي ،ودرجة تعقد األعماؿ بيا(القاضي وآخروف،
.)2008

 التنسيؽ بيف التدقيؽ الداخمي واألطراؼ الخارجية و الداخمية وفؽ نص المعيار رقـ ، 2050الذي أكد عمى أىمية وجود ىذا التنسيؽ خصوصا مع المدقؽ الخارجي ،الذي
يحظى بمكانة خاصة لدى مجمس اإلدارة ،بإعتبار أف ىذا األخير تقع عميو مسؤولية
اإلشراؼ عمى عمؿ المدققيف الخارجييف ،بما في ذلؾ التنسيؽ مع إدارة التدقيؽ الداخمي،
حيث يساعد ىذا التنسيؽ والتعاوف عمى تطبيؽ وتعزيز مبادئ الحوكمة في المنشأة،
وي َم ِّكف مف تدنية التكمفة الكمية لمتدقيؽ.
ُ
 -1الضكابط المنيجية في إنجاز مياـ التدقيؽ الداخمي:
تختم ػػؼ طريق ػػة عم ػػؿ الم ػػدققيف ال ػػداخمييف تبع ػػا إلخ ػػتالؼ طبيع ػػة نشػ ػاط المنش ػػأة ،ونوعي ػػة
المشكالت التي تؤثر عمى أداء عممياتيا ،إال أنيػـ يخضػعوف فػي إنجػاز ميػاـ التػدقيؽ إلػى معػايير
الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي المتع ػػارؼ عميي ػػا ،والت ػػي تتض ػػمف قواع ػػد وارش ػػادات عام ػػة ،يض ػػمف اإللتػ ػزاـ بي ػػا
اإلنسجاـ في أعمػاؿ المػدققيف ،وبالتػالي إكمػاؿ الميمػة بنجػاح ،وفػي ىػذا السػياؽ يؤكػد Al twaijri
) (Al twaijri, 2004أف فعاليػة التػدقيؽ الػداخمي تتػأثر بشػكؿ جػوىري بالطريقػة التػي تػؤدي بيػا.
تػػتمخص الض ػوابط المنيجيػػة التػػي يجػػب مراعاتيػػا فػػي إنجػػاز ميػػاـ التػػدقيؽ الػػداخمي ،وفػػؽ قواعػػد
وارشادات معايير التدقيؽ الداخمي الدولية ) ، (khelassi, 2007فيما يمي:
 تحديد الجية المراد تدقيقيا ،وقد يكوف ذلؾ نات عف ر بة مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي ،الذييستند في إختياره عمى خطة التدقيؽ السنوية المصادؽ عمييا مف الييئات العميا لممنشأة
بناء عمى طمب جيات أخرى داخؿ
) ، (khelassi, 2007ويمكف أف يكوف ذلؾ ً

المنشأة مثؿ اإلدارة العميا ،والتي تريد رأي التدقيؽ في حالة أو مشكمة مستعجمة

بناء عمى طمب الجية الخاضعة لمتدقيؽ نفسيا ،والتي
) ،(Schick, 2007أو أف يكوف ً
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تطمب مساعدة التدقيؽ الداخمي بتقديـ خدمات إستشارية تتعمؽ بنظاـ الرقابة الداخمية
وعممية إدارة المخاطر الخاصة بالنشاط الخاضع إلدارتيا.
 يعمؿ المدقؽ الداخمي أثناء المرحمة التمييدية مف الميمة عمى تحديد مجاؿ التدقيؽ،وتعييف األشخاص المراد مقابمتيـ ،جمع الوثائؽ حوؿ النظـ المراد تدقيقيا ،والحصوؿ
عمى المعمومات الرقمية والوصفية لممجاؿ المراد تدقيقو ،و يتـ تحميميا مف أجؿ تحديد
وتقييـ المخاطر تطبيقًا لممعيار  ،A1.2210الذي ينص عمى أنو " يجب عمى المدقؽ
الداخمي تحديد وتقييـ المخاطر المرتبطة بالنشاط الخاضع لمتدقيؽ،(IIA, 2008) "...،
وىي خطوة ذات أىمية بالغة بالنسبة لممدقؽ الداخمي ،حيث يستند عمييا في إعداد
برنام تفصيمي لمفحص ،وتساعده في توجيو وتوزيع الموارد المخصصة لميمة التدقيؽ
عمى مناطؽ الخطر األكثر أىمية ،والتي ىي بحاجة لمتدقيؽ أكثر مف يرىا .وفي ىذا
اإلطار ،يشير ) (Al-twaijri, 2004إلى أف عممية تحميؿ وتقييـ المخاطر ىي مرحمة
ميمة تميز التدقيؽ الداخمي الفعاؿ اليوـ ،الذي أصبح يعتمد مقاربة حديثة تتمثؿ في
التدقيؽ القائـ عمى المخاطر) (Risk-based auditingبعدما كانت نظـ الرقابة
الداخمية العامؿ المسيطر في تحسيف أداء التدقيؽ الداخمي ،و إدارة مخاطر المنظمة .إف
فحص وتحميؿ المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا أثناء مرحمة التعرؼ عمى النشاط أو
الوحدة الخاضعة لمتدقيؽ تساعد فريؽ التدقيؽ في تحديد التغطية المبرمجة لمتدقيؽ،
وتحديد أىداؼ و مناطؽ الخطر في نظاـ الرقابة الداخمية ،وبالتالي تحديد مستوى خطر
الرقابة والخطر المالزـ الخاص بيذا النشاط أو الوحدة محؿ التدقيؽ (Renard,
).2007
 -تبتدأ مرحمة تنفيذ الميمة بإعداد "برنام

الفحص" بشكؿ مكتوب ،مف طرؼ فريؽ

التدقيؽ ،وتحت إشراؼ رئيس الميمة ،ثـ يتـ إرسالو إلى مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي
لإلطالع والمصادقة عميو ،طبقا لممعيار رقـ  ،A1.2240و تقع عمى رئيس الميمة
كوف مف أوراؽ العمؿ .يعتبر ىذا البرنام
مسؤولية اإلحتفاظ بو في ممؼ التدقيؽُ ،
الم َ
بمثابة وثيقة داخمية تستعمميا إدارة التدقيؽ الداخمي لمتابعة وتقييـ أعماؿ المدققيف
الداخمييف) .(Lemant, 2007, p.77تتضمف ىذه المرحمة اليامة وصؼ ،تحميؿ وتقييـ
نظاـ الرقابة الداخمية لموحدة أو النشاط الخاضع لمتدقيؽ ،ومف ثـ إعادة تقييـ درجة
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المخاطرة ،حيث ستحدد نتائ إعادة التقييـ فيما إذا كاف المدقؽ الداخمي سيقرر القياـ
بإختبارات موسعة لنظاـ الرقابة الداخمية ،أـ سيكتفي بإختبارات محدودة لمتأكيد ،والتي
يمكف أف تسمح نتائجيا بتحرير تقرير التدقيؽ الخاص بالميمة( ( الوردات.)2008 ،
 مف المتفؽ عميو في ميداف التدقيؽ -عموما -أف كؿ ميمة تدقيؽ يجب أف تنتييبتقرير ،وىو وسيمة لتوصيؿ المنت النيائي لمميمة المنجزة .وفي إطار مياـ التدقيؽ
الداخمي ،تنطوي ىذه المرحمة عمى تمخيص ما تـ إنجازه مف أعماؿ التدقيؽ و وضعيا
تحت تصرؼ اإلدارة العميا ،واألطراؼ األخرى المعنية بتمؾ الميمة( الوردات.)2008 ،
وليذا ،يمكف أف يكوف التقرير أداة قوية إلبراز أىمية التدقيؽ الداخمي في المنشأة ،لما
ليذا التقرير مف فوائد لجميع أعضاء المنشأة؛ ير أف ذلؾ يتوقؼ عمى تتوفر مجموعة
مف الصفات النوعية في محتوى التقرير النيائي لمتدقيؽ الداخمي ،التي حددىا المعيار
رقـ  ،2420أال وىي :الدقة ،الموضوعية ،الوضوح ،اإلختصار ،الكماؿ ،األثر
البناء) .(IIA, 2008يجب عمى مسؤوؿ الميمة مناقشة النتائ

مع األشخاص

الخاضعيف لمتدقيؽ ،وأخذ إجاباتيـ و مالحظاتيـ بعيف اإلعتبار ،قبؿ تحرير التقرير
النيائي وارسالو لإلدارة العميا ومجمس اإلدارة )أو لجنة التدقيؽ(؛ وذالؾ لتجنب سوء فيـ
أو سوء تفسير الحقائؽ مف طرؼ فريؽ التدقيؽ .لقد أكد المعيار رقـ  2420عمى أف
إعداد التقرير النيائي ونشره في الوقت المحدد والمناسب ىو مف صفات التقرير الجيد،
وبعبارة أخرى ،فإف تحقيؽ الفائدة مف ميمة التدقيؽ يقتضي اإلسراع في إصدار التقرير
وا رسالو إلى الجيات المعنية ،مف أجؿ إتخاذ اإلجراءات الالزمة بفعالية ،وكؿ تأخير في
إعداد التقرير النيائي ونشره سيجعمو قميؿ الفائدة ،ألف األحواؿ تكوف قد تغيرت،
سيتخذ سيكوف ير مناسب.
والمعمومات أصبحت قديمة ،وبالتالي فأي إجراء ُ

 إف دور المدقؽ الداخمي ال ينتيي بمجرد إرساؿ التقرير النيائي لمجيات المناسبة المعنيةالمكمّؼ بيا كما ينص عمى ذلؾ المعيار رقـ  ،2440وانما عميو أف يتأكد مف
بالميمة ُ

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة مف قبؿ الجيات المسؤولة ،وعميو متابعة عممية

تنفيذىا وتقييميا .و في ىذا اإلطار ،فقد أكد المعيار رقـ  A1.2500عمى وجوب وضع
مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي إجراءات المتابعة لمتأكد مف أف اإلدارة قد اتخذت فعال
اإلجراءات الالزمة ،أو أف اإلدارة العميا قد قررت تحمؿ المخاطر الناجمة عف عدـ إتخاذ
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أي إجراء) .(IIA, 2008مرحمة المتابعة ال تقؿ أىمية عف المراحؿ السابقة ،فيي مرحمة
فرؽ المعيار رقـ  2500بيف مسؤولية اإلدارة عف إتخاذ
تتحدد فييا المسؤوليات ،وقد ّ
اإلجراءات الالزمة إستجابة لتقرير التدقيؽ الداخمي ،وبيف مسؤولية مدير التدقيؽ الداخمي
عف تقييـ اإلجراءات المتخذة مف قبؿ اإلدارة ،بإعتبار أف إدارة التدقيؽ الداخمي ليس ليا
أي سمطة ) (Authorityتمكنيا مف فرض تنفيذ التوصيات و اإلقتراحات الواردة في
التقرير النيائي لميمة التدقيؽ ،فما ىي إال وظيفة إستشارية .واذا قررت إدارة المنشأة
تحمؿ مخاطر عدـ تصحيح الحالة التي تـ التقرير عنيا بسبب التكمفة أو أي سبب آخر،
ر ـ أنيا تمثؿ مخاطر ير مقبولة لممنشأة ،فيجب عمى مسؤوؿ التدقيؽ الداخمي إخطار
مجمس اإلدارة بذلؾ طبقا لممعيار رقـ  .(IIA, 2008)2600ىنا تتأثر إستقاللية المدقؽ
الداخمي ،وتصبح مقيدة بنشوء خالؼ بينو وبيف اإلدارة العميا ،والذي يجب أف يفصؿ في
ىذا الخالؼ ىو مجمس اإلدارة ذاتو ،أو لجنة التدقيؽ ،و ىذا ما يجعؿ وجود ىذه األخيرة
أمر ضروري لحماية إستقاللية نشاط التدقيؽ الداخمي في المنشأة.
ويرى الباحث إف توفر البيئػة التنظيميػة المالئمػة ،و الكػادر الكفػؤ والمناسػب ليػذه الوظيفػة،
وتطبيػػؽ األسػػاليب و األدوات المطموبػػة فػػي إدارة و تنفيػػذ ميػػاـ التػػدقيؽ الػػداخمي ،أمػػور م ػف شػػأنيا
ضماف جودة تقارير عمميات التػدقيؽ الػداخمي ،ومػا تحتػوي عميػو مػف نتػائ وتوصػيات موضػوعية،
والتػػي سػػتدفع إدارة المنشػػأة إلػػى التغييػػر أو التصػػرؼ عنػػدما تُقػ ّػدر أىميػػة مػػا ورد فػػي ىػػذه التقػػارير،
وتقتنػػع بػػأف نشػػاط التػػدقيؽ الػػداخمي قػػد أضػػاؼ قيمػػة لعمميػػات وأنشػػطة المنظمػػة ،ممػػا يس ػاعد ىػػذه
األخيرة عمى بموغ أىدافيا ،وىو اية وظيفة التدقيؽ الداخمي.
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5.5

مل حث ثاىي :يظاو حملا يب يف ش كا

اامني

 5.5.1تمييد
يمعب التأميف دو ًار ىامًا في المجتمعات الحديثة  ،فباإلضافة إلى الحماية االقتصادية التي
يوفرىا التأميف لكثير مف المشروعات فيو يساىـ في تجميع المدخرات الالزمة لتمويؿ خطط
التنمية في المجتمعات النامية أو لالستثمار في أوعية اقتصادية متعددة في المجتمعات المتقدمة
اقتصاديًا.
ويعرؼ التأميف بأنو :وثيقة أو عقػد أو اتفاؽ أو تعيد يمتزـ المؤمف بمقتضاه أف يؤدي إلى
المؤمف لو أو المستفيد الذي اشترط التأميف لصالحو مبمغاً مف الماؿ أو إيراد أو مرتب أو أي
عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقؽ الخطر المبيف في العقد  ،وذلؾ مقابؿ قسط
أو أي دفعة مالية يؤدييا المؤمف لو لممؤمف (شركة التأميف).
يعتبر نظاـ المحاسبة المالية في أي وحدة اقتصادية األساس األوؿ لبناء نظاـ المعمومات،
وذلؾ لما يوفره لألطراؼ المتعددة داخؿ وخارج الوحدة االقتصادية وما يقدمو مف بيانات فعمية
وشاممة لكؿ عناصر النشاط التي تساعدىا عمى تحقيؽ كثير مف الفوائد.
حيث يستمد النظاـ المحاسبي لشركات التأميف التكافمي أسسو األصولية الرئيسية مف
القواعد الفقيية بشكؿ أساسي واالستئناس بالفكر التأميني التقميدي ،لذلؾ تتسـ ىذه القواعد
بالثبات والموضوعية ،األمر الذي يجعؿ مجاؿ االجتياد محصو ًار في الطرؽ واألساليب
واإلجراءات المحاسبية( .عفانو  :2010 ،ص)24
إف نشاط التأميف اليوـ يكتسي أىمية بالغة أكثر مف أي وقت مضى ،وأصبح يمثؿ أىـ الركائز
التي يعتمد عمييا االقتصاد في أية دولة ،نظ ار لمساىمتو في تحقيؽ التنمية وبشكؿ فعاؿ عف
طريؽ إستثمار أمواؿ شركات التاميف  ،فيي تقوـ بتجميع كؿ ىذه المبالغ لدرء المخاطر ،مما
جعميا تجمع حساباتيا وكذلؾ وجود سجالت واستخداـ مختمؼ األنشطة المتمثمة في التعويضات
وكذا عمميات إصدار وثائؽ التأميف.
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 5.5.5المبادئ األساسية كالككاعد المتعمكة بكيفية تنظيـ محاسبة التأميف:
ترتكز محاسبة التأميف عمى المبادئ األساسية لممحاسبة الصناعية والتجارية ،وباإلضافة
إلى األسس الفنية الخاصة بالتأميف التي تتطمبيا أعماؿ شركات التأميف ،والقواعد المتعمقة بكيفية
تنظيميا تبرز بشكؿ واضح ىذه المبادئ ،وتتمثؿ مبادئ محاسبة شركات التأميف والقواعد
المتعمقة بكيفية تنظيميا فيما يمي( :خيرت :1994 ،ص )20
 تشكيؿ اإلحتياطات الحسابية الخاصة بعمميات التأميف وكذا القواعد المالية المتعمقة
بإعادة تقدير اإلستثمارات.
 قواعد كيفية تنظيـ تسجيؿ عقود التأميف وتنظيـ القيود وموازيف المراجعة ،أصوؿ تنظيـ
حساب األرباح والخسائر والميزانية العامة ،إعادة تقدير األمواؿ المتداولة ،وكذا القواعد
المتعمقة بإعادة التأميف.
 تنظيـ الميزانية العامة وكذلؾ حساب األرباح والخسائر بالعممة الوطنية ،تحويؿ األرصدة
العائدة بالعمالت األجنبية إلى العممة المحمية وفؽ أسعار الصرؼ السارية بتاريخ تنظيـ
الميزانية
 يجب تحديد عدد وأشكاؿ موازيف المراجعة الواجب تنظيميا في نياية كؿ شير مف أجؿ
تنظيـ قوائـ الجرد.
 تقويـ األمواؿ المتداولة بحيث يحدد النوع المراد تقييمو ،وكذلؾ المؤونات الواجب
رصدىا ،وتقوـ األمواؿ المتداولة والسيما األوراؽ المالية بأدنى سعر في البورصة بتاريخ
يوـ التقويـ.
 أصوؿ تنظيـ حساب األرباح والخسائر والميزانية العامة المعدة لمنشر ،بحيث أوجبت
قوانيف التأميف عمى ىيئات التأميف أف تنش رىا وفؽ األشكاؿ التي تحددىا السمطات
الرسمية المشرفة عمى قطاع التأميف.

 5.5.1مالمح عناصر النظاـ المحاسبي لعمميات شركات التأميف
يعتبر النظاـ المحاسبي لشركات التأميف كغيرة مف األنظمة األخرى لو مكوناتو الخاصة التي
تسيؿ عممية القياـ بالوظائؼ واألىداؼ التي وضع مف أجميا ويشتمؿ عمى مجموعة مف القواعد
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واألسس واإلجراءات التنظيمية التي تقرىا المؤسسة لتنظيـ وقيد وتسجيؿ جميع المعامالت المالية
المتعمقة بالمتحصالت والمدفوعات المختمفة( .عفانو :2010 ،ص )26
فشركات التأميف التكافمي ىي شركات تقوـ بدور الوكيؿ بأجر في إدارة األمواؿ الخاصة
باشتراكات حممة الوثائؽ وذلؾ جنبا إلي جنب مع أمواؿ المساىميف مع األخذ بعيف االعتبار
الفصؿ والتميز بيف أمواؿ المشتركيف أو المستأمنيف) حممة الوثائؽ ( وأمواؿ المساىميف .
مما يقتضي وجود وحدتيف محاسبيتيف أساسيتيف لمتعامؿ المالي والمحاسبي في تمؾ الشركات.
وتأسيسًا عمى ذلؾ يتكوف عناصر النظاـ المحاسبي في شركات التأميف التكافمي مف حسابيف،
األوؿ يسمي ) صندوؽ حممة الوثائؽ ( ويتكوف مف أوعية فرعية) خاصة بكؿ نوع مف أنواع
التأميف التكافمي( ،حيث يتـ إيداع جميع األقساط في حساب صندوؽ حممة الوثائؽ كؿ في
وعائو ،وتتـ االستفادة منو في عمميات االستثمار وتعويض المتضرريف وتخصيص بعض
االحتياطيات والمخصصات ،ثـ توزيع الفائض التأميني ) المتبقي ( لحممة الوثائؽ حسب النسب
الواجبة بشأنيا ،وحساب أخر)صندوؽ المساىميف ( ويخصص ىذا الصندوؽ لالستثمارات
الخاصة بأمواؿ المساىميف.وتظير فيو أيضًا صندوؽ حماية خاص لمقابمة حاالت العجز
واإلفالس والتكاليؼ اإلدارية ونفقات اإلدارة( .عفانو  :2010 ،ص )26

 5.5.1سجالت التأميف كالحسابات المميزة لشركات التأميف:
تمسؾ كؿ شركة اقتصادية دفاتر محاسبة معينة وبالتالي قيود وتسجيؿ محاسبي خاص ليا وفقا
لنشاطيا لكنيا في األصؿ متكاممة ،فإف اختمفت في شيء فإف لف تختمؼ في الكثير ،وشركات
التأميف كغيرىا لدييا سجالت وحسابات تميزىا عف باقي الشركات.
سجالت شركات التأميف:
عبارة عف سجالت يمسكيا كؿ قسـ مف أقساـ التأميف عمى حدى مف أجؿ مساعدتيا عمى مزاولة
نشاطيا ،وتنقسـ إلى :سجالت إحصائية وبيانية ،سجالت مالية ومحاسبية.
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السجالت اإلحصاكية كالبيانية:تتمثؿ السجالت اإلحصائية والبيانية في( :عبدااللو:2007،ص(،)324عطية :2003،ص)20
 .4سجؿ اإلصدار(العمميات الجديدة ( :يتقدـ العميؿ بطمب التأميف ويتضمف جميع البيانات
الخاصة بنوع التأميف المطموب وىي :اسـ العميؿ ونوع التأميف ،موضوع التأميف ومبمغو
ومدتو ،سف المؤمف عميو واسـ المستفيد.
 .1سجؿ التجديدات :تقوـ الشركات بتجديد العقد وترسؿ مذكرة لمعميؿ قبؿ  15يوـ مف
انتياء مدة التأميف وتطمب منو توقيع خطي عمى ىذه المذكرة ،فيما يفيد الموافقة أو
عدميا عمى التجديد أو إجراء أي تعديالت عمى عقد التأميف ،ولكي تستطيع الشركة
ضبط عقود التأميف ومعرفة أوقات تجديدىا فإنيا تقوـ بتسجيميا ،في سجالت مقسمة إلى
 12يخص كؿ جزء منيا شير مف أشير السنة وحسب التسمسؿ التاريخي لكؿ عقد.
 .1سجؿ التعديالت كاإللغاءات :كثي ار ما يضطر المؤمف لو أثناء مدة العقد إلى تعديمو،
وتثبت عمميات التعديؿ أو اإللغاء في سجؿ خاص لتتبع النتائ المالية المترتبة عنيا،
ويدعى بسجؿ التعديالت واإللغاءات ويقيد فيو وثائؽ التاميف التي ال ير ب أصحابيا
االستمرار بسريانيا  ،وقد جرت العادة في شركات التأميف أف تصدر ممحؽ وثيقة التأميف
يبيف التعديؿ الذي ط أر عمييا بزيادة أو نقصاف ،ويعتبر ىذا الممحؽ جزء ال يتج أز مف
الوثيقة األصمية.
 .1سجؿ التعكيضات :عند وقوع حادث مشموؿ بعقد التأميف يجب إبالغ شركة التأميف فو ار
وفي موعد أقصاه  48ساعة ما لـ يكف ىناؾ سبب قاىر يحوؿ دوف إبال يا ويجب
استيفاء كافة اإلجراءات القانونية عند وقوع الحادث ،وبعد إبالغ الشركة يقوـ المؤمف لو
بتعبئة نموذج خاص(تصريح بوقوع الحادث) يعطى رقما خاصا بو وتكوف أرقاـ الحوادث
في كؿ نوع مف أنواع التأميف متسمسمة تاريخيا حسب إبالغ الشركة ليا وبعد ذلؾ يقوـ
قسـ الحوادث بإجراءاتو مثؿ الكشؼ عف الحادث وتقدير األضرار ومعرفة سبب وقوعو
وما إذا كاف ىناؾ أضرار أخرى مسؤولة عف الحادث ،عند استكماؿ ىذه اإلجراءات تقوـ
الشركة بدفع تعويض المقدر والمنفؽ عميو.
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 .3سجؿ الكسطاء :تسجؿ بو كافة البيانات المتعمقة بالوسطاء أو وكالء التأميف المتعامميف
مع الشركة ويشمؿ اآلتي :اسـ الوسيط وعنوانو ،رقـ وتاريخ قيد الوسيط بسجؿ وسطاء
التأميف بالييئة.
 .3سجؿ االتفاقيات :وتقيد بو جميع عمميات إعادة التأميف الواردة لمشركة محميا أو مف
الخارج ،ويشمؿ البيانات التالية :اسـ وعنواف الييئة المسندة ،اسـ السمسار الذي توسط
في عقد العممية ) إف وجد ( تاريخ بدأ السرياف ومدتو ,الشروط األساسية لمتعاقد ،التبادؿ
الذي يتـ مقابؿ العممية أو االتفاقية مف عمميات إعادة التأميف الصادرة ،الحصة التي
تحتفظ بيا الشركة وبياف إعادة التأميف الباقي أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتيا.
 .3سجؿ األمكاؿ المخصصة :ىو سجؿ يتـ فيو بياف األمواؿ الموظفة مف الماؿ الواجب
تخصيصو والتعديالت التي تط أر عمى تكويف ىذه األمواؿ ،ويتـ قيد األمواؿ الخاصة
بعمميات تأمينات األشخاص وتكويف األمواؿ وعمميات تأمينات الممتمكات والمسؤوليات
كؿ عمى حدا.
السجالت المالية كالمحاسبية:
تتكوف السجالت المالية والمحاسبية كما يمي( :عبد الكريـ :2000 ،ص( ،)49طعيمة،
 :2002ص)77
 دفتر يكمية الصندكؽ المساعدة :وتسجؿ بيا المقبوضات والمدفوعات العائدة لعمميات
اليومية وتدوف جميع العمميات في نياية كؿ شير في اليومية العامة المركزية  ،وتتكوف
مف جانبيف:
 جانب المكبكضات :وتضـ ما يمي :التاريخ ،رقـ المستند ،األقساط والتعويضات ،المدينوف
والدائنوف ،فوائد القروض ،الرسوـ المالية لموكالء والفروع ،شركات إعادة التأميف
وايرادات االستثمارات.
 جانب المدفكعات :تدوف بيانات موضحة بيومية الصندوؽ المساعد لمشير وتظير فييا :
شركات إعادة التأميف ،رسوـ التأميف ،مصروفات االستثمارات والخصـ ،باإلضافة إلى وجود
سجؿ خاص لمعمميات النقدية يضاؼ إليو بعض الحقوؽ التي تظير المدفوعات بشكؿ حقيقي،
وىذه الحقوؽ ىي :تصفية وثائؽ التأميف عمى الحياة بصفة إجبارية واختيارية ،القروض بضماف
وثائؽ التأميف عمى الحياة.
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 .8سجالت الحسابات العامة :يمسؾ قسـ المحاسبة العامة لدى شركات التأميف عددا مف
السجالت ال يختمؼ عددىا باختالؼ الطريقة المتبعة ،ويختمؼ تنظيميا تبعا لظروؼ
وأعماؿ الشركة ،وتتكوف ىذه السجالت مف اليومية العامة ،دفتر األستاذ المساعد ،دفتر
األستاذ العاـ.
 اليكمية العامة :ال يختمؼ شكمو عف دفاتر اليومية المستخدمة في الشركات األخرى
بحيث تسجؿ المجاميع الشيرية لمعمميات في اليوميات المساعدة وال سيما إصدار
وثائؽ التأميف الجديدة ،تجديد وثائؽ التأميف والصندوؽ ،التعديالت واإللغاءات ،إعادة
التأميف إضافة إلى ىذا يسجؿ في ىذه اليومية قيود التسويات الجردية وحسابات
المصارؼ ،وقيود اإلقفاؿ في نياية الدورة المالية.
 دفتر األستاذ العاـ  :يحتوي ىذا الدفتر عمى الحسابات الرئيسية العامة التي تظير في
الميزانية العامة وحسابات األرباح والخسائر ،وكما يظـ حسابات إيرادات كؿ فرع مف
فروع التأميف.
 دفتر األستاذ المساعد  :وتنحصر أىـ الدفاتر التي تمسكيا شركات التأميف فيما يمي :
دفتر األستاذ المساعد لموكالء والفروع ،الخاص باستثمارات الشركة ،دفتر األستاذ
المساعد لممدينيف والدائنيف.
الحسابات المميزة لشركات التأميف:
تعتمد شركات التأميف عمى المبادئ األساسية لممحاسبة كبقية المؤسسات االقتصادية ،فاف
اختمفت عنيا ستختمؼ في بعض األسس الفنية الخاصة التي تتطمبيا أعماؿ شركة التأميف ،ومف
بيف ىذه االختالفات المميزة الحسابات والقيود التالية( :عبد الكريـ  :00،ص ( )73_68العربيد،
 :00ص ()190_179جعفر :00 ،ص )403
 حسابات ككالء التأميف:
تتعامؿ شركات التأميف مع الوكالء والسماسرة وذلؾ لتحقيؽ عممياتيا  ،ويعتبر الوكالء الممثموف
الوحيدوف ليا ويرتبطوف بواسطة عقود خاصة معيا ،ويتوسطوف بإجراء عقود التأميف لحساب
المؤمف ليـ ويتقاضوف عمولة ،ويجب أف يكوف ليـ حساب خاص في محاسبة الشركة ،ويتفرعوف
إلى:
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 .1الككالء المحميكف :تقوـ شركات التأميف بمسؾ حسابات وسجالت خاصة) اليومية
المساعدة لموكالء ،دفتر األستاذ المساعد لموكالء) وذلؾ مف أجؿ ضماف تتبع واستمرار
العمميات التي تقوـ بيا الشركة بشكؿ مدقؽ.
 .2الككالء األجنبيكف :تعتمد شركات التأميف عمى أجانب يتولوف عمميات التأميف نيابة
عنيا وذلؾ حسب ما ينص عميو العقد ويتقاضوف عمولة ،وىاتو العمميات مف الناحية
المحاسبية ال تختمؼ عمى حسابات الوكالء المحمييف.
 حسابات عمميات إعادة التأميف:
تستعمؿ لدى الشركة األصمية المتنازلة والشركة التي تقوـ بعممية إعادة التأميف  ،ولقد أوجب
قانوف ىيئات التأميف عمى شركات التأميف أف تعيد تأميف جزء مف عممياتيا المباشرة لدى
الشركات الوطنية المكمفة بإعادة التأميف بصورة إجبارية ،ويجب أف يدوف في سجؿ اإلصدار
المبمغ الذي أعيد تأمينو مع ذكر اسـ الشركة المعيدة لمتأميف.
 حسابات التأميف عمى الحياة:
تتمثؿ حسابات التأميف عمى الحياة في حسابات اإليرادات والمتمثمة في األقساط التي يقدميا
المؤمف لو ،وحسابات المصاريؼ كالتعويضات التي تقدميا الشركة والعموالت لوكالئيا باإلضافة
إلى الماؿ اإلحتياطي والذي يحمؿ إلى حساب المصروفات واإليرادات ،ولما كانت ال تقوـ بتقدير
الماؿ اإلحتياطي سنويا لذلؾ فيي تعتبر أف رصيد حسابات اإليرادات والمصروفات في نياية
السنة الجارية الذي يجب أف يظير في القوائـ المالية.
 حسابات التأمينات العامة:
تتمثؿ حسابات التأمينات العامة في حسابات اإليرادات كاألقساط وصافي الدخؿ مف االستثمارات
والعموالت وتتكوف المصروفات مف التعويضات المسددة والعموالت المدفوعة ،أما حسابات الماؿ
االحتياطي فتتضمف في احتياطي األخطار السارية والتعويضات تحت التسديد.
 الككاكـ المالية كحسابات األرباح كالخساكر:
 الحساب العاـ لألرباح كالخساكر :يعتبر أحد الحسابات الختامية في شركات التأميف ترحؿ
إليو النتائ

النيائية لكؿ مف حسابات اإليرادات والمصروفات سواء كانت ربحا أو خسارة،

كما يقفؿ فيو اإليرادات والمصاريؼ العامة الغير مخصصة لفرع مف فروع التأميف بعد إجراء
التسويات الجردية.
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 الككاكـ المالية :تقوـ شركات التأميف بإعداد قوائميا المالية في نياية السنة المالية بعد
تمخيص جميع البيانات التي يتـ تسجيميا في دفاتر األستاذ المختمفة عمى شكؿ مجموعة مف
التقارير ،وتعد مف أىـ الوثائؽ المحاسبية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي ،وتتكوف القوائـ
المالية مف :الميزانية ،حساب النتيجة والممحؽ.
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5.1

مل حث ثا ث :اأمني رىشأته يف وطاع غ
(مفه و ,أ ني  ,ىشأته)

 5.1.1تمييد
لقد أصبحت خدمات التأميف في الوقت الحاضر تشغؿ حي ًاز كبي ًار مف اىتماـ رجاؿ األعماؿ في
األنشطة التجارية والصناعية والخدمية و يرىا  ،نظ ًار العتمادىـ الكبير عمييا في تييئة حالة
الطمأنينة واألماف لمشروعاتيـ بمختمؼ أنواعيا  ،ولمعامميف لدييـ وألسرىـ  ،وألنفسيـ مف
المخاطر التي يتعرضوف ليا مثؿ  :الحريؽ  ،والسرقة  ،والسطو  ،وخيانة األمانة ،واالختالس
والتمؼ والغرؽ واالنييار.
ومف ذلؾ يتبيف أف التأميف ىو أحد الوسائؿ الحديثة الكبرى الميمة الداخمة في منظومة التنظيـ
االقتصادي والمالي ،فمو دوره المتعاظـ في التطور الصناعي  ،والزراعي  ،والتجاري  ،وسائر
األنشطة االقتصادية  ،بؿ لقد أصبحت صناعة التأميف تضاىي إف لـ تفؽ العمؿ المصرفي .

 5.1.5مفيكـ التأميف
تعريؼ التأميف
-4

تعريؼ التأميف في المغة:

التأميف مأخوذ مف األمف  ،والمادة الثالثية) أ ـ ف (ىي مادة واحدة ،واف تعددت صور
"وآمنيـ مف َخوؼ ")قريش ،اآلية )٤
االشتقاؽ؛ فاألمف :ضد الخوؼ ونقيضو .وفي التنزيؿ َ :

واألمانة؛ ضد الخيانة ،واإليماف ضد الكفر ،وىو بمعنى التصديؽ :ضد التكذيب( .الشبيمي،
)1443
-1

تعريؼ التأميف في االصطالح:

يعرؼ التأميف بأنو :عقد بيف طرفيف أحدىما يسمى المؤمف والثاني المؤمف لو (أو المستأمف(
يمتزـ فيو المؤمف بأف يؤدي إلي المؤمف لو مبمغا مف الماؿ أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي
آخر في حالة وقوع حادث أو تحقؽ خطر مبيف في العقد ،وذلؾ في مقابؿ قسط أو أية دفعة
مالية أخرى يؤدييا المؤمف لو إلي المؤمف.
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وفي العصر الحاضر ال يقوـ بالتأميف فرد نحو فرد بؿ تقوـ بو شركات مساىمة كبيرة يتعامؿ
معيا عدد ضخـ مف المستأمنيف ،فيجتمع ليا مبالغ كبيرة مف أقساط التأميف ،وتؤدي مف ىذه
األقساط المجتمعة ما يستحؽ عمييا مف تعويضات عند وقوع الحوادث المؤمف منيا ،ويبقى رأس
ماليا سندا احتياطيا ،ويتكوف ربحيا مف الفرؽ بيف ما تجمعو مف أقساط وما تدفعو مف
تعويضات.

 5.1.1نشأة التأميف:
يالحظ أف القانوف الروماني لـ يكف يعرؼ التاميف ،ولـ يظير عقد التأميف إال في القروف
الوسطى ،وذلؾ بسبب الحاجة الممحة إليو في المالحة البحرية ،ولـ يكف يوجد أي نوع مف
الضماف إال ضماف السفف وشحناتيا ،ويالحظ أف التأميف ضد الحريؽ ظير في أواخر القرف
السابع عشر ،أما التأميف عمى الحياة فقد ظير في أواخر القرف الثامف عشر وبعد صدور القانوف
المدني الفرنسي ،تطور التأميف البري ،وانشأ في المنتصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر شركات
التأميف الكبرى وظيرت بذلؾ بعض األنواع المختمفة لمتأميف  ،وأصبح عقد التأميف مف العقود
المألوفة (عبد الرحمف ،2005 ،ص.)28

 5.1.1أىمية التأميف:
تتمخص أىمية التأميف في أمكر ك يرة كالتالي.
لمتأميف أىمية كبيرة في االزدىار االقتصادي ،حيث تقوـ شركات التأميف بتجميع المدخرات عف
طريؽ األقساط التي يدفعيا األفراد ،ويتكوف مف مجموع األقساط رصيد ضخـ مف األمواؿ ،فتقوـ
شركات التأميف باستثمار جزء كبير منيا في أوجو االستثمار المختمفة .ونظ ار لما يتمتع بو
التأميف مف توفير التغطيات التأمينية مف أخطار كثيرة ،فإنو يشجع األفراد والمنشآت عمى الدخوؿ
في مجاالت إنتاجية جديدة.
كما أف التأميف وسيمة فاعمة مف وسائؿ تنشيط االئتماف حيث يوفر التأميف لممديف ضمانات
تسيؿ لو عممية االقتراض حيث يحؿ عوض التأميف محؿ الشيء المرىوف إذا ىمؾ نتيجة لتحقؽ
الخطر المؤمف منة (عريقات ، 2008 ،ص .)34
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 5.1.2فكاكد التأميف:
ويرى بطشوف )بطشوف ،2000 ،ص )37أف فوائد التأميف تتمثؿ في:
 .1يوفر التأميف أمانا واستق ار ار اقتصاديا ،حيث أف األشخاص الذيف يتعرضوف ألضرار
يستعيدوف وضعيـ المالي ،كما كاف قبؿ التعرض ليذه األضرار بواسطة التعويض الذي
تمنحو شركات التأميف.
 .2يوفر التأميف الطمأنينة ويخفؼ مف الخوؼ قبؿ أف يتعرض الشخص لضرر أو خسارة
ما أو بعد أف يتعرض ليا .فالتأميف عمى الحياة مثال يخفؼ مف قمؽ وخوؼ رب العائمة
عمى مستقبؿ أفراد أسرتو في حالة تعرضو لمعجز ،كما أف الشخص الذي يؤمف عمى
بيتو ال يعتريو خوؼ كبير عمية جراء تعويض بيتو.
 .3توفر شركات التأميف مصد ار ميما لمتمويؿ واالستثمار وذلؾ عمى النحو التالي :إف
شركات التأميف تتقاضى أقساط التأميف سمفا عند بدء التأميف وقبؿ وقوع الخسائر
واألضرار التي تقوـ بتعويضيا ،وبذلؾ يتجمع لدييا كـ كبير مف األمواؿ تقوـ بتوظيفيا
في مجاالت استثمار مختمفة.
 .4تقوـ شركات التأميف بدور مؤثر في تقميؿ الخسائر وذلؾ مف خالؿ شروط السالمة التي
تفرضيا عمى المؤمف ليـ ،ومف خالؿ تقديـ النصح واإلرشاد حوؿ طرؽ الحد مف
الخسارة.
 .5يستخدـ التأميف لتعزيز قدرة الفرد أو الجماعة لمحصوؿ عمى االئتماف ،فالشخص الذي
يريد شراء شقة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،لف يستطيع الحصوؿ عمى القرض الضروري إذا لـ
يقـ بتأميف الشقة أو تقديـ عقد تأميف عمى حياتو.

 5.1.3شركات التأميف العاممة في قطاع غزة:
 -4المجمكعة األىمية لمتأميف-:
نبذه عف تأسيس الشركة:
مجموعة متميزة مف المستثمريف ورجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع زة
واألردف وكافة أنحاء الميجر بادرت في القياـ بتأسيس الشركة تحت اسـ" زة األىمية لمتأميف "
في عاـ  ، 1994وفي منتصؼ عاـ  2004ارتأت الييئة العامة ير العادية لمشركة في جمستيا
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المنعقدة بتاريخ  2004/6/ 2تغيير أسـ الشركة إلى المجموعة األىمية لمتأميف وذلؾ تمييدًا
النطالقتيا إلى المحيط العربي والدولي) .( 1/4/2016 ،6، www.aig.ps
أغراض الشركة:
 .1القياـ بجميع أعماؿ التأميف واعادة التأميف وجميع أصناؼ وأشكاؿ الضماف والتعويض.
 .2منح المعاشات السنوية بجميع أصنافيا سواء كانت مرتبطة بحياة اإلنساف أو ير
ذلؾ.
 .3التعامؿ واإلقراض عمى الممتمكات مف جميع األنواع ومقابؿ ضمانات أو بدونيا بما في
ذلؾ إقراض األمواؿ عمى الوثائؽ الصادرة.
 .4القياـ بالوكالة إلصدار حواالت وسندات قروض موحده ،وضماف االكتتاب بأية سندات
مالية أو أسيـ ،والقياـ بصفة متولي أو منفذ وصية أو قيـ عمى التركات ،وتسمـ األمواؿ
بطريؽ الحفظ األميف.
 .5االقتراض أو تجميع األمواؿ عف طريؽ إصدار سندات قروض أو بأي طريؽ آخر،
تكوف مؤمنة بجميع ممتمكات الشركة.
 .6استثمار فوائض األمواؿ بالكيفية التي تقررىا الشركة وفقًا ألحكاـ السالمة وبما يحقؽ
عوائد أفضؿ.
الخدمات المكدمة:
تأميف المركبات  ،تأميف الحريؽ  ،تأميف الحوادث  ،التاميف البحري والجوي والبري  ،كافة
التأمينات اليندسية  ،التاميف الصحي االجتماعي  ،التأميف عمى الحياة  ،التاميف عمى العماؿ ،
التاميف المنزلي الشامؿ  ،التاميف عمى المسافر  ،تأميف البنوؾ  ،تأميف ضمانة األمانة  ،تأميف
نقؿ األمواؿ.
 .1شركة التأميف الكطنية:
أسست شركة التأميف الوطنية عاـ  ، 1992وسجمت بتاريخ 1992/6 /15كشركة مساىمو عامة
لدى مسجؿ الشركات في مدينة راـ اهلل تحت رقـ  562600353وحصمت عمى رخصة مزاولة
العمؿ بتاريخ

 1993/2/15وباشرت عمميا اعتبا اًر مف تاريخ

) .( pal.com
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www.nic-1993/3/1

الخدمات المكدمة- :
التأمينات اليندسية ،تأميف المركبات تأميف نقؿ البضائع ب ار وبح ار وجوا  ،تأميف أخطار  ،التأميف
المنزلي الشامؿ  ،تأميف المسؤوليات  ،تأميف النقود  ،تأميف الموظفيف  ،تأميف إصابات تأميف
الحوادث الشخصية وكوبونات السفر  ،تأميف العالج الطبي  ،تأمينات أخرى ( تأميف الزجاج ،
تأميف الغطاء المصرفي الشامؿ  ،تأميف أخطاء الميف الطبية (  ،وبدأت الشركة نياية عاـ
2005ممارسة تأمينات الحياة الفردية والجماعية  ،االدخارية والمؤقتة.
رأس ماؿ الشركة- :
أسست الشركة برأسماؿ اسمي ومدفوع مقداره ثالثة مالييف ونصؼ المميوف دينار أردني (ما
يعادؿ خمسة مالييف دوالر أمريكي) ،اكتتب المؤسسوف ب  45 %منو وطرح باقي الرأسماؿ
لالكتتاب العاـ .تمت زيادة رأسماؿ الشركة في عاـ  1994بثالثمائة وخمسيف ألؼ دينار أردني
ليرتفع إلى ثالثة مالييف وثمانمائة وخمسيف ألؼ دينار أردني (أي ما يعادؿ  5.5مميوف دوالر
أمريكي) ،كما زيد مرة أخرى في 2006/3/23الى خمسة مالييف واربعمائة الؼ دينار أردني) ما
يعادؿ سبعة مالييف وستمائة ألؼ دوالر أمريكي(وذلؾ بتوزيع أسيـ منحة مجانية عمى
المساىميف.
وفي اجتماع الييئة العامة ير العادي المنعقد بتاريخ ، 2008/3/27وافقت عمى تحويؿ عممة
أرسماؿ الشركة مف الدينار إلى الدوالر األمريكي ،وزيادة رأسماؿ مف خالؿ منح أسيـ مجانية
لممساىميف ،ليصبح رأسماؿ الشركة ثمانية مالييف دوالر أمريكي مقسمة إلى ثمانية مالييف
سيـ ،القيمة االسمية لمسيـ دوالر أمريكي واحد.
 .1شركة ترست لمتأميف:

تأسست مف قبؿ مجموعة مف رجاؿ اإلعماؿ الفمسطينييف  ،وىي شركة زميمة لمجموعة شركات
ترست لمتاميف إحدى اكبر مجموعات التاميف واعادة التاميف في الشرؽ األوسط ويبمغ رأس ماؿ
مجموعة ترست في مختمؼ فروعيا ما يزيد عف مائة مميوف دوالر  ،بدأت الشركة عمميا في
قطاع زة في منتصؼ  1994ـ ثـ امتد نشاطيا ليشمؿ كافة أنحاء الضفة الغربية منتصؼ
1995ـ  ،ويبمغ رأس ماؿ شركة ترست العالمية لمتأميف – فمسطيف – عشرة مالييف دوالر
مدفوع منيا بالكامؿ سبعة مالييف وخمسمائة ألؼ دوالر  ،وقد كاف لتمتع الشركة باتفاقيات إعادة
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تأميف مف الدرجة األولى أكبر األثر في تمكينيا مف أداء عمميا وتوفير أوسع تغطية تأمينية
ممكنة لزبائنيا  ،وتعطي الشركة حرية تامة في التعامؿ مع المطالبات الناشئة.
) .)1/4/2017، 8 ,www.trustpalestine.com
تقوـ الشركة بكافة أنواع التأمينات العامة مثؿ الحريؽ واليندسي والبحري والعماؿ والنقد والتأميف
عمى السيارات والمسؤولية والتأميف عمى الحياة والتأميف الصحي و يرىا.
 .1شركة فمسطيف لمتأميف:-
شركة فمسطيف لمتأميف شركة مساىمة عامة محدودة تأسست سنة  ، 1994وقد تـ ترخيصيا
بموجب الترخيص رقـ  11لسنة  1994برأسماؿ مقداره خمسة مالييف دوالر أمريكي لممارسة
كافة أنواع التأميف .تكتب الشركة األخطار تبعاً لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا في مناطؽ
السمطة الوطنية الفمسطينية وتبعًا لمقوانيف واألنظمة واألعراؼ المتعارؼ عمييا في أسواؽ التأميف
في العالـ) .)1/4/2017 www.pic-pal.ps
الخدمات المكدمة:
التاميف الميني  ،تاميف النقود  ،الحوادث الشخصية  ،التأميف عمى العماؿ  ،التاميف المنزلي
الشامؿ  ،التأميف عمى الحريؽ  ،التاميف الصحي  ،التأميف عمى المركبات.
 .3شركة فمسطيف لتمكيؿ الرىف العكارم:
اليدؼ كالنشأة:
تأسست شركة فمسطيف لتمويؿ الرىف العقاري في العاـ  ، 1997بمبادرة مف السمطة الوطنية
الفمسطينية وعدد مف المؤسسات االقتصادية الفمسطينية والدولية الكبرى ،وىي مف أوائؿ شركات
الرىف العقاري المختصة بتمويؿ قطاع اإلسكاف في المنطقة) . (www.pmhc.com
تقوـ شركة فمسطيف لتمويؿ الرىف العقاري بإعادة تمويؿ قروض الرىف العقاري الممولة مف قبؿ
البنوؾ المشاركة في برامجيا مف خالؿ شركة تمويؿ الرىف العقاري الفمسطينية ،كما وتقوـ
بالتأميف ضد مخاطر االئتماف مف خالؿ شركة فمسطيف لتأميف الرىف العقاري.
تيدؼ الشركة إلى المساىمة في حؿ أزمة السكف في فمسطيف عبر توفير التمويؿ طويؿ األمد
ليتسنى إقراضو لممواطنيف لفترات تصؿ إلى  25عاما .وبيذا تكوف الشركة قد ساىمت بتعزيز
االقتصاد الفمسطيني بفتح الباب أماـ الكثير مف الفمسطينييف المتالؾ مساكف لـ يكف بإمكانيـ
امتالكيا بالمعطيات المتوفرة في السوؽ المحمية قبؿ انطالؽ برام الشركة.
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وتيدؼ ىذه الشركة باألساس إلى توفير التأميف لمبنوؾ في حاؿ تعثر المقترض ،األمر الذي
مف شأنو تقميص المخاطر االئتمانية لمؤسسات اإلقراض مما يشجعيا عمى تمويؿ قطاع
اإلسكاف .ومف الجدير بالذكر أف شركة فمسطيف لتأميف الرىف العقاري توفر تغطية تأمينية بنسبة
تصؿ إلى  70 %مف قيمة رصيد القرض ضد التعثر.
 .3شركة الممتزـ لمتأميف:

شركة الممتزـ لمتأميف واالستثمار ،ىي شركة مساىمة عامة محدودة األسيـ تأسست بموجب
قانوف الشركات الفمسطيني لسنة  1929ـ وتعديالتو ،وسجمت تحت رقـ )  ( 563201573في
اليوـ السابع عشر مف شير ( أ سطس) سنة ألفيف وثمانية ميالدية ورخص ليا بالعمؿ بموجب
قرار مجمس الوزراء الصادر في جمستو رقـ  83لسنة  2008ميالدية  1429الموافؽ16
شعباف لعاـ  1429ىجرية.
يبمغ رأس ماؿ الشركة ) ($ 5000000خمسة مالييف دوالر أمريكي مقسـ إلى ((5000000
سيـ خمسة مالييف سيـ بقيمة أسمية قدرىا ) ( 1$واحد دوالر أمريكي لمسيـ الواحد ،دفع
المؤسسوف مف أصميا قيمة ) ( 2200000سيـ مميونا ومائتا ألؼ سيـ قيمتيا(($ 2200000
مميونا ومائتا ألؼ دوالر أمريكي تمثؿ  44 %مف األسيـ الكمية.
تعمؿ الشركة في مجاؿ أعماؿ التأميف واالستثمار اإلسالمي وبالتزاـ كامؿ بخدمة الجماىير
ال وتقديـ خدمات التأميف واالستثمار بكافة أنواعيا وااللتزاـ بحفظ
الفمسطينية في قطاع زة أو ً
عائدات الوفر في نياية العاـ ثـ توزيعيا عمى حممة األسيـ وحممة الوثائؽ ،التعاوف عمى درء
المخاطر) . (www.mii.ps/home/index.mii

42

 3الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
 4.1مكدمة.
 1.1منيج الدراسة.
 1.1مجتمع الدراسة.
 1.1عينة الدراسة.
 3.1الكصؼ اإلحصاكي ألفراد العينة كفؽ البيانات الشخصية.
 3.1أداة الدراسة.
 3.1صدؽ االستبانة.
 8.1بات االستبانة.
 9.1المعالجة اإلحصاكية المستخدمة في الدراسة.
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الطريكة كاإلجراءات
 1.4مكدمة:

ػور رئيسػًا يػػتـ مػػف خاللػػو إنجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف
تعػ مد منيجيػػة الد ارسػػة واجراءاتيػػا محػ ًا

الد ارسػػة ،وعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات المطموبػػة إلجػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتوصػػؿ
إلى النتائ التي يتـ تفسػيرىا فػي ضػوء أدبيػات الد ارسػة المتعمقػة بموضػوع الد ارسػة ،وبالتػالي تحقػؽ
األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.
حيػػث تنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لمجتمػػع الد ارسػة وعينتيػػا ،واألداة المسػػتخدمة وكيفيػػة بنائيػػا
وتطويرىا ،كمػا تنػاوؿ إجػراءات التحقػؽ مػف صػدؽ األداة وثباتيػا ،والمعالجػات اإلحصػائية التػي تػـ
استخداميا في تحميؿ البيانات واستخالص النتائ  ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات:

 1.5منيج الدارسة:

مػػف أج ػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قػػاـ الباح ػث باسػػتخداـ المػػني الوصػػفي التحميمػػي الػػذي

يحاوؿ مف خاللو وصؼ الظاىرة موضوع الدراسة ،وتحميؿ بياناتيا ،والعالقػة بػيف مكوناتيػا واآلراء
التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا واآلثار التي تحدثيا.
ويعرؼ (األ ا )1997،المني الوصفي التحميمي بأنو "دراسة أحداث وظواىر وممارسات
قائمة وموجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي ،دوف تدخؿ مف الباحث في محتوياتيا ،ويستطيع
الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحميا".

 1.1طرؽ جمع البيانات:

اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات:

 .1المصادر ال انكية :لمعالجػة اإلطػار النظػري لمد ارسػة تػـ الرجػوع إلػي مصػادر البيانػات الثانويػة
والتػ ػػي تتمثػ ػػؿ فػ ػػي الكتػ ػػب والم ارجػ ػػع العربيػ ػػة واألجنبيػ ػػة ذات العالقػ ػػة ،والػ ػػدوريات والمقػ ػػاالت
والتقارير ،واألبحػاث والد ارسػات السػابقة التػي تناولػت موضػوع الدارسػة ،والبحػث والمطالعػة فػي

مواقع اإلنترنت المختمفة.

 .2المصػادر األكليػػة :لمعالجػة الجوانػب التحميميػػة لموضػوع الد ارسػػة تػـ جمػع البيانػػات األوليػة مػػف
خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة ،صممت خصيصاً ليذا الغرض.
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 1.1مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف الموظفيف في المجاؿ المحاسبي في جميع شركات التأميف العاممة في
قطاع زة وقد بمغ عددىا وفؽ اإلحصائيات الرسمية إلى سبع شركات وقد بمغ عدد العامميف في
تمؾ الشركات إلى  32موظؼ في المجاؿ المحاسبي وقد أضاؼ الباحث مجموعة مف شركات
التدقيؽ إلى مجتمع الدراسة وعددىـ  36موظؼ بيدؼ لممقارنة بيف شركات التأميف وشركات
التدقيؽ في دور التدقيؽ في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.

 1.2عينة الدراسة:
بمغ حجـ العينة الميدانية المدروسة بعد توزيع أداة الدراسة عمى المبحوثيف إلى  68مفردة ويعتبر
الحجـ مناسب إلجراء التحميؿ اإلحصائي والتحقؽ مف فرضيات الدراسة وتساؤالتيا.
العينة االستطالعية :تـ اختيار عينة استطالعية بحجـ( )30مفردة ،وذلؾ بغرض التأكد مف
صالحية أداة الد ارسة واستخداميا لحساب الصدؽ والثبات ،والتحقؽ مف صالحيتيما لمتطبيؽ
عمى العينة األصمية ،وقد تـ احتسابيا مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا .
الكصؼ اإلحصاكي لعينة الدراسة كفؽ البيانات الشخصية:
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات الشخصية:
 -4تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي
يبيف جدوؿ ( )3.1أف

البية أفراد العينة ىـ مف الحاصميف عمى الشيادة الجامعية األولى

البكالوريوس بنسبة  %61.8مما يعزز قدرتيـ عمى فيـ فقرات االستبانة واعطاء رأييـ الصحيح
والصريح بشأنيا ،بينما ما نسبتو  %19.1ىـ مف حممة الشيادة المتوسطة الدبموـ ،وما نسبتو
 %19.1ىـ مف حممة شيادة الدراسات العميا الماجستير أو الدكتوراه وىذه النسبة تشير الى أنيـ
يتطمعوف إلكماؿ الدرجات العممية العميا.
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جدكؿ ( :)1.4تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي
العدد

النسبة المككية %

المؤىؿ العممي
دبموـ

13

19.1

بكالوريوس

42

61.8

دراسات عميا

13

19.1

المجمكع

38

444.4

 -1تكزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي
يبيف جدوؿ ( )3.2أف البية أفراد العينة ىـ الذيف تخصصيـ محاسبة بنسبة  %91.2وىذا يدؿ
عمى أف معظـ العامميف في شركات التأميف مف المتخصصيف في المحاسبة ،بينما ما نسبتو

 %4.4ىـ مف الذيف تخصصيـ عموـ اقتصادية وادارية ،بينما ما نسبتو  %4.4ىـ مف الذيف
تخصصيـ عموـ مالية ومصرفية.

جدكؿ ( :)1.1تكزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي
العدد

النسبة المككية %

التخصص العممي
المحاسبة

62

91.2

عموـ اقتصادية وادارية

3

4.4

عموـ مالية ومصرفية

3

4.4

38

444.4

المجمكع
 -1تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة

يبػػيف جػػدوؿ ( )3.3أف البيػػة أف ػراد العينػػة سػػنوات خػػدمتيـ أقػػؿ مػػف  5سػػنوات ،بينمػػا مػػا
نسػػبتو  %29.4ىػػـ مػػف الػػذيف سػػنوات خػػدمتيـ تت ػراوح مػػا بػػيف  5إلػػى أقػػؿ مػػف  10سػػنوات بنسػػبة
 ،%64.0بينما ما نسبتو  %25.0ىـ مف الذيف سنوات خػدمتيـ تتػراوح مػا بػيف  10إلػى أقػؿ مػف
 15سػػنوات ،بينمػػا مػػا نسػػبتو  %13.2ىػػـ مػػف الػػذيف سػػنوات خػػدمتيـ مػػف  15سػػنة أكثػػر ويشػػير
الجػػدوؿ إلػػى أف  61.8مػػف أفػراد العينػػة ىػػـ مػػف أصػػحاب الخبػرة العمميػػة فيػػدؿ ذلػػؾ عمػػى اف أفػراد
العينة ىـ أصحاب خبرة جيدة تعبر عف آراء صحيحة في اإلجابة عمى األستبانة.
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جدكؿ ( :)1.1تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة
العدد

النسبة المككية %

سنكات الخدمة

22

32.4

مف  5إلى أقؿ  10سنوات

20

29.4

مف  10إلى أقؿ  15سنوات

17

25.0

أكثر مف  15سنة

9

13.2

38

444.4

أقؿ مف  5سنوات

المجمكع
 -1تكزيع أفراد العينة حسب نكع الشركة

يبيف جدوؿ ( )3.4أف البية أفراد العينة ىـ مف يعمموف في شركات التدقيؽ بنسبة ،%52.9
بينما ما نسبتو  %47.1يعمموف في شركات التأميف.
جدكؿ ( :)1.1تكزيع أفراد العينة حسب نكع الشركة
العدد

النسبة المككية %

نكع الشركة
شركة تأميف

32

47.1

شركة تدقيؽ

36

52.9

المجمكع

38

444.4

 1.3أداة الدراسة:
تعػد االسػػتبانة أكثػػر وسػػائؿ الحصػػوؿ عمػػى البيانػات مػػف األفػراد اسػػتخدامًا وانتشػػا ًار ،وتعػػرؼ
االسػػتبانة بأنيػػا" :أداة ذات أبعػػاد وبنػػود تسػػتخدـ لمحصػػوؿ عمػػى معمومػػات أو آراء يقػػوـ باالسػػتجابة
ليا المفحوص نفسو ،وىي كتابية تحريرية" (األ ا و األستاذ .)116 : 2004 ،
وقد تـ استخداـ االستبانة لمعرفة " دكر التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في
شركات التأميف ".
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خطكات بناء االستبانة:
 .1االطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ،واالستفادة
منيا في بناء االستبانة وصيا ة فقراتيا.
 .2تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 .3تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ.
 .4تـ تصميـ االستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف ( )6مجاالت و( )38فقرة ،ممحؽ
رقـ (.)1
 .5تـ عرض االستبانة عمى ( )5مف المحكميف المختصيف مف أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات ومختصيف في عمـ المحاسبة .والممحؽ رقـ ( )3يبيف أسماء أعضاء لجنة
التحكيـ.
 .6في ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضافة
والتعديؿ ،لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى ( )38فقرة ،ممحؽ (.)2
كقد قسمت االستبانة إلى الث أقساـ ركيسية ىما:
القسـ األوؿ :وىو عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب (المؤىؿ العممي ،التخصص

العممي ،سنوات الخدمة ،نوع الشركة).

الكسـ ال اني :يم ؿ المتغير المستكؿ المتعمؽ بالتدقيؽ الداخمي في شركات ،كيشتمؿ عمى 14
فكرة ،مكزعة عمى  3مجاالت ركيسية:
 المجاؿ األوؿ :تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية ،ويتكوف مف ( )6فقرات.
 المجاؿ الثاني :تقييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت المساىمة في المراجعة الداخمية،
ويتكوف مف ( )6فقرات.
 المجاؿ الثالث :مدى التزاـ المراجع الداخمي بالقوانيف المينية ،ويتكوف مف ( )6فقرات.
 المجاؿ الرابع :خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي ينتمي إلييا المراجع ،ويتكوف مف
( )6فقرات.
 المجاؿ الخامس :استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي ،ويتكوف مف ( )6فقرات.
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 الكسـ ال الث :يم ؿ المتغير التابع المتعمؽ بكفاءة النظاـ المحاسبي ،كيشتمؿ عمى 8
فكرات.

 1.4صدؽ االستبياف:
صدؽ االستبانة يعني " أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو" (الجرجاوي ،)105 :2010،كما
يقصد بالصدؽ "شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية،
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا" (عبيدات
وآخروف.)2001 ،
أكالن :صدؽ ك بات االستبانة:
وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
أ -صدؽ المحكميف (الصدؽ الظاىرم)
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف "ىو أف يختار الباحث ً

الظاىرة أو المشكمة موضوع الدراسة" (الجرجاوي )107 :2010،حيث تـ عرض االستبانة عمى
مجموعة مف المحكميف تألفت مف ( )5متخصص مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
ومختصيف في مجاؿ المحاسبة وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ( ،)1وقد استجاب الباحث آلراء
المحكميف وقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة ،وبذلؾ خرج
االستبياف في صورتو النيائية  -انظر الممحؽ رقـ (.)2
ب -صدؽ المكياس كيتـ التأكد منو بطريكتيف :
 -4صدؽ االتساؽ الداخمي ))Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي

إليو ىذه الفقرة ،وقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبياف وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت

االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
المحكر األكؿ  :التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف.
المجاؿ األكؿ  :تكييـ المراجع الداخمي لكفاءة نظاـ الرقابة الداخمية.
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يوضح جدوؿ ( )3.5معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ الػذي
تنتمػػي إليػػو الفق ػرة ،والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.3معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ تكييـ نظاـ الرقابة الداخمية
كالدرجة الكمية لممجاؿ

معامؿ

الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

 .4يقوـ المدقؽ الداخمي بدراسة وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية

0.755

*0.000

 .1يقوـ المدقؽ الداخمي بتقييـ العممية اإلدارية لتحقيؽ أىداؼ الشركة

0.797

*0.000

#

.1

.1

الفكرة

يوجد نظاـ محكـ لمرقابة الداخمية لدى الشركة يساىـ في تحسيف
كفاءة النظاـ المحاسبي
يتولى تنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية إدارة المراجعة الداخمية في
الشركات.

 .3يوجد في نظاـ الرقابة الداخمية إجراءات لمتأكد مف القياـ بمراجعة
.3

تقوـ إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة نظاـ الرقابة الداخمية مع
المدقؽ الخارجي لمعرفة مدى دقتو ومناسبتو.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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0.857

*0.000

0.837

*0.000

0.745

*0.000

0.696

*0.000

المجاؿ ال اني  :تكييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت المساىمة في المراجعة الداخمية.
يوضػػح جػػدوؿ ( )1.6معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ
الذي تنتمي إليو الفقرة ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.3معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ تكييـ العمميات التشغيمية كالدرجة
الكمية لممجاؿ
#

.4

.1

.1

الفكرة

يقوـ المدقؽ الداخمي بالتأكد مف فعالية الوسائؿ المستخدمة في حماية
األصوؿ.
تسعى اإلدارة إلى زيادة العامميف في مجاؿ التدقيؽ الداخمي مع زيادة
مياـ الشركة
تؤثر ثقافة اإلدارة العميا ألىمية التدقيؽ الداخمي عمى حجـ قسـ
التدقيؽ الداخمي

معامؿ

الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.720

*0.000

0.791

*0.000

0.823

*0.000

قسـ التدقيؽ الداخمي يوفر المعمومات بشكؿ دقيؽ ومنظـ لإلدارة
.1

التخاذ ق ارراتيا ومساعدتيا في فحص وتقويـ سالمة النظـ واإلجراءات

0.713

*0.000

فييا.
تستخدـ مجموعة مف االجراءات الرقابية عمى البرام
.3

والممفات

لضماف سالمة التشغيؿ االلكتروني لمبيانات وكشؼ االخطاء عند

0.648

*0.000

حدوثيا
.3

يشارؾ المدققوف في الشركة في اعداد وتطوير نظـ المعمومات
المحاسبية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
62

0.804

*0.000

المجاؿ ال الث :مدل التزاـ المراجع الداخمي بالككانيف المينية.
يوضػػح جػػدوؿ ( )1.7معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ
الذي تنتمي إليو الفقرة ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.3معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ التزاـ المراجع الداخمي بككانيف
المينة كالدرجة الكمية لممجاؿ
#

.4
.1
.1
.1
.3
.3

معامؿ

الفكرة
يقوـ المدقؽ الداخمي بالتأكد مف تطبيؽ المبادئ المحاسبية
المتعارؼ عمييا
يقوـ المدقؽ الداخمي بتدقيؽ االلتزاـ بالقوانيف والتشريعات

واألنظمة والمتطمبات الخارجية.

يحرص المدقؽ الداخمي باستمرار عمى متابعة التطورات الحاصمة
عمى معايير التدقيؽ الداخمي ويستند إلييا عند أداء عممو.

تساىـ نظـ المعمومات المحاسبية بالسياسات واالجراءات
المحاسبية المستخدمة في المنشأة .
يراعى تحقيؽ المتطمبات والقوانيف الحكومية عند اعداد وتطوير

نظـ المعمومات المحاسبية

يمتمؾ المدققيف الداخمييف المعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ الداخمي
الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.794

*0.000

0.890

*0.000

0.851

*0.000

0.783

*0.000

0.830

*0.000

0.852

*0.000

المجاؿ الرابع  :خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي يتمنى إلييا المراجع.
يوضػػح جػػدوؿ ( )1.8معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ
الذي تنتمي إليو الفقرة ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.8معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ خبرة المراجع الداخمي كالدرجة
الكمية لممجاؿ
معامؿ

#

.4
.1
.1
.1
.3

الفقرة
يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة
المراجعة الداخمية كدليؿ لعمؿ الموظفيف في القسـ.
يقوـ المدقؽ الداخمي بالكشؼ واإلفصاح عف االنحرافات التي

ال
حدثت واقتراح الحموؿ التي تؤدي إلى تصحيح األوضاع مستقب ً
يتوافر التأىيؿ الفني والخمفية العممية المناسبة لدى المراجع

الداخمي لتحسيف كفاءة وفاعمية النظاـ المحاسبي

يمتزـ المراجع الداخمي ببذؿ العناية المينية الواجبة عند قيامو
بإجراءات التحميؿ الالزمة
التأكد مف قدرة النظاـ عمى ضماف إجراءات رقابية كافية ضمف
برام الحاسوب لمتأكد مف معالجة البيانات التي تـ إدخاليا.

يقوـ بأعداد المعمومات المحاسبية في شركتكـ كادر مف

 .3المختصيف في مجاؿ الدقيؽ والمحاسبة لدييـ معرفة بالقواعد
والمعايير

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.866

*0.000

0.819

*0.000

0.867

*0.000

0.844

*0.000

0.890

*0.000

0.716

*0.000

المجاؿ الخامس :استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي.
يوضػػح جػػدوؿ ( )1.9معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ
الذي تنتمي إليو الفقرة ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.9معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ استكاللية كمكضكعية المراجع
الداخمي كالدرجة الكمية لممجاؿ
#

.4
.1

معامؿ

الفكرة
يوجد لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات الكاممة التي تمكنو مف
القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو.
يتـ إصدار وتحديد أىداؼ ومياـ وصالحيات إدارة المراجعة

الداخمية بشكؿ واضح ومفصؿ ومكتوب مف مجمس إدارة الشركة.
مشاركة االفراد والمستخدميف في عممية اعداد وتطوير نظـ

 .1المعمومات المحاسبية ليا اثر في تحقيؽ الرضا النفسي وتقميؿ
دوافع المقاومة لمنظـ والعمؿ عمى انجاحو

.1
.3
.3

يوفر نظاـ المعمومات المحاسبي معايير ومؤشرات رقابية تمكف

االدارة مف اكتشاؼ االنجرافات وتحميؿ اسبابيا ومعالجاتيا

يتـ تصميـ الرقابة عمى المخرجات لمتأكد مف أف المعمومات التي
تـ التوصؿ إلييا تتسـ بالصحة واالكتماؿ والدقة
يتولى إدارة المراجعة الداخمية مسئوؿ متفرغ ،ويكوف لو االتصاؿ
مباشرة والتشاور مع رئيس مجمس اإلدارة.

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.799

*0.000

0.850

*0.000

0.861

*0.000

0.812

*0.000

0.836

*0.000

0.780

*0.000

المحكر ال اني  :النظاـ المحاسبي في شركات التأميف العاممة في قطاع غزة.
يوضػػح جػػدوؿ ( )1.10معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المجػػاؿ والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ
الذي تنتمي إليو الفقرة ،والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللػة   0.05

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.
جدكؿ ( :)1.44معامؿ االرتباط بيف كؿ فكرة مف فكرات مجاؿ كفاءة النظاـ الحالي كالدرجة
الكمية لممجاؿ
#

معامؿ

الفكرة
مشاركة االفراد والمستخدميف في عممية اعداد وتطوير نظـ

 .4المعمومات المحاسبية ليا اثر في تحقيؽ الرضا النفسي وتقميؿ

الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

0.662

*0.000

دوافع المقاومة لمنظـ والعمؿ عمى انجاحو
.1
.1

تساىـ نظـ المعمومات المحاسبية بالسياسات واالجراءات

المحاسبية المستخدمة في المنشأة .

يتاثر تصميـ النظاـ المحاسبي بالييكؿ التنظيمي لمشركو مف

ناحية المركزية وال مركزية

 .1عند تطوير النظاـ المحاسبي يراعي فيـ الييكؿ التنظيمي لمشركة
تستخدـ مجموعة مف االجراءات الرقابية عمى البرام والممفات

 .3لضماف سالمة التشغيؿ االلكتروني لمبيانات وكشؼ االخطاء عند
حدوثيا

.3
.3
.8

يوفر نظاـ المعمومات المحاسبي المستخدـ معمومات تحميمية
تساعد في اتخاذ الق اررات الالزمة
يزداد االعتماد عمى نظـ المعمومات المحاسبية في حالة المنافسة

الشديدة في بيئة العمؿ

يراعى تحقيؽ المتطمبات والقوانيف الحكومية عند اعداد وتطوير

نظـ المعمومات المحاسبية

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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0.752

*0.000

0.734

*0.000

0.895

*0.000

0.718

*0.000

0.847

*0.000

0.725

*0.000

0.889

*0.000

 -1الصدؽ البناكي (:)Structure Validity
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الػذي يقػيس مػدى تحقػؽ األىػداؼ التػي تريػد األداة
الوصػ ػػوؿ إلييػ ػػا ،ويبػ ػػيف مػ ػػدي ارتبػ ػػاط كػ ػػؿ مجػ ػػاؿ مػ ػػف مجػ ػػاالت الد ارس ػ ػة بالدرجػ ػػة الكميػ ػػة لفق ػ ػرات
االسػػتبياف .ولمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ البنػػائي تػػـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف
مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة كما في جدوؿ (.)3.11
جدكؿ ( :)1.44معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة
كالدرجة الكمية لالستبانة
معامؿ

الكيمة

بيرسكف

االحتمالية

0.745

*0.000

0.901

*0.000

.1

مدى التزاـ المراجع الداخمي بالقوانيف المينية

0.935

*0.000

.1

خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي يتمنى إلييا المراجع

0.899

*0.000

.3

استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي

0.928

*0.000

.3

رفع كفاءة نظـ المعمومات المحاسبية

0.910

*0.000

#
.4
.1

المجاؿ

لالرتباط

تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية
تقييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت المساىمة في

المراجعة الداخمية

)(sig

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05

يتض ػػح م ػػف ج ػػدوؿ ( )11-3أف جمي ػػع مع ػػامالت االرتب ػػاط ف ػػي جمي ػػع مج ػػاالت االس ػػتبانة دال ػػة
إحصائيًا وبدرجة قويػة عنػد مسػتوى داللػة    0.05وبػذلؾ تعتبػر جميػع مجػاالت االسػتبانة صػادقو
لما وضعت لقياسو.

 1.5بات االستبانة:
يقصد بثبات االستبانة ىو "أف يعطي االستبياف نفس النتائ إذا أعيد تطبيقو عدة مرات متتالية"
(الجرجاوي ،) 97 :2010 ،ويقصد بو أيضا "إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند
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كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في
أوقات مختمفة" (القحطاني.)2002 ،
وقد تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقة معامؿ ألفا كرونباخ:
 معامؿ ألفا كركنباخ (:(Cronbach's Alpha Coefficient

تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة ،وتشير النتائ

الموضحة في جدوؿ

( )3.12أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف (.)0.915 ،0.845
كذلؾ قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ( ،)0.973وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع
وداؿ إحصائيا.
وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ ( )2قابمة لمتوزيع .ويكوف الباحث
قد تأكد مف صدؽ وثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتيا
لتحميؿ النتائ واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
جدكؿ ( :)1.41معامؿ ألفا كركنباخ لكياس بات اإلستبانة
المجاؿ

#

عدد

معامؿ ألفا

الفكرات

كركنباخ

6

0.866

6

0.845
0.915

.1

تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية

.2

تقييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت المساىمة في

.3

مدى التزاـ المراجع الداخمي بالقوانيف المينية

6

.4

خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي يتمنى إلييا المراجع

6

0.912

.5

استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي

6

0.905

.6

رفع كفاءة نظـ المعمومات المحاسبية

8

0.871

44

4.931

المراجعة الداخمية

جميع مجاالت االستبانة

66

 طريكة التجزكة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية
الرتبة لكؿ بعد وقد تـ تصحيح معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف
لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2س
معامؿ الثبات =
 1س

حيث ر معامؿ االرتباط والجدوؿ التالي يبيف النتائ :

جدكؿ ( :)1.41معامؿ ال بات (طريكة التجزكة النصفية) لالستبانة
التجزكة النصفية
المجاؿ

#

معامؿ

الكيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

)(sig
*0.000

عدد

معامؿ

الفكرات

االرتباط

6

0.677

0.807

6

0.696

0.820

*0.000

6

0.802

0.890

*0.000

6

0.849

0.918

*0.000

 .5استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي

6

0.822

0.902

*0.000

 .6رفع كفاءة نظـ المعمومات المحاسبية

8

0.763

0.865

*0.000

0.932 0.873

*0.000

تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة

 .1الداخمية

تقييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت

 .2المساىمة في المراجعة الداخمية

مدى التزاـ المراجع الداخمي بالقوانيف

 .3المينية

خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي

 .4يتمنى إلييا المراجع

44

جميع مجاالت االستبانة
* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة .   0.05
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واضح مف النتائ الموضحة في جدوؿ ( )1.13أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ(سبيرماف براوف)
إحصائيا ،وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما
( )Spearman Brownمرتفع وداؿ
ً
ىي في الممحؽ ( )2قابمة لمتوزيع ،وبذلؾ تكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات استبانة
الدراسة ،مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة ،وصالحيتيا لتحميؿ النتائ  ،واإلجابة عف
أسئمة الدراسة ،واختبار فرضياتيا.

 1.6المعالجات اإلحصاكية المستخدمة في الدراسة:
 .1النسب المئوية والتك اررات ( :)Frequencies & Percentagesلوصؼ عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والوزف النسبي.
 .3اختبػػار ألفػػا كرونبػػاخ ( )Cronbach's Alphaوكػػذلؾ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ،لمعرفػػة
ثبات فقرات اإلستبانة.
 .4معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف (Coefficient

Correlation

 )Pearsonلقي ػػاس درج ػػة

االرتباط :يقوـ ىذا االختبار عمػى د ارسػة العالقػة بػيف متغيػريف .وقػد تػـ اسػتخدامو لحسػاب
االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.
 .5اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة
قػػد وصػػمت إلػػي الدرجػػة المتوسػػطة وىػػي  3أـ زادت أو قمػت عػػف ذلػػؾ .ولقػػد تػػـ اسػػتخدامو
لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.
 .6اختبار  Tفي حالة عينتيف ( )Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كاف
ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.
 .7اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي ))One Way Analysis of Variance - ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللػة إحصػائية بػيف ثػالث مجموعػات أو أكثػر مػف
البيانات.
 .8نموذج تحميؿ االنحدار ( )Regression Modelلمعرفة حجـ التأثير النػات فػي المتغيػر
التابع نتيجة لمتغير الحادث في المتغير المستقؿ ومعرفة معادلة التقدير التنبؤية.
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 4الفصل الرابع

نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها
 4.1مكدمة.
 1.1اختبار الفرضيات.
 1.1إجابة الفرض األكؿ.
 1.1إجابة الفرض ال اني.
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نتاكج الدراسة الميدانية كتفسيرىا
 1.4مكدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائ الد ارسػة ،وذلػؾ مػف خػالؿ اإلجابػة عػف أسػئمة وفرضػيات
الدراسة واستعراض أبػرز نتػائ االسػتبانة والتػي تػـ التوصػؿ إلييػا مػف خػالؿ تحميػؿ فقراتيػا ،بيػدؼ
التعرؼ عمى " دور التدقيؽ الػداخمي فػي رفػع كفػاءة النظػاـ المحاسػبي فػي شػركات التػأميف العاممػة
في قطاع زة" .لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مػف اسػتبانة الد ارسػة ،إذ تػـ
اسػػتخداـ برنػػام الحػػزـ اإلحصػػائية لمد ارسػػات االجتماعيػػة ( )SPSSلمحصػػوؿ عمػػى نتػػائ الد ارسػػة
التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.

 1.1تحميؿ فكرات االستبانة
المحكر األكؿ :التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف:
أكال :مجاؿ تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية.
تػـ اسػتخداـ اختبػػار  tلمعرفػة مػػا إذا كانػت متوسػػط درجػة االسػتجابة قػػد وصػمت إلػػي درجػة الحيػػاد
(الدرجػػة المتوسػػطة) وىػػي  3أـ تختمػػؼ عنيػػا (أكبػػر مػػف أو أقػػؿ مػػف الدرجػػة المتوسػػطة) ،ونتػػائ
كما في جدوؿ (.)4.1
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جدكؿ ( :)1.4المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ تكييـ
المراجع الداخمي
الفكرة

#
.1
.2

يقوـ المدقؽ الداخمي بدراسة وتقويـ
نظاـ الرقابة الداخمية

يقػوـ المػدقؽ الػداخمي بتقيػيـ العمميػة
اإلدارية لتحقيؽ أىداؼ الشركة

يوجد نظاـ محكـ لمرقابة الداخمية لدى

 .3الشركة يساىـ في تحسيف كفاءة النظاـ
المجاسبي

.4
.5

يتولى تنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية إدارة
المراجعة الداخمية في الشركات.

يوجد في نظاـ الرقابة الداخمية إجراءات
لمتأكد مف القياـ بمراجعة

تقوـ إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة

 .6نظاـ الرقابة الداخمية مع المدقؽ
الخارجي لمعرفة مدى دقتو ومناسبتو.

جميع فقرات المجاؿ معاً

المتكسط

المتكسط

الحسابي

قيمة

الكيمة

االحتمالية

الترتيب

4.36

87.20

14.631

*0.000

2

4.39

87.80

16.106

*0.000

1

الحسابي

النسبي

االختبار

()Sig

4.11

82.20

10.771

*0.000

5

4.22

84.40

13.077

*0.000

3

4.00

80.00

9.743

*0.000

6

4.19

83.80

11.313

*0.000

4.22

84.40

16.392

*0.000

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة

(  0.05

4

.) 

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )2التي نصت عمى " يككـ المدقؽ الداخمي بتكييـ العممية اإلدارية لتحكيؽ
أىداؼ الشركة " قد احتمت المرتبة األولى بوزف النسبي ( ،(%87.80مما يدؿ عمى أف الفقرة
قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
 .2الفقػ ػرة رق ػػـ ( )1الت ػػي نص ػػت عم ػػى " يكػػػكـ المػػػدقؽ الػػػداخمي بدراسػػػة كتكػػػكيـ نظػػػاـ الرقابػػػة
الداخميػػػة ".قػػد احتم ػػت المرتب ػػة الثاني ػػة بػػوزف النسػػبي ( ،(%87.20ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفقػػرة ق ػػد
حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
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كبشػػكؿ عػػاـ فكػػد تبػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي لمجػػاؿ تكيػػيـ المراجػػع الػػداخمي لنظػػاـ الرقابػػة
الداخميػػػة يسػػػاكم ( ،)1.11كبػػػذلؾ فػػػزف الػػػكزف النسػػػبي ( ،)%81.14كأف قيمػػػة اختبػػػار T
يسػػاكم) ،)43.191كأف الكيمػػة االحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكم ( ،)0.000كبػػذلؾ يعتبػػر المجػػاؿ
داؿ إحصاكيا عند مستكل داللة  4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجػة االسػتجابة ليػذا المجػاؿ
قد زاد عف درجة الحيػاد كىػي  1كىػذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافكػة مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فكػرات
المجاؿ.
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انيان :مجاؿ تكييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت المساىمة في المراجعة الداخمية
تػـ اسػتخداـ اختبػػار  tلمعرفػة مػػا إذا كانػت متوسػػط درجػة االسػتجابة قػػد وصػمت إلػػي درجػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا ،ونتائ كما في جدوؿ (.)4.2
جدكؿ ( :)1.1المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ تكييـ
العمميات التشغيمية
#

.1

الفكرة

يقػوـ المػدقؽ الػداخمي بالتأكػد مػف فعاليػة
الوسائؿ المستخدمة في حماية األصوؿ.

المتكسط

الحسابي

4.25

المتكسط
الحسابي
النسبي

85.00

قيمة

االختبار

13.217

الكيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

*0.000

4

تسػعى اإلدارة إلػى زيػادة العػامميف فػي
.2

مجػاؿ التػدقيؽ الػداخمي مػع زيػادة ميػاـ

3.92

78.40

8.620

*0.000

6

الشركة
.3

تػؤثر ثقافػة اإلدارة العميػا ألىميػة التػدقيؽ
الداخمي عمى حجـ قسـ التدقيؽ الداخمي

4.08

81.60

10.238

*0.000

5

قسػـ التػدقيؽ الػداخمي يػوفر المعمومػات
.4

بشكؿ دقيؽ ومػنظـ لػإلدارة التخػاذ ق ارراتيػا
ومسػاعدتيا فػي فحػص وتقػويـ سػالمة

4.33

86.60

13.642

*0.000

1

النظـ واإلجراءات فييا
تسػػتخدـ مجموعػػة مػػف االج ػراءات الرقابيػػة
.5

عمػ ػػى الب ػ ػرام والممفػ ػػات لضػ ػػماف سػ ػػالمة
التشػ ػ ػػغيؿ االلكترونػ ػ ػػي لمبيانػ ػ ػػات وكشػ ػ ػػؼ

4.26

85.20

15.274

*0.000

3

االخطاء عند حدوثيا
.6

يش ػػارؾ الم ػػدققوف ف ػػي الش ػػركة ف ػػي اع ػػداد
وتطوير نظـ المعمومات المحاسبية

جميع فكرات المجاؿ معان

4.32

86.40

13.972

1.14

81.44

*0.000 43.414

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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*0.000

2

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )4التي نصت عمى " قسـ التدقيؽ الداخمي يكفر المعمكمات بشػكؿ دقيػؽ كمػنظـ
لإلدارة التخاذ ق ارراتيا كمساعدتيا في فحص كتككيـ سالمة الػنظـ كاإلجػراءات فييػا ".قػد احتمػت
المرتب ػػة األول ػػى ب ػػوزف النس ػػبي ( ،(%86.60مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف الفقػ ػرة ق ػػد حص ػػمت عم ػػى درج ػػة
موافقة (متوسطة) مف قبؿ أفراد العينة.
 .2الفق ػرة رقػػـ ( )6التػػي نصػػت عمػػى " يشػػارؾ المػػدقككف فػػي الشػػركة فػػي إعػػداد كتطػػكير نظػػـ
المعمكمات المحاسبية ".قػد احتمػت المرتبػة الثانيػة بػوزف النسػبي ( ،(%86.40ممػا يػدؿ عمػى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
كبشكؿ عاـ فكد تبيف أف المتكسط الحسابي لمجاؿ تكييـ العمميات التشغيمية كأحد المجاالت
المساىمة في المراجعة الداخمية يساكم ( ،)1.14كبذلؾ فزف الكزف النسبي (،)%81.44
كأف قيمة اختبار  Tيساكم) ،)43.414كأف الكيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم (،)0.000
كبذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ إحصاكيا عند مستكل داللة  4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي  1كىذا يعني أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ
أفراد العينة عمى فكرات المجاؿ.

35

ال ان :مجاؿ التزاـ المراجع الداخمي بالككانيف المينية
تػـ اسػتخداـ اختبػػار  tلمعرفػة مػػا إذا كانػت متوسػػط درجػة االسػتجابة قػػد وصػمت إلػػي درجػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا ،ونتائ كما في جدوؿ (.)1.3
جدكؿ ( :)1.1المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ التزاـ
المراجع الداخمي بالككانيف المينية.
#

.1

الفكرة
يقػوـ المػدقؽ الػداخمي بالتأكػد مػف تطبيػؽ
المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا

المتكسط

الحسابي
4.30

المتكسط

الحسابي
النسبي
86.00

قيمة

االختبار
12.727

الكيمة

االحتمالية الترتيب
()Sig
*0.000

2

يقػوـ المػػدقؽ الػػداخمي بتػدقيؽ االلتػزاـ
.2

بػالقوانيف والتشػريعات واألنظمػة والمتطمبػات

4.26

85.20

12.692

*0.000

3

الخارجية.
يحػرص المػدقؽ الػداخمي باسػتمرار عمػى
.3

متابعػة التطػورات الحاصػمة عمػى معػايير
التػدقيؽ الػداخمي ويسػتند إلييػا عنػد أداء

4.35

87.00

13.534

*0.000

1

عممو.
تسػ ػ ػ ػ ػػاىـ نظػ ػ ػ ػ ػػـ المعمومػ ػ ػ ػ ػػات المحاسػ ػ ػ ػ ػػبية
.4

بالسياس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات واالجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبية

المستخدمة في المنشأة .

4.07

81.40

10.846

*0.000

6

ي ارعػ ػ ػ ػ ػػى تحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ المتطمبػ ػ ػ ػ ػػات والق ػ ػ ػ ػ ػوانيف
.5

الحكوميػ ػ ػ ػػة عنػ ػ ػ ػػد اعػ ػ ػ ػػداد وتطػ ػ ػ ػػوير نظػ ػ ػ ػػـ

4.19

83.80

12.331

*0.000

5

المعمومات المحاسبية
يمتمػؾ المػدققيف الػداخمييف المعرفػة الكافيػة
.6

بمعػايير التػػدقيؽ الػػداخمي الصػػادرة عػػف

4.23

84.60

12.262

*0.000

معيد المدققيف الداخمييف
جميع فكرات المجاؿ معان

1.11

*0.000 43.433 81.84

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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4

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )3التي نصت عمػى " يحػرص المػدقؽ الػداخمي باسػتمرار عمػى متابعػة التطػكرات
الحاصمة عمى معايير التدقيؽ الداخمي كيستند إلييا عنػد أداء عممػو ".قػد احتمػت المرتبػة األولػى
بوزف النسػبي ( ،(%87.00ممػا يػدؿ عمػى أف الفقػرة قػد حصػمت عمػى درجػة موافقػة (كبيػرة) مػف
قبؿ أفراد العينة.
 .2الفقػ ػرة رق ػػـ ( )1الت ػػي نص ػػت عم ػػى " يكػػػكـ المػػػدقؽ الػػػداخمي بالتأكػػػد مػػػف تطبيػػػؽ المبػػػادئ
المحاسبية المتعارؼ عمييا" قػد احتمػت المرتبػة الثانيػة بػوزف النسػبي ( ،(%86.00ممػا يػدؿ عمػى
أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
كبشكؿ عاـ فكد تبيف أف المتكسط الحسابي لمجاؿ الحؽ في األمف كالحرية يساكم (،)1.11
كبذلؾ فزف الكزف النسبي ( ،)%81.84كأف قيمة اختبار  Tيساكم) ،)43.433كأف الكيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،)4.444كبذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ إحصاكيا عند مستكل داللة
 4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 1
كىذا يعني أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى فكرات المجاؿ.
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رابعان :مجاؿ خبرة كمعرفة لمراجع بالخدمات التي يتنمى إلييا المراجع .
تػـ اسػتخداـ اختبػػار  tلمعرفػة مػػا إذا كانػت متوسػػط درجػة االسػتجابة قػػد وصػمت إلػػي درجػة الحيػػاد
(الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا ،ونتائ كما في جدوؿ (.)1.4
جدكؿ ( :)1.1المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ خبرة
المراجع بالخدمات التي ينتمي إلييا.
الفكرة

#

المتكسط
الحسابي

المتكسط
الحسابي
النسبي

قيمة
االختبار

الكيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة
.1

في إدارة المراجعة الداخمية كدليؿ لعمؿ الموظفيف

4.29

85.80

11.874

*0.000

1

في القسـ.
يقوـ المدقؽ الداخمي بالكشؼ واإلفصاح
.2

عف االنحرافات التي حدثت واقتراح الحموؿ

3.97

79.40

10.928

*0.000

6

التي تؤدي إلى تصحيح األوضاع مستقبالً
يتوافر التأىيؿ الفني والخمفية العممية
.3

المناسبة لدى المراجع الداخمي لتحسيف

4.22

84.40

11.244

*0.000

2

كفاءة وفاعمية النظاـ المحاسبي
يمتزـ المراجع الداخمي ببذؿ العناية المينية
.4

الواجبة عند قيامو بإجراءات التحميؿ

4.10

82.00

10.714

*0.000

5

الالزمة
التأكد مف قدرة النظاـ عمى ضماف إجراءات
.5

رقابية كافية ضمف برام الحاسوب لمتأكد

4.17

83.40

10.818

*0.000

4

مف معالجة البيانات التي تـ إدخاليا.
يقوـ بأعداد المعمومات المحاسبية في
.6

شركتكـ كادر مف المختصيف في مجاؿ
الدقيؽ والمحاسبة لدييـ معرفة بالقواعد

4.19

83.80

12.632

*0.000

والمعايير
جميع فكرات المجاؿ معان

1.43

*0.000 41.311 81.14

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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3

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقـ ( )1التي نصت عمػى "يكجد دليؿ مكتػكب لمسياسػات كاإلجػراءات المتبعػة فػي إدارة
المراجعػػة الداخميػػة كػػدليؿ لعمػػؿ المػػكظفيف فػػي الكسػػـ ".قػػد احتمػػت المرتبػػة األولػػى بػػوزف النسػػبي
( ،(%85.80مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أف الفقػ ػرة ق ػػد حص ػػمت عم ػػى درج ػػة موافق ػػة (كبيػ ػرة) م ػػف قب ػػؿ أفػ ػراد
العينة.
 .2الفق ػرة رقػػـ ( )3التػػي نصػػت عمػػى " يت ػكافر التأىيػػؿ الفنػػي كالخمفيػػة العمميػػة المناسػػبة لػػدل
المراجػػع لتحسػػيف كفػػاءة كفاعميػػة النظػػاـ المحاسػػبي  ".قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف النسػػبي
( ،(%84.40مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
كبشكؿ عاـ فكد تبيف أف المتكسط الحسابي لمجاؿ خبرة المراجع بالخدمات التي يتنمى إلييا
المراجع يساكم ( ،)1.43كبذلؾ فزف الكزف النسبي ( ،)%81.14كأف قيمة اختبار  Tيساكم
) ،)41.311كأف الكيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،)0.000كبذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ
إحصاكيا عند مستكل داللة  4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد
زاد عف درجة الحياد كىي  1كىذا يعني أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى فكرات
المجاؿ.

38

خامسان :استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي.
تـ اسػتخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػي درجػة
الحياد (الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا ،ونتائ كما في جدوؿ (.)4.5
جدكؿ ( :)1.3المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ استكاللية
كمكضكعية المراجع الداخمي
#

.1

المتكسط

الفكرة
يوجػػد

لمػػدير

المراجعػػة

الحسابي
الداخميػػة

الصالحيات الكاممة التي تمكنو مف القياـ

4.39

المتكسط
الحسابي
النسبي

87.80

قيمة

االختبار
15.241

الكيمة
االحتمالية

الترتيب

*0.000

1

()Sig

بعممو عمى أكمؿ وجو.
يػػتـ إصػػدار وتحديػػد أىػػداؼ وميػػاـ
.2

4.21

84.20

11.384

*0.000

4

وصالحيات إدارة المراجعة الداخمية بشكؿ
واضح ومفصؿ ومكتوب مف مجمس إدارة
الشركة.
مشػػاركة االف ػراد والمسػػتخدميف فػػي عمميػػة

.3

4.25

85.00

11.844

*0.000

2

اعداد وتطوير نظػـ المعمومػات المحاسػبية
ليػا اثػر فػي تحقيػػؽ الرضػا النفسػي وتقميػػؿ
دوافع المقاومة لمنظـ والعمؿ عمى انجاحو
يػػوفر نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي معػػايير

.4

4.19

83.80

10.890

*0.000

5

ومؤشػ ػ ػ ػ ػرات رقابي ػ ػ ػ ػػة تمك ػ ػ ػ ػػف االدارة م ػ ػ ػ ػػف
اكتشػ ػ ػػاؼ االنج ارف ػ ػ ػػات وتحميػ ػ ػػؿ اس ػ ػ ػػبابيا

ومعالجاتيا

يتـ تصميـ الرقابة عمى المخرجات لمتأكد
.5

4.07

81.40

9.803

*0.000

6

مف أف المعمومات التي تـ التوصػؿ إلييػا
تتسـ بالصحة واالكتماؿ والدقة
يتػولى إدارة المراجعػة الداخميػة مسػئوؿ

.6

4.23

84.60

12.005

*0.000

متفػػرغ ،ويكػػوف لػػو االتصػػاؿ مباش ػرة
والتشاور مع رئيس مجمس اإلدارة.

جميع فقرات المجاؿ معاً

4.22

84.40

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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15.683

*0.000

3

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقرة رقػـ ( )1التػي نصػت عمػى " يكجػو لمػدير المراجعػة الداخميػة الصػالحيات الكاممػة التػي
تمكنو مف الكياـ بعممو عمى أكمؿ كجػو ".قػد احتمػت المرتبػة األولػى بػوزف النسػبي (،(%87.80
مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
 .2الفقػرة رقػػـ ( )3التػػي نصػػت عمػػى " مشػػاركة األفػراد كالمسػػتخدميف فػػي عمميػػة إعػػداد كتطػػكير
نظػػـ المعمكمػػات المحاسػػبية ليػػا أ ػػر فػػي تحكيػػؽ الرضػػا النفسػػي كتكميػػؿ دكافػػع المكاكمػػة لمػػنظـ
كالعمػػؿ عمػػى إنجاحػػو ".قػػد احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف النسػػبي ( ،(%85.00ممػػا يػػدؿ عمػػى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
كبشكؿ عاـ فكد تبيف أف المتكسط الحسابي لمجاؿ الحؽ في تككيف األسرة يساكم (،)1.11
كبذلؾ فزف الكزف النسبي ( ،)%81.14كأف قيمة اختبار  Tيساكم ) ،)43.381كأف الكيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،)0.000كبذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ إحصاكيا عند مستكل داللة
 4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد زاد عف درجة الحياد كىي 1
كىذا يعني أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى فكرات المجاؿ.
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المحكر ال اني :كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التأميف العاممة في قطاع غزة.
تـ اسػتخداـ اختبػار  tلمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة االسػتجابة قػد وصػمت إلػي درجػة

الحياد (الدرجة المتوسطة) وىي  3أـ تختمؼ عنيا ،ونتائ كما في جدوؿ (.)1.6

جدكؿ ( : )1.3المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكؿ فكرة مف فكرات مجاؿ كفاءة
النظاـ المحاسبي في شركات التأميف

#

المتكسط

الفكرة

الحسابي

مشاركة األفراد والمستخدميف في عممية إعداد
.1

4.19

المتكسط
الحسابي
النسبي

83.80

قيمة

االختبار
12.632

الكيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

*0.000

8

وتطوير نظـ المعمومات المحاسبية ليا اثر في
تحقيؽ الرضا النفسي وتقميؿ دوافع المقاومة

لمنظـ والعمؿ عمى إنجاحو
.2
.3
.4

تساىـ نظـ المعمومات المحاسبية بالسياسات
واإلجراءات المحاسبية المستخدمة في المنشأة .
يتأثر

تصميـ

النظاـ

المحاسبي

بالييكؿ

4.33

86.60

14.069

*0.000

1

التنظيمي لمشركة مف ناحية المركزية وال مركزية
عند تطوير النظاـ المحاسبي يراعي فيـ الييكؿ

4.32

86.40

12.285

*0.000

2

التنظيمي لمشركة
تستخدـ مجموعة مف اإلجراءات الرقابية عمى

.5

4.25

85.00

12.340

*0.000

5

البرام

4.22

84.40

11.687

*0.000

7

والممفات لضماف سالمة التشغيؿ

اإللكتروني لمبيانات وكشؼ األخطاء عند
حدوثيا
يوفر نظاـ المعمومات المحاسبي المستخدـ

4.30

86.00

12.191

*0.000

3

 .6معمومات تحميمية تساعد في اتخاذ الق اررات
الالزمة

.7
.8

يزداد االعتماد عمى نظـ المعمومات المحاسبية

4.23

84.60

12.537

*0.000

6

في حالة المنافسة الشديدة في بيئة العمؿ
يراعى تحقيؽ المتطمبات والقوانيف الحكومية عند

4.26

85.20

13.294

*0.000

إعداد وتطوير نظـ المعمومات المحاسبية

جميع فكرات المجاؿ معان

1.13

*0.000 43.414 83.14

* المتوسط الحسابي داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( .)   0.05
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4

تبيف النتاكج مف خالؿ الجدكؿ أف أعمى فكرتيف حسب الكزف النسبي في ىذا المجاؿ كانتا:
 .1الفقػرة رقػػـ ( )3التػػي نصػت عمػػى " يحػػدد النظػػاـ المحاسػػبي الكاجبػػات المينيػػة إلدارة التػػدقيؽ
الػػداخمي فػػي شػػركتكـ محػػددة بدقػػة ".قػػد احتمػػت المرتبػػة األولػػى بػػوزف النسػػبي ( ،(%86.60ممػػا
يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
دكرن فػػػي اسػػػتخداـ بػػػرامج نظػػػػـ
 .2الفقػ ػرة رق ػػـ ( )4الت ػػي نص ػػت عم ػػى " يمعػػػب حجػػػػـ الشػػػركة ا
المعمكمػػػات المحاسػػػبية كتػػػكفير الجػػػكدة لممعمكمػػػات ".ق ػػد احتم ػػت المرتب ػػة الثاني ػػة ب ػػوزف النس ػػبي
( ،(%86.40مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة موافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
كبشكؿ عاـ فكد تبيف أف المتكسط الحسابي لمجاؿ استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي يساكم
( ،)1.13كبذلؾ فزف الكزف النسبي ( ،)%83.14كأف قيمة اختبار  Tيساكم ) ،)43.414كأف
الكيمة االحتمالية ( )Sig.تساكم ( ،)0.000كبذلؾ يعتبر المجاؿ داؿ إحصاكيا عند مستكل داللة
 4.43مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ قد ازد عف درجة الحياد كىي  1كىذا
يعني أف ىناؾ مكافكة مف قبؿ أفراد العينة عمى فكرات المجاؿ.
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 1.1تحميؿ استبانات كفكان لنكع مجتمع الدراسة:
أك نال :بالنسبة لشركات التأميف:
جدكؿ ( :)1.3المتكسط الحسابي كالكزف النسبي بالنسبة لشركات التاميف
التأميف
n=32

المجاؿ

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

الكزف
النسبي

الرتب

4.47

0.531

89.40

1

4.41

0.571

88.2

3

التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد المينية

4.46

0.621

89.20

2

خبرة كمعرفة المراجع الداخمي بالخدمة

4.38

0.599

87.60

4

استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي

4.38

0.632

87.60

5

كفاءة النظاـ المحاسبي

4.39

0.603

87.80

*

تكييـ العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة المراجعة
الداخمية

اىـ العوامؿ المؤثرة بالنسبة لشركات التاميف في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي حسب االوزاف
النسبية ىي تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية لنظاـ المحاسبي حيث جاءت بوزف
نسبي ( )%89.40ويرجع ذلؾ إلى وجود كفاءة لدى المدقؽ الداخمي في شركات التاميف.
وقد حصمت التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد المينية بوزف نسبي ( )%89.20عمى المرتبة الثانية ويرجع
ذلؾ إلى وجود لوائح وقوانيف تضبط العمؿ داخؿ شركات التاميف يمتزـ بيا المدقؽ الداخمي.
وأخي ًار مجاؿ استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي بوزف نسبي ( )%87.60ويرجع ذلؾ
وجود استقاللية لدى المراجع الداخمي في شركات التاميف وعدـ تدخؿ اإلدارة في عممو.
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انيان :بالنسبة لمكاتب التدقيؽ
جدكؿ ( :)1.8المتكسط الحسابي كالكزف النسبي بالنسبة لشركات التدقيؽ
التدقيؽ

المجاؿ

n=36

الكزف

المتكسط االنحراؼ

النسبي

الحسابي

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية

المعيارم

0.587 3.98

تكييـ العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة

الرتب

79.6

4

0.523 4.00
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3

التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد المينية

0.576 4.03

80.6

2

خبرة كمعرفة المراجع الداخمي بالخدمة

0.645 3.96

79.2

5

استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي

0.629 4.08

81.6

1

كفاءة النظاـ المحاسبي

0.598 4.01

80.2

*

المراجعة الداخمية

أىـ العوامؿ المؤثرة بالنسبة لشركات التدقيؽ في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي حسب األوزاف
النسبية ىي استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي لنظاـ المحاسبي حيث جاءت بوزف نسبي
( )%81.6ويرجع ذلؾ إلى استقاللية في عمؿ المدقؽ وعدـ تدخؿ مف اإلدارة في عمؿ المدقؽ
وبيذا تتحقؽ الموضوعية.
وقد حصمت التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد المينية بوزف نسبي ( )% 80.6عمى المرتبة
الثانية ويرجع ذلؾ الى التزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الدولية .
واخي ار مجاؿ خبرة كمعرفة المراجع الداخمي بالخدمة بوزف نسبي ( )%79.2ويرجع ذلؾ لعدـ
الدراية والمعرفة لممدقؽ الداخمي بالمينة .
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 1.1مناقشة كتحميؿ الفرضيات:
 1.1.1اختبار الفرضية الركيسية األكلى:
ال يكجد ا ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43لتكييـ المراجع الداخمي
لنظاـ الرقابة الداخمية في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التأميف العاممة في قطاع
غزة.

كالختبار ىذه الفرضية تـ اختيار الفرضيات الفرعية التالية:
 .4ال يكجد أ ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43لتكييـ المراجع الداخمي
لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ " نموذج االنحدار " لمتعرؼ عمى حجـ التأثير النات عف

تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ،والنتائ كما في
جدوؿ ( )4.9تبيف أف قيمة معامؿ اإلرتباط تساوي ( )0.629والقيمة االحتمالية ( )sigتساوي
( )0.000مما يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لتقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة

الداخمية و تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ،وتبيف أف معامؿ التحديد يساوي ( )0.396وىذا يعني
أف ما نسبتو  %39.6مف التغيرات الحادثة في كفاءة النظاـ المحاسبي يرجع إلى تقييـ المراجع
الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية والنسبة المتبقية والتي تساوي  %60.4ترجع إلى عوامؿ أخرى،

وتبيف أيضا أف قيمة تحميؿ تبايف االنحدار  Fتساوي ( )43.231والقيمة االحتمالية ()sig

تساوي ( )0.000وىذا يدلؿ عمى وجود أثر ذو داللة إحصائية لتقييـ المراجع الداخمي لنظاـ
الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.

جدكؿ ( :)1.9نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج

معالـ النمكذج

الخطأ

مكدرات

المعيارم

النمكذج

Std

error

قيمة

الكيمة

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

المؤشرات اإلحصاكية

المكدار ال ابت

1.623

0.406

3.994

*0.000

معامؿ االرتباط R

0.629

ميؿ خط اال نحدار

0.627

0.095

6.575

*0.000

معامؿ التحديد R

0.396

قيمة اختبار F

43.231

* النموذج المقدر داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
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 .1يكجد أ ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43لتكييـ العمميات التشغيمية
كأحد مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي
والختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ " نمػػوذج االنحػػدار " لمتعػػرؼ عمػػى حجػػـ التػػأثير النػػات
عف تقييـ العمميػات التشػغيمية كأحػد مجػاالت مسػاىمة المراجعػة الداخميػة فػي تحسػيف كفػاءة النظػاـ
المحاس ػػبي ،والنت ػػائ كم ػػا ف ػػي ج ػػدوؿ ( )4.10تب ػػيف أف قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط تس ػػاوي ()0.725
والقيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000مما يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف
تقيػػيـ العمميػػات التشػػغيمية كأحػػد مجػػاالت مسػػاىمة المراجعػػة الداخميػػة و تحسػػيف كفػػاءة النظػػاـ
المحاسػػبي ،وتبػػيف أف معامػػؿ التحديػػد يسػػاوي ( )0.525وىػػذا يعنػػي أف مػػا نسػػبتو  %52.5مػػف
التغيػرات الحادثػة فػي كفػاءة النظػاـ المحاسػبي يرجػع إلػى تقيػيـ العمميػات التشػغيمية كأحػد مجػاالت
مساىمة المراجعة الداخمية والنسبة المتبقية والتي تساوي  %47.5ترجع إلى عوامػؿ أخػرى ،وتبػيف
أيض ػػا أف قيم ػػة تحمي ػػؿ تب ػػايف االنح ػػدار  Fتس ػػاوي ( )73.024والقيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي
( )0.000وىذا يػدلؿ عمػى وجػود أثػر ذو داللػة إحصػائية تقيػيـ العمميػات التشػغيمية كأحػد مجػاالت
مساىمة المراجعة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي .وأف النموذج االنحػدار المقػدر جيػد
وصالح لمتنبؤ.
جدكؿ ( :)1.44نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج

معالـ النمكذج

مكدرات
النمكذج

الخطأ

قيمة

المعيارم

االختبار

Std error

()T

الكيمة
االحتمالية
().Sig

المؤشرات اإلحصاكية

المكدار ال ابت

1.067

0.378

2.823

*0.006

معامؿ االرتباط R

0.725

ميؿ خط االنحدار

0.763

0.089

8.545

*0.000

معامؿ التحديد R 2

0.525

قيمة اختبار F

73.024

* النموذج المقدر داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
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 .1يكجد أ ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43بيف التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد
المينية كأحد مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي
لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ " نمػػوذج االنحػػدار " لمتعػػرؼ عمػػى حجػػـ التػػأثير
النات عف التزاـ المراجع الػداخمي بالقواعػد المينيػة التػي تقضػي بيػا معػايير المراجعػة فػي تحسػيف
كفػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي ،والنتػػائ كمػػا فػػي جػػدوؿ ( )4.11تبػػيف أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط تسػػاوي
( )0.725والقيمػػة االحتماليػػة ( )sigتسػػاوي ( )0.000ممػػا يػػدلؿ عمػػى وجػػود عالقػػة ذات داللػػة
إحصائية بيف التزاـ المراجع الداخمي بالقواعد المينية التي تقضي بيا معايير المراجعػة و تحسػيف
كف ػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي ،وتبػػيف أف معام ػػؿ التحدي ػػد يسػػاوي ( )0.525وىػػذا يعنػػي أف مػػا نس ػػبتو
 %52.5مػف التغيػرات الحادثػة فػي كفػاءة النظػاـ المحاسػبي يرجػع إلػى التػزاـ الم ارجػع الػداخمي
بالقواعػد المينيػة التػي تقضػي بيػا معػايير المراجعػة والنسػبة المتبقيػة والتػي تسػاوي  %47.5ترجػع
إلػػى عوامػػؿ أخػػرى ،وتبػػيف أيضػػا أف قيمػػة تحميػػؿ تبػػايف االنحػػدار  Fتسػػاوي ( )72.930والقيمػػة
االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وىذا يػدلؿ عمػى وجػود أثػر ذو داللػة إحصػائية التػزاـ الم ارجػع
الػداخمي بالقواعػد المينيػة التػي تقضػي بيػا معػايير المراجعػة فػي تحسػيف كفػاءة النظػاـ المحاسػبي.
وأف النموذج االنحدار المقدر جيد وصالح لمتنبؤ.
جدكؿ ( :)1.44نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج
الخطأ
معالـ النمكذج

مكدرات

النمكذج

المعيارم
Std

قيمة

الكيمة

االختبار

االحتمالية

error

()T

().Sig

المؤشرات اإلحصاكية

المكدار ال ابت

1.298

0.351

3.695

*0.000

معامؿ االرتباط R

0.725

ميؿ خط االنحدار

0.701

0.082

8.540

*0.000

معامؿ التحديد R 2

0.525

قيمة اختبار F

72.930

* النموذج المقدر داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة ( )   0.05
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 .1يكجد أ ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43بيف خبرة كمعرفة المراجع
الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي
لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ " نمػػوذج االنحػػدار " لمتعػػرؼ عمػػى حجػػـ التػػأثير
النػات عػف خبػرة ومعرفػة الم ارجػع الػداخمي بالخدمػة التػي ينتمػي إلييػا فػي تحسػيف كفػاءة النظػاـ
المحاس ػػبي ،والنت ػػائ كم ػػا ف ػػي ج ػػدوؿ ( )1.12تب ػػيف أف قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط تس ػػاوي ()0.685
والقيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000مما يدلؿ عمى وجود عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف
خبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا و تحسػيف كفػاءة النظػاـ المحاسػبي ،وتبػيف
أف معامؿ التحديػد يسػاوي ( )0.469وىػذا يعنػي أف مػا نسػبتو  %46.9مػف التغيػرات الحادثػة فػي
كفاءة النظاـ المحاسبي يرجع إلى خبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمػي إلييػا والنسػبة
المتبقي ػػة والت ػػي تس ػػاوي  %53.1ترج ػػع إل ػػى عوام ػػؿ أخ ػػرى ،وتب ػػيف أيض ػػا أف قيم ػػة تحمي ػػؿ تب ػػايف
االنحدار  Fتساوي ( )72.930والقيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )0.000وىذا يدلؿ عمػى وجػود
أثر ذو داللة إحصائية لخبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا فػي تحسػيف كفػاءة
النظاـ المحاسبي .وأف النموذج االنحدار المقدر جيد وصالح لمتنبؤ.
جدكؿ ( :)1.41نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج
الخطأ
معالـ النمكذج

مكدرات

المعيارم

النمكذج

Std
error

المكدار ال ابت
ميؿ خط
االنحدار

1.611
0.638

0.352
0.084

قيمة

الكيمة

االختبار االحتمالية
()T

().Sig

4.574

*0.000

7.628

*0.000

المؤشرات اإلحصاكية

معامؿ R

االرتباط
معامؿ R 2

التحديد

0.685
0.469

قيمة اختبار 58.188 F
* النموذج المقدر داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
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 .3يكجد أ ر ذك داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43بيف استكاللية كمكضكعية
المراجع الداخمي في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي.
لإلجابػػة عمػػى ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ " نمػػوذج االنحػػدار " لمتعػػرؼ عمػػى حجػػـ التػػأثير
النػات عػف اسػتقاللية وموضػوعية الم ارجػع الػداخمي فػي تحسػيف كفػاءة النظػاـ المحاسػبي ،والنتػائ
كما في جدوؿ ( )4.13تبيف أف قيمة معامؿ االرتباط تساوي ( )0.752والقيمػة االحتماليػة ()sig
تسػاوي ( )0.000ممػا يػدلؿ عمػى وجػود عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف اسػتقاللية وموضػوعية
الم ارجػع الػداخمي و تحسػيف كفػاءة النظػاـ المحاسػبي ،وتبػيف أف معامػؿ التحديػد يسػاوي ()0.565
وىػػذا يعنػػي أف مػػا نسػػبتو  %56.5مػػف التغي ػرات الحادثػػة فػػي كفػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي يرجػػع إلػػى
اسػتقاللية وموضػوعية الم ارجػع الػداخمي والنسػبة المتبقيػة والتػي تسػاوي  %43.5ترجػع إلػى عوامػؿ
أخ ػػرى ،وتب ػػيف أيض ػػا أف قيم ػػة تحمي ػػؿ تب ػػايف االنح ػػدار  Fتس ػػاوي ( )85.787والقيم ػػة االحتمالي ػػة
( )sigتسػاوي ( )0.000وىػذا يػدلؿ عمػى وجػود أثػر ذو داللػة إحصػائية السػتقاللية وموضػوعية
المراجع الػداخمي فػي تحسػيف كفػاءة النظػاـ المحاسػبي .وأف النمػوذج االنحػدار المقػدر جيػد وصػالح
لمتنبؤ.
جدكؿ ( :)1.41نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج
الخطأ
معالـ النمكذج

مكدرات

المعيارم

النمكذج

Std
error

قيمة

الكيمة

االختبار

االحتمالية

()T

().Sig

المؤشرات اإلحصاكية

المكدار ال ابت

1.261

0.328

3.842

*0.000

معامؿ االرتباط R

0.752

ميؿ خط االنحدار

0.711

0.077

9.262

*0.000

معامؿ التحديد R 2

0.565

قيمة اختبار F

85.787

* النموذج المقدر داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

89

 .3النمكذج النياكي
تـ استخداـ " نموذج االنحدار المتعدد " باستخداـ طريقة ( )Stepwiseلمتعرؼ عمػى تػأثير أبعػاد

القيادة الخادمة (تقييـ المراجع ،تقييـ العمميات التشغيمية ،التػزاـ الم ارجػع الػداخمي بالقواعػد المينيػة،
خب ػرة ومعرفػػة الم ارجػػع الػػداخمي ،اسػػتقاللية وموضػػوعية الم ارجػػع الػػداخمي) عمػػى كفػػاءة النظػػاـ

المحاس ػػبي ،كان ػػت النت ػػائ كم ػػا ف ػػي ج ػػدوؿ ( )4.14تب ػػيف م ػػف الج ػػدوؿ أف لمتغي ػػر اس ػػتقاللية

وموضوعية المراجع الداخمي أثر عمى كفاءة النظاـ المحاسبي حيػث كػاف القيمػة االحتماليػة ()sig

تس ػػاوي ( )0.000وى ػػي أق ػػؿ م ػػف مس ػػتوى الدالل ػػة  0.05مم ػػا يش ػػير عم ػػى أث ػػر ايج ػػابي لمتغي ػػر
استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي ،وكذلؾ بالمثؿ لمتغيػر تقيػيـ العمميػات التشػغيمية حيػث كػاف
القيمػػة االحتماليػػة ( )sigتسػػاوي ( )0.000وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة  0.05ممػػا يشػػير عمػػى

أث ػػر ايج ػػابي ،وتب ػػيف أف معام ػػؿ التحدي ػػد بش ػػكؿ ع ػػاـ يس ػػاوي ( )0.642وى ػػذا يعن ػػي أف م ػػا نس ػػبتو
 %64.2مػف التغيػرات الحادثػة فػي كفػاءة النظػاـ المحاسػبي ترجػع إلػى عمػى كػال مػف (اسػتقاللية

وموضػوعية الم ارجػع الػداخمي ،تقيػيـ العمميػات التشػغيمية) والنسػبة المتبقيػة والتػي تسػػاوي %35.8
ترج ػػع إل ػػى عوام ػػؿ أخ ػػرى ،وتب ػػيف أيض ػػا أف قيم ػػة تحمي ػػؿ تب ػػايف االنح ػػدار  Fتس ػػاوي ()58.359

والقيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ( )sigتسػ ػػاوي ( )0.000وىػ ػػذا يػ ػػدلؿ عمػ ػػى وجػ ػػود أثػ ػػر ذو داللػ ػػة احصػ ػػائية
لممتغي ػرات المػػذكورة عمػػى كفػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي ،ممػػا يشػػير عمػػى أف النمػػوذج اإلنحػػدار المقػػدر

جيد وصالح لمتنبؤ.

جدكؿ ( :)1.41نتاكج نمكذج االنحدار
معالـ كاحصاكيات النمكذج

معالـ النمكذج

مكدرات

الخطأ

المعيارم

النمكذج

Std

error

قيمة

االختبار
()T

الكيمة

االحتمالية
().Sig

المكدار ال ابت

0.633

0.344

1.841

0.070

استقاللية وموضوعية

0.453

0.098

4.612

0.000

0.409

0.109

3.744

0.000

تقييـ العمميات
التشغيمية

المؤشرات اإلحصاكية

معامؿ R
االرتباط

معامؿ R 2

التحديد

قيمة اختبار F
الكيمة االحتمالية
().Sig

* النموذج المقدر داؿ إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
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0.801
0.642
58.359
0.000

 1.1.5اختبار الفرضية الركيسية ال انية:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصاكية عند مستكل داللة ( )α ≥ 4.43بيف متكسطات تكديرات
استجابات المبحك يف حكؿ " دكر التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي" تعزل
لمتغيرات (المؤىؿ العممي ،التخصص ،سنكات الخدمة)
لإلجابة عمى ىذا الفرض تـ اختبار الفرضيات الفرعية التالية :

الفرضية الفرعية األكلى  :تكجد فركؽ ذات داللة إحصاكية عند مستكل داللة (  )   0.05بػيف
متكسػػطات تكػػديرات اسػػتجابات المبحػػك يف حػػكؿ " دكر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي رفػػع كفػػاءة النظػػاـ
المحاسبي" تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ."One Way Anova
مػػف النتػػائ الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )4.15تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sigالمقابمػػة الختبػػار" f
لعدة عينات مسػتقمة" لكػؿ مجػاؿ مػف المجػاالت المتعمقػة ب ػ " دور التػدقيؽ الػداخمي فػي رفػع كفػاءة
النظاـ المحاسبي " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( )0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع مجػاالت الد ارسػة
أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة  fالجدولي ػػة والت ػػي تس ػػاوي ( )3.13مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحػوثيف حػوؿ " دور التػدقيؽ الػداخمي فػي رفػع كفػاءة النظػاـ
المحاسبي " يعزى لمتغير المؤىؿ العممي.

جدكؿ (:)1.43
نتاكج اختبار "  - Fلعدة عينات مستكمة " كفكا لمتغير " المؤىؿ العممي"
المتكسطات الحسابية لمتغير
المؤىؿ العممي
المجاؿ

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية

دبمكـ

بكالكريكس

n=13

n=42

دراسات
عميا

قيمة

الكيمة

االختبار

االحتمالية().Sig

n=13

4.12

4.20

4.34

0.431

0.651

4.10

4.16

4.38

0.909

0.408

التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد المينية

4.12

4.20

4.44

0.939

0.396

خبرة كمعرفة المراجع الداخمي بالخدمة

3.83

4.18

4.41

2.735

0.072

استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي

4.12

4.19

4.43

0.901

0.411

كفاءة النظاـ المحاسبي

4.19

4.20

4.55

1.882

0.161

تكيػػيـ العمميػػات التشػػغيمية كأحػػد مجػػاالت
مساىمة المراجعة الداخمية

* الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.13
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الفرضية الفرعية ال انية  :تكجد فركؽ ذات داللة إحصاكية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف
متكسػػطات تكػػديرات اسػػتجابات المبحػػك يف حػػكؿ " دكر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي رفػػع كفػػاءة النظػػاـ
المحاسبي" تعزل لمتغير التخصص العممي
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ."One Way Anova
مػػف النتػػائ الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )4.16تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة ) (Sigالمقابمػػة الختبػػار" f
لعدة عينات مسػتقمة" لكػؿ مجػاؿ مػف المجػاالت المتعمقػة ب ػ " دور التػدقيؽ الػداخمي فػي رفػع كفػاءة
النظاـ المحاسبي " أكبر مف مسػتوى الداللػة ( )0.05وقيمػة  fالمحسػوبة لجميػع مجػاالت الد ارسػة
أق ػػؿ م ػػف قيم ػػة  fالجدولي ػػة والت ػػي تس ػػاوي ( )3.13مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحػوثيف حػوؿ " دور التػدقيؽ الػداخمي فػي رفػع كفػاءة النظػاـ
المحاسبي " يعزى لمتغير التخصص العممي.
جدكؿ ( :)1.43نتاكج اختبار "  - Fلعدة عينات مستكمة " كفكا لمتغير " التخصص العممي"
المتكسطات الحسابية لمتغير
التخصص العممي

المجاؿ

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة

الداخمية

تكييـ العمميات التشغيمية كأحد

مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية
التزاـ المراجع الداخمي بالككاعد
المينية

خبرة كمعرفة المراجع الداخمي بالخدمة
استكاللية كمكضكعية المراجع
الداخمي
كفاءة النظاـ المحاسبي

اقتصاد

محاسبة

كعمكـ

n=62

إدارية

n=3

عمكـ مالية
كمصرفية

قيمة

الكيمة

االختبار االحتمالية().Sig

n=3

4.17

4.44

4.77

1.628

0.204

4.16

4.38

4.61

1.016

0.368

4.20

4.61

4.44

0.748

0.477

4.12

4.38

4.66

1.187

0.312

4.21

4.44

4.22

0.177

0.838

4.23

4.66

4.45

0.859

0.428

*الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.13
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الفرضية الفرعية ال ال ة  :تكجد فركؽ ذات داللة إحصاكية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف
متكسطات تكديرات استجابات المبحك يف حكؿ " دكر التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ
المحاسبي" تعزل لمتغير سنكات الخدمة
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ."One Way Anova
مف النتائ الموضحة في جدوؿ ( )4.17تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sigالمقابمة الختبار" f
لعدة عينات مستقمة" لكؿ مجاؿ مف المجاالت المتعمقة بػ " دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة
النظاـ المحاسبي " أكبر مف مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  fالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة

أقؿ مف قيمة  fالجدولية والتي تساوي ( )2.74مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ

المحاسبي " يعزى لمتغير سنوات الخدمة.

جدكؿ ( :)1.43نتاكج اختبار "  - Fلعدة عينات مستكمة " كفكا لمتغير " سنكات الخدمة"
المتكسطات الحسابية لمتغير سنكات الخدمة
المجاؿ

أقؿ 3

سنكات
n=22

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة

الداخمية

تكييـ العمميات التشغيمية كأحد

مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية
التزاـ الم ارجع الداخمي بالككاعد
المينية

خبرة كمعرفة المراجع الداخمي
بالخدمة

استكاللية كمكضكعية المراجع

الداخمي

كفاءة النظاـ المحاسبي

 3أقؿ

 44أقؿ

مف 44

مف 43

سنكات

سنكات

43

سنة
فأك ر

n=20

n=17

n=9

قيمة
االختبار

الكيمة
االحتمالية
().Sig

4.13

4.20

4.27

4.31

0.247

0.863

4.11

4.33

4.19

4.09

0.607

0.613

4.13

4.35

4.28

4.14

0.476

0.700

3.93

4.24

4.46

3.96

2.652

0.056

4.12

4.38

4.20

4.16

0.611

0.610

4.26

4.24

4.36

4.15

0.240

0.868

*الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 2.74
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اختبار الفرضية الركيسية ال ال ة  :تكجد فركؽ ذات داللة إحصاكية عند مستكل داللة
(  )   0.05بيف متكسطات تكديرات استجابات المبحك يف حكؿ " دكر التدقيؽ الداخمي في رفع
كفاءة النظاـ المحاسبي" تعزل لمجتمع الدراسة (شركات التأميف ،مكاتب التدقيؽ)
لإلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "."Independent Samples T Test
مف النتائ الموضحة في جدوؿ ( ) 4 .18تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار"t
لمعينتيف المستقمتيف" لكؿ مجاؿ مف المجاالت المتعمقة بػ " دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة

النظاـ المحاسبي " أكبر مف مستوى الداللة ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة لجميع مجاالت الدراسة

أقؿ مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( )1.96مما يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ " دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ

المحاسبي " يعزى لمتغير نوع الشركة وتبيف مف خالؿ المتوسطات الحسابية أف الفروؽ لصالح

شركة التأميف.

جدكؿ ( )1.48نتاكج اختبار "  - Tلعينتيف مستكمتيف" كفكا لمتغير " نكع الشركة"

المجاؿ

التأميف

التدقيؽ

n=32

n=36

قيمة

الكيمة
االحتمالية

المتكسط االنحراؼ المتكسط االنحراؼ
الحسابي المعيارم الحسابي المعيارم

االختبار

تكييـ المراجع الداخمي لنظاـ

4.47

0.531

3.98

0.587

3.643

*0.001

تكييـ العمميات التشغيمية كأحد

4.41

0.571

4.00

0.523

3.066

*0.003

الداخمية
الداخمياجعة
مساىمة المر
بالككاعد
مجاالتالمراجع
التزاـ

4.46

0.621

4.03

0.576

2.923

*0.005

المينية
كمعرفة المراجع الداخمي
خبرة

4.38

0.599

3.96

0.645

2.753

*0.008

بالخدمة
استكاللية كمكضكعية المراجع

4.38

0.632

4.08

0.629

2.001

*0.048

4.39

0.603

4.01

0.598

2.706

*0.007

الرقابة الداخمية

الداخميالنظاـ المحاسبي
كفاءة

().Sig

*الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05
*القيمة الجدولية عند مستوى داللة  0.05تساوي 1.96

تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػاكية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة (  )   0.05بػػػيف متكسػػػطات تكػػػديرات
اسػػتجابات المبحػػك يف حػػكؿ " دكر التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي رفػػع كفػػاءة النظػػاـ المحاسػػبي" تعػػزل
لمتغيػػر مجتمػػع الدراسػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات
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اس ػػتجابات المبحػػػوثيف ح ػػوؿ " دور الت ػػدقيؽ ال ػػداخمي ف ػػي رف ػػع كفػ ػػاءة النظ ػػاـ المحاسػػػبي " يعػػػزى
لمجتمػػع الد ارسػػة وتبػػيف مػػف خػػالؿ المتوسػػطات الحسػػابية أف الفػػروؽ لصػػالح شػػركة التػػأميف النػػو
شػػركات التػػاميف لػػدييا مػػدققيف داخميػػيف تػػابعيف لشػػركات التػػأميف ممػػا يػػدعـ نظػػاـ المحاسػػبي فػػي
شركاتيـ
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 5الفصل اخلامس

النتائج والتوصيات
 أكالن :النتاكج.
 انيان :التكصيات.

96

النتاكج كالتكصيات
 2.1النتاكج:
تبيف مف نتائ الدراسة المتعمقة بالفرضيات ما يمي:
 .1تبيف وجود أثر لتقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ
المحاسبي وىي عالقة طردية وتبيف أىمية األثر النات عف تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ
الرقابة الداخمية في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ما نسبتو  %39.6مف التغيرات الحادثة

في كفاءة النظاـ المحاسبي يرجع إلى تقييـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية.

 .2تبيف وجود أثر لتقييـ العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية في

تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي وىي عالقة طردية وتبيف أىمية األثر النات عف بيف تقييـ

العمميات التشغيمية كأحد مجاالت مساىمة المراجعة الداخمية و تحسيف كفاءة النظاـ
المحاسبي ما نسبتو .%52.5

 .3وجود أثر ذات داللة إحصائية بيف التزاـ المراجع الداخمي بالقواعد المينية التي تقضي بيا

معايير المراجعة في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ،وتبيف أف معامؿ التحديد يساوي
( )0.525نسبتو .%52.5

 .4تبيف وجود أثر بيف خبرة ومعرفة المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا في تحسيف
كفاءة النظاـ المحاسبي وىي عالقة طردية وتبيف اىمية االثر النات بيف خبرة ومعرفة

المراجع الداخمي بالخدمة التي ينتمي إلييا و تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ما نسبتو

.%46.9

 .5وجود أثر ذات داللة إحصائية بيف استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي في تحسيف كفاءة

النظاـ المحاسبي ،وتبيف أف معامؿ التحديد يساوي ( )0.565وىذا يعني أف ما نسبتو

 %56.5مف التغيرات الحادثة في كفاءة النظاـ المحاسبي يرجع إلى استقاللية وموضوعية
المراجع الداخمي والنسبة المتبقية والتي تساوي %43.5

ال مف (استقاللية
 .6تبيف أف مف أىـ العوامؿ المؤثرة في تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ىي ك ً

وموضوعية المراجع الداخمي  ،وتقيـ العمميات التشغيمية) مما يشير عمى اثر ايجابي
لمتغير استقاللية وموضوعية المراجع الداخمي ،وكذلؾ بالمثؿ لمتغير تقييـ العمميات

التشغيمية عمى تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي ما نسبة  %64.2مف التغيرات الحادثة في
كفاءة النظاـ المحاسبي .
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 .7تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ "
دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي يعزى لمتغير (المؤىؿ العممي،
التخصص ،سنوات الخدمة)
 .8تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ "
دور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي " يعزى لمتغير نوع الشركة وتبيف مف
خالؿ المتوسطات الحسابية أف الفروؽ لصالح شركة التأميف ألنو شركات التاميف لدييا
مدققيف داخمييف تابعيف لشركات التأميف مما يدعـ نظاـ المحاسبي في شركاتيـ.
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 2.5التكصيات:
تكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات أىميا:
 التأكيد عمى وجوب وجود إجراءات لمتأكد مف القياـ بالمراجعة الداخمية. يجب عمى اإلدارة اختيار العامميف بما يتناسب مع حجـ الشركة والمياـ المكمفة لدييـ. يجب عمى اإلدارة عمؿ ورشات توعوية لباقي األقساـ بأىمية التدقيؽ الداخمي في الشركة. يجب تصميـ نظاـ معمومات محاسبي يساىـ في إجراءات المحاسبة المستخدمة في الشركة. ضرورة أف يقوـ المدقؽ الداخمي بالكشؼ واإلفصاح عف االنحرافات التي حدثت واقتراحالحموؿ التي تؤدي إلي تصحيح األوضاع مستقبال.
 يجب تطوير وتقويـ نظاـ المعمومات المحاسبي لكي يوفر نظاـ المعمومات المحاسبي معاييرومؤشرات رقابية تمكف اإلدارة مف اكتشاؼ االنحرافات وتحميؿ أسبابيا ومعالجاتيا.
 ضرورة االىتماـ بنظاـ الرقابة عمى المخرجات لكي يوفر معمومات تتسـ بالصحة واالكتماؿوالدقة.
 ضرورة سف قانوف يمزـ شركات التأميف بالتعاقد مع المدققيف الخارجييف. زيادة التعاوف والتنسيؽ بيف المدققيف الداخمييف والمدققيف الخارجييف وذلؾ لما لو مف دورفعاؿ في توفير الوقت والجيد وسيولة تحقيؽ األىداؼ.
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 6املراجع واملصادر
أك نال :الكراف الكريـ.
انيان :المراجع العربية
 أحمد صالح عطية( ،)2003محاسبة شركات التأميف ،الدار الجامعية ،مصر. أبو خضرة ،حساـ و عبداهلل ،عشيش ،وحسف ،سمير ( ،) 2008نظـ المعمكمات المحاسبية"،عماف :مكتبة المجتمع العربي.
 إبراىيـ ،احمد عمي ( ،) 1998التأصيؿ الميني لممراجعة الداخمية  -دراسة تطبيكية" ،مجمةالبحوث والدراسات التجارية ،جامعة بنيا ،العدد األوؿ  ،ص. 98
 الطويؿ ،عصاـ محمد ) ،)2009فاعمية أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات الفمسطينية فيظؿ معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية .
 القاضي ،حسيف يوسؼ و آخروف" ،)2008( ،التدقيؽ الداخمي" ،منشورات جامعة دمشؽ،سورية.
 الكاشؼ ،محمود يوسؼ(" ،)2000نحك إطار متكامؿ لتطكير فاعمية المراجعة الداخمية كنشاطمضيؼ لمكيمة " المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ،كمية التجارة-جامعة عيف شمس  ،القاىرة،
العدد الرابع ،أكتوبر .
 القبطاف ،محمد (  " ،) 2006قكاعد المراجعة في أعماؿ البنكؾ " ،دار النصر لمنشر والتوزيع،القاىرة
 الشبيمي ،يوسؼ(" ،)2005التأميف في أمريكا" ،مجمع فقياء الشريعة بأمريكا ،دورة االستثمار فياإلسالـ.
 العبادي ،مصطفى راشد) ،) 1999تطكر المراجعة الداخمية بيف النظرية كالممارسة العممية فيضكء التحديات االقتصادية كاالجتماعية التي تكاجو الكحدات االقتصادية– دراسة ميدانية "المجمة
العممية لالقتصاد والتجارة ،كمية التجارة-جامعة عيف شمس  ،القاىر ة ،العدد األوؿ.
 الوردات  ،سعيد ( ،)2008أساسيات المراجعة دراسة لألصكؿ العممية كالعممية كاإلجراءاتالتنظيمية لمراجعة الحسابات في الكحدات االقتصادية" مكتبة ريب ،القاىرة.،
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 العمري ،أحمد محمد ،وعبد المغني ،فضؿ عبد الفتاح ،)2006 (،مدل تطبيؽ معايير التدقيؽالداخمي المتعارؼ عمييا في البنكؾ التجارية اليمنية  ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد
الثاني ،العدد الثالث.
 الصحف ،عبد الفتاح ،وسرايا ،محمد السيد ( ،)1995الرقابة كالمراجعة الداخمية عمى المستكلالجزكي كالكمي " ،قسـ المحاسبة والمراجعة  -كمية التجارة جامعة اإلسكندرية ،مصر ،مطبعة
التونى ،القاىرة.
 الجابري  ،محمد عمي محمد ( ،)2014تكييـ دكر المدقؽ الداخمي في تحسيف نظاـ الرقابةالداخمية لنظـ المعمكمات المحاسبية في شركات التأميف العاممة في اليمف (دراسة ميدانية)"
رسالة ماجستير منشورة ،االكاديمية العربية لمعموـ المصرفية _صنعاء  ،اليمف.
 المجمع العربي لممحاسبيف أ (  ،)2001لمفاىيـ التدقيؽ المتكدمة" ،المجمع العربي لممحاسبيفعماف ،األردف.
 لمؤسسات الزكاة كدرىا في الكفاءة التشغيمية" ،معيد عموـ الزكاة ،الخرطوـ في الفترة مف28ابريؿ وحتى  2مايو.
 السالمي  ،محمد ( ،)2005مدل التزاـ شركات التأميف اليمنية بمعايير التدقيؽ الداخمي،اليمف.
 الكانكف التجارم الفمسطيني ،رقـ  21سنة 2006ـ. المدلؿ ) " ،(2007دكر كظيفة التدقيؽ الداخمي في ضبط األداء المالي كاإلدارم" ،دراسة تطبيقيةعمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ،رسالة ماجستير
منشورة ،الجامعة االسالمية  ،زه
 بطشوف ،رياض (" ،)2000التأميف كادارة الخطر" ،عماف األردف ومعيد الدراسات المصرفية. ثناء محمد طعيمة( ،)2002محاسبة شركات التأميف – االطار النظري والتطبيؽ العممي وفقاألحدث المعايير المحاسبية لشركات التأميف واعادة التأميف ،ايتراؾ لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،الطبعة
األولى.
 حاج بورقو حورية  ،وبف بريؾ حياة ( ،)2017المراجعة في ظؿ نظـ المعمكمات المحاسبيةاإللكتركنية ،رسالو ماجستير مف كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسير ،جامعة الجياللي بونعامو
بخميس مميانة ،الجزائر
 جربوع  ،يوسؼ ( ،)2002مراجعة الحسابات المتكدمة كفكا لمعايير المراجعو الدكلية  ،اصدارجمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينييف  ،زه.
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 7املالحق
 قاكمة المحكميف.
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ممحؽ رقـ ( )4قاكمة بأسماء المحكميف

ـ

اسـ المحكـ

الدرجة العممية

الجامعة

1

أ.د .عمي سميماف النعامي

استاذ المحاسبو

االزىر -زة

2

أ.د .ماىر موسى در اـ

استاذ المحاسبو

الجامعة االسالمية

3

أ.د .سمير خالد صافي

استاذ المحاسبو

الجامعة االسالمية

4

د .عماد محمد الباز

استاذ المحاسبو المساعد

االزىر -زة

5

أ .محمد مرواف بربخ

محاضر

الجامعة االسالمية
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ممحؽ رقـ ( )1االستبياف بالصكرة النياكية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
جامعة االزىػػػػػػر – غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي
كمية االقتصاد كالعمكـ االداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المحػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

استبياف

عزيزم المجيب :
تحية طيبة كبعد ،،،
يككـ الباحث بزجراء دراسة فى قطاع غزة بعنكاف -:
دكر التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة النظاـ المحاسبي في شركات التاميف
ورلككبحثاكادٌوًلوتطلباثالحصولعلىدسجتالواجستٍشفىالوحاسبت،وًظشالخبشتكن
العلوٍتوالعولٍتفىُزاالوجالفأًتٌششفًٌهساُوتكنفىُزٍالذساستورلكهيخاللإجابتكن
علىُزااالستبٍاى،علواباىصحتًتائجَتعتوذبذسجتكبٍشةعلىصحتإجابتكن،وستساعذ
الباحث فى الوصوؿ إلى نتائ سميمة ودقيقة تعزز البحث العممي .
كتفضمكا بكبكؿ فاكؽ االحتراـ كالتكدير
الباحث
نادم عالء بربخ
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الجزء األكؿ
يككـ الباحث فى ىذا الجزء بتعريؼ المجيب بشكؿ مختصر ألىـ مفردات البحث كما يمي :
المشروع بغرض فحص وتحقيؽ النواحي

تعريؼ التدقيؽ الداخمي  :نشاط تقييمي مستقؿ داخؿ

المحاسبية والمالية و يرىا مف نواحي أنشطة التشغيؿ لممشروع وذلؾ كأساس لخدمة اإلدارة في
وظيفتيا الرقابية".
التاميف  :ىو اتفاؽ بيف طرفيف بمقتضاه يتعيد الطرؼ االوؿ بتعويض الطرؼ الثاني عف
الخسائر المادية التي تقع لو نتيجة لتحقؽ خطر معيف مقابؿ اف يدفع الطرؼ الثاني لمطرؼ
االوؿ مبمغا الذي يعيد الطرؼ االوؿ بسداده
الجزء ال اني :البيانات العامة  ،يرجى كضع عالمة كاضحة عمى اإلجابة المناسبة لؾ )
 .4اسـ شركو التاميف ليا .....................

 .1المؤىؿ العممي
(

) دبمكـ

(

) بكالكريكس

(

) ماجستير

(

) دكتكراه

 .1التخصص العممي
(
(

) محاسبة
) عمكـ مالية كمصرفية

(

) إدارة أعماؿ

(

) اقتصاد

 .1سنكات الخبرة
(
(

(

) اقؿ مف خمس سنكات
(

) –44أك ر مف  43سنكات

)  – 3اقؿ مف  44سنكات
)  43سنة فأك ر

 .3عدد الشيادات الميف التي تحصمت عمييا .......................................

الجزء ال الث  :اختبار فرضيات الدراسة ( ،ضع عالمة كاضحة عمى اإلجابة المناسبة لؾ )
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مالحظة :يرجى قراءة كؿ محكر ـ اإلجابة عمى األسكمة التي تخصو بمعزؿ عف باقي المحاكر
الرقـ

كبيرة

الفكرة

جدا

كبيرة

متكسطة

صغيرة

صغيرة
جدا

المحكر األكؿ :التديؽ الداخمي في شركات التأميف
اكالن  :تكيـ المراجع الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في شركات التاميف في قطاع غزة
4

يككـ المدقؽ الداخمي بدراسة كتككيـ نظاـ

1

يككـ المدقؽ الداخمي بتكييـ العممية اإلدارية

1

يكجد نظاـ محكـ لمرقابة الداخمية لدل الشركة

1

يتكلى تنفيذ نظاـ الرقابة الداخمية إدارة المراجعة

3

يكجد في نظاـ الرقابة الداخمية إجراءات لمتأكد

3

تككـ إدارة المراجعة الداخمية بمناقشة نظاـ

الرقابة الداخمية

لتحكيؽ أىداؼ الشركة

يساىـ في تحسيف كفاءة النظاـ المجاسبي

الداخمية في الشركات.
مف الكياـ بمراجعة

الرقابة الداخمية مع المدقؽ الخارجي لمعرفة
مدل دقتو كمناسبتو.

انيان  :تكيـ العمميات التشغيمية كاحد المجاالت المساىمة في المراجعو الداخمية في شركات
التاميف في قطاع غزة
4

يككـ المدقؽ الداخمي بالتأكد مف فعالية الكساكؿ

1

تسعى اإلدارة إلى زيادة العامميف في مجاؿ

1

تؤ ر كافة اإلدارة العميا ألىمية التدقيؽ الداخمي

1

قسـ التدقيؽ الداخمي يكفر المعمكمات بشكؿ

المستخدمة في حماية األصكؿ.

التدقيؽ الداخمي مع زيادة مياـ الشركة

عمى حجـ قسـ التدقيؽ الداخمي

دقيؽ كمنظـ لإلدارة التخاذ ق ارراتيا كمساعدتيا
في فحص كتككيـ سالمة النظـ كاإلجراءات فييا

.
3

تستخدـ مجمكعة مف االجراءات الرقابية عمى
البرامج كالممفات لضماف سالمة التشغيؿ
222

االلكتركني لمبيانات ككشؼ االخطاء عند
حدك يا

3

يشارؾ المدقككف في الشركة في اعداد كتطكير
نظـ المعمكمات المحاسبية

ال ان :مدل التزاـ المراجع الداخمي بالككانيف المينية في شركات التاميف في قطاع غزة في
شركات التاميف في قطاع غزة
4

يككـ المدقؽ الداخمي بالتأكد مف تطبيؽ المبادئ

1

يككـ المدقؽ الداخمي بتدقيؽ االلتزاـ بالككانيف

1

يحرص المدقؽ الداخمي باستمرار عمى متابعة

المحاسبية المتعارؼ عمييا

كالتشريعات كاألنظمة كالمتطمبات الخارجية.

التطكرات الحاصمة عمى معايير التدقيؽ الداخمي
كيستند إلييا عند أداء عممو.

1

تساىـ نظـ المعمكمات المحاسبية بالسياسات
كاإلجراءات المحاسبية المستخدمة في المنشأة.

3

يراعى تحكيؽ المتطمبات كالككانيف الحككمية
عند اعداد كتطكير نظـ المعمكمات المحاسبية

3

يمتمؾ المدقكيف الداخمييف المعرفة الكافية
بمعايير التدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد

المدقكيف الداخمييف

رابعا :خبرة المراجع الداخمي بالخدمات التي يتنمي الييا المراجع في شركات التاميف في
قطاع غزة
4

يكجد دليؿ مكتكب لمسياسات كاإلجراءات
المتبعة في إدارة المراجعة الداخمية كدليؿ لعمؿ

المكظفيف في الكسـ.
1

1

يككـ المدقؽ الداخمي بالكشؼ كاإلفصاح عف

االنحرافات التي حد ت كاقتراح الحمكؿ التي
تؤدم إلى تصحيح األكضاع مستكبالن

يتكافر التأىيؿ الفني كالخمفية العممية المناسبة

لدل المراجع الداخمي لتحسيف كفاءة كفاعمية
النظاـ المحاسبي

1

يمتزـ المراجع الداخمي ببذؿ العناية المينية

الكاجبة عند قيامو بزجراءات التحميؿ الالزمة
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3

إجرءات
التأكد مف قدرة النظاـ عمى ضماف ا
برمج الحاسكب لمتأكد مف
رقابية كافية ضمف ا

معالجة البيانات التي تـ إدخاليا.
3

يككـ بأعداد المعمكمات المحاسبية في شركتكـ

كادر مف المختصيف في مجاؿ الدقيؽ
كالمحاسبة لدييـ معرفة بالككاعد كالمعايير

خامسان  :استكاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في شركات التاميف في قطاع غزة
4

يكجد لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات
الكاممة التي تمكنو مف الكياـ بعممو عمى أكمؿ

كجو.
1

يتـ إصدار كتحديد أىداؼ كمياـ كصالحيات

إدارة المراجعة الداخمية بشكؿ كاضح كمفصؿ
كمكتكب مف مجمس إدارة الشركة.

1

مشاركة االفراد كالمستخدميف في عممية اعداد
كتطكير نظـ المعمكمات المحاسبية ليا ا ر في
تحكيؽ الرضا النفسي كتكميؿ دكافع المكاكمة

لمنظـ كالعمؿ عمى انجاحو
1

يكفر نظاـ

المعمكمات

المحاسبي معايير

كمؤشرات رقابية تمكف االدارة مف اكتشاؼ

االنجرافات كتحميؿ اسبابيا كمعالجاتيا
3

يتـ تصميـ الرقابة عمى المخرجات لمتأكد مف

أف المعمكمات التي تـ التكصؿ إلييا تتسـ
بالصحة كاالكتماؿ كالدقة

3

يتكلى إدارة المراجعة الداخمية مسككؿ متفرغ،
كيككف لو االتصاؿ مباشرة كالتشاكر مع ركيس
مجمس اإلدارة.

المحكر ال اني :كفاءة نطـ المعمكمات المحاسبية في شركات التاميف في قطاع غزة
4

مشاركة االفراد كالمستخدميف في عممية اعداد
كتطكير نظـ المعمكمات المحاسبية ليا ا ر في
تحكيؽ الرضا النفسي كتكميؿ دكافع المكاكمة

لمنظـ كالعمؿ عمى انجاحو
1

تساىـ نظـ المعمكمات المحاسبية بالسياسات
كاالجراءات المحاسبية المستخدمة في المنشأة.
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1

يتا ر تصميـ النظاـ المحاسبي بالييكؿ
التنظيمي لمشركو مف ناحية المركزية كال مركزية

1

عند تطكير النظاـ المحاسبي ي ارعي فيـ الييكؿ
التنظيمي لمشركة

3

تستخدـ مجمكعة مف االجراءات الرقابية عمى
البرامج كالممفات لضماف سالمة التشغيؿ

االلكتركني لمبيانات ككشؼ االخطاء عند
حدك يا
3

يكفر نظاـ المعمكمات المحاسبي المستخدـ
معمكمات تحميمية تساعد في اتخاذ الك اررات

الالزمة
3

يزداد االعتماد عمى نظـ المعمكمات المحاسبية

8

يراعى تحكيؽ المتطمبات كالككانيف الحككمية

في حالة المنافسة الشديدة في بيكة العمؿ

عند اعداد كتطكير نظـ المعمكمات المحاسبية
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