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ملخص: 

هدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف �إىل مدى م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء 
�ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة، مع ��ستعر��س ملفهوم �لتدقيق �لد�خلي 
وبيان �أهميته و�أهد�فه ومبادئه، ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة و�ختبار فر�سياتها، فقد �عتمد 
�ل�سلة، ومن خاللها  ذ�ت  �ل�سابقة  و�لدر��سات  �الأدبيات  �لبيانات على  �لباحثون يف جمع 
�لعملي  �الإطار  �أما  للبحث،  �لنظري  �الإطار  �لتي �سكلت  �لثانوية  �لبيانات  مت �حل�سول على 
�لدر��سة  مو�سوع  مع  تتنا�سب  �لتي  و�ال�ستبانة  �ل�سخ�سية،  �ملقابلة  �أ�سلوب  ��ستخدم  فقد 
فر�سياتها وذلك باأ�سلوب �حل�رص �ل�سامل، حيث وزع �لباحثون )50( ��ستبانة على �ملدققني 
�لد�خليني �لعاملني بهيئات �حلكم �ملحلي جميعهم، ومت �حل�سول على )40( ��ستبانة �أي ما 
�لربنامج  با�ستخد�م  �لتحليلي  �لو�سفي  �ملنهج  �لدر��سة على  �عتمدت  وقد   ، ن�سبته )%80( 

�الإح�سائي )SPSS( ، لو�سف متغري�ت �لدر��سة وحتليلها و�ختبار فر�سياتها. 
�لد�خلي يف  �لتدقيق  �لبحث: و�سوح دور وظيفة  �إليها  �لتي خُل�س  �لنتائج  �أهم  ومن 
�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري، و�أن �لهيئات �ملحلية تطبق �إجر�ء�ت �لتدقيق �لد�خلي كافة مبا 
يكفل �سحة �لبيانات �ملالية و�الإد�رية ودقتها، و�أن �ملدققني �لد�خليني ملتزمون مبعايري 
�لتدقيق �لد�خلي كافة، وهناك ��ستقاللية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي من خالل ��ستقالل موقعها 
عمل  وم�سوؤوليات  نطاق  تو�سيع  �لتنفيذية،  لالإد�ر�ت  تبعيتها  وعدم  �لتنظيمي،  �لهيكل  يف 
وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يوؤثر يف كفاءة �لعاملني وفاعليتهم، وتتاأثر وظيفة �لتدقيق �لد�خلي 
بالكفاءة �لعلمية و�لعملية �ملتخ�س�سة يف جمال �لتدقيق �لد�خلي، و�أن ف�سل �ل�سالحيات 
م�ستقل  ق�سم  ووجود  و�الإد�رية،  �ملالية  �لبيانات  �لدقة يف  يحقق  �لد�خليني  �ملدققني  بني 
للتدقيق �لد�خلي يوفر معلومات وتقارير عن �الأد�ء ب�سكل دقيق ومنظم، كما �أنه يوؤدي �إىل 

زيادة جودة �ملخرجات. 
و�نتهى �لبحث �إيل جمموعة من �لتو�سيات من �أهمها �رصورة متابعة �لتطور�ت �لفنية 
�حلكم  وز�رة  من  قانوين  �إلز�م  وجود  و�رصورة  �لد�خلي،  �لتدقيق  معايري  على  تطر�أ  �لتي 
ي�ستمل  �أن  و�رصورة  �ملحلي،  �حلكم  هيئات  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  معايري  لتطبيق  �ملحلي 
ق�سم �لتدقيق �لد�خلي على �لتخ�س�س �لفني، و�أن يكون هناك دور فعال جلمعية �ملدققني 

�لد�خليني �لفل�سطينية. 
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The Contribution of the Internal Auditing to Adjustment of the 
Administrative and Financial Performance of the Local 
Government Bodies in the Gaza Strip- (Analytical Empirical Study) 

Abstract:

This study aimed to identify the extent of the contribution of the internal 
auditing to the adjustment of the financial and administrative performance 
in the local government bodies in Gaza Strip, with a review of the concept of 
internal auditing and its importance, objectives and principles. To achieve 
the objectives of the study and to test the hypotheses, the researcher adopted 
the literature of relevant previous studies to collect data through which 
secondary data were obtained that formed the theoretical framework for the 
study. The empirical framework included a questionnaire fit to the theme of 
the study and its hypotheses using the method of comprehensive inclusion, 
where the researcher distributed (50) questionnaires to all internal auditors in 
the local government bodies; (40) questionnaires, (80%) have been obtained. 
The study used the descriptive statistical analysis method (SPSS) to describe 
and analyze the variables of the study and to test the hypotheses. 

The most important findings of the study include: the clarity of the role 
of the internal auditing to the adjustment of the financial and administrative 
performance, where internal auditors show commitment to the standards 
of internal auditing, which is independent through the independence of its 
organizational structure from the executive management. There is need 
to expand this job to include checking the efficiency and effectiveness of 
workers, and the influence of specialized scientific and practical efficiency 
on the field of internal auditing. The findings also include that the separation 
of powers or duties between the internal auditors can achieve precision in 
the financial and managerial statements, and that a separate section of the 
internal auditing can lead to an increase in the quality of the output, and that 
the commitment of internal auditors to apply the auditing standards does not 
vary by the organizational variables. 

The most important recommendations include: 1- the need to follow 
the technical developments of the international standards of the internal 
auditing, 2- working on the continuity of strengthening the elements of the 
internal auditing to be able to carry out the duties perfectly, 3- there should 
be a legal obligation of the Ministry of Local Government to implement the 
standards of internal auditing in the local government bodies, 4- the Internal 
Audit Department should have technical specialization, and 5- the need for a 
Palestinian Society of Internal Auditors. 
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مقدمة: 
تعد هيئات �حلكم �ملحلي، هيئات غري ربحية توؤدي دور�ً حيويًا يف رفاهية �سكانها، 
و�لبيئة  و�خلدمية  �لتحتية  بالبنية  يتعلق  فيما  و�أ�سا�سية  حيوية  خدمات  من  تقدمه  ملا 
�لفل�سطينية وح�رصت  و�ل�سحة، فقد كانت قدميًا تنفذ �سيا�سات �الإد�رة �حلاكمة لالأر��سي 
عند  و�إد�رية  مالية  با�ستقاللية  تتمتع  تكن  ومل  وتنظيمها،  �ل�سو�رع  �سيانة  يف  �أعمالها 
�ل�سلطة �حلاكمة، ومع قدوم �ل�سلطة �لفل�سطينية عام )1994( ، بد�أت بالتخل�س من �لو�قع 
عن  �مل�سوؤولية  �إليها  �أ�سند  �لتي  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  بتاأ�سي�س  فقامت  و�ملرير،  �ل�سعب 
�لفعاليات �الجتماعية و�لوطنية وتر�سيخ مبد�أ  تطوير هيئات �حلكم �ملحلي بالتعاون مع 
�لالمركزية، و�لقيام بامل�ساريع �الإن�سائية و�خلدمية �لتي تقدمها للمو�طنني وتعدد �إد�ر�تها 
ح�سب �لهيكل �لتنظيمي، وُبعدها �جلغر�يف، و�سعوبة �الإجر�ء�ت �ملالية و�الإد�رية �ملعتمدة 
�ل�رصيع يف علم �ملحا�سبة و�لتدقيق كان  �لعامل �خلارجي و�لتطور  بد�خلها، وتعاملها مع 
�أ�سا�سية د�خلية تقوم ب�سبط �لعمليات �ملالية و�الإد�رية ومتابعتها  البد من وجود وظيفة 
يف  �حلا�سل  �لتطور  ومع  �لد�خلي”  �لتدقيق  “وظيفة  وهي:  �ملحلي  �حلكم  هيئات  د�خل 
�الأنظمة �ملالية و�الإد�رية برزت �أهميتها يف كونها وظيفة تقومي ��ست�سارية تاأمينية ُيعتمد 
�سيا�سات م�ستقبلية فاعلة  و�الإد�رية، ور�سم  �ملالية  و�ل�سيا�سات  �الأنظمة  عليها يف فح�س 
وم�ساعدة هيئات �حلكم �ملحلي يف حتقيق �أهد�فها ور�سم �سيا�سة م�ستقبلية لتقومي فاعلية 
�لرقابة و�لتدقيق و�ل�سيطرة و�لتحكم وحت�سينها، وهذ� بدوره يتطلب منهجًا و��سحًا  �إد�رة 
تطبيق  يف  جتاوز�ت  �أي  وك�سف  �لد�خلي  �لتدقيق  فاعلية  مدى  لتقومي  وم�سبوطًا  وحمدد�ً 
�الأنظمة �ملالية و�الإد�رية وتقدمي تو�سيات من �ساأنها ت�سويب �النحر�ف يف �الأد�ء �ملايل 

و�الإد�ري يف �لهيئات. 
وقد عرف �لوقاد وديان )2010 ، �س204( ، التدقيق الداخلي على �أنه:- “ ن�ساط 
وتقوميها  و�ملالية  �ملحا�سبية  �لنو�حي  فح�س  �إىل  يهدف  �ملن�ساأة  د�خل  م�ستقل  تقوميي 
وحتقيقها وغريها من �لنو�حي �لت�سغيلية، يقوم بها جهاز د�خلي م�ستقل عن �إد�رة �ملن�ساأة، 
لتقدمي �سمان و�طمئنان لالإد�رة عن مدى كفاءة �الإجر�ء�ت، وتنفيذ �ل�سيا�سات �ملو�سوعة، 
وقيا�س �الأد�ء، وتقومي فاعلية �إجر�ء�ت وو�سائل �لرقابة �لد�خلية وكفاءة ت�سميمها لتحقيق 
�أهد�فها”، لهذ� �عترب بع�سهم وظيفة �لتدقيق �لد�خلي بوؤرة �لرتكيز يف هيكل �لرقابة �لذي 
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لالأ�سول،  �ملادية  �حلماية  على  �لرقابة  �أدو�ت  بقية  قدرة  من  �لتحقق  مب�سوؤولية  ينه�س 
�ملالية  بال�سيا�سات  �اللتز�م  وت�سجيع  و�الإد�رية  �ملالية  �لبيانات  �سالمة  من  و�لتاأكد 
و�الإد�رية، ورفع �لكفاءة �لت�سغيلية، وتعد هذه �لدر��سة حماولة للوقوف على بيان و�إظهار 
�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم  �لد�خلي يف �سبط  �لتدقيق  مدى م�ساهمة وظيفة 

�ملحلي بقطاع غزة. 

أوالً - مشكلة البحث: 
�أدت �لزيادة و�لتنوع يف حجم هيئات �حلكم �ملحلي، و�لتو�سع يف �الأعمال و�مل�ساريع 
فيها،  و�الإد�رية  �ملالية  �لعمليات  تعقيد  �إىل  كافة  �ملجاالت  يف  تقدمها  �لتي  و�خلدمات 
بل  �ملايل،  �لتدقيق  على  قا�رصة  تعد  مل  �لتي  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  وجود  تطلب  مما 
على  ينعك�س  �لذي  �الأمر  �اللتز�م،  وتدقيق  �الإد�ري  كالتدقيق  �أخرى  �أنو�عًا  لت�سمل  تطورت 
تعمل  د�خلية  تدقيق  �أجهزة  �إىل  �حلاجة  برزت  لذلك  �لد�خلي،  �لتدقيق  وظيفة  عمل  نطاق 
��ستغالل �ملو�رد �ملتاحة، وت�سمن  �لتي ت�ساعد على  �الأنظمة �ملالية و�الإد�رية  على �سبط 
تنفيذ �لتعليمات وفق �ل�سيا�سات �ملالية و�الإد�رية �ملقررة، و�ل�سوؤ�ل �لرئي�س للبحث يتمثل 
يف مدى م�صاهمة وظيفة التدقيق الداخلي يف �صبط الأداء املايل والإداري يف 

هيئات احلكم املحلي بقطاع غزة؟ ومنه تتفرع �الأ�سئلة �لفرعية �الآتية: 
هل يوجد معايري �أد�ء و��سحة ونظام متبع لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي، ومدى تاأثريه . 1

على �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي؟ 
هل �أن درجة ��ستقالل �ملدقق �لد�خلي ومو�سوعيته تخوله من �لقيام باأد�ء مهمته . 2

على �لوجه �الأكمل، و�لعمل بعيد�ً عن تدخالت �الإد�رة يف هيئات �حلكم �ملحلي و�سغوطاتها؟ 
هل ي�ساير نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي �لتطور�ت �حلديثة �لتي طر�أت . 3

على �ملهنة يف هيئات �حلكم �ملحلي؟ 
هل �أن �لكفاءة �لعلمية و�لعملية للمدقق �لد�خلي توؤهله للقيام ب�سبط �الأد�ء وتقوميه . 4

من �لناحية �ملالية و�الإد�رية يف هيئات �حلكم �ملحلي؟ 
هل �أن وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي يوؤدي �إىل جودة �ملخرجات يف هيئات �حلكم . 5

�ملحلي؟ 
�ملايل . 6 �الأد�ء  �سبط  يف  به  �ملنوط  بالدور  �لقيام  �لد�خلي  �ملدقق  ي�ستطيع  هل 

و�الإد�ري ح�سبما تقت�سيه �الأعر�ف و�ملعايري �ملهنية يف هيئات �حلكم �ملحلي؟ 
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ثانياً - أهمية البحث: 
على �لرغم من �أهمية �لدور �لذي توؤديه وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات 
�لعامة و�خلا�سة كبرية كانت �أم �سغرية، ونظر�ً لطبيعة �ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات �لتي متيل �إىل 

�لتو�سع و�لتعقيد يف عملياتها �ملالية و�الإد�رية، وتنبع �أهميته من �أمور عدة: 
ي�ساعد �لبحث يف تقدمي دليل علمي عن �لعالقة بني �لتدقيق �لد�خلي، و�سبط �الأد�ء . 1

�ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي. 
�إثر�ء للمكتبة �لعربية، ومركز �لبحث �لعلمي يف مو�سوع �لتدقيق . 2 يعد هذ� �لبحث 

�لد�خلي، و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري. 
ي�ساعد �لبحث يف �سد �لنق�س يف �لدر��سات �لتي تناولت وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، . 3

و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري. 
ي�ساعد على تر�سيد ��ستخد�م �ملو�رد �ملادية و�لب�رصية، وذلك من خالل رفع م�ستوي . 4

�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي. 
و�الإد�ري، وذلك من خالل و�سع . 5 �لد�خلي �ملايل  �لتدقيق  ُي�سهم يف تعزيز وظيفة 

�أ�س�س علمية ي�سرت�سد بها يف هيئات �حلكم �ملحلي. 

ثالثاً - أهداف البحث: 

تتمثل اأهداف البحث يف الأهداف الآتية: 
�لد�خلي، ودوره يف . 1 �لتدقيق  �أد�ء و��سحة لوظيفة  �إىل مدى تبني معايري  �لتعرف 

�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
�لك�سف عن مدى ��ستقالل وظيفة �لتدقيق �لد�خلي ومو�سوعيته، ودوره يف �سبط . 2

�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
در��سة مدى تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، ودوره يف �سبط . 3

�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
�لد�خلي، ودوره يف �سبط . 4 �لتدقيق  �لعلمية و�لعملية لوظيفة  �لكفاءة  حتديد تاأثري 

�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
تاأثري وجود ق�سم �لتدقيق �لد�خلي على جودة �ملخرجات، ودوره يف �سبط �الأد�ء . 5

�ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
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و�خلربة . 6 �لعلمية  �ملعايري  وجود  ظل  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  جناح  �أظهار 
�لتنظيمية ملمار�سة مهنة �لتدقيق �لد�خلي بقطاع غزة. 

رابعاً - فرضيات البحث: 
�عتمد �لبحث يف حماولة �لو�سول �إىل �الإجابات �لكافية حول �ل�سوؤ�ل �لرئي�س و�الأ�سئلة 

�لفرعية �ملتعلقة مب�سكلة �لبحث، وحتقيق اأهدافها من خالل الفر�صيات الآتية: 
ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( بني تبني معايري . 1

�أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي 
بقطاع غزة. 

��ستقالل . 2 بني   )0.05( داللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  عالقة  توجد  ال 
ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي 

بقطاع غزة. 
ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( بني تو�سيع نطاق . 3

وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي 
بقطاع غزة. 

ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( بني تاأثري �لكفاءة . 4
�لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم 

�ملحلي بقطاع غزة. 
ق�سم . 5 وجود  بني   )0.05( داللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  عالقة  توجد  ال 

للتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى داللة )0.05( بني جناح وظيفة . 6

�لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي، ُيعزى للمتغري�ت 
و�مل�سمى  �لعلمي،  و�لتخ�س�س  �لعلمي،  و�ملوؤهل  )�جلن�س،  �الآتية:  �مل�ستقلة  �لتنظيمية 

�لوظيفي، و�سنو�ت �خلربة، و�ل�سهادة �ملهنية( . 

خامساً - منهجية البحث:
�عتمد �لباحثون على �ملنهج �ال�ستقر�ئي �ال�ستنباطي، وذلك من خالل ��ستقر�ء �مل�سادر 
ومقاالت.  ودر��سات  جامعية  ور�سائل  و�أبحاث  ودوريات  كتب  من  و�الإجنليزية،  �لعربية 
�لد�خلي يف هيئات  �ل�سخ�سية لبع�س �مل�سوؤولني يف �لتدقيق  ومن �الإنرتنت ومن �ملقابلة 
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�حلكم �ملحلي. و��ستنباط �ملتغري�ت �لتي �سوف ُتقا�س باأد�ة �لبحث وهي قائمة �ال�ستق�ساء 
وحتليلها للتو�سل �إيل نتائج منطقية تدعم �لفر�سيات �لنظرية �لو�ردة يف �لدر��سة، لتحديد 
�لعالقة بني م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري. كذلك �عتمد 
در��سة  فهي  �لدر��سة  طبيعة  �أما  �ل�سابقة.  �لدر��سات  ��ستعر��س  يف  �لتاريخي  �ملنهج  على 
تطبيقية، حيث �إن م�سكلة �لدر��سة يغلب عليها �لطابع �لتحليلي ملجموعة من �ملتغري�ت �لتي 

توؤثر على �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري. 

سادساً - الدراسات السابقة: 

در��سة )�صامل، 2012(
بعنو�ن: »و�قع �لتدقيق �لد�خلي يف بلديات قطاع غزة – در��سة ميد�نية حتليلية«. 

وقد  غزة،  قطاع  بلديات  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  و�قع  �إىل  �لتعرف  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
عدد  و�ُ�سرتد  فيها،  و�لعاملني  �لد�خلي  �لتدقيق  وحد�ت  جميع  على  ��ستبانة   )85( وزعت 
)77( ��ستبانة، �أي ما ن�سبته )91%( ، وقد �عتمدت �لدر��سة على �الأ�سلوب �لو�سفي �لتحليلي 
تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �أهم  ومن  فر�سياتها،  و�ختبار  وحتليلها  �لدر��سة  متغري�ت  لو�سف 
�إليها �لدر��سة: قيام �ملدققني �لد�خليني مبهّمات �لتدقيق �لد�خلي �ملطلوب منهم، و�لتز�مهم 
مبعايري �لتدقيق �لد�خلي �ملتعارف عليها، و�هتمام �أع�ساء �ملجل�س �لبلدي باأهمية وجود 
عمل  ت�سهيل  �إىل  توؤدي  بفاعلية  �لد�خليني  �ملدققني  م�ساهمة  و�أن  �لد�خلي،  �لتدقيق  ق�سم 
�لد�ئرة  �إىل  غزة  قطاع  بلديات  يف  �لد�خلي  �لتدقيق  ق�سم  و�تباع  �خلارجيني،  �ملدققني 
�لد�خلي،  �لتدقيق  ق�سم  بتطوير  �لعليا  �الإد�رة  �هتمام  وعدم  �لعليا،  لالإد�رة  ولي�س  �ملالية، 
ومن �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة: �رصورة قيام �ملدققني �لد�خليني مبهمات 
�لتز�م  وزيادة  مطبق،  هو  مما  �أكرب  ب�سكل  غزة  قطاع  بلديات  يف  كافة  �لد�خلي  �لتدقيق 
�ملدققني �لد�خليني مبعايري �لتدقيق �لد�خلي �ملتعارف عليها، وزيادة �هتمام �الإد�رة �لعليا 
يف �لبلدية بتطوير ق�سم �لتدقيق �لد�خلي مثل: زيادة �لعاملني فيه، وتوفري مو�زنة خا�سة 

بتدريب وتنمية قدر�ت �ملدققني �لد�خليني. 
در��سة (Unegbu and Kida, 2011( ، بعنو�ن: 

 “ Effectiveness Of Internal Audit As Instrument Of Improving Public
 Sec  tor Management ”

هدفت �لدر��سة �إىل تو�سيح ��ستخد�م �لتدقيق �لد�خلي �أد�ة لتح�سني �الإد�رة يف �لقطاع 
�لعام، وقد ��ستخدمت والية “ كانو” كاإحدى �لواليات �ملتقدمة يف نيجرييا كعينة للدر��سة، 
وقد �عتمدت �لدر��سة على �أ�سلوب )T� Test And Statistical tool( لتحليل متغري�ت �لدر��سة 
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��ستخد�م  ميكن  �أنه  �لدر��سة:  �إليها  تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �أهم  وكانت  فر�سياتها،  و�ختبار 
 “ والية  يف  �لعام  �لقطاع  يف  �الإد�رية  �الأن�سطة  م�سد�قية  من  للتحقق  �لد�خلي  �لتدقيق 
�أهم  �ملختلفة، ومن  �الإد�رية  �لوظائف  �لد�خليني �رصورة مر�جعة  �ملدققني  كانو”، وعلى 
�إد�رية مع  �أن تو�فر طو�قم  �أنه يجب على �حلكومة  �إليها �لدر��سة:  �لتو�سيات �لتي تو�سلت 
�أنظمة �لكرتونية، و�أن تفتح �ملجال �أمام �ملدققني �لد�خليني الأد�ء مهامهم بحرية وفاعلية. 

در��سة (Institute of Internal Auditors, 2011( ، بعنو�ن: 
 .Internal Auditing Role in Risk Management“

هدف �لدر��سة �إىل بيان دور �لتدقيق �لد�خلي يف تفعيل �أد�ء �إد�رة �ملخاطر من خالل 
حتليل �لدور �لو�جب �لقيام به و�لو�سائل �مل�ستحدثة لتفعيل �أد�ء �إد�رة �ملخاطر، وقد �تبعت 
�لدر��سة �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي كما �ُعدت ��ستبانة وُوزِّعت بالتن�سيق بني معهد �ملدققني 
�لد�خليني )IIA( ، يف كل من �لواليات �ملتحدة و�يرلند� وبريطانيا، وقد تو�سلت �لد�ر�سة �إىل 
جمموعة من �لنتائج �أهمها: هناك دور مهم للمدققني �لد�خليني يف �إد�رة �ملخاطر، وجود 
�لتدقيق  خطة  و�سع  يف  �ملدقق  ي�ساعد  �الإد�رة  قبل  من  �ملخاطر  �إد�رة  ملفهوم  �سليم  فهم 
�لتي تر�عي منهج �لتدقيق �لقائم على خماطر �الأعمال، وخل�ست �لدر��سة �إىل جمموعة من 
��ست�سار�ت  �لد�خليني لتمكينهم من تقدمي  �أهمها تطوير مهار�ت �ملدققني  �لتو�سيات كان 

وتو�سيات ب�ساأن تطوير نظام �إد�رة �ملخاطر باملن�ساأة. 
در��سة (Rahahleh, 2010) ، بعنو�ن: 

“ Regulating The profession of internal auditing in Jordan 

هدفت �لدر��سة �إىل تنظيم �أن�سطة �لتدقيق �لد�خلي يف �الأردن من خالل �لتعرف �إىل �أر�ء 
�لنتائج  �أهم  �لد�خلي، ومن  �لتدقيق  و�الإد�ريني �جتاه مفهوم  �ملاليني  �لد�خليني  �ملدققني 
�لتي تو�سلت �إليها: �أن عملية �أدر�ك �لدور �لرئي�س لعمل �ملدقق �لد�خلي هو عن�رص �أ�سا�سي 
لتنظيم �أن�سطة �لتدقيق �لد�خلي يف �ملوؤ�س�سة، و�أن حتديد متطلبات �لتدقيق �لد�خلي ي�ساهم 
رقابة  �سلطة  �إىل  ما�سة  حاجة  هناك  و�أن  �لد�خلي،  �لتدقيق  عملية  تنظيم  يف  فاعل  ب�سكل 
�أن تكون متاحة،  �لد�خلي  �لتدقيق  �لد�خلي، ويجب على متطلبات  �لتدقيق  �أن�سطة  ملر�قبة 
و�أن يتنا�سب عمل �ملدققني �لد�خليني مع �إد�رة �ملوؤ�س�سة، ومن �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سلت 
�إليها �لدر��سة: يجب �لعمل على زيادة �لوعي لدى �إد�رة �ملوؤ�س�سات مبفهوم �لتدقيق �لد�خلي، 
ويجب �إ�سد�ر �سهادة ر�سمية ت�سدرها جهة خمولة بناء على موؤهالت معينة، ويجب تطوير 
بعمل  خا�سة  موؤ�س�سة  وتاأ�سي�س  �لد�خلي،  �لتدقيق  �أن�سطة  يغطي  بحيث  �حلالية  �لقو�نني 

�ملدققني �لد�خليني. 
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در��سة )العفيفي، 2009( 
بعنو�ن: » مدى قدرة �ملر�جع �لد�خلي من خالل تطبيق معايري �الأد�ء �ملهني للمر�جعة 
)در��سة  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملايل  �لف�ساد  ظاهرة  مو�جهة  على  �لدولية  �لد�خلية 

تطبيقية على �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة �لعاملة يف قطاع غزة( . 
هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل مدى قدرة �ملر�جع �لد�خلي من خالل تطبيق معايري 
�مل�ساهمة  �ل�رصكات  يف  �ملايل  �لف�ساد  ظاهرة  ك�سف  يف  �لد�خلية  للمر�جعة  �ملهني  �الأد�ء 
�لعامة يف قطاع غزة، وقد وزعت )35( ��ستبانة، و�ُ�سرتد منها )34( ��ستبانة على �ملر�جعني 
�لد�خليني، �أي ما ن�سبته )97. 1%( ، وقد �عتمدت �لدر��سة على �الأ�سلوب �لو�سفي �لتحليلي 
لو�سف متغري�ت �لدر��سة وحتليلها، و�ختبار فر�سياتها، ومن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها 
�لدر��سة: �أن �إد�رة �ملر�جعة حتر�س على در��سة �لنظام �ملحا�سبي �مل�ستخدم، وتقوميه ومدى 
مالءمته لتنفيذ �لعمليات �لت�سغيلية، و�أن �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية تطبق �أ�ساليب وو�سائل فنية 
فاعلة للك�سف عن مو�طن �لق�سور و�ل�سعف يف �الأد�ء �ملايل، و�لتز�م �ملر�جعني �لد�خليني 
مبعايري �الأد�ء �ملهني يف مو�جهة ظاهرة �لف�ساد، ومن �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سلت �إليها 
�لدر��سة: �رصورة �أن حتظى �ملر�جعة �لد�خلية باأهمية كبرية يف �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة، 
و�رصورة تخفي�س تكاليف تطبيق معايري �الأد�ء �ملهني لكي تطبق ملو�جهة ظاهرة �لف�ساد 

�ملايل. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

�لد�خلي  �لتدقيق  �أن وظيفة  �ل�سابقة، ركزت على  �لدر��سات  �أغلب  �أن  �لباحثان  الحظ 
�لرقابي على  �أد�ء عمل �جلهاز  �لعليا مبا�رصة، وذلك لال�ستقالل يف  �الإد�رة  تتبع  �أن  يجب 
�أكمل وجه، وركزت على نظام �لتدقيق �لد�خلي �سو�ء �ملايل �أم �الإد�ري يف �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س، وذلك للتعرف �إىل مدى كفاءة هذ� �لنظام وفعاليته، من خالل �لتعرف �إىل �الأدو�ت 
�لو�سائل  �إىل  �لتعرف  �ل�سابقة  �لدر��سات  تناولت  وقد  �مل�ستخدمة،  �لرقابية  و�الإجر�ء�ت 
�ل�سبل �لكفيلة  �إىل �لبحث عن  �لعامة و�خلا�سة، كما �سعت  �لرقابية و�لتدقيق على �الأمو�ل 

بتفعيل �لتدقيق و�لرقابة ل�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري ورفع كفاءتهما. 
وقد متيزت هذه �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابقة، �أنها �ألقت �ل�سوء على مدى م�ساهمة 
وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع 
غزة، يف ظل تطبيق معايري �لتدقيق �لد�خلي �ملتعارف عليها وتو�سيح �أثر هذه �لوظيفة يف 
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حت�سني م�ستوى �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري من خالل �ال�ستغالل �الأمثل للمو�رد �ملالية و�الإد�رية 
�ملتاحة بكفاءة وفاعلية، لذا فاإن اأهم ما مييز هذه الدرا�صة يتلخ�س يف النقاط الآتية: 

تناولت مدى م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف . 1
هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 

مثل: . 2 �لد�خلي  و�لتدقيق  �ملحلي  �حلكم  بهيئات  تتعلق  خمتلفة  متغري�ت  تناولت 
�إد�رة  وموقع  �ملحلي،  �حلكم  وت�سنيفات هيئات  �ملحلي،  �حلكم  لهيئات  �لتاريخي  �لتطور 

وق�سم �لتدقيق �لد�خلي يف �لهيكل �لتنظيمي لهيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة. 
�ل�سبط . 3 �أجل  من  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  تتبعها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �لطرق  بيان 

بالقو�نني  �ملحلي  �حلكم  بهيئات  �لتنفيذية  باالإد�ر�ت  و�لعاملني  �لعليا  �الإد�رة  و�إر�ساد 
�الأمثل، وذلك ملنع  �لوجه  �لتي تتعلق باالأد�ء �ملايل و�الإد�ري ال�ستخد�مها على  و�الأنظمة 

�الإ�رص�ف وت�سويب �النحر�فات، و�إعطاء �سفة �ملرونة الإجر�ء �لتعديالت. 

اإلطار النظري: 

أوالً - مفهوم التدقيق الداخلي:

�لتطور  ح�سب  وتدرجت  �لد�خلي  �لتدقيق  مفهوم  تناولت  �لتي  �لتعريفات  تعددت 
لهذه  �ملختلفة  �لتعريفات  �لدر��سة بع�س  �لوظيفة، وقد عر�ست  بهذه  �لذي حلق  �لتاريخي 
�لد�خليني  �لتي طر�أت عليها، حيث قام معهد �ملدققني  �لتغيري�ت  �لوظيفة، وحاولت تتبع 
عام  بد�ية  �لد�خلي  للتدقيق  تعريف  �أول  بتقدمي   ،)IIA( Institute Of Internal Auditors
Statement of Responsibilities of the Inter� 1947( ، يف �أول ن�رصة �أ�سدرها بعنو�ن(

nal Auditor حيث عرفه �ملعهد يف ذلك �لوقت باأنه: » �لن�ساط �لتقوميي �ملحايد �لذي يتم 
د�خل �ملن�ساأة بق�سد مر�جعة �لعمليات �ملحا�سبية و�ملالية كاأ�سا�س لتقدمي �خلدمات �لوقائية 
لالإد�رة” )عبد �لاله، 1994، �س )252، كما عرفه عبد �هلل “�أ”، )2000، �س 181(، باأنه: 
�أو �أوجه ن�ساط م�ستقل د�خل �مل�رصوع ُتن�سئه �الإد�رة للقيام بخدمتها  �أنظمة  “جمموعة من 
يف حتقيق �لعمليات و�لقيود ب�سكل م�ستمر ل�سمان دقة �لبيانات �ملحا�سبية و�الإح�سائية 
و�لتاأكد من كفاءة قيمة �الحتياطات �ملتخذة حلماية �أ�سول وممتلكات �مل�رصوع ويف �لتاأكد 
ويف  لهم،  �ملر�سومة  �الإد�رية  و�الإجر�ء�ت  و�خلطط  لل�سيا�سات  �مل�رصوع  موظفي  �تباع  من 
قيا�س �سالحية تلك �خلطط و�ل�سيا�سات وجميع و�سائل �لرقابة �الأخرى يف �أد�ء �أغر��سها، 
و�قرت�ح �لتح�سينات �لو�جب �إدخالها عليها، وذلك حتى ي�سل �مل�رصوع �إىل درجة �لكفاءة 

�الإنتاجية �لق�سوى ». 
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ومن �لو��سح من تعريفينْ �ل�سبان وعبد �هلل مر�عاتهما للتطور�ت �حلديثة يف جمال 
�لتي  و�ل�ساملة  �ملتنوعة  و�الأهد�ف  �لو��سع  للنطاق  مر�عاتهما  حيث  من  �لد�خلي  �لتدقيق 

�أ�سبح �لتدقيق �لد�خلي يعتمد عليهما. 
ثانياً - تطور التدقيق الداخلي: 

�أ�سا�سية  بدرجة  �أدت  متالحقة  در�ماتيكية  تطور  بعمليات  �لد�خلي  �لتدقيق  مر  لقد 
�ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات  �أكرب يف خدمة  ب�سكل  له بامل�ساركة  �سمح  ب�سكل  �إىل تو�سيع، نطاقه 
�لتي يعمل بها، و�أ�سهمت �لظروف �القت�سادية �ملتقلبة يف زيادة �لطلب على هذه �لوظيفة، 
حيثاإ�أنه يف �لفرت�ت �لتي تت�سم باقت�ساديات عدم �لتاأكد و�ملخاطرة، يعمل �لتدقيق �لد�خلي 
�النحر�فات  �مل�رصوعات باجتاه ت�سويب  بها  تد�ر  �لتي  �لكيفية  �الأ�سو�ء على  ت�سليط  على 

و�سبط �لتكاليف )�الأحمد، 1984، �س 2(.
 )ASCA( The �لقانونيني  للمحا�سبني  �لعربي  �ملجمع  �أ�سار  فقد  �أخرى،  ز�وية  ومن 
Arab Society of Certified Accountants، �إىل �أن �ملدقق �لد�خلي كان ينظر �إليه بد�يًة 
على �أنه م�ساعد للمدقق �خلارجي و�لهدف �الأ�سا�سي من وجوده �أ�سا�سًا هو تخفي�س تكلفة 
من  ويالحظ   ،2( �س   ،1996 �لقانونيني،  للمحا�سبني  �لعربي  �ملجمع  �خلارجي(  �لتدقيق 
تعريف معهد �ملدققني �لد�خليني )IIA( ، لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي �ل�سابق ذكره �لرتكيز على 
��ست�ساري وتاأميني، ولي�ست وظيفة تنفيذية، وقد و�سع تعريف معهد �ملدققني  ن�ساط  �أنها 
�لد�خليني )IIA( ، �سالحيات �لتدقيق �لد�خلي يف تعريفه لت�سمل �قرت�ح �أهم �ل�سبل لتقومي 
فعالية  لتقومي  �ل�سبل  �أهم  و�قرت�ح  وتطويرها،  باملن�ساأة  �ملحيطة  �ملخاطر  �إد�رة  فعالية 
�لرقابة �لد�خلية وتطويرها، وكذلك حوكمة �ل�رصكة، ومن ثم �مل�ساهمة يف �إ�سافة �لقيمة، 
وقد مر �لتدقيق �لد�خلي مبر�حل عدة تطور منذ �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي حتى �الآن. 

�لد�خليني  �لد�خلي معهد �ملدققني  �لتدقيق  �لتطور �حلا�سل يف وظيفة  هذ� وقد دفع 
�أ�سبح �ملعهد فيما بعد منت�رص�ً  �لد�خلي وتطويرها وقد  �إن�ساء معايري للتدقيق  �إىل   ،  )IIA(
يف �لعديد من �لدول �ملتقدمة مثل �لواليات �ملتحدة وبريطانيا و��سرت�ليا وكند�، وقد حددت 

 . )KPMG( سرت�تيجية �لتدقيق �لد�خلي �ل�سادرة عن��
ثالثاً - أنواع التدقيق الداخلي: 

1 . : )Financial Auditing) التدقيق الداخلي املايل
و�لقو�ئم  �ملالية  للعمليات  منظم  “فح�س  عن  عبارة  هو  �ملايل  �لد�خلي  �لتدقيق 
و�ل�سجالت �ملحا�سبية �ملتعلقة بها لتحديد مدى �اللتز�م باملبادئ و�ل�سيا�سات �ملحا�سبية 

�ملتعارف عليها و�أي متطلبات �أخرى » )�لعمري و�آخرون، 2006، �س37( 
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2 . . )Operational Auditing) التدقيق الداخلي الإداري
يّعد �لتدقيق �لد�خلي �لت�سغيلي �ملجال غري �لتقليدي للتدقيق �لد�خلي، وقد ن�ساأ هذ� �لنوع 
كوليد للتطور�ت �لتي حدثت يف جمال �لتدقيق �لد�خلي، ويطلق عليه بع�سهم �أ�سماء �أخرى 
مثل �ملر�جعة �الإد�رية �أو مر�جعة �الأد�ء، وي�سعى هذ� �لنوع من �لتدقيق �لد�خلي �إىل فح�س 
وتقومي �أعمال �ل�رصكة ككل لتحقيق �لكفاءة و�لفعالية يف ��ستخد�م �ملو�رد �ملتاحة، وذلك 
وفق خطة معدة مقدمًا ومتفق عليها مع �جلهات �لعليا يف �ملوؤ�س�سة، فالتدقيق �لت�سغيلي« 
عبارة عن �لفح�س �ل�سامل للوحدة �أو �ملنظمة لتقومي �أنظمتها �ملختلفة ورقابتها �الإد�رية 
و�أد�ئها �لت�سغيلي، وفقًا لطريقة �لقيا�س �ملحددة �سمن �الأهد�ف �الإد�رية وذلك للتحقق من 
كفاءة �لعمليات �لت�سغيلية وفعاليتها و�قت�ساديتها«، ويالحظ من �لتعريف �ل�سابق �أن هذ� 
�لكفاءة  لتحقيق  وذلك  �ملن�ساأة وتقوميها،  �أعمال  �إىل فح�س كل  ي�سعى  �لتدقيق  �لنوع من 
و�لفعالية يف ��ستخد�م �ملو�رد �ملتاحة وفق �خلطة �ملعدة مقدمًا )�ل�سالمي، 2005، �س37(. 

التدقيق الداخلي لأغرا�س خا�صة (Special Assignments Audit( )�إبر�هيم، . 3
1998، �س 102(.

وهذ� �لنوع من �لتدقيق يتعلق بالتدقيق �لذي يقوم به �ملدقق �لد�خلي ح�سب ما ي�ستجد 
مع  �لنطاق  �أو  �الأ�سلوب  حيث  من  ويتفق  بها،  �لقيام  �لعليا  �الإد�رة  تكلفه  مو�سوعات  من 
�إنه غالبًا ما يكون فجائيًا وغري  �إذ  �لتوقيت  �ل�سابقني، ولكنه يختلف من ناحية  �لنوعني 
على  �لدر��سة-  نظر  وجهة  من  �لنوع-  هذ�  وي�سمل  �لد�خلي،  �لتدقيق  خطة  �سمن  مدرج 
عمليات �لتفتي�س �لفجائية �لتي تهدف الكت�ساف �لغ�س �أو �لف�ساد و�إجر�ء �لتحقيقات �ملتعلقة 

بهذه �ملو�سوعات. 

رابعاً - أهمية التدقيق الداخلي: 

تتعدد �أهمية �لتدقيق �لد�خلي �إىل كونه و�سيلة ال غاية، وتهدف هذه �لو�سيلة �إىل خدمة 
طو�ئف عدة ت�ستخدم �لقو�ئم �ملالية �ملدققة وتعتمدها يف �تخاذ قر�ر�تها ور�سم �سيا�ساتها، 
ومن �الأمثلة على هذه �لطو�ئف و�لفئات طائفة �ملديرين، �مل�ستثمرين �حلاليني و�مل�ستقبليني 
و�لبنوك ورجال �الأعمال و�القت�ساد و�لهيئات �حلكومية �ملختلفة ونقابات �لعمال وغريها. 
�خلطط،  و�سع  يف  �ملحا�سبية  �لبيانات  على  كليًا  �عتماد�ً  تعتمد  �مل�رصوع  �إد�رة  �إن 
ومر�قبة �الأد�ء وتقوميه، ومن هنا حتر�س �أن تكون تلك �لبيانات مدققة من قبل هيئة فنية 
�أي قر�ر  �تخاذ  �لقو�ئم �ملالية �ملدققة عند  حمايدة، كذلك جند جماعة �مل�ستثمرين تعتمد 
يف توجيه �ملدخر�ت و�ال�ستثمار�ت �ملوجهة �لتي حتقق �أكرب عائد ممكن من �عتبار عن�رص 

�حلماية �ملمكنة )عبد �هلل “�أ”، 2000، �س 16(.
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 (IFAC) ، International Federation للمحا�سبني  �لدويل  �الحتاد  بينت جلنة  ولقد 
التدقيق تتمثل يف  اأهمية  اأن   ، �إ�سد�ر �ملعايري يف عام )2002(  of Accountants عند 

النقاط الآتية: 
ي�ساعد مدققو �حل�سابات �مل�ستقلون على �حلفاظ على �أمانة �لبيانات �ملالية . 1

�ملقدمة �إىل �ملوؤ�س�سات �ملالية وكفاءتها، وذلك كدعم جزئي للقرو�س، وحاملي �الأ�سهم 
للح�سول على ر�أ�س �ملال. 

يعمل �ملديرون �ملاليون يف �الإد�ر�ت �ملالية �ملختلفة يف �ملوؤ�س�سات، وي�ساهمون . 2
با�ستقالل مو�رد �ملوؤ�س�سات بفعالية وكفاءة. 

ي�ساعد خرب�ء �ل�رص�ئب يف بناء �لثقة و�لكفاءة عند �لتطبيق �لعادل للنظام . 3
�ل�رصيبي. 

ي�ساعد يف و�سع �لقر�ر�ت �الأولية �ل�سليمة. . 4

خامساً - أهدف التدقيق الداخلي: 

لقد تطورت �أهد�ف مهنة �لتدقيق �لد�خلي، فقد كانت قدميًا تهدف �إيل �كت�ساف �لتالعب 
و�الختال�س و�الأخطاء يف �لدفاتر و�ل�سجالت، وبعد ذلك تغريت هذه �لنظرية فاأ�سبح �لهدف 
�لتاأكد من مدى �سحة مالءمة �ملركز �ملايل و�إبد�ء ر�أي فني حمايد عن مدى عد�لة  منها 

�لقو�ئم �ملالية و�سحة متثيلها للمركز �ملايل، وميكن تق�سيم �أهد�ف �لتدقيق �لد�خلي �إىل: 
اأهداف اأ�صا�صية واأخرى ثانوية كالآتي )�سالمة، 2010، �س30( : 

اأولً- الأهداف الأ�صا�صية للتدقيق الداخلي: 
�لتاأكد من �تباع �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملو�سوعة ومدى �اللتز�م بها. . 1
تقومي �خلطط و�ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملو�سوعة. . 2
�ملحافظة على �أمو�ل ومو�رد �ملوؤ�س�سة من �الختال�س و�سوء �ال�ستعمال. . 3
�لتحقق من دقة �لبيانات �ملحا�سبية. . 4

ثانياً- الأهداف الثانوية للتدقيق الداخلي: 
تنفيذ بر�مج �لتدريب �لتي تنظمها �إد�رة �الأفر�د للعاملني �جلدد و�لقد�مى. . 1
بذل جهد �لعاملني على ح�سن �أد�ء و�جباتهم بدقة وعناية وبدون تاأخري. . 2
منع من �رتكاب �الأخطاء و�لغ�س و�لتالعب �أو �حلّد منها. . 3
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�لقيام بدر��سات وبحوث بناء على طلب �الإد�رة. . 4

سادساً - إجراءات التدقيق الداخلي: 

لكي يحقق التدقيق الداخلي اأهدافه يتعني على املدقق الداخلي القيام مبا ياأتي 
)القبطان، 2006، �س: 178( 

فح�س �أنظمة �لرقابة و�ل�سبط �لد�خلي، ود�ر�ستها وحتليلها وتقومي مدى كفاءتها . 1
وفعاليتها. 

�لتحقق من وجود �أ�سول �ملن�ساأة و�سحة قيدها بالدفاتر وكفاءة و�سائل حمايتها . 2
من �خل�سائر باأنو�عها كافة. 

مر�جعة �لدفاتر و�ل�سجالت وفح�س �مل�ستند�ت الكت�ساف �الأخطاء و�لتالعب ومنع . 3
�ملختارة  �لقيود  تكون  �أن  ملر�جعتها  �لقيود  �نتقاء  عند  وير�عى  م�ستقباًل،  حدوثها  تكر�ر 
ممثلة جلميع �أنو�ع �لقيود يف �لدفاتر، و�أن تكون ممثلة لعمل كل موظف و�أن تكون يف فرت�ت 

خمتلفة على مد�ر �ل�سنة. 
�لتي . 4 �لتقارير  �أو  �ملالية  بالقو�ئم  �لظاهرة  �حل�سابية  �لبيانات  �لتحقق من �سحة 

تعدها �الإد�ر�ت �ملختلفة و�الإد�رة �لعليا. 
تقومي نوعية �الأد�ء يف تنفيذ �ل�سيا�سات �ملقررة. . 5
�إبد�ء �لتو�سيات لتح�سني �أ�ساليب �لعمل. . 6
�لتحقق من مدى مر�عاة �ل�سيا�سات �ملو�سوعة للخطط �ملر�سومة و�اللتز�م بها. . 7
حتقيق �أكرب كفاءة �إد�رية و�إنتاجية ممكنة بتقدمي �خلدمات الأع�ساء �الإد�رة. . 8

سابعاً - مراحل إجناز عملية التدقيق الداخلي: 

لقد ن�ست معايري �الأد�ء �ملهني للتدقيق �لد�خلي �ل�سادر عن معهد �ملدققني �لد�خليني 
�لد�خلي  �لتدقيق  عملية  �إجناز  �أن  علي   1978 عام  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف   )IIA(

يجب �أن تت�سمن ما ياأتي )�خلطيب، 2010، �س 174- 171( : 
�أواًل- تخطيط عملية �لتدقيق �لد�خلي. 

ثانيًا- فح�س �ملعلومات وتقوميها. 
ثالثًا- �إي�سال �لنتائج )تقارير �لتدقيق �لد�خلي( . 

ر�بعًا- �ملتابعة. 
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ن�صاأة هيئات احلكم املحلي يف فل�صطني وتطورها.  ●
تطورت هيئات �حلكم �ملحلي �لفل�سطيني من خالل مر�حل تاريخية متالحقة، كانت 
)�لعثمانيون  حتديد�ً  هي  �أجنبية،  لقوى  خا�سعة  خاللها  �لتاريخية  بحدودها  فل�سطني 
و�لربيطانيون و�الأردنيون يف �ل�سفة �لغربية و�الإد�رة �مل�رصية يف قطاع غزة و�الحتالل 
�الإ�رص�ئيلي( ، �إال �أن هذه �لقوى مل تعمل على متكني �لنظام ليكون ممثاًل للم�سالح و�لتطلعات 
�ل�سادقة لل�سعب �لفل�سطيني، �إذ مل تكن هيئات �حلكم �ملحلي بالن�سبة لها �سوى �متد�د لل�سلطة 
�ملركزية، و��ستخدمته �لقوى �حلاكمة و�سيلة لل�سيطرة، �أدى �تفاق �أو�سلو �لذي وقع يف 13 
�سبتمرب )1993( ، �إىل قيام �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية يف مايو )1994( ، ومنذ ذلك �حلني 
�الأمنية،  �مل�سوؤوليات  وبع�س  �ملدنية  �مل�سوؤوليات  من  �لعديد  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  ��ستلمت 
فعلى �سبيل �ملثال، ووفقًا التفاقيات �أو�سلو، لل�سلطة �لفل�سطينية كامل �ل�سالحيات �الأمنية 
�ل�سلطات  بينما حتتفظ   ، �لرئي�سية(  و�لقرى  �ملدن  )�أي  »�أ«  �مل�سنفة  �ملناطق  و�ملدنية يف 
�ملناطق  يف  �أما  »ج«،  �مل�سنفة  �ملناطق  يف  و�ملدنية  �الأمنية  بال�سالحيات  �الإ�رص�ئيلية 
�ل�سالحيات  �لفل�سطينية  فلل�سلطة  �لفل�سطينية،  �لقرى  معظم  ت�سمل  وهي  »ب«،  �مل�سنفة 
�ملتعلقة باالأمور �ملدنية، ولل�سلطات �الإ�رص�ئيلية �ل�سالحيات �ملطلقة فيما يتعلق باالأمور 
�لتخطيط  م�سوؤولية  لها  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  �أن  من  بالرغم  �أنه  ذكره  �جلدير  ومن  �الأمنية. 
�ملطلقة يف �ملناطق �مل�سنفة »�أ« �إال �أن هذه �مل�سوؤولية يف �ملناطق �مل�سنفة »ج »تقع على 

�جلانب �الإ�رص�ئيلي )حبا�س و��ستية، 1998، �س27( . 
�أما بلديات �ل�سفة �لغربية )مبا فيها �لقد�س( فاأ�سبحت حتت �الإد�رة �الأردنية وعملت 
�ل�سفة  �سم  الحكام  و�الإد�رية  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  على  �الأردنية  �حلكومة 
خم�س  �إىل   ،  )1948( عام  يف  بلديات  ثماين  من  فيها  �لبلديات  عدد  �زد�د  وقد  �لغربية، 
بنظام  �ل�سفتني  دمج  مت   ،  )1952( عام  يف  »ولكن   ،  )1967( عام  يف  بلدية  وع�رصين 
ت�رصيعي موحد، وتتويج عملية �ل�سم باإقر�ر قانوين جديد للمملكة« )�جلرباوي، 1991�س 
�ل�سلطة  �إحكام  متكني  �إىل  يهدف  وكان   ،  )1954( عام  يف  للبلديات  قانون  و�سدر   ،41(
�أنه تقلي�س �ل�رصوط  �أهم بنوده  �ملركزية، وب�سط �سيطرتها على �ل�سلطات �ملحلية، »، ومن 
من  �لبلديات  جمال�س  ومتكني  و�لرت�سيح،  لالنتخاب  �لقانونية  �ل�سن  وتخفي�س  �ل�رصيبية 
تعيني جلان، و�إقر�ر تو�سيات دون �حلاجة للح�سول على �ملو�فقة �مل�سبقة لل�سلطة �ملركزية 
» )�جلرباوي، 1991، �س43( ، ولكن �لقانون قيد �ل�سالحيات �ملالية للمجال�س �لبلدية من 
�لد�خلية  ناحية �مليز�نيات و�ل�رصف و�لنقل و�ال�ستثمار و�لقرو�س و�الإيد�ع، وكان لوزير 
بلدية  �أية هيئة  �إلغاء  �ل�سالحية يف  له  و�أن  �ملحلية،  �ل�سلطة  �ملطلق يف جمال  �سبه  �حلق 
�أنظمة تتعلق ب�سوؤون �ملوظفني، وكما للوزير �حلق يف و�سع  �أية  وحتديد رو�تبهم، وتنفيذ 
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�الأنظمة. مت �إ�سد�ر قانون �آخر جديد للبلديات عام )1955( ، مينح �ل�سلطة �ملركزية �ل�سيطرة 
�لبلديات  �أ�سبحت  �لقانون  �لبلديات وموؤ�س�سات �حلكم �ملحلي، ومبوجب هذ�  �لكاملة على 
تابعة ومرتبطة ومتعلقة متامًا ب�سيا�سات وتوجهات ورغبات �حلكومة ممثلة بوزير �لد�خلية، 
�لكامل على  لل�سلطة �ملركزية �حلق  �لقانون يكون  �لوزر�ء، ومبوجب هذ�  ومبو�فقة جمل�س 
�الإ�رص�ف و�ملر�قبة على خمتلف عمل �ملجل�س �لبلدي. وقد �نح�رصت �سالحيات �لبلديات 
�لقو�نني  يف  وتطابقًا  ت�سابهًا  ووجد  لل�سكان  �الأ�سا�سية  و�خلدمات  باملهمات  �لقيام  يف 
)حبا�س  �ملحلي  �حلكم  وموؤ�س�سات  بالبلديات  �ملتعلقة  و�الأردنية  و�لربيطانية  �لعثمانية 

و�إ�ستية، 2004، �س4( . 
هيئات احلكم املحلي يف عهد ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية: . 1

من  للتخل�س  �لعمل  بد�أت   ،  )1994( عام  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  عودة  حال 
من  مانعًا  وقوفه  وكذلك  �حلياة،  نو�حي  جميع  على  �الحتالل  فر�سه  �لذي  �ملرير  �لو�قع 
وز�رة  بتاأ�سي�س  �لوطنية  �ل�سلطة  قامت  عندها  و�لبلديات  �ملحلي  �حلكم  لهيئات  �لتطور 
بالتعاون  �ملحلي،  �حلكم  هيئات  تطوير  مهمة  تولت  حيث   ،  )1994( عام  �ملحلي  �حلكم 
مع �لفعاليات �الجتماعية و�لوطنية و�لقوى �ل�سيا�سة على �ختيار روؤ�ساء �ملجال�س �لبلدية 
�أهم  من  وكان  �لظروف،  به  ت�سمح  ما  ح�سب  و�لتعيني  باالختيار  �ملحلي  �حلكم  وهيئات 
��سرت�تيجيات �لوز�رة �لعمل على تر�سيخ �لدميقر�طية و�لالمركزية يف هيئات �حلكم �ملحلي 
�لتجمعات  يف  �لتحتية  �لبنية  وتاأهيل  تطوير  وكذلك  و�حل�رص،  �لريف  بني  �لفجوة  وتقليل 
�ملحلية  للمجال�س  �الإد�رية  و�للو�ئح  �لتنظيمية  �لهياكل  تطوير  وكذلك  �ملحلية  و�لهيئات 
وزيادة كفاءتها ورفع م�ستوى قدر�تها، وعملت على تغيري �لتوجه �ملركزي �لذي مار�سته 
�ل�سلطات �ملركزية �لتي تعاقبت على فل�سطني، �سو�ء �لتوجه �الإد�ري �أم �ملايل، و�أي�سًا يف 
جمال �الخت�سا�سات و�ل�سالحيات، تبنت و�سجعت �لتوجه �لالمركزي، و�إعطاء �ملزيد من 
باحلكم  �خلا�سة  �لقو�نني  ف�سدرت  �ملحلي.  �حلكم  لهيئات  و�ل�سالحيات  �الخت�سا�سات 
�ملحلي مثل قانون �لهيئات �ملحلية، وقانون �النتخابات للهيئات �ملحلية، حيث كان �أول 
�أقرها �ملجل�س �لت�رصيعي و�سادق عليها رئي�س �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية  �لقو�نني �لتي 

)حبا�س و�إ�ستية، 2004، �س24( . 
ت�سكلت هيئات �حلكم �ملحلي �لفل�سطيني من عدد من �لبلديات )29( بلدية، باالإ�سافة 
�ملحلية  �لوحد�ت  بقية  �أما   ،  )1994( عام  حتى  قرويًا،  جمل�سًا   )81( و  �لقد�س  �أمانة  �إىل 
�أية  �لوقت  ذلك  منذ  فيها  يكن  فلم  حملية  وحدة،   )  )500 عن  عددها  يزيد  �لتي  �الأخرى 
�ُ�ستحدث عدد كبري   ، �عتبارية، بعد عام )1994(  �أية �سفة  لها  هيئة حملية، كما مل يكن 
فيها  مبا  بلدية،   )129(  ،  )2004( �لعام  مطلع  حتى  عددها  �أ�سبح  حتى  �لبلديات  من 
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و  و�ثنان يف حمافظة بيت حلم،  �لقد�س،  و )9( جمال�س حملية يف حمافظة  �لقد�س  �أمانة 
ي�ساوي )504( هيئة حكم  ليكون جمموعها  )239( جمل�سًا قرويًا، )141( جلنة م�ساريع، 
حملي، اأما البلديات- ولعتبارات تتعلق بعدد ال�صكان والقدرات وجمالت الن�صاطات 
واخلدامات- فقد �ُصنرّفت اإىل اأربعة اأ�صناف اأو درجات )اأ، ب، ج، د( وذلك على النحو 

الآتي )حبا�س و�إ�ستية، 2004، �س( : 
�ل�سنف �الأول: �لبلديات �ملركزية )�أ( : وهي �ملدن �لفل�سطينية �ملركزية، وتعد هذه  ♦

�أكرث �خلدمات و�لن�ساطات �ملحلية من حيث  �لبلديات هيئات حملية كبرية �حلجم، وتقدم 
�لكم و�لنوع باالإ�سافة �إىل �أنها تهتم باجلو�نب �لتنموية لي�س د�خل حدودها �لتنظيمية فقط، 

ولكن يتوقع منها دور فعال يف جمال �لتنمية يف فل�سطني. 
�ل�سنف �لثاين: �لبلديات �لرئي�سة )ب( : وهي �ملدن �لتي يزيد عدد �سكانها عن 25  ♦

�ألف ن�سمة، وهذه �لبلديات متو�سطة يف حجمها �لوظيفي، وعلى �لرغم من ذلك ت�سكل هذه 
�لبلدية عماد �لبنية �لبلدية �لفل�سطينية، ولها �لقدرة على جتنيد مو�رد و�إمكانات �أكرب من 

تلك �لتي ميكن للبلديات �الأ�سا�سية توفريها. 
�لبلد�ت  ♦ �لتي ت�سكلت يف  �لبلديات  : وهي  �الأ�سا�سية )ج(  �لبلديات  �لثالث:  �ل�سنف 

�لفل�سطينية �سغرية �حلجم من حيث عدد �ل�سكان )25- 10 �ألف ن�سمة( و�لقدر�ت و�لن�ساطات 
�إن �ملو�رد �لذ�تية ملثل هذه �لبلديات تبقي حمدودة، ومرتبطة بحجم  �القت�سادية. وحيث 

�ل�سكان ونوعية �لن�ساط �القت�سادي. 
�لبلد�ت  ♦ يف  ت�سكلت  �لتي  �لبلديات  وهي   : )د(  �لنا�سئة  �لبلديات  �لر�بع:  �ل�سنف 

�ل�سغرية �لتي يقل عدد �سكانها عن 10 �آالف ن�سمة، حيث �إنها كانت �إىل وقت قريب جمال�س 
قروية، ورّفعت �إىل م�ستوى بلدية. 

جمتمع البحث وعينته: 

يتكون جمتمع �لبحث من �ملدققني �لد�خليني �لعاملني بهيئات �حلكم �ملحلي بقطاع 
وزعت  حيث  منهم  موظفًا   )50( على  �لعينة  ��ستملت  كما  موظفًا،   )50( وعددهم  غزة 
�ساحلة  ��ستبانة   )40( و�ُ�سرتدت  �ل�سامل،  �حل�رص  �أ�سلوب  �ُ�ستخدم  �أي  عليهم،  �ال�ستبانات 
للتحليل، وبذلك متثل ن�سبة �لردود )80%( ، وبعد تفح�س �ال�ستبانات مل ي�ستبعد �أي منها 
�لعينة  �أفر�د  خ�سائ�س  بعر�س  �لباحثون  وقام  لالإجابة،  �ملطلوبة  �ل�رصوط  لتحقق  نظر�ً 

بالتف�سيل من خالل �جلزء �لتايل: 
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اخل�صائ�س الدميوغرافية لأفراد العينة: 
حملة  من  هم   %100 ن�سبة  ميثل  ما  �أي  �لعينة  �أفر�د  من  �لعظمي  �لغالبية  �أن  يبني 
�لعلمية  �لقدرة  ميتلكون  �لعينة  �أفر�د  غالبية  �أن  يعني  وهذ�  و�ملاج�ستري،  �لبكالوريو�س 
�أن %100  �أكرث دقة، كما  �الإجابات  �ال�ستبانة، مما يجعل  ت�ساوؤالت  �لكافية لالإجابة على 
موؤهالت  ولديهم  بالدر��سة،  وثيقة  عالقة  لها  �لتي  �لعلمية  �لتخ�س�سات  �أ�سحاب  من  هم 
ب�سكل  �ال�ستبانة  ت�ساوؤالت  على  �الإجابة  لهم  ت�سمح  و�الإد�رة  �ملحا�سبة  يف  متخ�س�سة 
مو�سوعي ودقيق، و�أن ما ن�سبته 75% ميتلكون مر�كز وظيفية ذ�ت م�ستوى عاٍل، مما يعني 
�أن غالبية �أفر�د �لعينة ميتلكون �لقدرة �لكافية لالإجابة على ت�ساوؤالت �ال�ستبانة من منطلق 
�سنو�ت،  �أكرث من 5  لديهم �خلربة  ن�سبة %90  و�أن  �أنهم يعملون يف منا�سب قيادية عليا، 
�أفر�د �لعينة، ميتلكون خربة عملية عالية يف تخ�س�ساتهم، متكنهم  �أن غالبية  وهذ� يعني 
من �الإجابة على ت�ساوؤالت �ال�ستبانة ب�سكل مو�سوعي ودقيق من خالل خربتهم، و�أن ن�سبة 
�ال�ستبانة  ت�ساوؤالت  على  �الإجابة  من  متكنهم  متخ�س�سة  مهنية  �سهاد�ت  يحملون   %85
ب�سكل دقيق، وحا�سلني على �سهاد�ت ودور�ت مهنية، ملو�كبة �لتطور�ت �حلديثة يف مهنة 

�لتدقيق �لد�خلي. 

أداة البحث: 

�أُعدت ��ستبانة �لبحث »مدى م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل 
و�الإد�ري« م�ستفيدين من �الأدبيات �ل�سابقة �مل�سابهة و��ست�سارة ذوي �خلربة يف هذ� �ملجال، 

وتتكون ا�صتبانة الدرا�صة من ق�صمني رئي�صني هما: 
Ú  6من ويتكون  �لد�خلي،  للمدقق  �ل�سخ�سية  �خل�سائ�س  من  يتكون  �الأول:  �لق�سم 

فقر�ت. 
Ú  لق�سم �لثاين: يتناول مدى م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل�

و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة، وُق�سم �إىل خم�سة حماور كما ياأتي: 
�ملحور �الأول: �ختبار تبني معايري �أد�ء و��سحة، ويتكون من 9 فقر�ت.  -
�ملحور �لثاين: �ختبار ��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، ويتكون من  -

9 فقر�ت. 
�ملحور �لثالث: �ختبار تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، ويتكون  -

من 9 فقر�ت. 
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�لد�خلي،  - �لتدقيق  لوظيفة  و�لعملية  �لعلمية  �لكفاءة  تاأثري  �ختبار  �لر�بع:  �ملحور 
ويتكون من 9 فقر�ت. 

�ملحور �خلام�س: �ختبار وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي، ويتكون من 9 فقر�ت، وبهذ�  -
يكون جمموع �أ�سئلة �ملحاور )45( فقرة. 

اأولً- ت�صحيح ال�صتبانة:  ♦
�لفقر�ت  منا�سبة  �العتبار  يف  �آخذين  )�ال�ستبانة(  �الختبار  بنود  �لباحثون  �ساغ 

ملو�سوع �لدر��سة ح�سب �جلدول �الآتي:- 
الجدول (1( 

درجات مقياس ليكرت الخماسي (مقياس اإلجابات) 

4.20-3.405-2.604.20-1.803.40-12.60-1.80الفرتة
مو�فق ب�سدةمو�فقحمايدغري مو�فقمعرت�س ب�سدةالت�صنيف

12345الدرجة

�صدق ال�صتبانة:  ♦
للتحقق من �سدق �ال�ستبانة ح�سب �لباحثون بح�ساب �ل�سدق با�ستخد�م �لطرق �الآتية: 

�سدق �ال�ستبانة �ملحكمة.. 1
ُعر�ست �ال�ستبانة يف �سورتها �الأولية على عدد من �ملتخ�س�سني يف جمال �لتدقيق 
�لد�خلي ويف �سوء �آر�ئهم مت �الحتفاظ بالفقر�ت �لتي و�سلت ن�سبة �التفاق عليها )%85( 

فما فوق.
2 ..Internal consistency سدق �الت�ساق �لد�خلي�

يق�سد باالت�ساق �لد�خلي مدى �ت�ساق كل فقرة من فقر�ت )�ال�ستبانة( مع �لدرجة �لكلية 
لها، وعليه ُح�سب معامالت �الرتباط لبري�سون بني درجة كل جانب من جو�نب �ال�ستبانة 
و�لدرجة �لكلية لها، ومعامل �الرتباط بني كل فقرة من فقر�ت كل جانب على حدة، و�لدرجة 
�لكلية لكل جانب على حدة، لذلك ملعرفة مدى �رتباط �ملحاور بالدرجة �لكلية لال�ستبانة، 

وكذلك ملعرفة مدى �رتباط كل فقرة بالدرجة �لكلية لكل جانب على حدة.
حيث  �إح�سائية،  ود�لة  قوية  �رتباط  مبعامالت  تتمتع  �ال�ستبانة  جو�نب  باأن  وتبني 
تر�وحت معامالت �الرتباط بني )0.889- 0.962( وهذ� يدل على جو�نب �ال�ستبانة �لتي 
معامالت  �أجريت  فقد  جو�نب،  خم�سة  لديها  �ال�ستبانة  �أن  عاٍل.ومبا  �سدق  مبعامل  تتمتع 
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�الرتباط بني فقر�ت كل جانب من �جلو�نب �خلم�سة و�لدرجة �لكلية لكل جانب على حدة.
وتبني �أن فقر�ت �جلانب �الأول: )تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي( 
تتمتع مبعامالت �رتباط قوية ود�لة �إح�سائية عند م�ستوي داللة �أقل من 0.01، حيث تر�وح 
معامل �الرتباط بني )0.452- 0.725( ، وهذ� يدل على �أن �جلانب �الأول وفقر�ته يتمتع 

مبعامل �سدق عاٍل.
وتبني �أن فقر�ت �جلانب �لثاين: )��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي( تتمتع 
مبعامالت �رتباط قوية ود�لة �إح�سائية عند م�ستوي داللة �أقل من 0.01 )0.445- 0.802( 

، وهذ� يدل على �أن �جلانب �لثاين وفقر�ته يتمتع مبعامل �سدق عاٍل.
وتبني �أن فقر�ت �جلانب �لثالث: )تو�سع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي( 
حيث   ،0.01 من  �أقل  داللة  م�ستوي  عند  �إح�سائية  ود�لة  قوية  �رتباط  مبعامالت  تتمتع 
�لثالث  �جلانب  �أن  على  يدل  وهذ�   ،  )0.823  -0.480( بني  �الرتباط  معامالت  تر�وحت 

وفقر�ته يتمتع مبعامل �سدق عاٍل.
وتبني �أن فقر�ت �جلانب �لر�بع: )�لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي( 
حيث   ،0.01 من  �أقل  داللة  م�ستوي  عند  �إح�سائية  ود�لة  قوية  �رتباط  مبعامالت  تتمتع 
�لر�بع  �جلانب  �أن  على  يدل  وهذ�   ،  )0.888  -0.561( بني  �الرتباط  معامالت  تر�وحت 

وفقر�ته يتمتع مبعامل �سدق عاٍل.
مبعامالت  تتمتع  �لد�خلي(  للتدقيق  ق�سم  )وجود  �خلام�س  �جلانب  فقر�ت  �أن  وتبني 
معامالت  تر�وحت  حيث   ،0.01 من  �أقل  داللة  م�ستوي  عند  �إح�سائية  ود�لة  قوية  �رتباط 
يتمتع  وفقر�ته  �خلام�س  �جلانب  �أن  على  يدل  وهذ�   ،  )0.755  -0.462( بني  �الرتباط 

مبعامل �سدق عاٍل.
�ل�سدق �لتمييزي )�سدق �ملقارنة �لطرفية( : . 3

مرتفعي  �مل�ستجيبني  بني  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  جوهرية  فروق  توجد  ال  �أنه  تبني 
�لدرجات، وبني �مل�ستجيبني منخف�سي �لدرجات بالن�سبة للدرجة �لكلية لال�ستبانة، كذلك 
�لدرجة �لكلية جلو�نب �ال�ستبانة �خلم�سة، وهذ� يدل على �أن �ال�ستبانة وجو�نبها متيز بني 
�لدرجة  يف  �ملنخف�سة  �لدرجات  ذوي  و�مل�ستجيبني  �ملرتفعة  �لدرجات  ذوي  �مل�ستجيبني 
�لكلية لال�ستبانة و�جلو�نب �خلم�سة، مما يعني �أن �ال�ستبانة بفقر�تها تتمتع مبعامل �سدق 
�لدرجات  وبني  �ملرتفعة  �لدرجات  بني  للتمييز  �ال�ستبانة  �سالحية  �إيل  ي�سري  عاٍل.مما 

�ملنخف�سة، مما يدل على �سالحية �ال�ستبانة لالإجابة على �لفرو�س وت�ساوؤالت �لبحث.
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♦  :Reliability ثانياً- ثبات فقرات ال�صتبانة
كرونباخ  �ألفا  معامل  طريقة  خالل  من  �ال�ستبانة  ثبات  من  �لباحثون  حتقق  لقد 

و�لتجزئة �لن�سفية و�لنتائج كالتايل: 
1 . :Cronbach’s Alpha طريقة �ألفا كرونباخ

هيئات  يف  �لعاملني  من  فرد�ً   )25( قو�مها  ��ستطالعية  عينة  على  �ال�ستبانة  ُطبِّقت 
�حلكم �ملحلي بقطاع غزة، وبعد تطبيق �ال�ستبانة ح�سب معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س �لثبات، 
حيث وجد �أن قيمة �ألفا كرونباخ لال�ستبانة �لكلية ي�ساوي )87%( ، وهذ� دليل كاٍف على �أن 
�ال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع، كذلك يتبني �أن جميع جو�نب �ال�ستبانة تتمتع بدرجة 
عالية من �لثبات، �إذ ميكن �العتماد على نتائج �ال�ستبانة و�الطمئنان �إيل م�سد�قيتها عندما 
يزيد معامل �ألفا كرونباخ على �لن�سبة �ملئوية )60%( ، و�أما �إذ� قلَّت عن ذلك فتعّد �سعيفة، 

. )Sekaran, 2000( و�إذ� كانت �أكرب من 90% فتعد ممتازة
الجدول (2( 

معامل الثبات (طريقة الفا كرونباخ) 

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتعنوان املحوراملحور

90.8510تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي�الأول
90.8750��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لثاين
90.8347تو�سع نطاق وم�سئوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لثالث
90.8537�لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لر�بع

90.8937وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي�خلام�س

450.8729جميع الفقرات

2 . :Split- Half Coefficient لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�سفية�
�لعاملني يف هيئات �حلكم  ��ستطالعية قو�مها )25( من  طبقت �ال�ستبانة على عينة 
�ملحلي بقطاع غزة، وبعد تطبيق �الإ�ستبان �إيل ن�سفني، وكذلك بنود كل جانب �إيل ق�سمني، 
�لن�سف  فقر�ت  �الأول، وجمموع  �لن�سف  فقر�ت  �الرتباط بني جمموع  ُح�سب معامل  حيث 
�لثاين لال�ستبانة، وكذلك لكل جانب على حدة.حيث بلغ معامل �الرتباط لبري�سون لدرجات 
�ال�ستبانة �لكلية لهذه �لطريقة )0.70( ، وبعد ��ستخد�م معادلة �سبريمان – بر�ون �ملعدلة 
�أ�سبح معامل �لثبات )0.82( وهذ� يدل على �أن �الختبار يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة.ومبا 
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�لثبات لكل جانب من جو�نب،  ُح�سب معامل  �ال�ستبانة تتكون من خم�سة جو�نب، فقد  �أن 
ثم عّدل �لباحثون طول �لثبات با�ستخد�م معادلة �سبريمان وبرو�ن، و�ت�سح �أن معامالت 
�أن  على  يدل  هذ�  عالية،  جاءت  جميعها  �لتعديل  بعد  �لن�سفية  �لتجزئة  بطريقة  �لثبات 
بتطبيقها  يقومو�  لكي  �لباحثون  يطمئن  وهذ�  �لثبات،  من  عالية  بدرجة  تتمتع  �ال�ستبانة 

على عينة �لبحث �لكلية.
الجدول (3( 

معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) 

عنوان املحوراملحور
التجزئة الن�صفية

معامل 
الرتباط

معامل الرتباط 
امل�صحح

القيمة 
الحتمالية

تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأول
0.67270.80430.000�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري.

��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �لثاين
0.70100.82420.000�ملايل و�الإد�ري..

تو�سع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �لثالث
0.65480.79140.000�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري..

�لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �لر�بع
0.69250.81830.000�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري..

0.71250.83210.000وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري.�خلام�س

0.69590.82070.000جميع املحاور

حتليل فقرات ال�صتبانة:   ♦
حتليل فقرات املحور الأول: »تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي  ◄

و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري«. �ُ�ستخدم �ختبار t للعينة �لو�حدة و�لنتائج مبينة يف �جلدول 
�لتايل �لذي يبني �آر�ء �أفر�د عينة �لبحث يف �ملحور �الأول )تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة 

�لتدقيق �لد�خلي( مرتبة تنازليا ح�سب �لوزن �لن�سبي كاالآتي: 
يفح�س . 1 �لد�خلي  �ملدقق  �أن  �أو�سحت  �لتي   »1« �لفقرة  �الأويل  �ملرتبة  يف  كانت 

لها  �لن�سبي  �لوزن  بلغ  و�الإد�رية، وقد  �ملالية  �لد�خلية  بال�سيا�سات و�الأو�مر  �اللتز�م  مدى 
�أن هيئات  �أقل من )0.05( ، وهذ� يدل على  »83.00%« وم�ستوى �لداللة »0.000« وهي 
�حلكم �ملحلي تتبع �أُ�سلوبًا و��سحًا ودقيقًا، وت�ستخدم معايري و�سيا�سيات �لتدقيق �لد�خلي 

كافة، مما يزيد من فعالية �أد�ء وظيفة �لتدقيق �لد�خلي وفقًا ملعايري �أد�ء و��سحة.
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تبني �لفقرة »2” باأن �ملدققني �لد�خليني ميتلكون �ملعرفة �لكافية مبعايري �لتدقيق . 2
�ملحلي مبا  �حلكم  �ملهني يف هيئات  �الأد�ء  م�ستوى  تطوير  �إىل  يوؤدي  �ملهني مما  و�الأد�ء 
يتفق ومعايري �الأد�ء لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي بوزن ن�سبي بلغ “77.50%” وم�ستوى �لداللة 
�ملعرفة  وميتلكون  مهتمون  �ملدققني  �أن  على  يدل  مما   )0.05( من  �أقل  “0.000” وهي 

ومتابعون ملعظم �لتطور�ت �لتي طر�أت على مهنة �لتدقيق.
كانت �ملرتبة �لثالثة �لفقرة »7” �لتي بينت باأن �ملدقق �لد�خلي يعمل على تطبيق . 3

وم�ستوى   ”%76.00“ بلغ  ن�سبي  بوزن  وذلك  �لد�خلي،  �لتدقيق  و�أ�ساليب  و�أدو�ت  بر�مج 
�لعمل،  �أ�ساليب  تطوير  على  ينعك�س  بدوره  وهذ�   )0.05( من  �أقل  “0.000” وهي  �لداللة 
�حلكم  بهيئات  �ملالئمة  و�لتكلفة  �ملنا�سب  بالوقت  للجمهور  �ملتميزة  �خلدمات  وتقدمي 

�ملحلي.
كما ك�سفت �لفقرة »8« �أن �ملدقق �لد�خلي يعمل على فح�س مدى �اللتز�م بالقو�نني . 4

�ل�سادرة عن وز�رة �حلكم �ملحلي، حيث بلغ �لوزن �لن�سبي لها “75.50%” وم�ستوى �لداللة 
“0.000” وهي �أقل من )0.05( مما يوؤكد على �أن �ملدققني �لد�خليني ملتزمون بالقو�نني 
و�الأو�مر �ل�سادرة عن وز�رة �حلكم �ملحلي بحيث ال يتعار�س مع �لتز�مات وو�جبات هيئات 

�حلكم �ملحلي.
تبني �لفقرة »9« ذ�ت �لوزن �لن�سبي ذ�ته �لبالغ “74.50%” �أن �ملدقق �لد�خلي يف . 5

�لهيئات �ملحلية يحر�س با�ستمر�ر على متابعة �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت يف معايري �لتدقيق 
�لد�خلي، وي�ستند �إليها عند �أد�ء مهّماته من �أجل مو�كبة �لتطور�ت �لعلمية و�لعملية، وتو�سيع 
�أقل من )0.05( ، مما يدل  “0.000” وهي  �آفاق �لعمل �ملايل و�الإد�ري مب�ستوى داللتها 

على �ملو�فقة على �أن هيئات �حلكم �ملحلي تتبع معايري �لتدقيق �لد�خلي.
�أما يف �لفقرة »3« فلقد بلغ وزنها �لن�سبي “73.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000”، . 6

وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد �أنه تطبِّق معايري �سليمة للتدقيق �لد�خلي يف هيئات �حلكم 
�ملحلي، وت�ساعد يف �حلكم على مدى �لتقدم يف �إجناز �ملهام �ملطلوبة بال�سكل و�ملعايري 

�ملنا�سبة.
تو�سح �لفقرة »6« �لتي تدل على �ملو�فقة باأن �ملدقق �لد�خلي ُيطّبق معايري �الأد�ء . 7

�ملهني �لتي ت�ساعده يف ك�سف �لتجاوز �ملايل و�الإد�ري �ملوجود بالهيئة بوزن ن�سبي بلغ 
�ملو�فقة  يوؤكد على  ، وهذ�  �أقل من )0.05(  “0.000” وهي  �لداللة  “73.50%”وم�ستوى 
يبدي  �أ�سبح  بل  و�كت�سافها،  �الأخطاء  ت�سيد  مرحلة  يتجاوز  �لد�خلي  �ملدقق  دور  �أن  على 

�لن�سح و�مل�سورة، فيما ُيعر�س عليه من ق�سايا تقع �سمن �خت�سا�سه.
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تظهر �لفقرة »4« �أن غر�س �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي وم�سوؤولياتها ونطاقها و��سحة . 8
ومعلنة وحمددة بدقة، وذلك بوزن ن�سبي بلغ “72.50%” وم�ستوى �لداللة “0.001” وهي 
�لعليا  لالإد�رة  �لد�خلية  و�الأو�مر  �ل�سيا�سات  يف  و�سوح  �إىل  يوؤدي  مما   ،  )0.05( من  �أقل 
وم�ساركة �الإد�ر�ت �لتنفيذية يف ر�سم �سيا�سات وخطط م�ستقبلية، حتدد �حلقوق و�لو�جبات 

لكل موظف لتحقيق �الأهد�ف بدقة �سمن �خلطط و�ل�سيا�سات �ملحددة.
�أما �ملرتبة �الأخرية للمحور، فكانت للفقرة »5«، وذلك بوزن ن�سبي بلغ “%70.00”، . 9

�ملحلية  �لهيئات  يف  �ملهني  �الأد�ء  معايري  الأهمية  كاف  �إدر�ك  يوجد  �أنه  على  يدل  وهذ� 
�ملنظمة  و�الأو�مر  �لقو�نني  مع  ويتفق   ،  )0.05( من  �أقل  وهي   ،”0.009“ داللة  مب�ستوى 

ملهنة �لتدقيق �لد�خلي.
الجدول (4( 

تحليل فقرات المحور األول (تبني معايير أداء واضحة لوظيفة التدقيق الداخلي) 

املتو�صط الفقـــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

يقوم �ملدقق �لد�خلي بفح�س مدى �اللتز�م بال�سيا�سات 1
4.150.77083.009.4500.000و�الأو�مر �لد�خلية �ملالية و�الإد�رية.

ميتلك �ملدققني �لد�خليني �ملعرفة �لكافية مبعايري 2
3.880.79177.507.0000.000�لتدقيق �الأد�ء �ملهني يف هيئتكم �ملحلية.

3
تطبق هيئتكم �ملحلية معايري �سليمة للتدقيق �لد�خلي 

ت�ساعد يف �حلكم على مدى �لتقدم يف �إجناز �ملهام 
�ملطلوبة.

3.681.07173.503.9840.000

غر�س وم�سوؤوليات ونطاق �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي و��سحة 4
3.631.12572.503.5130.001ومعلنة وحمددة بدقة.

يوجد �إدر�ك كاف الأهمية معايري �الأد�ء �ملهني يف هيئتكم 5
3.501.15570.002.7390.009�ملحلية.

6
يقوم �ملدقق �لد�خلي بتطبيق معايري �الأد�ء �ملهني �لتي 

ت�ساعده يف ك�سف �لتجاوز �ملايل و�الإد�ري �ملوجود 
بالهيئة.

3.680.99773.504.2810.000

7
يعمل �ملدقق �لد�خلي على تطبيق بر�مج و�أدو�ت �ملر�جعة 

�لتحليلية الكت�ساف �لغ�س و�لتالعب و�لتحريف يف 
�مل�ستند�ت.

3.801.04376.004.8530.000

يعمل �ملدقق �لد�خلي علي فح�س مدى �اللتز�م بالقو�نني 8
3.781.07475.504.5640.000�ل�سادرة عن وز�رة �حلكم �ملحلي.
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واإلداري  املالي  األداء  ضبط  في  الداخلي  التدقيق  وظيفة  مساهمة  مدى 
حتليلية( تطبيقية  )دراسة  غزة  بقطاع  احمللي  احلكم  هيئات  في 

د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

املتو�صط الفقـــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

9
يحر�س �ملدقق �لد�خلي يف هيئتكم �ملحلية با�ستمر�ر 

متابعة �لتطور�ت �مل�ستخدمة يف معايري �لتدقيق �لد�خلي 
وي�ستند �إليها عند �أد�ء مهامه.

3.730.90574.505.0640.000

3.760.79375.116.0230.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ”0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( .

�لد�خلي  ◄ �لتدقيق  وظيفة  ومو�سوعية  »��ستقالل  الثاين:  املحور  فقرات  حتليل 
و�سبط �الإد�ء �ملايل و�الإد�ري«.

�أفر�د  �آر�ء  يبني  �الآتي  �جلدول  مبينة يف  و�لنتائج  �لو�حدة،  للعينة   t �ختبار  �ُ�ستخدم 
مرتبة  �لد�خلي(  �لتدقيق  وظيفة  ومو�سوعية  )��ستقالل  �لثاين:  �ملحور  يف  �لدر��سة  عينة 

تنازليًا ح�سب �لوزن �لن�سبي كما ياأتي: 
باأنه يوجد �سو�بط . 1 يوؤكد على �ملو�فقة  �لفقرة »6«، مما  �الأويل  �ملرتبة  كانت يف 

يعمل  �لتي  للهيئة  �أو  للمهنة  ت�سيء  �أفعال  �أي  ممار�سة  من  �لد�خلي  �ملدقق  متنع  و��سحة 
بها، بوزن ن�سبي بلغ »82.50%« وعدم تكليف �ملدقق باأعمال يكون بينه وبني �مل�سوؤولني 
م�سالح �أو خالفات، مب�ستوى داللة »0.000« وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة 

على �أنه يوجد �سو�بط و��سحة يتقيد بها �ملدقق �لد�خلي.
كان يف �ملرتبة �لثانية �لفقرة »8« �لتي ترى باأن �ملدقق �لد�خلي يبدي �أعلى درجات . 2

�ملو�سوعية يف عمله، وال يخ�سع لتاأثري م�ساحله �ل�سخ�سية بوزن ن�سبي بلغ »%82.00«، 
من  عالية  بدرجة  يتمتعون  �ملحلي  �حلكم  بهيئات  �لد�خليني  �ملدققني  �أن  على  يوؤكد  مما 
�ملو�سوعية، بحيث ال ُيوؤثر م�سلحته �ل�سخ�سية على �مل�سلحة �لعامة، وذلك مب�ستوى داللة 

»0.000«، وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة ب�سورة جيدة.
يقوم . 3 �لد�خلي  �ملدقق  �أن   ،»%80.50« �لن�سبي  وزنها  و�لبالغ   »7« �لفقرة  بينت 

بامل�ساهمة يف حتقيق �الأهد�ف �لكلية للهيئة �لتي يعمل بها، ويلتزم باحرت�م هذه �الأهد�ف 
وم�ستوى داللتها »0.000« وهي �أقل من )0.05( مما يدل على �ملو�فقة ب�سورة جيدة.

�أن �ملدقق �لد�خلي يذكر جميع �حلقائق �ملادية �لتي يتو�سل . 4 �أظهرت �لفقرة »9« 
�إليها يف �أثناء قيامه بعملية �لتدقيق بوزن ن�سبي بلغ »79.50%« وم�ستوى �لداللة »0.000« 
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وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد باأن ذكر �حلقائق من �مل�سوؤوليات �لرئي�سة للمدقق �لد�خلي 
و�ملكلف بها من �الإد�رة �لعليا.

على . 5 ليحافظ  �حلياد  يلتزم  �لد�خلي  �ملدقق  �أن  على  تن�س  �لتي   »1« �لفقرة  ترى 
��ستقالله يف �أثناء قيامه بتدقيق �الأن�سطة �لتي يقوم مبر�جعتها وتدقيقها، حيث بلغ وزنها 
�لن�سبي »79.00%« وم�ستوى �لداللة »0.000« وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة 

على �أن �ملدقق �لد�خلي حمايد غري متحيز لر�أى �أو موقف معني.
�لداللة »0.000« . 6 �لن�سبي بلغ »77.50%« وم�ستوى  �لوزن  �أن  �لفقرة »5«  تو�سح 

�لد�خلي يعمل على حتقيق  �أن �ملدقق  �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على  وهي 
�ملتطور  و�الأ�سلوب  �ملهنية  و�ملهارة  �لكفاءة  من  عاٍل  مب�ستوى  �لتدقيق  عملية  �أهد�ف 

بالهيئات �ملحلية.
�أما �لفقرة »2« �لتي ترى باأن �ملدقق �لد�خلي قادر على تقدمي تو�سيات ومالحظات . 7

بدون �سغوط �أو �ن�سياع، ملن تكون �لقر�ر�ت لها تاأثري عليهم، فقد بلغ �لوزن �لن�سبي لها 
��ستقالل  على  يوؤكد  مما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي   »0.000« داللتها  وم�ستوى   »%77.00«
�ملدقق �لد�خلي يف �أد�ء �لعمل دون �سغوط وعدم تبعيته لالإد�ر�ت �لتنفيذية، وهذ� و��سح 

ب�سورة جيدة من خالل �إجابات �ملبحوثني.
تبني �لفقرة »3« �أن �لوزن �لن�سبي بلغ »75.50%« وم�ستوى �لداللة »0.000« وهي . 8

�أقل من )0.05( ، مما يوؤكد على �أن �ملدقق �لد�خلي يو�زن بحذر كبري بني كونه موظفًا د�خل 
�لهيئة، وبني �حلفاظ على ��ستقالله وحياده يف �أد�ء و�جباته �لوظيفية.

بلغ . 9 ن�سبي  بوزن  �ملحور  يف  �الأخرية  باملرتبة  كانت  �لتي   »4« �لفقرة  تو�سح 
»74.50%«، مما يدل على �أنه توجد �أهمية كبرية لوجود خط �ت�سال مبا�رص للمدقق �لد�خلي 
مع �الإد�رة �لعليا، وم�ستوى �لداللة »0.000« وهي �أقل من )0.05( ، وهذ� يوؤكد على تدعيم 

��ستقاللية �ملدقق �لد�خلي وعدم تاأثري �أي جهة على تقاريره ومالحظاته.
)��ستقالل  �لثاين  �ملحور  فقر�ت  جلميع  �حل�سابي  �ملتو�سط  �أن  يتبني  عامة  وب�سفة 
ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي( ت�ساوي )3.93( ، و�لوزن �لن�سبي ي�ساوي )%78.67( 
�لد�خلي يقوم  �أن �ملدقق  ، وهذ� يوؤكد على  �لن�سبي �ملحايد )%60(  �لوزن  �أكرب من  ، وهي 
 t بعمله بخطة مدرو�سة وو��سحة ويبدي �أعلى درجات �ملو�سوعية يف عمله، و�أظهرت قيمة
�ملح�سوبة ت�ساوي )8.311( ، وهي �أكرب من قيمة t �جلدولية �لتي ت�ساوي )2.01( ، وم�ستوى 

�لداللة ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من )0.05( .
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واإلداري  املالي  األداء  ضبط  في  الداخلي  التدقيق  وظيفة  مساهمة  مدى 
حتليلية( تطبيقية  )دراسة  غزة  بقطاع  احمللي  احلكم  هيئات  في 

د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

الجدول (5( 
تحليل فقرات المحور الثاني (استقال وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي) .

املتو�صط الفقـــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

يلتزم �ملدقق �لد�خلي باحلياد ليحافظ على ��ستقالله �أثناء 1
3.950.90479.006.6430.000قيامه بتدقيق �الأن�سطة �لتي يقوم مبر�جعتها وتدقيقها.

�ملدقق �لد�خلي قادر على تقدمي تو�سيات ومالحظات بدون 2
3.851.00177.005.3690.000�سغوط �أو �ن�سياع ملن تكون �لقر�ر�ت لها تاأثري عليهم.

�ملدقق �لد�خلي يو�زن بحذر كبري بني كونه موظفا د�خل �لهيئة 3
3.780.92075.505.3310.000وبني �حلفاظ على ��ستقالله وحياده يف �أد�ء و�جباته �ملهنية.

توجد �أهمية كبرية لوجود خط �ت�سال مبا�رص للمدقق �لد�خلي 4
3.730.98774.504.6470.000مع �الإد�رة �لعليا وذلك من �جل تدعيم ��ستقالله.

يعمل �ملدقق �لد�خلي على حتقيق �أهد�ف عملية �لتدقيق 5
3.880.88377.506.2710.000مب�ستوى عايل من �لكفاءة بهيئتكم �ملحلية.

توجد �سو�بط و��سحة متنع �ملدقق �لد�خلي من ممار�سة �أي 6
4.130.91182.507.8090.000�أفعال ت�سيء للمهنة �أو للهيئة �لتي يعمل بها.

يقوم �ملدقق �لد�خلي بامل�ساهمة يف حتقيق �الأهد�ف �لكلية 7
4.030.89180.507.2740.000للهيئة �لتي يعمل بها ويلتزم باحرت�م هذه �الأهد�ف.

يقوم �ملدقق �لد�خلي باإبد�ء �أعلى درجات �ملو�سوعية يف عمله، 8
4.100.95582.007.2820.000وال يخ�سع لتاأثري م�ساحله �ل�سخ�سية.

يذكر �ملدقق �لد�خلي جميع �حلقائق �ملادية �لتي يتو�سل �إليها 9
3.980.92079.506.7060.000�أثناء قيامه بعملية �لتدقيق يف هيئتكم �ملحلية.

3.930.71078.678.3110.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( .

حتليل فقر�ت �ملحور �لثالث: »تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي  ◄
و�سبط �الإد�ء �ملايل و�الإد�ري«.

�أفر�د  �آر�ء  يبني  �لتايل  �جلدول  مبينة يف  و�لنتائج  �لو�حدة  للعينة   t �ختبار  �ُ�ستخدم 
عينة �لدر��سة يف �ملحور �لثالث ) تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي( مرتبة 

تنازليًا ح�سب �لوزن �لن�سبي كما ياأتي: 
كان يف �ملرتبة �الأويل �لفقرة “2” بوزن ن�سبي بلغ “79.00%” وم�ستوى �لداللة . 1

“0.000” وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد على �أن �إ�سناد تدقيق �لكفاءة و�لفاعلية، وتقومي 
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�الأد�ء للمدقق �لد�خلي يزيد من كفاءة �لتدقيق �لد�خلي و�لعاملني، ويتفق مع معايري �لتدقيق 
�الإد�رة  �إىل  �ملالية وتبعيته  �الإد�رة  �لد�خلي عن  �لتدقيق  �نف�سال ق�سم  �لد�خلي، ويفرت�س 

�لعليا، ويدل على ذلك ب�سورة جيدة من خالل �إجابات �ملبحوثني.
تبني �لفقرة »1« �أن �ملدقق �لد�خلي يقوم بتدقيق �لكفاءة و�لفاعلية، وتقومي �الأد�ء . 2

بوزن ن�سبي بلغ “75.50%”، ويبادر بحلول ومقرتحات مل�ساعدة �لهيئة �ملحلية يف �سبط 
على  يدل  مما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي   ،”0.000“ داللة  مب�ستوى  و�الإد�ري،  �ملايل  �الأد�ء 

�ملو�فقة ب�سورة جيدة من خالل �إجابات �ملبحوثني.
�لداللة . 3 وم�ستوى   ”%74.00“ بلغ  لها  �لن�سبي  �لوزن  باأن   »6« �لفقرة  تو�سح 

�أن �ملدقق �لد�خلي يقوم  �ملو�فقة على  على  يدل  مما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي   ”0.000“
بتدقيق �الأعمال �ملالية و�الإد�رية قبل �إجناز �الأعمال وبعدها �أو يف �أثنائها، ويقوم مبر�جعة 
�مللفات و�ل�سجالت �ملالية و�الإد�رية بعد �نتهائها، وهذ� و��سح ب�سكل جيد من خالل �إجابات 

�ملبحوثني.
تك�سف �لفقرة »4« على �أن عمل �ملدقق �لد�خلي يف �لعمليات �لت�سغيلية ي�سكل دور�ً . 4

�لداللة  وم�ستوى   ”%73.00“ بلغ  ن�سبي  بوزن  بالهيئة،  �لعليا  لالإد�رة  تاأمينًا  ��ست�ساريًا 
�لد�خلي خرج عن  �ملدقق  باأن  �ملو�فقة  يدل على  ، مما   )0.05( �أقل من  وهي   ”0.001“
دوره �لتقليدي وهو �لك�سف عن �الأخطاء، وذلك ب�سورة جيدة من خالل �إجابات �ملبحوثني.

�لداللة . 5 وم�ستوى   ”%70.50“ لها  �لن�سبي  �لوزن  بلغ  �لتي   »3« �لفقرة  �أظهرت 
�أن �ملدقق �لد�خلي يفح�س  �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على  “0.002” وهي 
�أن هيئات  ويدلل على  ويقومها،  �لعليا  �الإد�رة  قبل  �أد�ء مقرة ومعتمدة من  وجود معايري 
�حلكم �ملحلي لديها معايري د�خلية تقوم باإعد�دها من �أجل تقومي �الأد�ء و�سبط �لعمليات 

�ملالية و�الإد�رية ب�سورة جيدة.
تذكر �لفقرة »9« �أن �ملدقق �لد�خلي تقارير عن �سوء ��ستخد�م �ملو�رد و�لت�سهيالت . 6

وهي من �ملهمات �لرئي�سة للمدقق عند تقدمي تقاريره عن �سوء ��ستخد�م �ملال �لعام وذلك 
بوزن ن�سبي بلغ “70.50%” وم�ستوى �لداللة “0.009” وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل 

على �ملو�فقة ب�سورة جيدة.
تو�سح �لفقرة »8« باأن وزنها �لن�سبي بلغ “68.00%” وم�ستوى �لداللة “0.031” . 7

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن �ملدقق �لد�خلي يدقق �جلدوى �ملالية 
للعمليات وكفاءتها وفعاليتها ب�سورة جيدة.
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د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

8 . ”0.202“ �لداللة  “64.50%” وم�ستوى  بلغ  �لن�سبي  وزنها  فاإن   »7« �لفقرة  �أما 
وهي �أكرب من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن �ملدقق �لد�خلي يقوم بتو�سيع نطاق 
عمل عن طريق �مل�ساركة يف �أعد�د وتنفيذ خطط �لرب�مج �ملو�سوعة بهيئتكم �ملحلية ب�سورة 

متو�سطة.
الجدول (6( 

تحليل فقرات المحور الثالث (توسيع نطاق ومسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي) 

املتو�صط الفقــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

يقوم �ملدقق �لد�خلي بتدقيق �لكفاءة و�لفاعلية وتقومي 1
3.781.02575.504.7820.000�الأد�ء للم�ساعدة يف �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري.

2
�إ�سناد تدقيق �لكفاءة و�لفاعلية وتقومي �الأد�ء للمدقق 

�لد�خلي يفرت�س �نف�سال ق�سم �لتدقيق �لد�خلي عن �الإد�رة 
�ملالية وتبعيته �إىل �الإد�رة �لعليا.

3.951.17679.005.1110.000

يقوم �ملدقق �لد�خلي بفح�س وتقومي وجود معايري �أد�ء 3
3.530.98770.503.3650.002مقرة ومعتمدة من قبل �الإد�رة �لعليا.

ي�سكل عمل �ملدقق �لد�خلي يف �لعمليات �لت�سغيلية دور� 4
3.651.02773.004.0050.000��ست�ساريا تاأمينًا لالإد�رة بالهيئة.

يقوم �ملدقق �لد�خلي بتدقيق كفاءة �الأفر�د �لعاملني 5
3.201.24464.001.0160.316بالهيئة و�لتقرير عنهم.

يقوم �ملدقق �لد�خلي بتدقيق �الأعمال �ملالية و�الإد�رية 6
3.701.20374.003.6810.001قبل و�إثناء وبعد �إجناز هذه �الأعمال.

7
يقوم �ملدقق �لد�خلي بتو�سيع نطاق عمل عن طريق 

�مل�ساركة يف �أعد�د وتنفيذ خطط �لرب�مج �ملو�سوعة 
بهيئتكم �ملحلية.

3.231.09764.501.2970.202

يقوم �ملدقق �لد�خلي بتدقيق �جلدوى �ملالية للعمليات 8
3.401.12868.002.2430.031وكفاءتها وفعاليتها.

يقوم �ملدقق �لد�خلي برفع تقرير عن �سوء ��ستخد�م �ملو�رد 9
3.531.19870.502.7720.009و�لت�سهيالت.

3.550.82371.004.2240.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( .

�لتدقيق  ◄ لوظيفة  و�لعملية  �لعلمية  �لكفاءة  »تاأثري  �لر�بع:  �ملحور  فقر�ت  حتليل 
�لد�خلي و�سبط �الإد�ء �ملايل و�الإد�ري«.
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عينة  �أفر�د  �آر�ء  يبني  جدول  يف  مبينة  و�لنتائج  �لو�حدة  للعينة   t �ختبار  �ُ�ستخدم 
�لدر��سة يف �ملحور �لر�بع )تاأثري �لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي( مرتبة 

تنازليًا ح�سب �لوزن �لن�سبي كما ياأتي: 
ت�سدرت �لفقرة »5« �ملرتبة �الأوىل، وهي �أعلى وزن ن�سبي للمحور بني �لفقر�ت بلغ . 1

“84.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000” وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على 
لتمكنهم من  �ملدققني  �لتدقيق، يوثق خرب�ت  �أن وجود موؤهل علمي متخ�س�س يف جمال 
�لوظيفية  �لعملية، ويك�سبهم �ملعرفة الأد�ء مهماتهم  توىل منا�سب قيادية، ويزيد خربتهم 
�إجابات  خالل  من  جيدة  ب�سورة  �لعاملني  فاعلية  ويزيد  متطور،  علمي  منهجي  باأ�سلوب 

�ملبحوثني.
2 . ”0.000“ �لداللة  “82.50%” وم�ستوى  بلغ  �لن�سبي  �لوزن  �أن  �لفقرة »6«  بينت 

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن تو�فر قيم �أخالقية مهنية يتميز بها 
�لعاملون يف �لتدقيق �لد�خلي من �أجل معاملة جميع �الأطر�ف �لعاملني مبهنية و�أخالقية 
وتف�سري �لعمليات �الإجر�ئية باأ�سلوب �أخالقي، مبا يخدم �ملتطلبات �ملتغرية لعملية �لتدقيق 

�لد�خلي د�خل هيئات �حلكم �ملحلي.
تو�سح �لفقرة »1« باأن وزنها �لن�سبي بلغ “81.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000” . 3

وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد على �أنه تتو�فر يف �لقائمني على عملية �لتدقيق �لد�خلي 
�إجابات  خالل  من  جيدة  ب�سورة  عالية  ومهارة  بكفاءة  �أعمالهم  الإجناز  �ملهنية؛  �لكفاءة 

�ملبحوثني.
�أما �لفقرة »9« �لتي �أو�سحت باأن ف�سل �ل�سالحيات بني �ملدققني، يحقق �لدقة يف . 4

�لبيانات بحيث بلغ وزنها �لن�سبي بلغ “80.00%” وم�ستوى �لداللة “0.000” وهي �أقل 
من )0.05( ، مما يدل على �أهمية ف�سل �ل�سالحيات بني �ملدققني كل ح�سب تخ�س�سه، وما 
�أو فنية يحقق لها �لدقة يف  �إد�رية  �أم  تتطلبه عملية �لتدقيق �الإجر�ئية �سو�ء كانت مالية، 
�لبيانات، وي�ساعد يف �لتخطيط و�لرقابة و�تخاذ �لقر�ر�ت ب�سورة جيدة من خالل �إجابات 

�ملبحوثني.
تذكر �لفقرة »8« �لتي بلغ وزنها �لن�سبي “76.00%” وم�ستوى �لداللة “0.000” . 5

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أنه ي�سند للمدقق �لد�خلي �ل�سالحيات 
مهّمة  �لقيادية  �ملهار�ت  من  وتعد  �أكمل وجه،  على  بعمله  �لقيام  من  �لتي متكنه  �لالزمة 
لتفوي�س جزء �أو كل �ل�سالحيات للعاملني، وحتملهم �مل�سوؤولية عن �تخاذ �لقر�ر�ت بتوجيه 

من �الإد�رة �لعليا دخل هيئات �حلكم �ملحلي ب�سورة جيدة.
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د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

�أظهرت �لفقرة »4« �لتي بلغ وزنها �لن�سبي “69.50%” وم�ستوى �لداللة “0.004” . 6
على  يعملون  �لد�خليني  �ملدققني  �أن  على  �ملو�فقة  على  يدل  مما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي 
�لتدقيق  �ل�سفة �ملهنية على ممار�ساتهم يف جمال  �كت�ساب �سهاد�ت مهنية؛ الأنها ت�سفي 

�لد�خلي و�عتالء منا�سب �إد�رية عليا وزيادة فاعلية ق�سم �لتدقيق �لد�خلي ب�سورة جيدة.
تبني �لفقرة »2« باأن وزنها �لن�سبي بلغ “69.00%” وم�ستوى �لداللة “0.014”، . 7

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن �لعاملني يف �إد�رة �لتدقيق يح�سلون 
على دور�ت تدريبية متخ�س�سة يف حقل �لتدقيق �لد�خلي لتوحيد �إجر�ء�ت �لعمل بالنظام 

�سمن منهجية عمل موحدة د�خل هيئات �حلكم �ملحلي.
�لداللة . 8 وم�ستوى   ”%69.00“ لها  �لن�سبي  �لوزن  بلغ  �لتي   »7« �لفقرة  تو�سح 

�لتدقيق  ق�سم  يتوىل  �أن  على  �ملو�فقة  على  يدل  مما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي   ،”0.016“
�لد�خلي م�سوؤوٌل متفرٌغ، ويكون من �لقياد�ت �الإد�رية فيها لر�سم �ل�سيا�سات �لعامة للهيئة 
و�إقر�ر �لتعليمات و�الأنظمة �لد�خلية �ملنظمة لالإد�ر�ت �لتنفيذية، وذلك بعد مو�فقة �الإد�رة 

�لعليا عليها د�خل هيئات �حلكم �ملحلي.
الجدول (7( 

تحليل فقرات المحور الرابع (تأثير الكفاءة العلمية والعملية لوظيفة التدقيق الداخلي) 

املتو�صط الفقــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

تتو�فر يف �لقائمني على عملية �لتدقيق �لد�خلي �لكفاءة 1
4.080.76481.508.8970.000�ملهنية الإجناز �أعمالهم بكفاءة ومهارة وخربة.

يح�سل �لعاملون يف �إد�رة �لتدقيق على دور�ت تدريبية 2
3.451.10869.002.5680.014متخ�س�سة يف حقل �لتدقيق �لد�خلي.

حتر�س �إد�رة �لتدقيق على رفع كفاءة �لعاملني فيها من 3
3.401.12868.002.2430.031خالل عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت.

يعمل �ملدققني �لد�خليني على �كت�ساب �سهاد�ت مهنية 4
3.480.98769.503.0440.004بهدف زيادة فاعلية ق�سم �لتدقيق �لد�خلي.

ي�ساهم وجود موؤهل علمي متخ�س�س يف جمال �لتدقيق 5
4.230.76884.5010.0940.000يف زيادة فاعلية �لعاملني بالتدقيق �لد�خلي.

تتو�فر قيم �أخالقية مهنية يتميز بها �لعاملني يف �لتدقيق 6
4.130.82282.508.6520.000�لد�خلي.

يتوىل ق�سم �لتدقيق �لد�خلي م�سوؤول متفرغ ويكون من 7
3.451.13169.002.5160.016�لقياد�ت �الإد�رية فيه.
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املتو�صط الفقــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

ي�سند للمدقق �لد�خلي �ل�سالحيات �لالزمة �لتي متكنه من 8
3.800.91176.005.5510.000�لقيام بعمله على �أكمل وجه.

ف�سل �ل�سالحيات بني �ملدققني يحقق �لدقة يف �لبيانات 9
4.000.93480.006.7740.000وي�ساعد يف �لتخطيط و�لرقابة و�تخاذ �لقر�ر.

3.780.73875.566.6630.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( . 

حتليل فقر�ت �ملحور �خلام�س: »وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي و�سبط �الإد�ء �ملايل  ◄
و�الإد�ري«.

�أفر�د  �آر�ء  يبني  �لذي  �جلدول  يف  مبينة  و�لنتائج  �لو�حدة  للعينة   t �ختبار  �ُ�ستخدم 
عينة �لدر��سة يف �ملحور �خلام�س )وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي( مرتبة تنازليًا ح�سب �لوزن 

�لن�سبي كما ياأتي: 
كانت يف �ملرتبة �الأويل �لفقرة »3« بلغ �لوزن �لن�سبي لها “82.50%” وم�ستوى . 1

�لداللة “0.000” وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد على �أن ق�سم �لتدقيق �لد�خلي ي�ساهم يف 
تدقيق �لقو�نني و�لتعليمات �ل�سادرة عن �الإد�رة �لعليا وكافة �لت�رصفات �ملالية و�الإد�رية 
وتطبيقها ويحكم �ل�سيطرة ويقلل �الأخطاء و�النحر�فات من خالل �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني 

من قبل �ملوظفني �لعاملني بالدو�ئر �ملختلفة ب�سورة جيدة.
تبني �لفقرة »4« باأن �لوزن �لن�سبي بلغ “81.00%” وم�ستوى �لداللة “0.000” . 2

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن وجود ق�سم م�ستقل للتدقيق �لد�خلي 
�حلكم  �لقر�ر�ت يف هيئات  �تخاذ  عليها يف  �العتماد  للفهم، وميكن  قابلة  يوفر معلومات 

�ملحلي.
تو�سح �لفقرة »5« باأن �لوزن �لن�سبي بلغ “80.00%” وم�ستوى �لداللة “0.000”، . 3

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن وجود ق�سم م�ستقل للتدقيق �لد�خلي 
يف  ي�سهم  مما  �ملنا�سب،  بالتوقيت  �ملالية  و�لتقارير  �ملعلومات  على  �حل�سول  �إىل  يوؤدي 

�رصعة �تخاذ �لقر�ر�ت، ويعني ذلك �أن هناك مو�فقة ب�سورة جيدة على �لفقرة.
4 . ”0.000“ �لداللة  “77.50%” وم�ستوى  �لن�سبي  �لوزن  بلغ  فلقد   »9« �لفقرة  �أما 

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن ق�سم �لتدقيق �لد�خلي يحر�س على 
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در��سة �لنظم �مل�ستخدمة وتقوميها، ومدى مالءمتها لتنفيذ �لعمليات �ملالية و�الإد�رية بدقة 
وكفاءة لت�سحيح �الأخطاء، وهناك مو�فقة ب�سورة جيدة على �لفقرة.

يف �لفقرة »7« بلغ �لوزن �لن�سبي “74.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000”، وهي . 5
�لد�خلي يركز جهوده على  �لتدقيق  �أن ق�سم  �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على 
تدعيم وتقوية منظومة �لرقابة �لد�خلية وذلك ينعك�س على �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف 

�لهيئة.
تو�سح �لفقرة »2« باأن �لوزن �لن�سبي بلغ “73.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000” . 6

وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على �أن ق�سم �لتدقيق �لد�خلي يوفر �ملعلومات 
ب�سكل دقيق ومنظم لالإد�رة يوؤدي �إىل �لتخفيف من �الأعباء �ملالية و�الإد�رية و�تخاذ قر�ر�ت 

مل�ساعدتهم يف فح�س �سالمة �لنظم و�الإجر�ء�ت وتقوميها بهيئتكم �ملحلية ب�سورة جيدة.
تك�سف �لفقرة »8« باأن �لوزن �لن�سبي بلغ “73.50%” وم�ستوى �لداللة “0.000”، . 7

وهي �أقل من )0.05( ، مما يوؤكد على �أن ق�سم �لتدقيق �لد�خلي يطبق �أ�ساليب و��سرت�جتيات 
وو�سائل فنية حديثة وفاعلة للك�سف عن مو�طن �لق�سور و�ل�سعف يف �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري، 

ويقوم بتطوير مهار�ت لتقوية �حللقات �ل�سعيفة يف هيئات �حلكم �ملحلي ب�سورة جيدة.
8 . ”0.001“ �لداللة  وم�ستوى   ”%71.50“ �لن�سبي  �لوزن  بلغ   »6« �لفقرة  بينت 

�أن ق�سم �لتدقيق �لد�خلي يقوم بو�سع  �أقل من )0.05( ، مما يدل على �ملو�فقة على  وهي 
خطط تدقيق تعتمد على درجة �ملخاطر �ملتوقعة يف حتديد �أولويات و�أن�سطة د�ئرة �لتدقيق 

�لد�خلي باالتفاق مع �الأهد�ف �لعامة للهيئة ب�سورة جيدة.
الجدول (8( 

تحليل فقرات المحور الخامس (وجود قسم للتدقيق الداخلي) 

املتو�صط الفقــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

يتو�فر لدى ق�سم �لتدقيق �لد�خلي �سيا�سات و�إجر�ء�ت مكتوبة 1
3.481.06269.502.8290.007كدليل للعاملني بهيئتكم �ملحلية.

2
يوفر ق�سم �لتدقيق �لد�خلي �ملعلومات ب�سكل دقيق ومنظم 

لالإد�رة التخاذ قر�ر�تها وم�ساعدتهم يف فح�س وتقومي �سالمة 
�لنظم و�الإجر�ء�ت بهيئتكم �ملحلية.

3.681.04773.504.0760.000

3
ي�ساهم ق�سم �لتدقيق �لد�خلي بتقليل �الأخطاء و�النحر�فات من 

خالل �لتقيد باالأنظمة و�لقو�نني من قبل �ملوظفني �لعاملني 
بالدو�ئر �ملختلفة.

4.130.88382.508.0620.000
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املتو�صط الفقــراتم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

وجود ق�سم م�ستقل للتدقيق �لد�خلي يوفر معلومات قابلة للفهم 4
4.050.90481.007.3430.000وميكن �العتماد عليها يف �تخاذ �لقر�ر�ت

وجود ق�سم م�ستقل للتدقيق �لد�خلي يوؤدي �إىل �حل�سول على 5
4.000.93480.006.7740.000�ملعلومات و�لتقارير �ملالية بالتوقيت �ملنا�سب.

6
يقوم ق�سم �لتدقيق �لد�خلي بو�سع خطط تدقيق تعتمد على 
درجة �ملخاطر �ملتوقعة يف حتديد �أولويات و�أن�سطة د�ئرة 

�لتدقيق �لد�خلي باالتفاق مع �الأهد�ف �لعامة للهيئة.
3.581.01071.503.6010.001

يقوم ق�سم �لتدقيق �لد�خلي برتكيز جهوده على تدعيم وتقوية 7
3.731.01274.504.5290.000منظومة �لرقابة �لد�خلية يف �لهيئة.

يطبق ق�سم �لتدقيق �لد�خلي �أ�ساليب وو�سائل فنية فاعلة للك�سف 8
3.680.94473.504.5210.000عن مو�طن �لق�سور و�ل�سعف يف �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري.

9
يحر�س ق�سم �لتدقيق �لد�خلي على در��سة وتقومي �لنظم 

�مل�ستخدمة ومدى مالءمتها لتنفيذ �لعمليات �ملالية و�الإد�رية 
بدقة وكفاءة لت�سحيح �الأخطاء

3.880.99277.505.5790.000

3.800.74675.946.7590.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( . 

حتليل حماور �لبحث جمتمعة: ” مدى م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط  ◄
�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة”.

�ُ�ستخدم �ختبار t للعينة �لو�حدة و�لنتائج مبينة يف �جلدول )10( �لذي يبني �آر�ء �أفر�د 
عينة �لدر��سة يف حماور �لبحث مرتبة تنازليا ح�سب �لوزن �لن�سبي كما ياأتي: 

بوزن . 1 �الأوىل  �ملرتبة  يف  جاء  �لد�خلي”  �لتدقيق  وظيفة  ومو�سوعية  ”��ستقالل 
ن�سبي 78.67 %.

“وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي” جاء يف �ملرتبة �لثانية بوزن ن�سبي %75.94.. 2
”�لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي« جاء يف �ملرتبة �لثالثة بوزن . 3

ن�سبي %75.56.
�لر�بعة . 4 �ملرتبة  يف  جاء  �لد�خلي”  �لتدقيق  لوظيفة  و��سحة  �أد�ء  معايري  “تبني 

بوزن ن�سبي75.11 %.
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�خلام�سة . 5 �ملرتبة  يف  جاء  �لد�خلي”  �لتدقيق  وظيفة  وم�سوؤوليات  نطاق  “تو�سع 
بوزن ن�سبي 71.00 %.

و�لوزن   ، �لدر��سة )3.76(  �ملتو�سط �حل�سابي جلميع حماور  �أن  يتبني  وب�سفة عامة 
�لن�سبي ي�ساوي )75.26%( ، وهي �أكرب من �لوزن �لن�سبي �ملحايد “60% “ وقيمة t �ملح�سوبة 
ت�ساوي )7.026( ، وهي �أكرب من قيمة t �جلدولية، �لتي ت�ساوي )2.01( ، وم�ستوى �لداللة 
ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من )0.05( ، مما يدل على م�ساهمة وظيفة �لتدقيق �لد�خلي 
و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة عند م�ستوى داللة  �الأد�ء �ملايل  يف �سبط 
)α = 0.05( ، مما يدل على �أن جمتمع �لدر��سة مو�فقون بدرجة جيدة على جميع جماالت 

�لدر��سة معًا.
�لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  قيام  �لدر��سة  ترى  جمتمعة،  �ملحاور  حتليل  خالل  ومن 
مبهّماتها على �أكمل وجه وتقوميها �لفعال وتوجيهها �مل�ستمر للعاملني د�خل ق�سم �لتدقيق 
�لد�خلي، و�لهيئة ككل، مما ي�ساهم يف حتقيق �ل�سفافية وحفظ �ملمتلكات و�الأمو�ل �لعامة، 
و�هتمام �الإد�رة �لعليا بق�سم �لتدقيق �لد�خلي وذلك من خالل توفري �لدور�ت �ملنا�سبة لهم 

وتطويرهم وتزويدهم بالتكنولوجيا �ملنا�سبة حتى يحققو� �أهد�ف �لهيئات �ملحلية.
الجدول (9( 

تحليل محاور الدراسة (مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي واإلداري 
في هيئات الحكم المحلي بقطاع غزة) 

املتو�صط املحورم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الوزن 
م�صتوى قيمة tالن�صبي

الدللة

3.760.79375.116.0230.000تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي�الأول

3.930.71078.678.3110.000��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لثاين

3.550.82371.004.2240.000تو�سع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لثالث

3.780.73875.566.6630.000�لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي�لر�بع

3.800.74675.946.7590.000وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي�خلام�س

3.760.68775.267.0260.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ”39“ تساوي (2.01( .
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فرضيات البحث:
اختبار الفر�صية الأوىل:  ◄

»ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( بني تبني معايري �أد�ء 
و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي«.

لوظيفة  و��سحة  �أد�ء  معايري  تبني  بني  �لعالقة  الإيجاد  بري�سون  �ختبار  ��ستخدم 
و�لنتائج  �ملحلي،  �حلكم  هيئات  يف  و�الإد�ري  �ملايل  �الأد�ء  �سبط  وبني  �لد�خلي،  �لتدقيق 
مبينة يف �جلدول )11( �لذي يبني �أن �لقيمة �الحتمالية ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من 
)0.05( ، كما �أن قيمة r �ملح�سوبة ت�ساوي )0.845( ، وهي �أكرب من قيمة r �جلدولية �لتي 
 )0.05 = α( إح�سائية� ت�ساوي )0.314( ، مما يدل على وجود عالقة عند م�ستوى داللة 
بني تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي، وبني �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري، 
مما يوؤدي �إىل م�سد�قية �لتقارير و�لبيانات �لتي يقدمها �ملدقق �لد�خلي، وهذ� بدوره يوؤدي 
�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي، ورغم �الختالف يف �خلدمات  �إىل �سبط 
بني �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ل�رصكات �لربحية �إال �إنها تتفق معًا على �أن تتبنى معايري �أد�ء 
و��سحة، توؤدي �إىل �إجناز �لعمل بكفاءة ومهنية عالية، وت�سبط �لعمليات �ملالية و�الإد�رية 
وحد�ت  جميع  باأن  �أو�سحت  �لتي   ،  )2007 )�ملدلل،  در��سة  مع  و�تفقت  جيدة،  ب�سورة 
�لتدقيق �لد�خلي يف معظم �ل�رصكات �مل�ساهمة �لعامة تتبني معايري �أد�ء و��سحة وهذ� يوؤثر 

باالإيجاب وحت�سني �الأد�ء.
الجدول (10( 

معامل االرتباط بين تبني معايير أداء واضحة لوظيفة التدقيق الداخلي 
وضبط األداء المالي واإلداري في هيئات الحكم المحلي.

�صبط الأداء املايل والإداري يف هيئات احلكم املحليالإح�صاءاتاملحور

تبني معايري �أد�ء و��سحة لوظيفة 
�لتدقيق �لد�خلي

0.845معامل �الرتباط
0.000�لقيمة �الحتمالية

40حجم �لعينة

قيمة r الجدولية عند مستوى داللة (0.05) ، ودرجة حرية ”38“ تساوي (0.314( .

اختبار الفر�صية الثانية:  ◄
» ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( بني ��ستقالل ومو�سوعية 

وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي«.
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�لتدقيق  وظيفة  ومو�سوعية  ��ستقالل  بني  �لعالقة  الإيجاد  بري�سون  �ختبار  ��ستخدم 
�لد�خلي، وبني �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي، و�لنتائج مبينة يف 
�جلدول )12( ، �لذي يبني �أن �لقيمة �الحتمالية ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من )0.05( ، 
كما �أن قيمة r �ملح�سوبة ت�ساوي )0.828( ، وهي �أكرب من قيمة r �جلدولية، �لتي ت�ساوي 
)0.314( ، مما يدل على وجود عالقة عند م�ستوى داللة �إح�سائية )α = 0.05( بني ��ستقالل 
ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، وبني �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري، وترى �لدر��سة �أنه 
بالقو�نني  �اللتز�م  �زد�د  كلما  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  ومو�سوعية  ��ستقاللية  ذ�دت  كلما 
و�ل�سيا�سات و�الأو�مر �لد�خلية، مما ينعك�س باالإيجاب على �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف 
هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة و�تفقت مع در��سة )�ملدلل، 2007( ، وهذ� يوؤكد على �أهمية 
��ستقاللية ومو�سوعية وظيفة �لوظيفة �لتدقيق رغم �الختالف يف �آلية �لعمل بني �ملوؤ�س�سات 

�لربحية و�حلكومية.
الجدول (11( 

معامل االرتباط بين استقال وموضوعية وظيفة التدقيق الداخلي 
وضبط األداء المالي واإلداري في هيئات الحكم المحلي.

�صبط الأداء املايل والإداري يف هيئات احلكم املحليالإح�صاءاتاملحور

��ستقالل ومو�سوعية وظيفة �لتدقيق 
�لد�خلي

0.828معامل �الرتباط
0.000�لقيمة �الحتمالية

40حجم �لعينة

قيمة r الجدولية عند مستوى داللة (0.05) ، ودرجة حرية ”38“ تساوي (0.314( .

اختبار الفر�صية الثالثة:  ◄
نطاق  تو�سيع  بني   )0.05  =  α( م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  عالقة  توجد  »ال 
�حلكم  هيئات  يف  و�الإد�ري  �ملايل  �الأد�ء  و�سبط  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  وم�سوؤوليات 

�ملحلي«.
�ُ�ستخدم �ختبار بري�سون الإيجاد �لعالقة بني تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق 
�لد�خلي، وبني �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي، و�لنتائج مبينة يف 
�جلدول )13( �لذي يبني �أن �لقيمة �الحتمالية ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من )0.05( ، 
r �جلدولية �لتي ت�ساوي  r �ملح�سوبة ت�ساوي )0.894( ، وهي �أكرب من قيمة  �أن قيمة  كما 



229

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

)0.314( ، مما يدل على وجود عالقة عند م�ستوى داللة �إح�سائية )α = 0.05( بني تو�سيع 
نطاق وظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري وم�سوؤولياتها، وترى �لدر��سة 
يف ذلك مو�كبة �لتطور�ت �حلديثة و�ل�رصيعة و�لدور�ت �لتدريبية باملجال �ملايل و�الإد�ري 
وبالتايل كلما ز�د نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، كلما ز�د �سبط �الأد�ء �ملايل 
و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة، و�تفقت مع در��سة )�ملدلل، 2007( ، �لتي 
�أو�سحت باأنه كلما تو�سع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة �لتدقيق �لد�خلي، كلما ز�د �سبط �الأد�ء 

�لد�خلي �ل�سامل لل�رصكات �لعامة.
الجدول (12( 

معامل االرتباط بين توسيع نطاق ومسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي 
وضبط األداء المالي واإلداري في هيئات الحكم المحلي.

�صبط الأداء املايل والإداري يف هيئات احلكم املحليالإح�صاءاتاملحور

تو�سيع نطاق وم�سوؤوليات وظيفة 
�لتدقيق �لد�خلي

0.894معامل �الرتباط

0.000�لقيمة �الحتمالية

40حجم �لعينة

قيمة r الجدولية عند مستوى داللة (0.05) ، ودرجة حرية ”38“ تساوي (0.314( .

اختبار الفر�صية الرابعة:  ◄
�لكفاءة  تاأثري  بني   )0.05  =  α( م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  عالقة  توجد  »ال 
�لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم 

�ملحلي«.
و�لعملية  �لعلمية  �لكفاءة  تاأثري  بني  �لعالقة  الإيجاد  بري�سون  �ختبار  ��ستخدم 
�ملحلي،  �حلكم  هيئات  يف  و�الإد�ري  �ملايل  �الأد�ء  �سبط  وبني  �لد�خلي  �لتدقيق  لوظيفة 
 ،  )0.000( ت�ساوي  �الحتمالية  �لقيمة  �أن  يبني  �لذي   )14( جدول  يف  مبينة  و�لنتائج 
من  �أكرب  وهي   ،  )0.762( ت�ساوي  �ملح�سوبة   r قيمة  �أن  كما   ،  )0.05( من  �أقل  وهي 
r �جلدولية �لتي ت�ساوي )0.314( ، مما يدل على وجود عالقة عند م�ستوى داللة  قيمة 
�إح�سائية )α = 0.05( تاأثري �لكفاءة �لعلمية و�لعملية لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي و�سبط 

�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري.
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د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

الجدول (13( 
معامل االرتباط بين تأثير الكفاءة العلمية والعملية لوظيفة التدقيق الداخلي 

وضبط األداء المالي واإلداري في هيئات الحكم المحلي.

�صبط الأداء املايل والإداري يف هيئات احلكم املحليالإح�صاءاتاملحور

تاأثري �لكفاءة �لعلمية و�لعملية 
لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي

0.762معامل �الرتباط
0.000�لقيمة �الحتمالية

40حجم �لعينة

قيمة r الجدولية عند مستوى داللة (0.05) ، ودرجة حرية ”38“ تساوي (0.314( .

اختبار الفر�صية اخلام�صة:  ◄
»ال توجد عالقة ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى )α = 0.05( بني وجود ق�سم للتدقيق 

�لد�خلي و�سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي«.
�لد�خلي،  �لتدقيق  للتدقيق  ق�سم  وجود  بني  �لعالقة  الإيجاد  بري�سون  �ختبار  �ُ�ستخدم 
�جلدول  مبينة يف  و�لنتائج  �ملحلي،  �حلكم  و�الإد�ري يف هيئات  �ملايل  �الأد�ء  وبني �سبط 
)15( �لذي يبني �أن �لقيمة �الحتمالية ت�ساوي )0.000( ، وهي �أقل من )0.05( ، كما �أن 
قيمة r �ملح�سوبة ت�ساوي )0.888( ، وهي �أكرب من قيمة r �جلدولية �لتي ت�ساوي )0.314( 
ق�سم  وجود  بني   )0.05  =  α( �إح�سائية  داللة  م�ستوى  عند  عالقة  وجود  على  يدل  مما   ،
توفري معلومات  �إىل  يوؤدي  وبالتايل  و�الإد�ري،  �ملايل  �الأد�ء  �لد�خلي وبني �سبط  للتدقيق 
قابلة للفهم ويف �لوقت �ملنا�سب وتقومي �لنظم �ملالية و�الإد�رية �ملوجودة وتطويرها، وهذ� 
�الأد�ء �ملايل و�الإد�ري يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة، و�تفقت  بدوره يوؤدي ل�سبط 
مع در��سة )�سامل، 2012( �لتي �أو�سحت باأن وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي ي�ساهم يف تقليل 

�الأخطاء و�النحر�فات، ويوفر تغذية ر�جعة للمعلومات وزيادة دقة �لبيانات.
الجدول (14( 

معامل االرتباط بين وجود قسم للتدقيق الداخلي وضبط األداء المالي واإلداري في هيئات الحكم المحلي.

�صبط الأداء املايل والإداري يف هيئات احلكم املحليالإح�صاءاتاملحور

وجود ق�سم للتدقيق �لد�خلي
0.888معامل �الرتباط

0.000�لقيمة �الحتمالية
40حجم �لعينة

قيمة r الجدولية عند مستوى داللة (0.05) ، ودرجة حرية ”38“ تساوي (0.314( .
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النتائج والتوصيات:

أوالً- النتائج: 	

ومناق�صة  البحث  لبيانات  حتليل  من  ال�صابقة  الفقرات  يف  ُبنيرّ  ما  على  بناء 
نتائجها فاإنه ميكن اخلروج بالنتائج الآتية: 

هناك دور و��سح لوظيفة �لتدقيق �لد�خلي يف �سبط �الأد�ء �ملايل و�الإد�ري ب�سورة . 1
جيدة يف هيئات �حلكم �ملحلي بقطاع غزة.

كافة . 2 �لد�خلي  �لتدقيق  �إجر�ء�ت  تطبق  غزة  بقطاع  �ملحلي  �حلكم  هيئات  �أن 
و�ملحافظة  ودقتها،  بال�سجالت  �مل�سجلة  و�الإد�رية  �ملالية  �لبيانات  �سحة  يكفل  مبا 
ب�سكل  �ملفاجئ  �جلرد  خالل  من  تالعب  �أو  غ�س  �أي  من  وموجود�تها  �أ�سولها  على 

دوري.
قيام �ملدققني �لد�خليني مبهّمات �لتدقيق �لد�خلي �ملطلوبة منهم ب�سورة جيدة، . 3

�لعمليات �ملالية و�الإد�رية وتبويبها وتطبيق �ملبادئ  وذلك من خالل تاأكيدهم على دقة 
�ملحا�سبية �ملتعارف عليها.

��ستقالل موقعها يف . 4 �لد�خلي من خالل  �لتدقيق  لوظيفة  عالية  هناك مو�سوعية 
جميع  بتدقيق  قيامها  خالل  ومن  �لتنفيذية،  لالإد�ر�ت  تبعيتها  وعدم  �لتنظيمي،  �لهيكل 

�أن�سطة �لهيئة وتقدمي �لتو�سيات بدون �سغط من �الإد�رة �لعليا.
و�لعملية . 5 �لعلمية  بالكفاءة  تتاأثر  �لد�خلي  �لتدقيق  وظيفة  �أن  �لدر��سة  �أظهرت 

�ملتخ�س�سة يف جمال �لتدقيق �لد�خلي، مما ُي�سهم ب�سكل فعال يف زيادة فعالية �لعاملني 
الإجناز �أعمالهم مبهارة وكفاءة عالية.

يوفر . 6 �لد�خلي  �لتدقيق  ق�سم  وجود  باأن  �لهيئات  جميع  بني  عام  �تفاق  هناك 
معلومات وتقارير عن �الأد�ء ب�سكل دقيق ومنظم ويعتمد عليها يف �تخاذ �لقر�ر�ت.

�أن �الإد�رة �لعليا تهتم بتطوير ق�سم �لتدقيق �لد�خلي، من خالل وجود خطط تدريب . 7
�سنوية معتمدة لتدريب �ملدققني �لد�خليني وتنمية قدرتهم.
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د. علي سليمان النعامي
د. عماد محمد الباز
أ. عبد الباسط أحمد اخليسي

ثانياً- التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها البحث، فاإنه مت اقرتاح التو�صيات الآتية:- 
لتحديد . 1 م�ستمرة  تقومي  عملية  �إىل  عملهم  و�أ�ساليب  �لد�خليني  �ملدققني  �إخ�ساع 

نقاط �لقوة و�ل�سعف، و�لعمل على تطوير خرب�تهم ومهار�تهم وم�ساعدتهم يف �الطالع على 
�أ�ساليب �لتدقيق �حلديثة �ملتبعة يف �لدول �ملتقدمة.

�رصورة �هتمام �لهيئات بوظيفة �لتدقيق �لد�خلي �أكرث مما ي�ساعد على تطوير هذه . 2
�لوظيفة وتوفري �الإمكانات �لالزمة لتدعيم مكانتها د�خل هيئات �حلكم �ملحلي.

�إلز�م وز�رة �حلكم �ملحلي للهيئات �ملحلية بوظيفة �لتدقيق �لد�خلي من . 3 �رصورة 
�حلكم  هيئات  يف  �لعاملني  وموؤهالت  و�أق�سامه  �لد�خلي  �لتدقيق  �إد�ر�ت  ��ستقالل  خالل 

�ملحلي.
�ملحلي . 4 �حلكم  يلزم هيئات  �ملحلي  �حلكم  وز�رة  قانوين من  �إلز�م  �رصورة وجود 

خطوة  كل  على  وم�رصفة  متابعة  �لوز�رة  تكون  بحيث  �لد�خلي،  �لتدقيق  معايري  بتطبيق 
تتبعها �لهيئات ب�سفتها �مل�سوؤول �لرئي�س عن �إ�سد�ر �لتعليمات للهيئات �ملحلية.

�رصورة �أال يقت�رص ق�سم �لتدقيق �لد�خلي على �لتخ�س�س �ملايل و�الإد�ري، بل يجب . 5
�أن ي�سمل �لتخ�س�س �لفني من �أجل كفاءة �لعمل.

�لهيئات . 6 خرب�ت  من  لال�ستفادة  د”  ج،  “ب،  �مل�سنفة  �ملحلي  �حلكم  هيئات  حث 
�ملحلية �مل�سنفة “�أ” يف جمال �لتدقيق �لد�خلي وجميع �لتخ�س�سات مع مر�عاة �خل�سو�سية 

�لتي تتمتع بها كل هيئة حملية. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
�إبر�هيم، �حمد علي، )1998( ، »�لتاأ�سيل �ملهني للمر�جعة �لد�خلية – در��سة تطبيقية«، . 1

جملة �لبحوث و�لدر��سات �لتجارية، جامعة بنها، �لعدد )1( . 
�الأحمد، �أحمد �سالح، )1984( ، »�الأبعاد �ل�سلوكية للمر�جعة �لد�خلية – در��سة جتريبية . 2

»، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، جامعة عني �سم�س، �لقاهرة، جمهورية م�رص �لعربية. 
جمعة، �أحمد حلمي، )2011( ، »�لتدقيق �لد�خلي و�حلكومي«، جامعة �لزيتونة �الأردنية، . 3

�لطبعة �لثانية، د�ر �سفاء للن�رص و�لتوزيع، عمان، �الأردن. 
�خلطيب، خالد ر�غب، )2010( ، »مفاهيم حديثة يف �لرقابة �ملالية و�لد�خلية يف �لقطاع . 4

�لعام و�خلا�س«، مكتبة �ملجتمع �لعربي للن�رص و�لتوزيع، �لطبعة �الأوىل، �الأردن. 
�سامل، �إياد، )2012( ، »و�قع �لتدقيق �لد�خلي يف بلديات قطاع غزة – در��سة ميد�نية . 5

حتليلية« ر�سالة ماج�ستري، غري من�سور، كلية �لتجارة، ق�سم �ملحا�سبة و�لتمويل، �جلامعة 
�الإ�سالمية، غزة، فل�سطني. 

�سالمة، م�سطفي، )2010( ، »مفاهيم حديثة يف �لرقابة �لد�خلية و�ملالية«، د�ر �لبد�ية . 6
نا�رصون وموزعون، �لطبعة �الأويل، �ململكة �الأردنية �لها�سمية. 

يف . 7 �لد�خلية  �ملر�جعة  ملعايري  مقرتح  »�إطار   ،  )1994( �لرملي،  حممد  �لاله،  عبد 
 )8( �ملجلد  �ملعا�رصة،  �لتجارية  �لبحوث  جملة  �ملعلومات«،  تكنولوجيا  تطور  ظل 

، �لعدد )2( . 
عبد �هلل، خالد �أمني، »�أ«، )2000( ، »علم تدقيق �حل�سابات- �لناحية �لنظرية و�لعملية«، . 8

�لطبعة �الأوىل، د�ر و�ئل للن�رص، عمان، �الأردن. 
للن�رص . 9 �لن�رص  د�ر  �لبنوك«،  �أعمال  يف  �ملر�جعة  »قو�عد   ،  )2006( حممد،  �لقبطان، 
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