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                             المراجعة الداخلية  وظيفة فاعلية العوامل المؤثرة على
 مصريةالالوحدات الحكومية  في

 
 آمال إبراهيم محمد د.                                 

 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة                                        
 جامعة األزهر –لية التجارة ك                                       

 ملخص:ال 

ة الداخلي المراجعة فاعلية على تؤثر التي العوامل اختبار إلى الدراسة هذه تهدف    
 المراجعة الداخليةوظيفة  الوحدات الحكومية المصرية من وجهة نظر العاملين في في
وقد جمعت بيانات الدراسة عن طريق قائمة استقصاء  الوحدات الحكومية المصرية، في

. وتشير النتائج إلى أن المتدرج وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب تحليل االنحدار
  المراجعة الداخلية هي : التي تؤثر على فاعلية العوامل

جودة أداء و  استقاللية وموضوعية المراجع الداخليو  الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين
التنسيق والتعاون بين و  الداخليين دعم اإلدارة العليا للمراجعينو  المراجعة الداخلية

 . المراجع الداخلي والخارجي
، الكفاءة فعالية المراجعة الداخلية المراجعة،الداخلية،  المراجعة: الكلمات الدالة 

، اإلدارةدعم الخبرة، التدريب والتعليم المستمر،  ،المهنية، االستقاللية والموضوعية
التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي، معايير المراجعة الداخلية 

 .الحكومية
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Abstract:  

     This aim of this study is to examine the factors that affect the 

efficiency of internal auditing in Egyptian government units from 

the point of view of the employees of the internal auditing in the 

Egyptian government units. The study data were collected by 

means of survey list, then the data were analyzed by using 

"Methods of multiple regression analysis" The findings indicate 

that factors which affecting the efficiency of the internal audit are:  

The professional competence of the internal auditors, 

independence and objectivity of the internal auditor, the quality 

of internal audit performance , senior management support to 

internal auditors, coordination and cooperation between internal 

and external auditors. 
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 اإلطار العام للبحث
 ومشكلة البحث: مقدمةال

القطاع الحكومي باعتبارها جزءا مكمال لإلدارة  يعة الداخلية فجينظر لوظيفة المرا   
لمالي في القطاع الحكومي، وآلية هامة ا المالية الحكومية، وعنصرا أساسيا لقوة النظام

لحوكمة القطاع الحكومي، باإلضافة إلى أنها أداة لتحسين أداء هذا القطاع ، ومنع 
 .(Van,2005)واكتشاف الفساد وحماية المال العام  

من مجرد التركيز على  يت وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومر ولقد تطو     
   Value addingإلى إضافة قيمة للمنظمة Compliance audit مراجعة االلتزام 

مع    Consultancyي واالستشار  role Assurance  يمن خالل دورها التوكيد
. واتسع نطاق المراجعة  (Goodwin, 2004)التركيز على تحسين األداء والفاعلية 

 Economy audit، واالقتصاد  Efficiency audit الداخلية ليشمل مراجعة الكفاءة 
،  Performance audit، ومراجعة األداء   Effectiveness audit ، والفاعلية   

 systems audit، ومراجعة النظم  Risk managementوإدارة المخاطر  
(Ridley ,2013 )  . 

 2010بمدى فاعلية المراجعة الداخلية ففي ديسمبر عام  يولقد زاد االهتمام الدول     
 Measuringتوجيها مهنيا بعنوان "  يأصدر معهد المراجعين الداخليين األمريك

Internal Audit Effectiveness and Efficiency"  وأشار فيه إلى أن " فعالية
موضع  يوظيفة المراجعة الداخلية يجب أن تراقب وتقيم  بصفة دورية " كما أشار ف

آخر إلى أنه "عندما تمارس وظيفة المراجعة الداخلية على نحو فعال فإنها تعد آلية 
 .  (IIA, 2010)هامة تساعد اإلدارة على تحقيق أهدافها" 

 



 

   
   3/4/2019 النشرقبول تاريخ           امال ابراهيم محمد  العوامل المؤثرة علي فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية        

 322                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

ت وزارة المالية البريطانية معايير للمراجعة الداخلية أصدر  2011ير عام اوفى فبر 
، وذكرت أن أحد أهدافها Government Internal Audit Standardsالحكومية   

 " وضع أساس لتقييم أداء المراجعة الداخلية بغرض تحسينها وتطويرها في المستقبل
(HM Treasury, 2011)   .   لى أصدر الجهاز األع 2012وفى يونيه عام

 The Effectiveness " تقريرا بعنوان   National Audit Office يللرقابة البريطان
of Internal Audit in  Central " Government "   متضمنا ثالثة أقسام رئيسية

، يختص القسم األول منها بإستراتيجية المراجعة الداخلية ، ويختص القسم الثاني 
بالقدرات المناسبة للعاملين في مجال المراجعة الداخلية ، أما القسم الثالث واألخير 

 2012. وفى ديسمبر  (NAO , 2012 )فيختص بتقييم أداء المراجعة الداخلية  
معايير جديدة  للمراجعة   Oxford City Council جلس مدينة أكسفورد أصدر م

الداخلية ليتم تطبيقها في الحكومة المحلية والحكومة المركزية وهيئة الخدمات الصحية 
 . Oxford City Council, 2012 )) 2013القومية اعتبارا من أول أبريل عام 

ربية تطورات هامة تهدف إلى زيادة شهدت بعض الدول الع يوعلى المستوى اإلقليم    
السعودية تم  المملكة العربية يفاعلية  المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية فف

إصدار الئحة موحدة لوحدات المراجعة الداخلية باألجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
امة، ) ديوان المراجعة الع هجريه 1428لسنة  129بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 ه.(. 1428

العربية المتحدة تم إصدار ميثاق ومنهجية المراجعة الداخلية للحكومة اإلمارات  يوف    
)مجلس وزراء اإلمارات  2013لعام  1قرار مجلس الوزراء رقم  االتحادية بموجب

 (.   2013، العربية المتحدة
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ارسة العملية جمهورية مصر العربية فال توجد معايير مهنية تحكم المم يأما ف   
المملكة المتحدة ،  يلوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي كما هو الحال ف

وال توجد لوائح موحدة تلتزم بتطبيقها وحدات المراجعة الداخلية باألجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية ، كما ال يوجد قرار 

أفضل الممارسات المتعلقة بميثاق ومنهجية المراجعة الداخلية في  وزاري يتضمن
األجهزة الحكومية كما هو الحال في اإلمارات العربية المتحدة، وإنما توجد قرارات 
وتعليمات في كتب دورية متناثرة مرسلة من وزارة المالية إلى قطاع الحسابات والمديريات 

المتعلقة بتنفيذ النظام المحاسبي الحكومي ت المالية االمالية تتضمن بعض اإلجراء
والئحته التنفيذية بشأن المحاسبة الحكومية، مما يفقد وظيفة المراجعة الداخلية في 

 األجهزة الحكومية المصرية لمقومات فاعليتها في أداء دورها المنوط بها.  

 وفي ضوء ما سبق يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:   

 طبيعة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ؟ما هي  -
 ما هي أهمية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ؟  -
 ما هي العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ؟ -

 هدف البحث:
يهدف البحث إلى وضع إطار نظري لمفهوم فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع    

الحكومي، وكذلك دراسة العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع 
الحكومي. كما يهدف البحث إلى إجراء اختبار ميداني لمدى تأثير تلك العوامل على 

 فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي.
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 أهمية البحث:
 :يتتضح أهمية البحث مما يل   

ندرة البحوث المحاسبية التي أجريت في مجال فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية  – 1
في القطاع الحكومي، بالرغم من زيادة االهتمام بدور المراجعة الداخلية في القطاع 
 الحكومي لمواجهة الفساد العام، وتدعيم المساءلة والشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.

والمراجعين الداخليين والقائمين على وظيفة المراجعة  توجيه اهتمام الباحثين - 2
تساعد على تحقيق فاعلية المراجعة الداخلية في  يالداخلية تجاه العوامل الرئيسية الت

القطاع الحكومي في محاولة لتحسين أداء القطاع الحكومي وضمان المساءلة وتفعيل 
 الحوكمة.

حديثة في الفكر المحاسبي، حيث أنه يساير هذا البحث التطورات واالتجاهات ال – 3
من الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين على المستوى الدولي والمنظمات 

 العالمية للحد من ظاهرة الفساد المالي.
 منهج البحث:

ينتهج البحث منهجا استقرائيا ميدانيا، حيث يتم استقراء اإلصدارات والمعايير في    
القطاع الحكومي، وكذلك تحليل الدراسات التي تناولت  مجال المراجعة الداخلية في

المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، وذلك بهدف استنباط فروض البحث، ثم يتم 
 اختبار هذه الفروض من خالل الدراسة الميدانية.

 خطة البحث:  
لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته يمكن تقسيم األجزاء المتبقية منه إلي      

 أربعة أقسام رئيسية علي النحو التالي:
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  .الدراسات السابقةالقسم األول:   •
 توعاضالقسم الثاني: اإلطار الفكري للبحث والذي يتضمن عرضا للمفاهيم والمو   •

 األساسية التي يقوم عليها البحث.
 القسم الثالث: الدراسة الميدانية.  •

 توصيات البحث القسم الرابع: نتائج و  •

 

 الدراسات السابقةالقسم األول: 
 بعنوان:  Shamki  and Alhajri , 2017 ) دراسة ) – 1

Factors Influence Internal Audit Effectiveness 
، ةواستهدفت الدراسة إلى اختبار مدى تأثير  ثالث عوامل ) وهي نطاق المراجعة الداخلي

فاعلية وخبرة المراجع الداخلي، ودعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية( على 
في القطاع العام في سلطنة عمان. واعتمدت في جمع بياناتها على المراجعة الداخلية 

من المراجعين الداخلين العاملين في  163مدير و 45استقصاء آراء عينة قوامها  
توصلت إليها  يومن النتائج التجتماعية في سلطنة عمان الهيئة العامة للتأمينات اال

تعتبر عامل مهم في فاعلية المراجعة الداخلية في  الدراسة أن نطاق المراجعة الداخلية 
تحد من فاعلية  ي. ومن العوامل الت القطاع العام ، وكذلك خبرة المراجع الداخلي

 .لقسم المراجعة الداخلية العليا اإلدارةة الداخلية  ضعف  مساندة عالمراج
 ( بعنوان:  Dellai  and Omri , 2016  دراسة )  – 2

"Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness in Tunisian 

Organizations" 

تؤثر على فاعلية المراجعة الداخلية في  يختبار العوامل التا ىإلتهدف الدراسة     
 148تها على استقصاء أراء عينة قوامها ا، واعتمدت في جمع بيان التونسية المنظمات
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وتم تحليل البيانات  .مفردة من مديري المراجعة الداخلية في المنظمات التونسية 
ية التي تؤثر أسلوب تحليل االنحدار. وتشير النتائج إلى أن العوامل الرئيس باستخدام

كفاءة ، المراجعة الداخليةقسم استقاللية :  على فاعلية المراجعة الداخلية هي
وموضوعية أعضاء قسم المراجعة الداخلية، دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية، 

 وتدريب المراجعين الداخليين . 

 بعنوان:  (Kouik et al,2015)دراسة – 3
"A study on the Specific Factors Associated with the Success of 

Internal Audit in the Greek Business Environment" 
 بيئةتهدف الدراسة إلى توضيح العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية في     

وقد جمعت بيانات الدراسة عن طريق قائمة استقصاء وتم تحليل  اليونانية، األعمال
أسلوب تحليل االنحدار. وتشير النتائج إلى أن العوامل الرئيسية التي  نات باستخدامالبيا

جودة المراجعة الداخلية ، وكفاءة فريق  تؤثر على فاعلية المراجعة الداخلية هي:
العليا. كما كشفت  اإلدارةالمراجعة الداخلية ، واستقاللية المراجعة الداخلية ، ودعم 

لية المراجعة الداخلية هي أساس فعالية المراجعة الداخلية، حيث النتائج أيضا أن استقال
 أنها أكثر العوامل أهمية.

 ( بعنوان:  MacRae and Gils, 2014دراسة ) - 4
"Nine Elements Required for Internal Audit Effectiveness in the 

Public Sector" 

 المراجعة الداخلية بالقطاع العام وقدهدفت الدراسة إلى تحديد فرص تحسين فاعلية    
استخدمت هذه الدراسة المسح العالمي وتمت برعاية معهد المراجعين الداخليين لتحليل 
حالة القطاع العام في جميع أنحاء العالم بشأن العناصر التي يجب أن تتوافر لزيادة 

في القطاع العام  فاعلية أنشطة المراجعة الداخلية فيها وتعزيز دور المراجعة الداخلية
وقد حددت تسعة عوامل هي االستقاللية ، تفويض رسمي ، وحرية الوصول غير المقيد 
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للبيانات ، والتمويل الكافي، قيادة متخصصة ، طاقم موضوعي ، موظفين أكفاء ، دعم 
يا ، معايير المراجعة ، واعتمدت الدراسة على استقصاء آراء عينة قوامها  لاإلدارة الع

قارة أسيا دولة في  107المراجعين الداخليين فى القطاع العام من   من  2824
تعتبر عامل   التنظيميةتوصلت إليها الدراسة أن االستقاللية  التيومن النتائج   .وأوروبا

مهم في فاعلية المراجعة الداخلية في القطاع العام ، وكذلك دعم اإلدارة العليا وإتباع 
  معايير المراجعة .

 (  بعنوان:    (Alzeban and Gwilliam,2014 دراسة  – 5
" Factors Affecting the Internal Audit Effectiveness: A survey of 
the Saudi Public Sctor"    

المملكة  في تهدف الدراسة إلى اختبار العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية 
آراء عينة عشوائية  وقد جمعت بيانات الدراسة عن طريق استقصاء العربية السعودية .

مؤسسة من  79 ن العاملين فييمن المراجعين الداخلي 239مدير و 203 قوامها 
. المتعدد تحليل االنحدار باستخدام أسلوبوتم تحليل البيانات  .القطاع العام السعودي

: على فاعلية المراجعة الداخلية هي وتشير النتائج إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر
كفاءة أعضاء قسم المراجعة الداخلية ، حجم قسم المراجعة الداخلية، والتنسيق والتعاون 
بين المراجع الداخلي والخارجي، ودعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية، واستقاللية 

 قسم المراجعة الداخلية .

 :  ( بعنوان Aizeban and Sawan,2013دراسة ) – 6   
  "The Role of Internal Audit Function in the Public Sector 
Context in Saudi Arabia"    

تهدف الدراسة إلى قياس مدى فاعلية المراجعة الداخلية في المؤسسات العامة    
ة لرقابة ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية. واعتمدت الدراسة في عالخاض

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951814000214?showall%3Dtrue%26via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951814000214?showall%3Dtrue%26via%3Dihub#!
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مقابلة شخصية مع المراجعين الداخليين والمديرين  29جمع بياناتها على إجراء 
لمؤسسات والمراجعين الخارجيين العاملين بديوان المراقبة التنفيذيين العاملين في هذه ا

وخلصت الدراسة إلى أن المراجعة الداخلية في هذه المؤسسات غير فعالة  العامة.
 بدرجة كافية، حيث توجد عوامل عديدة تحد من فاعليتها من أهمها: 

نقص الكفاءة المهنية، نتيجة للقصور في تعيين المراجعين الداخليين، ومؤهالتهم  -
 العلمية والمهنية، وخبراتهم العملية، وتطويرهم المهني المستمر.  

نقص االستقاللية والموضوعية، نتيجة ألسباب تتعلق بموقع إدارة المراجعة الداخلية  -
 في الهيكل التنظيمي، وخطوط تقاريرها، وعالقاتها بالجهات الخاضعة للمراجعة. 

غياب دعم اإلدارة العليا، وما يترتب عليه من عدم كفاية الموارد المالية والبشرية  - 
اجعة الداخلية بفاعلية ، والتقاعس في اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألداء مهام المر 

 التصحيحية الموصي بها. 
 غياب التفاعل والتعاون بين المراجعين الداخليين والخارجيين. -

 ( بعنوان:Lenz, 2012دراسة ) –7
 "Testing the Discriminatory Power of Factors of Internal 

Auditing Effectiveness"       
فت الدراسة إلى توضيح مدى قوة العوامل المقترحة من قبل الممارسين والبحوث هد 

األكاديمية التي تؤثر على فاعلية المراجعة الداخلية في عدد من المنظمات في ألمانيا 
وقد استخدمت الدراسة قائمة استقصاء احتوت على مجموعة من المؤشرات واألسئلة 

امل التي تؤثر بقوة على فاعلية المراجعة الداخلية. التي قد تساعد في التمييز بين العو 
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن فاعلية المراجعة الداخلية هو مفهوم متعدد 
األوجه مرتبط بعدد من العوامل التنظيمية التي لها تأثير على دور كل من المدراء 

 والموظفين.
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اجعة الداخلية وهي التدريب والتأهيل وقد تم تحديد العوامل المؤثرة في فاعلية المر  
 المهني لموظفي المراجعة الداخلية وممارسة التكنولوجيا ودعم اإلدارة العليا.

 ( بعنوان:Ahmad et al ,2012دراسة ) – 8
 "The Effectiveness of Internal Audit in Malaysian Public Sector  
في الوحدات  تهدف الدراسة إلى اختبار العوامل المؤثرة في فاعلية المراجعة الداخلية 

 آراء عينة عشوائية وقد جمعت بيانات الدراسة عن طريق استقصاء العامة الماليزية ،
الداخلية في هذه الوحدات ، وخلصت إلى وجود من مختلف العاملين بإدارة المراجعة 

في الوحدات العامة الماليزية منها : عدة عوامل تحد من فاعلية المراجعة الداخلية 
، والخارجييننقص أعداد المراجعين الداخليين ، ندرة التعاون بين المراجعين الداخليين 

خاذ  اإلجراءات التصحيحية عدم كفاية دعم اإلدارة العليا، وتقاعس اإلدارة العليا عن ات
 الموصى بها.

 بعنوان : ( Ali et al ,2012دراسة ) - 9
      Internal Audit in the Federal Government Organization of 

Malaysia: The Good The Bad and The Very Ugly? 
في وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم وظيفة المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية 

 جمعت بيانات الدراسة عن طريق استقصاء ماليزيا والوقوف نقاط قوتها وضعفها، وقد
وحدة حكومية بالدولة، وخلصت الدراسة  80في  المراجعين الداخليينعينة من  آراء

 إلى: 
ممارسات جيدة تزيد من فاعلية المراجعة الداخلية مثل استقالل المراجعين الداخليين  -

 وجودة تقاريرهم.  
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المراجعين الداخليين، ممارسات تحد من فاعلية المراجعة الداخلية مثل نقص أعداد  -
كفاءاتهم وخبراتهم المهنية، وقلة البرامج التدريبية، ومحدودية نطاق المراجعة ،  ونقص

 وضعف دعم ومساندة اإلدارة العليا.
 وتخلص الباحثة من عرض الدراسات السابقة إلى النتائج التالية:   

مي اهتمام الباحثين بفعالية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، لما تنا -
لها من تأثير إيجابي على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والحد من األنشطة 

 االحتيالية.
تنامي اهتمام الباحثين بتقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي  -

يان نقاط القوة التي يجب االحتفاظ بها وتنميتها ونقاط الضعف باعتبارها أداة لتب
 التي يجب معالجتها.

اختالف العوامل التي استخدمها الباحثون في تقييم فعالية وظيفة المراجعة الداخلية  -
في القطاع الحكومي، ومن أكثر العوامل تأثيرا على فعالية المراجعة الداخلية في 

مهنية، واالستقاللية والموضوعية، وجودة أداء المراجعة القطاع الحكومي  الكفاءة ال
 الداخلية،  دعم اإلدارة العليا.  

تعد هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة، حيث يتم تسليط الضوء على العوامل  -
المؤثرة على فاعلية المراجعة الداخلية، واختبار أثر ذلك على تحسين فاعلية 

ها على تحسين كفاءة األداء لمواجهة الفساد المالي في المراجعة الداخلية، وانعكاس
 القطاع الحكومي.

الدراسات السابقة تم تطبيقها في بيئات تختلف في طبيعتها القانونية والثقافية  -
واالقتصادية عن البيئة المصرية، ولم تجر أي دراسة مماثلة في القطاع الحكومي 

 ة.في البيئة المصري   -في حدود علم الباحثة  –
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 القسم الثاني: اإلطار الفكري للبحث
، وأهمية وظيفة الحكوميالقطاع  فيهذا القسم طبيعة المراجعة الداخلية  يتضمن   

، والعوامل المؤثرة علي فاعلية المراجعة الداخلية الحكوميالقطاع  فيالمراجعة الداخلية 
 ي كما يلي:القطاع الحكوم في

 القطاع الحكومي طبيعة المراجعة الداخلية في
الداخلية  المراجعةات المتحدة األمريكية يالداخليين في الوال المراجعينيعرف معهد    

 ،ظمةللمن إلضافة قيمة مصمم مستقل ، وموضوعي استشاري  توكيدي نشاط" بأنها
 منهج إيجاد خالل من أهدافها على تحقيقظمة المن يساعد عملياتها،  وهو وتحسين
 والحوكمة ونظم الرقابة المخاطر إدارة عمليات وتحسين فاعلية لتقييم ومنضبطمنظم، 

" .(IIA, 2011)  وعرفتها معايير المراجعة الداخلية الحكوميةGovernment 
Internal Audit Standards  بنفس  2011الصادرة عن وزارة المالية البريطانية عام

    . (HM Treasury, 2011) األمريكي الداخليينالمراجعين معهد تعريف 

وهذا التعريف يعكس تحوال في وظيفة المراجعة الداخلية من التركيز على الرقابة   
تحقيق كفاية  والمساءلة إلي التركيز علي إضافة قيمة للمنظمة من خالل المساهمة في

العمليات وضمان االلتزام بالسياسات والتشريعات والعقود والنظم الرقابية الموضوعة 
وضمان جودة التقرير المالي. ولهذه القيمة أبعاد عديدة منها ما يتعلق بتجنيب المنظمة 
تبديد مواردها في دفع غرامات أو مخالفات أو تعويضات أو تحمل خسائر بسبب سوء 

 Akoy  andصول أو التالعب أو عدم االلتزام بقيود أو تشريعات )استخدام األ

Bozkus ,  2012 Enofe et. al., 2013 ;.) 

ويتضمن هذا التعريف توسيع نطاق وظيفة المراجعة الداخلية من كونها نشاط     
تقيمي داخل المنظمة لخدمة إدارته إلى اعتبارها نشاط توكيدي واستشاري، ومن ثم 
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أن وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي توفر نوعين من يمكن القول ب
 الخدمات:

وتمثل الدور األساسي لوظيفة المراجعة  Assurance Service :خدمات التوكيد – 1
الداخلية في الوحدات الحكومية. ويتطلب هذا الدور من المراجع الداخلي التقييم 
الموضوعي لألدلة بهدف تقديم رأى مستقل ، أو استنتاج بخصوص الوحدة أو العملية 
أو الوظيفة أو غيرها من المجاالت محل المراجعة، هذا باإلضافة إلى التقييم 
الموضوعي المستقل إلدارة المخاطر ونظم الرقابة والحوكمة داخل الوحدة أو المنظمة 
الحكومية . وتتحدد طبيعة ونطاق هذه الخدمة وفقا لما يحدده المراجع الداخلي بناء 

 تكليف إدارة المنظمة. على طلب أو

: وهى خدمات ذات طابع  Consultancy Services  الخدمات االستشارية – 2
رة. ويتم تحديد طبيعة ااري، يقدمها المراجع الداخلي بناء على طلب محدد من اإلداستش

ومجال ونطاق الخدمات االستشارية وفقا لالتفاق مع اإلدارة. وعادة ما تهدف الخدمات 
االستشارية إلى تقديم النصح لإلدارة ألغراض مساعدتها في تحسين عمليات إدارة 

ذ القرارات وعند أداء المراجع الداخلي للخدمات المخاطر والرقابة الحوكمة واتخا
 االستشارية يجب أن يحافظ على موضوعيته.

 يتضح من تعريف المراجعة الداخلية ما يلي: و    
المراجعة الداخلية في المنظمة الحكومية هي وظيفة مستقلة داخل المنظمة ، تقدم  -

 خدمات توكيدية واستشارية مع التركيز على موضوعياتها.
يوفر نشاط المراجعة الداخلية نتائج وتوصيات تساعد إدارة الوحدة الحكومية على  -

 داري.إلاتخاذ القرارات وتحسين جودة األداء ا
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تتمثل القيمة المضافة لنشاط المراجعة الداخلية في قدرتها على تحسين قدرتها  -
كمة على تحسين نظم الرقابة الداخلية ، وإدارة المخاطر، وتحسين عمليات الحو 

 بالمنضمة.
إن المراجع الداخلي هو المروج والمدعم للقيمة المضافة للمراجعة الداخلية من  -

خالل تحسين عمليات المنظمة, وخلق الفرص، وضمان الشفافية، وزيادة وعى 
 Popescu)اإلدارة العليا والعاملين بالوحدة الحكومية بدور المراجعة الداخلية بها

and Vasile,2011). 

 يوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومأهمية 
تلقى وظيفة المراجعة الداخلية اهتماما متزايدا في القطاع الحكومي، وذلك باعتبارها     

مكونا هاما لإلدارة المالية الحكومية، وأداة لتحسين أداء وحدات القطاع الحكومي فقد 
الحكومي ، حيث أصبح شهدت السنوات الماضية تغيرات وتطورات في بيئة القطاع 

هناك ما يعرف باسم "القطاع العام الجديد" في العديد من االقتصاديات المتقدمة. وكان 
لهذه التطورات والتغيرات تأثير كبير على إدارة وحدات القطاع الحكومي سواء في 

. وتلعب وظيفة المراجعة الداخلية دورا  (Lawton, 2005)البلدان المتقدمة أو النامية 
ويظهر ذلك من خالل  ا وحيويا في وحدات القطاع الحكومي ألي بلد في العالم.هام

دور المراجع الداخلي في القطاع الحكومي في حماية المجتمع بأثره من احتمال سوء 
استخدام الموارد والممتلكات العامة وحماية المال العام.ويمكن تناول أهمية وظيفة 

 التالية:المراجعة الداخلية من خالل الجوانب 

تعتبر المراجعة الداخلية حجر الزاوية  لحوكمة جيدة للقطاع الحكومي، وذلك من  -
خالل ما  توفره من تقييم موضوعي مستقل حول ما إذا كانت الموارد العامة يتم 
استخدامها وإدارتها بصورة صحيحة وفعالة لتحقيق النتائج المرغوبة والمستهدفة في 
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الل دورها في تحفيز ودعم القيم األخالقية داخل القطاع الحكومي، وأيضا من خ
 (.Dittenhofer , 2001 المنظمة )

يعد نشاط المراجعة الداخلية آلية ضمان داخلي في الرقابة المالية للقطاع الحكومي،   -
 وأداة للرقابة والتقييم والتي تسبق التقييم الخارجي بواسطة مراجع الحسابات الخارجي. 

لية المساءلة والشفافية وتحقيق العدالة، ومنع واكتشاف الفساد في تدعم المراجعة الداخ -
القطاع الحكومي . لذلك تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية جزء أساسيا وجوهريا في نظام 
إدارة المال العام، وذلك من خالل التأكد من أن اإلنفاق العام يتم في حدود المسموح 

اللوائح، هذا باإلضافة إلى التحقق من دقة به في الموازنة، ويتفق مع اإلجراءات و 
 . (Palmer, 2008 )وسالمة حسابات األصول ، وفاعلية نظم الرقابة الداخلية 

تعتبر المراجعة الداخلية جزءا مكمال لإلدارة المالية الحكومية، وأداه لتحسين أداء القطاع  -
اعلية وتدعيم والكفاءة  والفاالقتصاد وذلك من خالل دورها في مراجعة  يالحكوم

اإلفصاح والمسائلة والشفافية )فعالية الحوكمة( وتعزيز الثقة لدى المواطنين في حماية 
 ,.Enofe et. al)وحفظ  الموارد والممتلكات العامة وترشيد وضبط اإلنفاق العام 

2013, Giroux and Jones, 2011) .     

لي وذلك من خالل دورها تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية آلية رقابة وانضباط داخ -
لرقابة جميع  أنشطة المنظمة وتحسين عمليات اتخاذ القرارات،  ميوالتقوي ياإلشراف

باإلضافة إلى وضع مقاييس أداء عملية وفقا للمناخ االقتصادي، وتقييم نظم الرقابة 
الداخلية، والمراجعة السابقة والالحقة، ومن ثم تساعد المراجعة الداخلية في تحسين 

  .(Lowensohn and Collins, 2001)رة الموارد وتجنب إهدار المال العام      إدا

ومن خالل استعراض أهمية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ، يمكن    
على النحو التالي   يتحديد ادوار المراجعة الداخلية في القطاع الحكوم

(Khoury,2011) : 
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 :  Role of supervisionدور اإلشراف  – 1
اإلشراف لوظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي على إدارات  يركز دور   

ووحدات القطاع الحكومي، لتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح المقررة لضمان 
 حماية أصول الدولة.

 : Role of promotionدور الدعم )التعزيز(  -2
على تحسين نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية، وتقوية ودعم  ذا الدوريركز ه

 إدارة الوحدات وتحسين المنافع االقتصادية واألداء.
 :Role of prevention and protectionدور المنع والحماية   – 3

على حماية أصول الوحدات الحكومية ،وذلك من خالل تدعيم  يركز هذا الدور   
ة والمساءلة وإدارة المخاطر، وتحسين عمليات الحوكمة ، بما يساهم في منع الشفافي

 الت الغش والفساد.اواكتشاف المخالفات وح
 :  Role of evaluation and certificationدور التقييم واالعتماد  – 4

على التقييم والتأكد من سالمة العمليات المالية التشغيلية ،  يرتكز هذا الدور   
 واإلدارية. 

 :Role of Consultancyالدور االستشاري  – 5
الوقت المناسب لإلدارة،   ييركز هذا الدور على توفير المعلومات الكافية والدقيقة وف   

 للمساعدة في اتخاذ القرارات.
القطاع الحكومي  ين وظيفة المراجعة الداخلية فوبناء على ما سبق، يمكن القول بأ   

لها أبعاد جديدة تمثل نتاجا للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الحديثة ، حيث 
أصبحت تركز على األداء وإضافة قيمة للوحدات الحكومية ، مع تحول من الدور 

وانين واللوائح وسالمة التقليدي لفحص صحة المعلومات المالية والتأكد من االلتزام بالق
يتضمن تحسين عمليات الرقابة وإدارة المخاطر  ياألصول إلى دورها الحديث والذ
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الحوكمة ، وفحص فعالية استخدام وتنمية الموارد االقتصادية بما يخدم إدارة الوحدات و 
 الحكومية ويدعم اإلصالحات الحكومية.

 يالداخلية في القطاع الحكومالعوامل المؤثرة علي فاعلية المراجعة  
في تدعيم إدارة المال  ياالهتمام بدور المراجعة الداخلية في القطاع الحكومتزايد     

العام، والشفافية، والمساءلة، ومحاربة الفساد. قد ثار التساؤل حول مدى فاعلية 
وقد تعددت المراجعة الداخلية في أداء دورها ، وتحديد العوامل التي تؤثر على فاعليتها. 

ولم تتفق  تناولت فاعلية المراجعة الداخلية، والعوامل المؤثرة عليها. يالدراسات الت
على تعريف موحد وشامل لفاعلية المراجعة الداخلية، وإن  يأدبيات الفكر المحاسب

 ,Prawitt)ساهمت في قياسها فقد أكدت دراسة يكانت هناك بعض المحاوالت الت
et. al., 2009)   علي أن فاعلية المراجعة الداخلية تعتمد على مدى توافر الكفاءة

على أن فاعلية المراجعة الداخلية ال  ((Ray, 2009والموضوعية، بينما أكدت دراسة 
تتوقف فقد على حماية أصول المنظمة، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المحاسبية 

قيق قيمة مضافة. كما أكد معهد ، بل تمتد لتشمل مساعدة كافة أنشطة المنظمة لتح
على أن فاعلية المراجعة الداخلية تعتمد على  (IIA, 2011) المراجعين الداخليين

الحوكمة، في و دورها في تقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر ونظم الرقابة 
( في قياس فعالية المراجعة الداخلية على عدة  2010حين اعتمدت دراسة ) مبارك،

رات هي: )المؤهالت العلمية، والشهادات المهنية، والخبرة، والتدريب، وحجم قسم متغي
، وعدم يالمراجعة، وحجم العمل، والمعرفة بعمليات المنظمة، واالستقالل التنظيم

 أعمال تنفيذية، ووجود دليل للمراجعة الداخلية(. ياالشتراك ف

أن المراجعة ( إلى Hermanson and Dana  2006كما أشارت دراسة )   
الداخلية كنظام للمعلومات يعتمد في جودته على ثالث عناصر أولهما: جودة المدخالت 
) مستوى التعليم والخبرة واالستقالل والموضوعية(، وثانيهما: جودة العمليات ) االلتزام 
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بالمعايير المهنية وقواعد السلوك األخالقي ومراجعة االلتزام وإجراءات المراجعة 
الغش(، وثالثهما: جودة المخرجات )القيمة التى يضيفها تقرير المراجعة ، الكتشاف 

ومدى اكتشاف محاوالت الغش، ومدى تنفيذ المنظمة لتوصيات المراجعة الداخلية، 
  .ودرجة اعتماد مراقب الحسابات على المراجعة الداخلية(

ية بأنها ( فعالية المراجعة الداخل(Mihret and Yismaw 2007 فتعرف دراسة    
قدرة المراجعة الداخلية على توفير نتائج وتوصيات مفيدة تساعد اإلدارة في الوفاء 
بمسئوليتها من خالل تخطيط أعمال المراجعة ، والوصول إلى نتائج مفيدة. بينما عرف 

(Johnson, et. al. 2007)  المراجعة الداخلية بأنها مدى االلتزام بالمعايير  فعالية
 المهنية. 

 ,HM Treasury)( الخاص بإدارة نشاط المراجعة الداخلية 2000ووفقا للمعيار رقم )
يجب على مدير قسم المراجعة الداخلية بالمنظمة إدارة نشاط المراجعة الداخلية  (2011

بصورة فعالة للتأكد من أنها تضيف قيمة للمنظمة. ووفقا لهذا المعيار فإن نشاط 
 حو فعال عندما:المراجعة الداخلية يدار على ن

تحقق نتائج أعمال نشاط المراجعة الداخلية الغرض منها والمسئولية المبينة  -
 ميثاق المراجعة الداخلية. يف

المراجعة الداخلية مع تعريف المراجعة الداخلية والمعايير يتفق نشاط  -
 المهنية.

ير والمعاي ييلتزم أفراد فريق عمل المراجعة الداخلية بقواعد السلوك األخالق -
 المهنية ذات الصلة.

خمسة ركائز أساسية  (Alzeban and Gwilliam,2014) دراسة وحددت      
كفاءة أعضاء قسم تشمل  يلبناء وظيفة مراجعة داخلية فعالة فى القطاع الحكومي، والت

المراجعة الداخلية ، وحجم قسم المراجعة الداخلية، والتنسيق والتعاون بين المراجع  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951814000214?showall%3Dtrue%26via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951814000214?showall%3Dtrue%26via%3Dihub#!
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العليا لقسم المراجعة الداخلية، واستقاللية قسم المراجعة الداخلي والخارجي، ودعم اإلدارة 
 .الداخلية

تكون وظيفة المراجعة الداخلية فعالة،  ي( لك (Hancox, 2006كما أشارت دراسة   
 :يبأربع خصائص ه ييجب أن يتسم المراجع الداخل

 Independenceاالستقاللية  – 1
 يمستقال عندما يمكنه القيام بعمله دون خوف من حدوث أ ييكون المراجع الداخل   

تداعيات ال مبرر لها ، باإلضافة إلى قدرته للوصول غير المقيد ألعلى المستويات 
 المنظمة. ياإلدارية ف

 Objectivity   الموضوعية  – 2
ن التأثر بالمشاعر أو اآلراء و إذ يجب على المراجع الداخلي تقديم االستنتاجات بد   

تنجم عن العالقات أو الوالء  يالشخصية أو المعتقدات السياسية أو االجتماعية الت
لمجموعة معينة. ومن ثم يقع على عاتق المراجع الداخلي تحقيق الموضوعية، من 

 وموضوعية. هخالل قدرته على جمع األدلة وتقييمها بصورة انتقادي
 Professional skepticism يالشك المهن – 3

تتطلب تحديد  ي، والتيعلى حالة الشك المهن ييجب أن يحافظ المراجع الداخل   
 يموقف المراجع من األدلة المقدمة ومن اقتناعه بصحتها. ويجب على المراجع الداخل

أن يبذل العناية المهنية الكافية، مع االهتمام بقضايا األهمية النسبية والمخاطر، وكفاية 
 الرقابة الداخلية، وتقييم المواقف التي تشير إلى أوضاع غير قانونية.وسالمة نظم 

 Innovative ability االبتكاريةالمقدرة  – 4
 يتزداد توقعات أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين بشأن مقدرة المراجع الداخل   

أن يكون لديه القدرة   ييجب على المراجع الداخل يعلى إضافة قيمة للمنظمة، وبالتال
االبتكارية لمواكبة تطورات العصر، وذلك من خالل التعليم المستمر وتحسين أدائه 
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تواجه  يمواكبة أحدث التقنيات والقضايا الت يالداخل حتى يستطيع المراجع يالمهن
المنظمة، ومن ثم تقديم توصيات بطرق جديدة ومبتكرة لممارسة األعمال والتركيز على 

 إضافة قيمة للمنظمة.
أن فاعلية المراجعة الداخلية  (Cohen and Sayag,2010)بينما ترى دراسة    

 : يالمنظمة ه يتساعد في تحسين أربع عمليات هامة ف
    Learningعمليات التعلم  -أ()

تعليم أفراد المنظمة كيفية أداء وظائفهم  يتساعد وظيفة المراجعة الداخلية الفعالة ف   
 بصورة أفضل.

   Motivationعمليات التحفيز  -ب()
تحسين أداء المنظمة، وذلك من خالل  يجعة الداخلية الفعالة فتساعد وظيفة المرا   

منع واكتشاف حاالت القصور أو المخالفات، مما يحفز أفراد المنظمة على األداء 
 بصورة سليمة في ظل خضوعهم للفحص والتقييم بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية.

  Deterrenceعمليات الردع  –)جـ( 
جعة داخلية فعالة وقادرة على كشف أوجه القصور والمخالفات يؤدى وجود وظيفة مرا   

 في المنظمة إلى تشجيع أفراد المنظمة على االلتزام بمعايير األداء.
   Process improvementsتحسين العمليات  –)د( 
وجود وظيفة مراجعة داخلية فعالة تزيد من احتمال أن تتم األمور في نصابها    

ومن ثم يقوم أفراد المنظمة بأداء المهام بصورة صحيحة، هذا باإلضافة إلى ، الصحيح
دور المراجعة الداخلية في تحسين عمليات المنظمة من خالل الحوكمة وإدارة المخاطر 

 ، وتحسين عمليات الرقابة.
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تكون وظيفة  ي( إلى أنه لكHancox, 2014ومن ناحية أخرى خلصت دراسة )    
المراجعة الداخلية فعالة، يجب المراجع الداخلي تطوير ووضع خمسة جوانب لكل 

 عملية مراجعة يقوم بها، والتي تشمل:
 المعايير: -)أ(

يجب  يلتعند القيام بعملية المراجعة يجب على المراجع الداخلي تحديد المعايير ا    
استخدامها في تقييم النشاط أو العملية أو البرنامج محل المراجعة. وتتضمن هذه 
المعايير ما ينبغي أن يكون عليه النشاط أو العملية محل المراجعة، بما في ذلك تقييم 

 للرقابة الداخلية.
 الوضع الحالي: -)ب(

فعال بالنسبة للنشاط الواقع  ييجب على المراجع الداخلي تحديد ما هو موجود ف     
 أو العملية أو البرنامج محل المراجعة، مع توثيق الوضع الحالي أثناء عملية المراجعة.

 األثر: -)جـ(
يجب على المراجع الداخلي تحديد النتائج أو األثر المترتب على الفرق بين المعيار     

اط  أو العملية )ما يجب أن يكون( والوضع الحالي )ما هو كائن فعال( بالنسبة للنش
أو البرنامج محل المراجعة، باإلضافة إلى تحديد ما إذا كان األثر المترتب يتطلب 

 وجود حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
 السبب: -)د(
السبب وراء اختالف الوضع الحالي عن المعيار  يجب على المراجع الداخلي تحديد    

البرنامج محل المراجعة، فبدون فهم السبب ال يستطيع بالنسبة للنشاط أو العملية أو 
 المراجع تقديم توصيات مفيدة.
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 التوصية: -)هـ(
على المراجع الداخلي تقديم التوصيات باإلجراءات الالزمة لتصحيح الوضع  يجب     

 الحالي حتى تقابل المعايير بالنسبة للنشاط أو العملية أو البرنامج محل المراجعة.

القطاع الحكومي،  يوفيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على فاعلية المراجعة الداخلية ف   
، الكفاءة المهنية،  واالستقالل،  ي( أربع عوامل ه Khoury, 2011تناولت دراسة )

ونطاق المراجعة الداخلية، وإدارة وظيفة المراجعة الداخلية ، تؤثر هذه العوامل على 
    (et al., 2017بينما تناولت دراسة  ية بالقطاع الحكومي.فعالية المراجعة الداخل

( Desaiالخارجيالمراجعة الداخلية من وجهة نظر تصورات وتقييم المراجع  فاعلية 
ومدى اعتماده على المراجعة الداخلية بالمنظمة. وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل 

دعم اإلدارة العليا، والكفاءة المهنية  يعلى فاعلية المراجعة الداخلية تتمثل ف تؤثر التي
 لفريق المراجعة ، واالستقالل التنظيمي ، وجودة عمل المراجعة الداخلية.

لفحص العالقة بين مكونات هيكل  ( Karagiorgos et al., 2011 ) وتعرض    
الرقابة الداخلية وأداء المراجعة الداخلية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن نجاح وظيفة 

تشمل بيئة  يالمراجعة الداخلية يرتبط بالعناصر الخمسة لنظام الرقابة الداخلية والت
بة، والمعلومات، واالتصال، والمتابعة. باإلضافة الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقا

إلى وجود أربعة مجاالت يمكن لمدير قسم المراجعة الداخلية بالمنظمة تطويرها لتدعيم 
فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية بالمنظمة والتي تتضمن ، بيئة المنظمة، ودعم اإلدارة 

 المراجعة الداخلية. العليا، وكفاءة فريق المراجعة الداخلية، وجودة أعمال
على تصورات  ( Wilkin et al., 2016 )ومن ناحية أخرى، اعتمدت دراسة     

وإدراك لجنة المراجعة بالنسبة لفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية بالمنظمة. وقد خلصت 
تساهم فى فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية تتمثل  يالدراسة إلى أن العوامل الهامة الت

اءة المهنية لفريق المراجعة الداخلية ، وأداء وظيفة المراجعة الداخلية بواسطة الكف يف
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إدارة المراجعة الداخلية، مقارنة بتعهيد خدمات المراجعة الداخلية لطرف خارجي، 
 ري لوظيفة المراجعة الداخلية من خالل ضمان االستقالل والموضوعية.ادإلوالدعم ا

ل بأن فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية بالقطاع وبناء على ما سبق، يمكن القو     
الحكومي تتحقق من خالل تفاعل مجموعة من العوامل أهمها ، دعم اإلدارة العليا، 

ين الداخليين جعوالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية، الكفاءة المهنية للمرا
 وجودة أعمال المراجعة الداخلية.

ية المراجعة الداخلية والعوامل المؤثرة فيها من وجهة ويالحظ اختالف مفهوم فاعل    
نظر القائم بتقييم تلك الفاعلية. وإجماال يمكن تحديد العوامل المؤثرة على فاعلية 

 المراجعة الداخلية فيما يلي:

 الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين – 1

تؤكد معايير المراجعة الداخلية على ضرورة توافر الكفاءة المهنية الالزمة فى     
مدير إدارة المراجعة   المهارة( ، ويجب على  – 1210المراجع الداخلي) المعيار

الداخلية أن يتأكد من أن للمراجعين الداخليين بصفة جماعية لديهم المعرفة ،والمهارة 
 بتنفيذ مهام المراجعة الداخلية بشكل سليم.، والكفاءة الالزمة للقيام 

تشمل  يوتقاس الكفاءة المهنية من خالل المستوى التعليمي ، والشهادات المهنية ، أ  
تنمية كفاءة المهنية  يالتأهيل العلمي للمراجع الداخلي كأحد المحددات التي تساعد ف

الل الحصول على على اكتشاف الممارسات الغير قانونية ، والتأهيل المهني من خ
وشهادة   (CIA)تمنحها المنظمات المهنية مثل شهادة مراجع داخلي  يالشهادات الت

، باإلضافة إلى ذلك تعد  (CFA)وشهادة مراجع مالي    (CMA)محاسب إداري 
المراجع  كفاءةالخبرة والتدريب والتعليم المستمر، أحد العوامل التي تساهم في تحسين 

 ممارسات الغير قانونية .اكتشاف الالداخلي على 
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 Desai et al., 2017, Wilkin et )وهذا ما أكدته بعض الدراسات    
al.,2016,  Alzeban and Gwilliam, 2014)         على أن توافر الكفاءة

 للمراجعين الداخليين يزيد من فاعلية  وظيفة المراجعة الداخلية . المهنية لدى 

 ي استقاللية وموضوعية المراجع الداخل – 2
أوجبت معايير المراجعة الداخلية الحكومية أن يكون المراجع الداخلي مستقال أثناء     

االستقاللية والموضوعية( ، وقد أكد المعيار على أن  -1100أداء عمله )المعيار 
استقاللية المراجع الداخلي يتطلب تبعيته ألعلى سلطة إدارية بالمنظمة لضمان أداء 

تحديد نطاق المراجعة ، وكذلك  يمة وبعيدا عن أية ضغوط فواجباته المهنية بحرية تا
رفع تقرير المراجعة الداخلية لها.  كما أن تحقيق الموضوعية يتطلب أن يكون المراجع 

 يالمراجع الداخل ةيقوم بمراجعتها. ولضمان استقالليي الداخلي مستقال عن األنشطة الت
لية والعاملين فيها يتم بمعرفة أعلى يجب أن يتم تعين وعزل رئيس قسم المراجعة الداخ

سلطة إدارية بالمنظمة. وأن يكون لدى المراجعين الداخليين صالحية الوصول غير 
 Alzeban) المقيد إلى كافة المعلومات والسجالت والملفات والموظفين بالمنظمة

and Sawan,2013 ).  وأصبح استقالل وموضوعية المراجع الداخلي حجر الزاوية
 .(Al-Akra et al., 2016)فعالية وظيفة المراجعة الداخلية  يف

 جودة أداء المراجعة الداخلية  –3
يقصد بجودة أداء المراجعة الداخلية تنفيذ مهام وظيفة المراجعة الداخلية بما يتفق    

 Cohen and) مع المعايير المهنية الدولية لممارسة المرجعة الداخلية 
Sayag,2010) المهنية الدولية المتعلقة بجودة أداء المراجعة معايير ،وتتكون ال

إدارة نشاط المرجعة الداخلية،  – 2000الداخلية من سبعة معايير ، هي: المعيار 
تخطيط مهام المراجعة الداخلية،  – 2200طبيعة العمل ، والمعيار  – 2100والمعيار 
توصيل  – 2400 –ر تنفيذ مهام المراجعة الداخلية ، والمعيا – 2300والمعيار 
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قبول اإلدارة العليا  – 2600متابعة سير العمل، والمعيار – 2500النتائج ، والمعيار 
 للمخاطر.

وتقاس جودة أداء وظيفة المراجعة الداخلية من خالل دقة وكفاية برامج المراجعة     
   ونطاق المراجعة ، كما تتوقف جودة أداء فريق المراجعة على عدة عوامل منها :

التخطيط لعملية المراجعة الداخلية ، وتوثيق وجمع أدلة المراجعة الداخلية ، وااللتزام 
وصيل نتائجها بشكل صحيح ، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم بالمعايير المهنية ، وت

 ,.Desai et al., 2017, Kouik et al) والحوكمةعمليات المخاطر والرقابة 

2015, Enofe et al., 2013)       

   

 دعم اإلدارة العليا للمراجعين الداخليين - 4     

نصت المعايير الدولية على العالقة بين وظيفة المراجعة الداخلية واإلدارة العليا     
الغرض والسلطة  – 1000في أكثر من موضع فعلى سبيل المثال ، نص المعيار )

يحدد  يالمسئولية( على أن تكون الموافقة النهائية على ميثاق المراجعة الداخلية الذ
نشاط المراجعة الداخلية من مسئولية اإلدارة العليا أغراض وسلطات ومسئوليات نطاق 

التبليغ والموافقة( على أن يقوم مدير إدارة   -2020ومجلس اإلدارة، ونص المعيار )
المراجعة الداخلية بتبليغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بخطط نشاط المراجعة الداخلية 

لية هامة فيها، وذلك لمراجعتها واالحتياجات من الموارد، بما في ذلك أي تغيرات مرح
إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة (  – 2060والموافقة عليها، كما نص المعيار)

على أن يقوم مدير إدارة  المراجعة الداخلية بصفة دورية بإبالغ اإلدارة العليا ومجلس 
 اإلدارة عن غرض وسلطة ومسئولية وأداء نشاط المراجعة الداخلية وفقا للخطة

 الموضوعة له.



 

   
   3/4/2019 النشرقبول تاريخ           امال ابراهيم محمد  العوامل المؤثرة علي فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية        

 345                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

وأكدت بعض الدراسات أن الدعم اإلداري يعد أحد العوامل الرئيسية لفعالية وظيفة    
 Desai et al., 2017, Wilkin et al., 2016, Alzeban)المراجعة الداخلية 

and Sawan, 2013)  

وترى الباحثة أن دعم اإلدارة العليا لوظيفة المراجعة الداخلية من خالل تمكين     
المراجعين الداخليين من أداء العمل دون قيود أو تدخل ، وتأمين الوصول إلى اإلدارات 
واألقسام المختلفة، ومد إدارة المراجعة الداخلية بالموارد البشرية المؤهلة والكفء, 

تقدمها إدارة  ية كافية، وتنفيذ التوصيات والمقترحات التوتخصيص موازنة مالي
 المراجعة الداخلية.

 التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والخارجي – 5
زادت أهمية تفعيل مجال التعاون والتنسيق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي     

لومات، وأن ينسقا جهودهما، في اآلونة األخيرة، وأصبح لزاما عليهما أن يتبادال المع
 – 2050ي لضمان التغطية المالئمة وتالفى ازدواجية الجهود )المعيار الدول لكذو 

 التنسيق واالعتماد( .

وتأكيدا ألهمية تفعيل العالقة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي أصدرت    
العديد من المنظمات والهيئات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة عدة معايير تهتم بإرشاد 
المراجع الخارجي عند اعتماده على عمل المراجع الداخلي، كالمعيار األمريكي رقم 

  ( SAS, No. 65, 1991 )بين القانونين األمريكي الصادر عن معهد المحاس 65
بعنوان اعتبارات المراجع الخارجي عن كيفية تأثير المراجعة الداخلية على طبيعة 

 يوالذ 610وتوقيت ونطاق المراجعة الخارجية، وكذلك معيار المراجعة الدولي رقم 
الخارجية ، يتطابق يتعلق باالستفادة من عمل المراجعين الداخلين في عملية المراجعة 

"دراسة   610 مع معيار المراجعة المصري رقم  610معيار المراجعة الدولي رقم 
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"التنسيق والتعاون بين  9150عمل المراجعة الداخلية" ، وإرشاد اإلنتوساى للحوكمة رقم 
 األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين في القطاع العام" .

كما توصلت العديد من الدراسات إلى أن التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي        
 Desai) والخارجي يعد من العوامل الهامة المؤثرة على فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية 

et al.,2017, Alzeban and Gwilliam, 2014, Alzeban and Sawan, 
2013).  

إلى أن فعالية التنسيق والتعاون مع تزداد عندما تعقد وتشير معايير المراجعة     
االجتماعات على فترات مناسبة أثناء فترة المراجعة ، ويكون مراجع الحسابات الخارجي 
بحاجة لإلحاطة بتقارير المراجعة الداخلية ذات الصلة ويكون لديه إمكانية الحصول عليها، 

اخلي من شأنها أن تؤثر على عمل مراجع وأن يخطر بأية أمور هامة يكتشفها المراجع الد
الحسابات الخارجي ، وبصورة مماثلة يخطر مراجع الحسابات الخارجي عادة المراجع 
الداخلي بأية أمور هامة يمكن أن يكتشفها وتؤثر على المراجعة الداخلية )معيار المراجعة 

 (. 2008،  610المصري رقم 

تبادل الخطط والتقارير ومذكرات اإلدارة المتعلقة  وعملية التنسيق والتعاون ال تقتصر على  
بعملية المراجعة فحسب، بل تمتد لتشمل أيضا العمل المشترك في وضع الخطط وتبادل 
البرامج والمستندات المتعلقة بمراجعة كل جهة ، وعقد اجتماعات منتظمة ، وتقاسم 

 ( .2012التدريب، دون أن يمس ذلك مبدأ استقاللية كل جهة )الفاو، 

وترى الباحثة لزيادة فعالية التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والخارجي يكون من    
خالل عقد اجتماعات دورية بصفة منتظمة لمناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك، 
وتبادل برامج المراجعة وأوراق العمل، وتبادل التقارير ورسائل اإلدارة المتعلقة بعملية 

 وتنظيم برامج تدريب ودورات مشتركة وتبادل المواد التدريبية. المراجعة،
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 اشتقاق فروض الدراسة
ضوء معايير المراجعة الداخلية واإلصدارات الدولية والدراسات السابقة في  يف   

مجال فاعلية المراجعة الداخلية يمكن للباحثة اشتقاق فروض الدراسة على النحو 
 :يالتال

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية للمراجعين الفرض األول: 
 فة المراجعة الداخليةالداخليين وبين وفاعلية وظي

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين استقاللية وموضوعية  الفرض الثاني: 
 المراجع الداخلي وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية.

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين جودة أداء المراجعة  الفرض الثالث:
 الداخلية. الداخلية وبين فاعلية وظيفة المراجعة

: توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين دعم اإلدارة العليا الفرض الرابع
 للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية.

: توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين التنسيق والتعاون بين الفرض الخامس
 فة المراجعة الداخلية.المراجع الداخلي والخارجي وبين فاعلية وظي

 القسم الثالث: الدراسة الميدانية
تهدف الدراسة الميدانية  إلى اختبار فروض الدراسة،  مع دراسة وتحليل العوامل    

 البيئة المصرية.   يالمؤثرة على فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي ف

 مجتمع وعينة الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة في المراجعين الداخليين العاملين بالوحدات الحكومية في       

محافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية. واعتمدت الباحثة على تجميع البيانات 
باستخدام قائمة االستقصاء، باإلضافة إلي المقابالت الشخصية إلجراء الدراسة 
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ستقصاء التحقق من الصياغة اللفظية لفقرات الميدانية. وقد روعي عند إعداد قائمة اال
القائمة، بحيث تكون قادرة علي نقل األسئلة بصورة واضحة، وبالتالي تكون صالحة 
لالستخدام والفهم. كما روعي أن تتضمن بعض األسئلة التي تقيس مدى صدق 

 المستقصى منه في اإلجابة على القائمة ككل.          
مفردة وقد  130قوائم االستقصاء على عينة عشوائية قوامها  وقد قامت الباحثة بتوزيع 

قائمة، كما تم فحص وتحليل تلك االستمارات لتحديد الردود الصالحة  108تم استالم 
 (.1وذلك كما يظهر في الجدول رقم )

 130 قوائم االستقصاء الموزعة
 108 عدد القوائم المستلمة 

 % 79=  130÷  103 نسبة االستجابة
 93 الردود الصالحة

 % 90=  103÷  93 نسبة الردود الصالحة
وقد طلب من األفراد الذين أجريت عليهم الدراسة تحديد درجة تأثرهم بكل متغير    

   (Likert Five Point Scale) باستخدام مقياس لكرت المكون من خمس نقاط  
( لغير موافق بشدة، ويزداد التأثير حتى 1، حيث أعطيت القيمة )5إلى  1تتراوح من 

 (.5تأخذ الدرجة ) يتصل اإلجابة موافق بشدة والت

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
الختبار ثبات قائمة   Cronbach Alpha  خااستخدمت الدراسة مقياس ألفا كرونب   

الختبار مدى تأثر فاعلية   Stepwise Regressionاالستقصاء، واالنحدار المتدرج 
 وظيفة المراجعة الداخلية كمتغير تابع بالمتغيرات المستقلة كل على حده. 

 
 



 

   
   3/4/2019 النشرقبول تاريخ           امال ابراهيم محمد  العوامل المؤثرة علي فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية        

 349                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 للبيانات: يحصائإلنتائج التحليل ا
اإلصدار    SPSSتم تحليل بيانات الدراسة إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي    

الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة، واختبار فروض البحث،  ختبار( ال17رقم )
 :يوذلك على النحو التال

 اختبار الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة:- 1 
( متغيرات الدراسة ومعامل الثبات والصدق الذاتي لكل 2ويوضح الجدول رقم )    
 :  ممنه

 معامل الثبات المتغيرات         
Alpha )) 

معامل 
 الصدق

 0.822  0.675 الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين
 0.863 0.745 استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي

 0.938 0.880 المراجعة الداخليةجودة أداء 
 0.930 0.865 دعم اإلدارة العليا للمراجعين الداخليين

 0.835 0.698 التنسيق والتعاون بين المراجع الداخلي والخارجي
   

لكل متغير من  Cronbach Alpha( أن معامل الثبات 2ويوضح الجدول رقم ) 
مما يدل على ثبات    0.880و    0.675متغيرات الدراسة قد تراوحت قيمته ما بين 

 لقيمة معامل الثبات( تتراوح ما ىعبيوأن قيم معامل الصدق )الجذر التر  ت ،االعبار 
وهي قيم مقبولة لجميع المتغيرات ، وبالتالي ويمكن القول   0.938و   0.822بين 

بأنها معامالت ذات داللة جيدة  ويمكن االعتماد على ردود المراجعين الداخليين 
 إمكانية إلى يشير الذي ،  األمربوحدات القطاع الحكومي على قائمة االستقصاء

 .إليها واالطمئنان الدراسة نتائج اعتماد
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 اختبار فروض الدراسة – 2
لقياس مدى تأثير المتغيرات المستقلة كل على حده، على المتغير التابع، تم     

ليس لها تأثير معنوي  ياستخدام االنحدار المتدرج الستبعاد أبعاد المتغيرات المستقلة الت
 على المتغير التابع وبناء نموذج جديد باألبعاد ذات التأثير المعنوي.

نص هذا الفرض على أنه " توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية ي: األولالفرض 
 .بين الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية"

تقديرات نموذج االنحدار المتدرج المتعلق بأبعاد الكفاءة المهنية  (3جدول رقم ) يعرض
 . للمراجعين الداخليين

 النتائج التالية: السابق ويستخلص من الجدول
 :ما يلي" األبعاد التي لها تأثير معنوي على المتغير التابع – 1

 التأهيل العلمي والمهني الكافي للمراجع الداخلي.  -
الخبرة المهنية للقائمين بالمراجعة الداخلية والتي تساعدهم على أداء عملهم  -

 بكفاءة.
 ات المهنية.التدريب المستمر للمراجعين الداخليين في ضوء التطور  -

 5أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية (67.641)المحسوبة  Fقيمة  – 2
 (، وهذا يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين.sig = 0.000% ومستوى الداللة )

معامل 
 حديدالت

2R 

F 
(sig) 

المتغيرات 
 المستقلة

 التقديرات

  T Sig 

 
 

0.695 
 

 
67.641 
(0.000) 

 
X1.1 
X1.3 
X1.4 

Constant 1.253 5.812 .000 
X1.1 .315 2.709 .008 
X1.3 .339 4.716 .000 
X1.4 .343 3.313 .010 
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إشارات معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بين  – 3
 المتغيرين.

من االختالف الكلى فى  % 69.5يعني أن  R)2  =0.695 (معامل التحديد  – 4
يرجع إلى متغيرات أخرى %   30.5المتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل، والباقي 

 وائي.لم تشملها الدراسة، منها الخطأ العش
ووفقا لما سبق يمكن قبول الفرض األول والذي ينص على أنه "توجد عالقة معنوية  

ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة 
 .المراجعة الداخلية"

ينص هذا الفرض على أنه "توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية  الفرض الثاني:
 بين استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية".

تقديرات نموذج االنحدار المتدرج المتعلق بأبعاد استقاللية  (4يعرض جدول رقم )
 .وموضوعية المراجع الداخلي

 معامل
 التحديد

 2R 

F 
(sig) 

المتغيرات 
 المستقلة

 التقديرات
  T Sig 

 
0.544 

 
35.382 
(0.000) 

 
X3.1 
X3.4 
X3.5 

Constant -3.515 -4.337 .000 
X3.1 .182 1.673 .098 
X3.5 .910 8.106 .000 
X3.2 1.05 5.681 .000 
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 النتائج التالية: السابق ويستخلص من الجدول 
 لها تأثير معنوي على المتغير التابع، ما يلي: ياألبعاد الت – 1

اتصال وتفاعل مدير إدارة المراجعة الداخلية مباشرة مع أعلى سلطة إدارية بالجهة -
  .الحكومية

تعين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية والعاملين فيها يتم بمعرفة أعلى سلطة إدارية   -
 بالجهة الحكومية.

نتائج تم  يتحديد نطاق عمل المراجعة الداخلية، وتنفيذ عملياتها، والتقرير عن أ   -
 التوصل إليها دون أي تدخل داخلي أو خارجي.

 %5 قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية أكبر من (35.382)المحسوبة  Fقيمة  – 2
 وهذا يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين. ، (sig = 0.000ومستوى الداللة )

إشارات معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بين  – 3
 المتغيرين.

من االختالف الكلى في  % 54.4يعني أن   R)2  =0.544 (معامل التحديد  – 4
يرجع إلى متغيرات %    45.6المتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل، والباقي 

 الخطأ العشوائي.أخرى لم تشملها الدراسة، منها 
ووفقا لما سبق يمكن قبول الفرض الثالث والذي ينص على أنه "توجد عالقة معنوية  

ذات داللة إحصائية بين استقاللية وموضوعية المراجع الداخلي وبين فاعلية وظيفة 
 المراجعة الداخلية". 

ئية ينص هذا الفرض على أنه" توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصا الفرض الثالث:
 بين جودة أداء المراجعة الداخلية وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية". 
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جودة أداء  تقديرات نموذج االنحدار المتدرج المتعلق بأبعاد (5جدول رقم )يعرض    
 .المراجعة الداخلية

معامل 
 التحديد

 2R 

F 
(sig) 

المتغيرات 
 المستقلة

 التقديرات

  T Sig 

 
 

0.513 

 
 

23.222 
(0.000) 

  
X2.3 
X2.4 
X2.1 
X2.6 

Constant -2585 -9.112 .000 

 X2.3 .846 7.196 .000 
X2.4 .635 6.587 .000 

X2.1 .321 5.831 .000 

X2.6 .281 4.082 .000 

 
 النتائج التالية: السابق ويستخلص من الجدول

 :لها تأثير معنوي على المتغير التابع، ما يلي ياألبعاد الت – 1
 تخطيط مهام المراجعة الداخلية بشكل جيد  -
 تنفيذ مهام المراجعة الداخلية بشكل سليم  -
 إدارة وظيفة المراجعة الداخلية بشكل جيد -
 فيذ توصيات المراجعة الداخلية .نمتابعة ت -

     عند مستوى معنويةة أكبر من قيمتها الجدولي (23.222)المحسوبة  Fقيمة  – 2
 (، وهذا يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين.sig = 0.000ومستوى الداللة ) 5%
إشارات معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بين  – 3

 المتغيرين.
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من االختالف الكلى فى  % 51.3يعني أن   R)2  =0.513 (معامل التحديد  – 4
يرجع إلى متغيرات أخرى %   48.7 يبع يرجع إلى المتغير المستقل، والباقالمتغير التا

 .يلم تشملها الدراسة، منها الخطأ العشوائ
ينص على أنه" توجد عالقة معنوية  يووفقا لما سبق يمكن قبول الفرض الثاني والذ 

ذات داللة إحصائية بين جودة أداء المراجعة الداخلية وبين فاعلية وظيفة المراجعة 
 الداخلية".

ينص هذا الفرض على أنه "توجد عالقة معنوية  ذات داللة إحصائية  الفرض الرابع:
 لمراجعة الداخلية".بين دعم اإلدارة العليا للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة ا

تقديرات نموذج االنحدار المتدرج المتعلق بأبعاد دعم اإلدارة  (6جدول رقم )يعرض 
 .العليا للمراجعين الداخليين

 
 معامل
 التحديد

2R 

F 
(sig) 

المتغيرات 
 المستقلة

 التقديرات
  T Sig 

 
0.799 

 
61.633 

(0.000) 

 
X4.3 
X4.4 
X4.5 

Constant .715 3.744 .000 
X4.4 .349 6.880 .000 

X4.3 .233 6.939 .000 

X4.5 .251 4.321 .000 
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 النتائج التالية: السابق ويستخلص من الجدول
 األبعاد التي لها تأثير معنوي على المتغير التابع، ما يلي – 1

 تخصيص موازنة مالية كافية.   -
 وتوفير موارد بشرية مؤهلة وكفء.  -
  م المختلفة.اوتأمين الوصول إلى اإلدارات واألقس  -

 5أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية (61.633)المحسوبة  Fقيمة  – 2
 (، وهذا يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين.sig = 0.000% ومستوى الداللة )

إشارات معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بين  – 3
 المتغيرين.

من االختالف الكلى فى  % 79.9يعني أن   R)2  =0.799 (معامل التحديد  – 4
يرجع إلى متغيرات أخرى %   20.1 يالمتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل، والباق

 .يشوائلم تشملها الدراسة، منها الخطأ الع
ينص على أنه "توجد عالقة معنوية  يووفقا لما سبق يمكن قبول الفرض الرابع الذ 

ذات داللة إحصائية  بين دعم اإلدارة العليا للمراجعين الداخليين وبين فاعلية وظيفة 
 المراجعة الداخلية".

ينص هذا الفرض على أنه" توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية  الفرض الخامس:
بين فاعلية وظيفة المراجعة و  يوالخارج يبين التنسيق والتعاون بين المراجع الداخل

 الداخلية".
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المتدرج المتعلق بأبعاد التنسيق  تقديرات نموذج االنحدار (7جدول رقم )يعرض 
 .الخارجيوالتعاون بين المراجع الداخلي والمراجع 

معامل 
 التحديد

2R 

F 
(sig) 

المتغيرات 
 المستقلة

 التقديرات
  T Sig 

 
 
0.692 

 
 

77.938 
(0.000) 

 
X5.1 
X5.2 
X5.3 

Constant .904 3,594 .001 
X5.1 .575 11.772 .000 
X5.3 .183 3.342 .001 
X5.2 .435 4.585 .001 

 

 النتائج التالية: السابق ويستخلص من الجدول
 األبعاد التي لها تأثير معنوي على المتغير التابع، ما يلي: – 1

 .بين المراجع الداخلي والخارجيمنتظمة  بصفةعقد اجتماعات دورية  -
 .تبادل برامج المراجعة وأوراق العمل -
 .تبادل  التقارير ورسائل اإلدارة المتعلقة بعملية المراجعة  -

% ومستوى  5أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية (77.938)المحسوبة  Fقيمة  – 2
 (، وهذا يدل على معنوية العالقة بين المتغيرين.sig = 0.000الداللة )

 إشارات معامالت االنحدار موجبة مما يدل على وجود عالقة طردية بين المتغيرين. – 3
من االختالف الكلى فى المتغير  % 69.2يعني أن  R)2  =0.692 (معامل التحديد  – 4

يرجع إلى متغيرات أخرى لم تشملها %   30.8التابع يرجع إلى المتغير المستقل، والباقي 
 الدراسة، منها الخطأ العشوائي.

ووفقا لما سبق يمكن قبول الفرض الخامس الذي ينص على أنه توجد عالقة معنوية ذات  
المراجع الداخلي والخارجي وبين فاعلية وظيفة  داللة إحصائية بين التنسيق والتعاون بين

 المراجعة الداخلية".
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 والتوصيات نتائجالالقسم الرابع: 
 نتائجالأوال: 

عرض نتائجها علي  ةبعد تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها يمكن للباحث    

 النحو اآلتي: 

أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية  – 1
للمراجع  الداخلي  وفاعلية المراجعة الداخلية من خالل التأهيل العلمي والمهني الكافي 

ين بالمراجعة الداخلية والتي تساعدهم على أداء مللمراجع الداخلي، والخبرة المهنية للقائ
 ضوء التطورات المهنية.  يبكفاءة، والتدريب المستمر للمراجعين الداخليين فعملهم 

استقاللية أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين  - 2
وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من خالل اتصال  وموضوعية المراجع الداخلي

شرة مع أعلى سلطة إدارية بالجهة الحكومية، وتفاعل مدير إدارة المراجعة الداخلية مبا
وتعين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية والعاملين فيها يتم بمعرفة أعلى سلطة إدارية 
بالجهة الحكومية ، وتحديد نطاق عمل المراجعة الداخلية ، وتنفيذ عملياتها، والتقرير 

 جي.تدخل داخلي أو خار  ينتائج تم التوصل إليها دون أ يعن أ

أكدت الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين جودة أداء  - 3
تخطيط مهام المراجعة الداخلية وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من خالل 

فيذ نالمراجعة الداخلية بشكل جيد، تنفيذها بشكل سليم، وإدارتها بشكل جيد، ومتابعة ت
 توصياتها بجدية.

دعم اإلدارة  الدراسة على وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأكدت  - 4
وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من خالل تخصيص  العليا للمراجعين الداخليين
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موازنة مالية كافية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة وكفء، وتأمين الوصول إلى اإلدارات 
 م المختلفة.اواألقس

التنسيق والتعاون  لى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بينأكدت الدراسة ع - 5
وبين فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من خالل عقد  يبين المراجع الداخلي الخارج

تبادل التقارير ، و وتبادل برامج المراجعة وأوراق العمل ،منتظمة بصفةاجتماعات دورية 
 .ورسائل اإلدارة المتعلقة بعملية المراجعة

 ثانيا: التوصيات 
ضرورة االهتمام بمهنة المراجعة الداخلية في مصر وتفعيل دورها من خالل إنشاء  – 1

معهد للمراجعين الداخليين على غرار الدول المتقدمة ، تقع عليه مهام إصدار معايير 
في مصر، وتدريب وتأهيل المراجعين  يللمرجعة الداخلية  مالئمة لبيئة التطبيق العمل

مستجدات المراجعة الداخلية عالميا ، ومنح شهادة المراجع الداخليين في مصر ليواكبوا 
 .يالداخل

ضرورة تفعيل وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي، وإلزام األجهزة  – 2
الحكومية بتوفير كافة الموارد المادية والبشرية الالزمة لممارسة هذه الوظيفة من خالل 

  وحدات مهنية مستقلة.  
كفاءة المراجعين الداخليين من خالل برامج التدريب والتعليم المستمر ضرورة رفع  – 3

المراجعة الداخلية لمواكبة كل ما يمكنهم من أداء وظيفتهم بشكل كفء وفعال، ألن 
  هي خط الدفاع األول والحارس األمين بالوحدات الحكومية المصرية.
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 قائمة االستقصاء
 األستاذ الفاضل/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
المراجعاااة  وظيفاااة تقوم البااااحثاااة باااإعاااداد بحاااث بعنوان "العوامااال المؤثرة على فااااعلياااة

في الوحدات الحكومية المصااارية"، ويشااارفها تعاونكم معها من خالل إجاباتكم داخلية ال
 تحت الدرجة التي تعبر عن ( √عن ما ورد بهذه القائمة من أسئلة بوضع عالمة ) 

وجهة نظركم ،وتؤكد لكم أن إجاباتكم سااااااوف تعامل بساااااارية تامة ، وسااااااوف تسااااااتخدم 
  تعاونكم . ألغراض البحث العلمي فقط . أخيرا نشكركم علي حسن

 وتفضلوا بقبول وافر التحية واالحترام ،،،
 الباحثة                                                          

 آمال إبراهيم محمد                                                        
 بقسم المحاسبة أستاذ مساعد                                                     
 جامعة األزهر –كلية التجارة                                                    

 أوال بيانات شخصية:
 اسم الوحدة الحكومية: – 1

 القائم بملء قائمة االستقصاء: – 2
 االسم/................. •

 المركز الوظيفي/............... •

 عليه/..............أعلي مؤهل علمي حصل  •

 تاريخ االلتحاق بالعمل/................... •

 عدد سنوات الخبرة كمراجع داخلي/................. •
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 ثانيا: أسئلة قائمة االستقصاء
إلى زيادة الكفاءة المهنية للمراجع  يمن العناصر اآلتية يؤد أيرأيك  في :1س

 ؟ الداخلي
موا

فق 
ب
شد

 ة

موا
 فق

مح
 ايد

غ
ير 
موا
 فق

غ
ير 
موا

فق 
ب
شد

 ة
      الداخلي.المراجع  احصل عليه المؤهالت العلمية التي – 1
      ي المراجع الداخل يهاحصل عل التيالشهادات المهنية  – 2
تساعدهم على أداء عملهم  يللقائمين بالمراجعة الداخلية والت العمليةالخبرة  – 3

 بكفاءة
     

      ي.الداخلالتأهيل والتعليم المستمر للمراجع  – 4
      معرفة المراجع الداخلي بطبيعة عمل الوحدة الحكومية – 5
التدريب المستمر للمراجع الداخلي، في ضوء التطورات المهنية، الكتسابهم  – 6

مهارات خاصة مثل مهارات االتصال ومهارات التفكير اإلبداعي ومهارات السلوك 
 اإليجابي.

     

 عناصر أخرى برجاء ذكرها إن وجدت: – 7
................................................................. 

     

استقاللية وموضوعية  إلى زيادة يمن العناصر اآلتية يؤد يرأيك أ يف : 2س 
 ؟ المراجع الداخلي

موا
فق 

ب
شد

 ة

موا
 فق

مح
 ايد

غ
ير 
موا
 فق

غ
ير 
موا

فق 
ب
شد

 ة
اتصال وتفاعل مدير إدارة المراجعة الداخلية مباشرة مع أعلى سلطة إدارية  – 1

 بالجهة الحكومية.
     

تعين وعزل مدير إدارة المراجعة الداخلية والعاملين فيها يتم بمعرفة أعلى سلطة  – 2
 إدارية بالجهة الحكومية.

     

      عدم مشاركة المراجعين الداخليين في أي أعمال تنفيذية. – 3
فريق عمل المراجعة الداخلية لديه حرية الوصول غير المقيد للبيانات  – 4

 والمعلومات والسجالت والموظفين بالوحدة الحكومية.
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تعمل إدارة المراجعة الداخلية باستقالل تام دون تدخل من اإلدارة عند تحديد  -5
تائج تم التوصل نطاق عمل المراجعة الداخلية ، وتنفيذ عملياتها، والتقرير عن أي ن

 إليها.

     

      يتم تقديم تقرير المراجعة الداخلية ألعلى سلطة إدارية بالجهة الحكومية  -6 
 عناصر أخرى برجاء ذكرها إن وجدت: –8

.................................................................................
............................................................. 

 
 
 
 

     

جودة أداء المراجعة  إلى زيادة يمن العناصر اآلتية يؤد يرأيك أ يف : 3س 
 ؟ الداخلية

موا
فق 

ب
شد

 ة

موا
 فق

مح
 ايد

غ
ير 
موا
 فق

غ
ير 
موا

فق 
ب
شد

 ة
      إدارة وظيفة المراجعة الداخلية بشكل مناسب. – 1
      كفاية مدى ونطاق عمل المراجعة الداخلية. - 2
      تخطيط مهام المراجعة الداخلية بشكل جيد. – 3
      تنفيذ مهام المراجعة الداخلية بشكل سليم. – 4
      جودة وشمول تقارير المراجعة الداخلية. -5
هناك متابعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذ توصيات تقرير المراجعة  -6

 الداخلية من قبل اإلدارة.
     

      قبول اإلدارة العليا لمستوى المخاطر المحددة من قبل إدارة المراجعة الداخلية. – 7
 عناصر أخرى برجاء ذكرها إن وجدت: -8

.................................................................... 
     

دعم اإلدارة العليا  إلى زيادةي من العناصر اآلتية يؤد يرأيك أ يف:  4س 
 ؟ للمراجعين الداخليين

     

      أداء العمل دون قيود أو تدخل. - 1
      تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية. - 2
      تخصيص موازنة مالية كافية.  - 3
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      توفير موارد بشرية مؤهلة وكفء.  – 4
      ن الوصول إلى اإلدارات واألقسام المختلفة.يتأم -5
 عناصر أخرى برجاء ذكرها إن وجدت: - 6

.................................................................... 
     

التنسيق والتعاون بين إلى زيادة ي من العناصر اآلتية يؤد يرأيك أ يف:  5س 
 ؟ المراجع الداخلي والخارجي

موا
فق 

ب
شد

 ة

موا
 فق

مح
 ايد

غ
ير 
موا
 فق

غ
ير 
موا

فق 
ب
شد

 ة
      .بين المراجع الداخلي والخارجيمنتظمة  بصفةعقد اجتماعات دورية  -1
      .تبادل برامج المراجعة وأوراق العمل -2
      .تبادل  التقارير ورسائل اإلدارة المتعلقة بعملية المراجعة  - 3
       تنظيم برامج تدريب ودورات مشتركة وتبادل المواد التدريبية. - 4
 عناصر أخرى برجاء ذكرها إن وجدت: -- 5

................................................................... 
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