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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�ضة اإىل حتديد جمالت م�ضاهمة املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي 
وجلان املراجعة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع 
ثالث  من  مكونة  ا�ضتبانة  مت  �ضمِّ الأهداف،  تلك  فل�ضطني.ولتحقيق  غزة،  بقطاع  البنوك( 
اأجزاء، اعتماداً على الطار النظري والدرا�ضات ال�ضابقة، وزعت على املراجعني الداخليني، 
واملراجعني اخلارجيني وجلان املراجعة بالبنوك وعددهم )105( ، وقد مت ا�ضرتجعت )90( 

ا�ضتبانة �ضاحلة للتحليل، اأي بن�ضبة اإرجاع قدرها )%85.71( .
ا�ضتخدم  كما  امليدانية،  الدرا�ضة  يف   )SPSS( الإح�ضائي  الربنامج  الباحث  ا�ضتخدم 

املعاجلات الإح�ضائية املالئمة لهذا الغر�ص.
وقدم الباحث جمموعة من النتائج اأهمها: 

ات اإدارة املراجعة الداخلية فح�ص مدى اللتزام بال�ضيا�ضات والأوامر  ♦ اإن من مهمَّ
املالية والإدارية، وكذلك اللتزام بالقوانني والت�رضيعات الفل�ضطينية.

يف  ♦ ا�ضتف�ضاراتهم  على  ويردُّ  امل�ضاهمني،  اأمام  تقريره  اخلارجي  املراجع  يعر�ص 
اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

الداخلية يف  ♦ املراجعة  زيادة كفاءة  ورئي�ضاً يف  دوراً مهماً  املراجعة  توؤدي جلنة 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة.

كما قدم الباحث جمموعة من التو�سيات اأهمها: 
والأوامر  ♦ بال�ضيا�ضات  اللتزام  مدى  فح�ص  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  يتوجب 

املالية والإدارية، وكذلك اللتزام بالقوانني والت�رضيعات الفل�ضطينية.
على  ♦ والرد  امل�ضاهمني،  اأمام  تقريره  بعر�ص  اخلارجي  املراجع  قيام  �رضورة 

ا�ضتف�ضاراتهم يف اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.
�رضورة قيام جلنة املراجعة بالتو�ضية يف تعيني املراجع اخلارجي وحتديد اأتعابه. ♦

الكلمات الدالة:- املراجع الداخلي – املراجع اخلارجي – جلان املراجعة – ظاهرة 
الف�ضاد املايل – معايري الأداء املهني – اجلمعيات املهنية املحا�ضبية.
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Abstract: 

This study aims at identifying the contribution fields of internal and 
external auditor and audit committees in facing the financial corrupt 
phenomenon at the general corporations in Gaza Strip. To achieve these 
objectives, a questionnaire has been designed consisting of (3) parts, 
depending on theoretical framework and previous studies. It was distributed 
to internal and external auditors and audit committees (Bank Sector) , (105) 
. The returned questionnaires were (90) , which represent (85. 71%) . The 
researcher used the statistical program for social sciences (SPSS) and used 
also the necessary statistical treatments in this respect. 

The researcher introduces many results, the most important ones are:- 
 ♦ From the tasks of internal auditing is to test the compliance of policies 

and other related to financial and managerial works, also to comply with 
low and Palestinian legislations. 

 ♦ The external auditor reads his report to shareholders and replies to their 
notes in the general association of shareholders. 

 ♦ The audit committee introduces an important and principal role in 
increasing the internal auditing competence at the general corporation. 
The researcher introduced many important recommendations, 

such as: 
 ♦ The internal auditing must test the compliance of policies and others 

related to financial and managerial works, also to comply with laws and 
legislations. 

 ♦ The external auditor must read his report to shareholders and reply to 
their notes in the general association of shareholders. 

 ♦ The audit committee must introduce an important and principal role in 
increasing the internal auditing competence at the general corporation. 
Keywords:- internal auditor – external auditor – audit committees – 

financial corrupt phenomenon – standards of professional performance –
professional accounting associations. 
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مقدمة: 
الع�رضين  القرن  من  الأخريين  العقدين  منذ  واملراجعة  املحا�ضبة  مهنة  واجهت  لقد 
املا�ضي، وبداية القرن احلادي والع�رضين احلايل م�ضكالت عدة، جنم عنها انهيار كربيات 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة، وكندا، 
العليا،  اإدارتها  ف�ضاد  نتيجة  الدولرات،  مليارات  وخ�ضارة  الدول،  من  وغريها  وا�ضرتاليا 
وف�ضل املراجعني اخلارجيني –بل تواطوؤ بع�ضهم- يف الك�ضف عن تلك التجاوزات، واتخاذ 
القيام بدور  الداخليني عن  الإجراءات املهنية املالئمة، ف�ضالً عن انح�ضار دور املراجعني 
فعال يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل املن�ضوب اإىل تلك ال�رضكات، على الرغم من التطورات 

املهنية والتقنية الهائلة التي دعمت مهنة املراجعة بنوعيها. )لبيب، 2003( 
اأما على ال�ضعيد العربي، فقد تبينت تفا�ضيل عدة من حالت الف�ضاد املايل بدءاً من 
كم�ضكلتي  املا�ضي  القرن  من  ال�ضبعينيات  عقد  يف  اللبنانية  امل�ضارف  بع�ص  م�ضكالت 
اأغرا�ضهم  يف  لالأموال  العليا  اإدارته  ا�ضتخدام  �ضوء  نتيجة  امل�رضق  بنك  وتعرث  اإنرتا،  بنك 
وتعامالتهم ال�ضخ�ضية، ومروراً مب�ضكلة �ضوق املناخ اخلطرية التي وقعت يف الكويت عام 
1982 واملتعلقة بتداول الأوراق املالية، التي نتجت عن غياب الرقابة اجلادة واملناف�ضة 
من قبل الأجهزة امل�رضفة على تلك ال�ضوق، وما حدث يف م�رض يف عقد الثمانينيات ل�رضكات 
توظيف الأموال وتورط بنك التنمية والتجارة يف م�ضاربات �ضوق الذهب العاملية، مما اأدى 
اجلنيهات  الأعمال مباليني  العديد من رجال  وم�ضكالت هروب  اإىل حتقيق خ�ضائر كبرية، 

املقرت�ضة من البنوك امل�رضية. )جربوع، 2009( 
ال�رضكات  الف�ضاد املايل، وانهيار  تاأثرت فل�ضطني نتيجة عوامل عديدة بظاهرة  و قد 
العاملية والبنوك يف الدول املتقدمة والدول العربية واأدى اإىل الرتاجع على امل�ضتوى املايل 
املايل،  الف�ضاد  هي  جديدة  ظاهرة  مواجهة  يف  احل�ضابات  مراجع  واأ�ضبح  والقت�ضادي 

املوؤ�ض�ضاتي و�ضوء الإدارة. 
امل�رضوعات  خمتلف  يف  الأ�ضا�ضية  الوظائف  اإحدى  تعّد  الداخلي  التدقيق  وظيفة  اإن 
البيانات  العلمية احلديثة يف توفري  الإدارة  التي تعتمد عليها  الو�ضائل  القت�ضادية، واأهم 
واملعلومات ب�ضكل دقيق ومنظم والالزمة لتخاذ قراراتها وم�ضاعدتها يف فح�ص النظم فيها 
املجالت  والغايات جلميع  الأهداف  تكون  باأن  ي�ضمح  الذي  بال�ضكل  و�ضالمتها،  وتقوميها 

حتت املراجعة. )يحيى، 2003( 
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الرقابة  ونظام  املحا�ضبي  النظام  يف  النظر  اإعادة  الداخلية  املراجعة  اأهداف  من  اإن 
الداخلية، واختبار املعلومات املالية والت�ضغيلية، واإعداد التقارير املالية عن تلك املعلومات 
)جربوع، 2003( ، وفح�ص اجلدوى القت�ضادية للعمليات وكفاءتها وفعاليتها، ومن �ضمن 
الداخلية  واملتطلبات  والأنظمة  بالقوانني  اللتزام  فح�ص  للمن�ضاأة  املالية  غري  ال�ضوابط 

الأخرى. )الحتاد الدويل للمحا�ضبني، 1998( . 
الداخلية  املراجعة  لوظيفة  اأويل  بتقومي  يقوم  اأن  يجب  اخلارجي  للمراجع  وبالن�ضبة 
التي �ضتوؤثر يف قراره حول ال�ضتفادة من عمل املراجعة الداخلية يف حتديد طبيعة اإجراءات 

 )Defliese,››et. al››,1990( .املراجعة الواجب القيام بها وتوقيتها ومداها
وميثل ال�ضتقالل واحلياد للمراجع اخلارجي حجر الزاوية يف ممار�ضة مهنة مراجعة 
احل�ضابات، ويتطلب ذلك قيامه بعمله دون التعر�ص اإىل اأية �ضغوط متار�ضها اإدارة املن�ضاأة 
عليه. وحر�ضاً على دعم اإ�ضتقالل املراجع اخلارجي وحياده يف ممار�ضة مهنته، فقد اأو�ضت 
هيئة بور�ضة الأوراق املالية )SEC( بنيويورك يف الوليات املتحدة الأمريكية، باأن حق 
تعيني املراجع اخلارجي اأو عزله اأو حتديد اأتعابه هي بيد جلنة املراجعة، حتى ل متار�ص 

اإدارة املن�ضاأة ال�ضغط عليه. 
 )Blue Ribbon Committee,1999( 

اإن قيام املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي وجلنة املراجعة بامل�ضاهمة كل يف جماله، 
�ضوف يوؤدي اإىل حت�ضني القرارات املالية ال�ضادرة عن جمل�ص الإدارة، وحتقيق اأف�ضل حماية 
الأخرى  امل�ضالح  واأ�ضحاب  فيها  امل�ضاهمني  وبني  املن�ضاأة،  مديري  م�ضالح  بني  وتوازن 
قدرتهم يف مواجهة ظاهر  زيادة  اإىل  يوؤدي  ، كما  والأغا، 2013(  )النعامي  بها  املرتبطة 
الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة من دولة فل�ضطني. )جربوع، 2011(. 

مشكلة الدراسة: 
اإن عدم قيام املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي وجلنة املراجعة بالأعمال املنوطة 
امل�ضاهمة  بال�رضكات  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  مواجهة  يف  �ضعوبة  اإىل  يوؤدي  �ضوف  بهم، 
العامة، وعدم متكن اإدارة هذه ال�رضكات من اإ�ضدار قرارات �ضليمة ي�ضاعد على حتقيق الأرباح 

والرخاء لهذه ال�رضكات. ولهذا فاإن ال�ضوؤال الرئي�ص للم�ضكلة يتمثل يف الآتي:- 

ااملراجعة  وجلنة  اخلارجي  واملراجع  الداخلي  املراجع  قيام  اإن  هل 
باالأعمال املنوطة بهم ي�ساهم يف مواجهة ظاهرة الف�ساد املايل يف ال�رضكات 

امل�ساهمة العامة بقطاع غزة؟ . 
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ومن هذا ال�سوؤال الرئي�س للم�سكلة تتفرع االأ�سئلة االآتية: 
مواجهة ظاهرة . 1 ي�ضاهم يف  به،  املنوطة  بالأعمال  الداخلي  املراجع  قيام  اإن  هل 

الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة؟ . 
اإن قيام املراجع اخلارجي بالأعمال املنوطة به، ي�ضاهم يف مواجهة ظاهرة . 2 هل 

الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة؟ . 
ظاهرة . 3 مواجهة  يف  ي�ضاهم  بها،  املنوطة  بالأعمال  املراجعة  جلنة  قيام  اإن  هل 

الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة؟ . 

أهمية الدراسة: 
ت�ضتمد هذه الدرا�ضة اأهميتها من اأهمية دور املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي، . 1

املايل  الف�ضاد  ظاهرة  ملواجهة  بهم  املنوطة  لالأعمال  اآدائهم  حت�ضني  يف  املراجعة  وجلنة 
بال�رضكات امل�ضاهمة العامة يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني. 

اإنه يوجد اهتمام متزايد يف الدول املتقدمة، وبخا�ضة الوليات املتحدة الأمريكية، . 2
واململكة املتحدة، وكندا، وا�ضرتاليا، بالدور الذي ميكن اأن يوؤديه املراجع الداخلي واملراجع 

اخلارجي وجلنة املراجعة بهم. 
نتيجة لندرة الدرا�ضات امليدانية يف هذا املجال يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني، . 3

فرمبا ت�ضهم هذه الدرا�ضة يف خلق احلافز للقيام بدرا�ضات اأخرى مرتبطة باملو�ضوع. 

أهداف الدراسة: 
التعرف اإىل دور املراجع الداخلي للقيام بالأعمال املنوطة به من خالل التو�ضع يف . 1

اإجراءات تقومي اجلوانب غري امللمو�ضة من الرقابة مثل النزاهة والقيم الأخالقية، وت�ضميم 
قد يحدث من حالت حتريف جوهري  ما  اكت�ضاف  ب�ضكل معقول  ت�ضمن  اإجراءات خا�ضة 
مق�ضود يف موا�ضع الت�ضغيل كافة داخل ال�رضكة، وال�ضرتاك كع�ضو اإ�ضت�ضاري يف عمليات 
اإدارة املخاطر، وقيا�ص الكفاءة والفاعلية جلميع اأن�ضطة امل�رضوع، ومراجعة كفاءة النظام 

املحا�ضبي ونظام الرقابة الداخلية. 
التعرف اإىل دور املراجع اخلارجي للقيام بالأعمال املنوطة به من خالل التزامه . 2

معايري  بتطبيق  اللتزام  مع  عليها،  املحايد  الفني  الراأي  واإبداء  املالية  القوائم  بفح�ص 
مع  والتن�ضيق  املهمة.  بهذه  قيامه  اأثناء  يف  املهني  ال�ضلوك  وقواعد  واملراجعة  املحا�ضبة 

املراجع الداخلي من اأجل حت�ضني القرارات املالية ال�ضادرة عن جمل�ص الإدارة. 
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للقيام بالأعمال املنوطة بها من خالل مراجعة . 3 اإىل دور جلنة املراجعة  التعرف 
الداخلية لكي  الداخلية، وتقومي مدى كفاية املوارد املخ�ض�ضة للمراجعة  اأن�ضطة املراجعة 
املراجع  ا�ضتقالل  دعم  الداخلية،  املراجعة  ق�ضم  رئي�ص  وتعيني  اتها،  مهمَّ اآداء  ت�ضتطيع 
الداخلي. واإبداء التوجيه يف تعيني املراجع اخلارجي، وحتديد اأتعابه والتاأكد من ا�ضتقالله 
املراجع  خطاب  ومراجعة  اخلارجي،  املراجع  يبديها  مالحظات  اأي  ومناق�ضة  وحياده، 

اخلارجي املوجه لإدارة ال�رضكة. 

فرضيات الدراسة: 

�سيغت  فقد  الدرا�سة  م�سكلة  عن  واالإجابة  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
الفر�سيات االآتية: 

الفر�سية االأوىل: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05( ،  ◄
بني قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، وبني مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل 

يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة«.
الفر�سية الثانية: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄

الف�ضاد  ظاهرة  مواجهة  وبني  به،  املنوطة  الأعمال  بتنفيذ  اخلارجي  املراجع  قيام  بني   ،
املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة«.

الفر�سية الثالثة: »ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
، بني قيام جلان املراجعة بتنفيذ الأعمال املنوطة بها، وبني مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل 

يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة«.

منهجية الدراسة: 
ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي يف اإجراء الدرا�ضة لكونه من اأن�ضب املناهج 
ا�ضتخداماً يف الدرا�ضات الجتماعية والن�ضانية، والتو�ضل اإىل نتائج منطقية تدعم الفر�ضيات 
الواردة يف هذه الدرا�ضة، وبالإ�ضافة اإىل امل�ضادر الثانوية العربية والأجنبية التي ت�ضمل 
ما ُكتب يف الأدب املحا�ضبي عن مو�ضوع البحث، وكذلك ما ُن�رض من اأبحاث ور�ضائل علمية 
ومقالت واأبحاث يف الدوريات املتخ�ض�ضة. وفيما يتعلق بامل�ضادر الأولية فقد مت ذلك من 
خالل ال�ضتبانة التي اأعدَّت لهذا الغر�ص، كما فرِّغت ال�ضتبانة وُحلِّلت با�ضتخدام الربنامج 
ملو�ضوع  وال�رضورية  املنا�ضبة  الإح�ضائية  الختبارات  واأجريت   ،»SPSS« الإح�ضائي 

الدرا�ضة. 
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متغريات الدراسة: 

العامة  ♦ امل�ضاهمة  ال�رضكات  يف  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  مواجهة  التابع:  املتغري 
بقطاع غزة. 

املتغريات امل�ستقلة:  ♦
تنفيذ املراجع الداخلي الأعمال املنوطة به.  -
تنفيذ املراجع اخلارجي الأعمال املنوطة به.  -
تنفيذ جلان املراجعة الأعمال املنوطة بها.  -

الدراسات السابقة: 

درا�ضة )ر�سوان، 2003، ( بعنوان: »معايري الأداء املهني للمراجعة الداخلية- درا�ضة 
املراجعة  تطور  على  �ضاعدت  التي  العوامل  بيان  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت  حيث  ميدانية« 
اإعداد دليل الآداب والأخالقيات ملهنة املراجعة الداخلية واإعداد  الداخلية، التي تتمثل يف 
الداخلية،  للمراجعة  م�ضتمر  تعليمي  برنامج  وو�ضع  الداخلي،  املراجع  مب�ضئوليات  وثيقة 
الأ�ض�ص والربامج  الداخلية وتطويره، وو�ضع  للمعرفة مبهنة املراجعة  وت�ضميم هيكل عام 
واأداء  املهنة  مب�ضتوى  الرتقاء  اإىل  تهدف  كما  املعتمد،  الداخلي  املراجع  لتخريج  الالزمة 
والتفوق  الداخلي،  املراجع  ا�ضتقالل  طريق:  عن  امل�رضوعات  خمتلف  يف  بها  امل�ضتغلني 
الداخلية،  املراجعة  عمل  واأداء  الداخلية،  املراجعة  عمل  وجمال  الداخلي،  للمراجع  املهني 
واإدارة ق�ضم املراجعة الداخلية. واأو�ضت الدرا�ضة باأن يعطى املراجع الداخلي ال�ضتقالل التام 
عن الأمور التنفيذية باملوؤ�ض�ضة القت�ضادية، واأن يكون له خط مبا�رض مع الإدارة العليا اأو 

جلنة املراجعة. 
درا�ضة )بدران، 2004، ( بعنوان: »حتليل العائد والتكلفة للمراجعة الداخلية- درا�ضة 
املوؤ�ض�ضات  غالبية  يف  الداخلية  املراجعة  خدمات  اأن  بيان  ا�ضتهدفت  التي  تطبيقية«، 
القت�ضادية امل�رضية تكاد تقت�رض على النواحي املالية واملحا�ضبية وتقومي نظم الرقابة 
الداخلية، كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأن ال�ضبب يف ذلك هو تبعية ق�ضم املراجعة الداخلية لالإدارة 
املالية، وعدم متتعه بال�ضتقالل الكايف لتحقيق الوظائف احلديثة للمراجعة الداخلية، كما 
احلديثة  الداخلية  املراجعة  مفاهيم  تطبيق  من  املحقق  العائد  اأن  امليدانية  الدرا�ضة  بينت 
يف بع�ص املوؤ�ض�ضات القت�ضادية يفوق تكلفة وجود ق�ضم متخ�ض�ص داخل املوؤ�ض�ضة للقيام 
بها. واأو�ضت الدرا�ضة ب�رضورة رفع املكانة التنظيمية لق�ضم املراجعة الداخلية يف الهيكل 
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توظيف  الكايف. و�رضورة  بال�ضتقالل  القت�ضادية، و�رضورة متتعه  باملوؤ�ض�ضة  التنظيمي 
كفاءات عليا وخربات وا�ضعة ومتنوعة لزيادة فاعلية هذا الق�ضم. 

الداخلية يف ظل  املراجعة  »اإطار مقرتح ملعايري  بعنوان:   )2004 اهلل،  )عبد  درا�ضة 
اجلوانب  اأثر  اإبراز  الدرا�ضة  ا�ضتهدفت  وقد  ميدانية«،  درا�ضة  املعلومات-  تكنولوجيا  تطور 
ال�ضلوكية على معايري الأداء يف املراجعة الداخلية، كما هدفت اإىل اإبراز ا�ضتخدام احلا�ضب 
الأداء  ملعايري  مقرتح  اإطار  و�ضع  واأخرياً  الداخلية،  املراجعة  يف  الأداء  معايري  على  الآيل 
اأهمها:  التو�ضيات  من  جمموعة  الباحث  وقدم  الداخلية،  املراجعة  على  التطبيق  مقبولة 
الأداء وخا�ضة على  تاأثري على  التي لها  ال�ضلوكية  التاأثريات والعتبارات  �رضورة مراعاة 
يف  الآيل  احلا�ضب  ا�ضتخدام  و�رضورة  الداخلي،  للمراجع  واملهني  العلمي  التاأهيل  معايري 
وتقت�رض  احلا�ضوب  با�ضتخدام  وت�ضغل  ت�ضجل  التي  للعمليات  بالن�ضبة  الداخلية  املراجعة 
على العمليات املالية واملحا�ضبية التي توؤثر على معايري الأداء، خا�ضة معايري ال�ضتقالل 
واحلياد والتاأهيل العلمي واملهني، و�رضورة و�ضع اإطار مقرتح ملعايري مقبولة لالأداء لق�ضم 

املراجعة الداخلية. 
درا�ضة )م�سطفى، 2004، ( بعنوان: »حول تقومي مراجع احل�ضابات اخلارجي لوظيفة 
املراجع الداخلي يف جمهورية م�رض العربية- درا�ضة تطبيقية«، حيث هدفت هذه الدرا�ضة 
اإىل قيا�ص الأهمية الن�ضبية للعوامل التي ي�ضتخدمها املراجع اخلارجي يف تقوميه لوظيفة 
املراجعة الداخلية، واعتمد الباحث يف هذه الدرا�ضة على اإر�ضاد التدقيق )10( ال�ضادر عن 
املعهد امل�رضي للمحا�ضبني واملراجعني املتعلق با�ضتخدام عمل املراجع الداخلي يف حتديده 
ملتغريات الدرا�ضة، وا�ضتملت الدرا�ضة على خم�ضة متغريات ثم من خاللها �ضيغت فر�ضيات 
الدرا�ضة وهي: الو�ضع التنظيمي، ونطاق الوظيفة، واملقدرة املهنية، والعناية املهنية، وعمل 
م الباحث ا�ضتبانة متت الإجابة عليها  املراجع ال�ضابق. ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�ضة �ضمَّ
يف  واملراجعة  املحا�ضبة  من�ضاآت  اأكرب  يف  املراجعني  مع  ال�ضخ�ضية  املقابالت  خالل  من 
جمهورية م�رض العربية، وت�ضمنت هذه ال�ضتبانة )48( حالة خمتلفة للعوامل املوؤثرة يف 
تقومي مراجع احل�ضابات اخلارجي لوظيفة املراجع الداخلي. وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن اأكرث 
العوامل اأهمية من وجهة نظر مراجعي احل�ضابات القانونيني هي: املقدرة املهنية، يليها يف 
الأهمية عمل املراجع ال�ضابق، ثم ياأتي الو�ضع التنظيمي، وجاء نطاق الوظيفة يف املرتبة 

الأخرية بان�ضبة لالأهمية الن�ضبية. 
اخلارجية  للجهات  الداخلية  الرقابة  “التقرير عن  بعنوان:   )  ،2009 )ح�سن،  درا�ضة 
– اإطار مقرتح”، وقد ا�ضتهدفت الدرا�ضة حتديد مدى كفاية وفعالية هيكل الرقابة الداخلية 
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باملوؤ�ض�ضة القت�ضادية ل�ضمان حتقيق اأهدافها من وجهة نظر الإدارة والأطراف اخلارجية، 
الداخلية ملواجهة خماطر  الرقابة  اإىل و�ضع تقرير م�ضتقل عن مدى فعالية  ا�ضتهدفت  كما 

الن�ضاط، وقد اأو�ضت الدرا�ضة مبا ياأتي: 
املنا�ضب عن كفاية وفعالية  - بالإعالم  باللتزام  اخلارجي  املراجع  قيام  �رضورة 

الأداء الرقابي بهيكل الرقابة الداخلية، وباإ�ضدار تقرير م�ضتقل عن الرقابة الداخلية. حيث 
اإن هناك غمو�ضاً يحيط بالت�ضاوؤلت عن ف�ضل نظم الرقابة الداخلية يف منع الف�ضاد املايل 

الذي احتوت نتائجه القوائم املالية اأو �ضبطه. 
الرقابة  - بفهم  يهتم  الذي  املراجع  نظرة  بني  الأهمية  يف  توازن  وجود  �رضورة 

بالرقابة  تهتم  التي  اخلارجية  املراجعة، ونظرة اجلهات  اأجل تخطيط عملية  الداخلية من 
القوائم  م�ضداقية  يدعم  الذي  اخللفي  البناء  متثل  الداخلية  الرقابة  اأن  باعتبار  الداخلية، 

املالية. 
درا�ضة  واخلارجي-  الداخلي  املراجع  بني  “العالقة  بعنوان:   )2009 )كمال،  درا�ضة 
مع  ن�ضاأت  قد  اخلارجية  املراجعة  اأعمال  اإىل  احلاجة  اأن  الدرا�ضة  بينت  حيث  حتليلية”، 
القوانني والنظم  الإدارة، وتطور  ال�رضكات وانف�ضال امللكية عن  تطور املجتمعات وتو�ضع 
ال�رضيبية حيث جلاأ اأ�ضحاب روؤو�ص الأموال اإىل اأ�ضخا�ص حمايدين لينوبو عنهم يف جمال 
البيانات  متثيل  عدالة  من  التحقق  بهدف  الأعمال  ومراجعة  الإدارة  اأعمال  على  الرقابة 
وتاأكدت  ذلك،  كل  فني حمايد عن  تقرير  وتقدمي  الأعمال،  ونتائج  املالية  للمراكز  املالية 
هذه احلاجة عند ظهور ال�رضكات امل�ضاهمة العامة. كما بينت الدرا�ضة اأن الإدارة قد اهتمت 
باملراجعة الداخلية، وذلك بتعيني موظفني للقيام بعمل املراجعة الداخلية من داخل املن�ضاأة 
حيث ت�ضاعد الإدارة يف الرقابة على الأمور املالية والإدارية، اإل اأن وجود املراجع الداخلي 
امل�ضتمر داخل املن�ضاأة وتفرغه الكامل للمراجعة، فاإنه يتمكن من مراجعة التفا�ضيل التي 
يراها منا�ضبة. كما يقوم املراجع الداخلي مبراقبة تطبيق نظام الرقابة الداخلية وتقوميه 
ومدى قوة اأو �ضعف هذا النظام. كما اأن املراجع اخلارجي يراعي عند و�ضع خطة املراجعة 
اأي مدى يقوم املراجع الداخلي مبراقبة تطبيق نظام الرقابة الداخلية، والطالع على  اإىل 
برنامج وخطة عمل املراجع الداخلي، ونطاق عمله وتوقيته، والطالع اأوراق عمل املراجع 

الداخلي وال�ضتفادة منها. 
درا�ضة )�سبحي، 2010( بعنوان: “ التعاقد اخلارجي للقيام باملراجعة الداخلية اأحد 
الجتاهات احلديثة يف املراجعة – درا�ضة حتليلية”، وقد ا�ضتهدف البحث درا�ضة املخاطر 
وال�ضرتاتيجيات للعمليات الت�ضغيلية بال�رضكة، وتغيري النموذج التقليدي للمراجع الداخلي، 
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وللجنة  لالإدارة  م�ضت�ضار ومر�ضد  اإىل  ال�رضكة  داخل  وقائي  اإليه كحار�ص  ينظر  والذي كان 
املراجعة، ولكن مع زيادة عبء العمل، ونق�ص الأفراد املوؤهلني للقيام بذلك، والرغبة يف 
الواقع  الداخلي، فقد حدث تطور مهم يف  املراجع  ا�ضتقالل  وال�ضك يف  التكاليف،  تخفي�ص 
العملي غري من الأ�ضا�ضيات التي قامت عليها املراجعة الداخلية، وهو اللجوء اإىل املراجع 
اخلارجي للقيام بوظائف املراجعة الداخلية، واأهم نتائج البحث ما ياأتي: اأن دور املراجعة 
الديناميكية واملخاطر  الداخلية بال�رضكة قد تغري نتيجة لأ�ضباب نابعة من بيئة الأعمال 
منا�ضبة  تعد  مل  الداخلية  املراجعة  عليها  قامت  التي  الأ�ضا�ضيات  واإن  بها،  حتيط  التي 
وتعديل  اإعادة �ضياغة  الدرا�ضة: �رضورة  تو�ضيات  اأهم  ومن  احلالية،  املهنية  للممار�ضات 
املراجعني  معهد  عن  ال�ضادرة  الداخلية  املراجعة  ومعايري  الداخلي  املراجع  م�ضئوليات 
اإجراء بحوث عن مدى  الدرا�ضة ب�رضورة  الإطار املهني، كما تو�ضي  الداخليني ل�ضتكمال 
اإمكانية تطبيق التعاقد اخلارجي للمراجعة الداخلية يف ظل الأو�ضاع القت�ضادية والإدارية 

املهنية احلالية. 
مهنة  اأداء  كفاءة  ل�ضوابط  متكامل  اإطار  “نحو  بعنوان:   )  ،2012 )لبيب،  درا�ضة 
املراجعة الداخلية يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف قطاع الأعمال- درا�ضة ميدانية”، 
وقد ا�ضتهدفت الدرا�ضة عر�ص اأوجه الق�ضور يف عمل اأداء مهنة املراجعة الداخلية وحتليلها، 
وقدمت  املايل،  الف�ضاد  ظاهرة  ملواجهة  املطلوبة  الكفاءة  ل�ضوابط  متكامل  اإطار  وتقدمي 

الدرا�ضة جمموعة من النتائج اأهمها: 
تعتمد جهود دعم دور مهنة املراجعة الداخلية يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل  -

على  والعمل  امل�ضاهمة،  ال�رضكات  على  الرقابة  لبيئة  الأمثل  التطبيق  مبادئ  تطوير  على 
املراجعة،  جلان  دور  وتفعيل  الداخلي،  للمراجع  ال�ضتقاللية  من  مالئم  قدر  اأكرب  حتقيق 

بالإ�ضافة اإىل تطوير معايري الأداء املهني للمراجعة الداخلية. 
ي�ضري واقع احلال العملي ملهنة املراجعة الداخلية اإىل عدم توافر املنظمات املهنية  -

اإدارة  اكت�ضاب  عدم  وكذلك  املهنة،  تلك  �ضئون  تنظيم  على  وامل�رضفة  الدول  من  كثري  يف 
املراجعة الداخلية للموقع التنظيمي املنا�ضب، وعدم قيام معظم املن�ضاآت بتوفري الكفاءات 

املهنية املنا�ضبة لإدارة املراجعة الداخلية. 
وقدمت الدرا�ضة جمموعة من التو�ضيات، اأهمها: 

�رضورة قيام اجلمعيات املهنية املحا�ضبية واجلهات احلكومية امل�رضفة على اأ�ضواق  -
املال بعقد املوؤمترات الالزمة لتوعية امل�ضتثمرين ورجال الأعمال وامل�ضالح، والإدارة عن 

�ضبل تطبيق مبادئ الرقابة على ال�رضكات امل�ضاهمة. 
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�رضورة تنظيم �ضئون مهنة املراجعة الداخلية.  -
�رضورة اإلزام ال�رضكات امل�ضاهمة كافة بتكوين جلان املراجعة.  -
الأداء  - معايري  دليل  ياإ�ضدار  للمراجعةالداخلية  املهنية  املنظمة  قيام  �رضورة 

املهني. 
يف  اخلارجي  واملراجع  الداخلي  املراجع  "دور  بعنوان:   )،2012 )جربوع،  درا�ضة 
حتليلية  درا�ضة  القت�ضادية-  امل�رضوعات  يف  الأداء  وتقومي  والفاعلية  الكفاءة  قيا�ص 
اإبراز التحديات التي واجهت مهنة مراجعة احل�ضابات  تطبيقية"، وهدفت هذه الدرا�ضة اإىل 
العديدة  وامل�ضكالت  الإفال�ضات  بعد  املا�ضي  الع�رضين  القرن  من  الأخريين  العقدين  منذ 
التي حدثت لكربيات ال�رضكات امل�ضاهمة العاملية يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية 
ملراجعة  ملحة  حاجة  يف  املايل  املجتمع  جعل  مما  وا�ضرتاليا،  وكندا،  املتحدة،  واململكة 
الأق�ضام املختلفة والبحث  الأداء لالأفراد داخل  الكفاءة والفاعلية يف امل�رضوعات، وتقومي 

عن املعوقات يف العمليات الت�ضغيلية واقرتاح احللول الت�ضحيحية املنا�ضبة. 
بحلول عام 2012،  العاملية  التجارة  قرارات منظمة  تنفيذ  اأن  اإىل  الدرا�ضة  واأ�ضارت 
العاملية  املناف�ضة  وجه  يف  فال�ضمود  امل�ضاهمة،  ال�رضكات  على  حتديات  يفر�ص  �ضوف 
يتطلت ال�ضتغالل الأمثل للموارد املتاحة، والو�ضول اإىل اجلودة ال�ضاملة ور�ضا امل�ضتهلك، 
القت�ضادية  امل�رضوعات  يف  الأداء  وتقومي  والفاعلية  الكفاءة  مبراجعة  اإل  يتاأتى  ل  وهذا 
�ضواء قام بهذه اخلدمة املراجع الداخلي اأم املراجع اخلارجي، و�ضواء وجهت التقارير لإدارة 

امل�رضوع اأم لالأطراف اخلارجية اأم لكليهما. 

 )ب( الدراسات األجنبية: 
درا�ضة )Foster )2002، بعنوان: “مدى ا�ضتخدام مدققي احل�ضابات اخلارجيني لأعمال 
التدقيق الداخلي- درا�ضة حتليلية”، حيث هدفت الدرا�ضة اإىل حتديد الن�ضبة املئوية للعمل 
ثالث  على  اأجريت  التي  الداخلي،  املدقق  قبل  من  ُينجز  الذي  اخلارجي  بالتدقيق  املتعلق 
�رضكات كربى يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث ركزت على ا�ضتخدام اأ�ضلوب املقابلة 
ال�ضخ�ضية لأفراد العينة، وقد اأظهرت الدرا�ضة اأن هناك العديد من جمالت التدقيق التي يقوم 
بها املدققون اخلارجيون التي ت�ضكل عن�رضاً اأ�ضا�ضياً يف اإبداء الراأي، وميكن العتماد على 

املدققني يف جمالت النقدية واملخزون ال�ضلعي والذمم املدينة والدائنة. 
دور  “اأهمية  )بعنوان:   ،،Treadway Committee  )2005( تريدوي  جلنة  درا�ضة 
جلنة املراجعة يف حت�ضني نزاهة القوائم املالية- درا�ضة ميدانية”، والتي اأ�ضدرت تقريرها 
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والتي يوؤكد على اأهمية تلك اللجنة يف حت�ضني نزاهة القوائم املالية، كما ت�ضمنت تو�ضيات 
ب�ضاأن جلنة املراجعة وفيها: يجب على هيئة تداول الأوراق املالية اإلزام ال�رضكات امل�ضاهمة 
ال�رضكات  العامة بت�ضكيل جلان مراجعة تتكون من مديرين م�ضتقلني، كما يجب على تلك 
حتديد واجبات وم�ضئوليات جلنة املراجعة، واأن تتوافر للجنة موارد مالية و�ضلطات كافية 
لتنفيذ م�ضئولياتها، مع �رضورة اإجراء الفح�ص ال�ضنوي للربنامج الذي يحدد بو�ضاطة الإدارة 
مع  باملن�ضاأة،  الداخلية  الرقابة  نظام  وفح�ص  املهني،  ال�ضلوك  بقواعد  الإلتزام  من  للتاأكد 
مراعاة وجود تن�ضيق بني املراجعني الداخليني واملراجعني اخلاجيني فيما يتعلق بعملية 
التقرير املايل، وفح�ص وتقومي الإدارة للعوامل املوؤثرة على ا�ضتقالل املراجعني اخلارجيني. 
Committee On The Financial Aspects Of Corpo-  2008( جلنة   ررا�ضة
ال�رضكات  النواحي املالية يف  التحكم يف  “جلنة درا�ضة  بعنوان:   )  ،,rate Governance
امل�ضاهمة العامة باململكة املتحدة- درا�ضة ميدانية”، نتيجة لتزايد حالت الغ�ص الإداري 
وف�ضل ال�رضكات، وظهور م�ضكلة التحكم يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة الكربى، وقد اعرتفت 
تو�ضياتها  وقدمت  املالية،  القوائم  نزاهة  تاأكيد  يف  املراجعة  جلان  باأهمية  تقريرها  يف 
وواجباتها  و�ضلطاتها  املراجعة  جلنة  اأهداف  بو�ضوح  حتدد  مكتوبة  لئحة  اإعداد  ومنها: 
الع�ضوية  تكون  واأن  الأقل،  على  اأع�ضاء  ثالثة  من  املراجعة  جلنة  وت�ضكيل  وم�ضئولياتها، 
لأع�ضاء جمل�ص الإدارة غري التنفيذية بال�رضكة امل�ضاهمة العامة، وح�ضور كل من املراجع 
ات  اخلارجي ومدير املراجعة الداخلية واملدير املايل اجتماعات جلنة املراجعة. ومن مهمَّ
وفح�ص  اأتعابه،  وحتديد  وتغيريه  اخلارجي  املراجع  بتعيني  التو�ضية  اأي�ضاً  اللجنة  هذه 
ال�ضنوية، ومناق�ضة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي،  ال�ضنوية ون�ضف  املالية  القوائم 
برنامج  وفح�ص  لالإدارة،  اخلارجي  املراجع  خطاب  وفح�ص  املراجعة،  تقرير  ودرا�ضة 

املراجعةالداخلية. 

التعليق على الدراسات السابقة: 
تعّد الدرا�ضات ال�ضابقة ذات اأهمية كبرية يف تو�ضيح مدى الرتباط بني مهنة املراجعة 
ودور املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات 
امل�ضاهمة العامة، وتطرقت هذه الدرا�ضات اإىل مو�ضوع الف�ضاد املايل باأنه ظاهرة اقت�ضادية 
اإنهيار ال�رضكات والإنهيار القت�ضادي، وقد تكررت هذه الأحداث مرات  اإىل  ومالية توؤدي 
عدة، دون اأن يو�ضع لها حلول متنع هذه الظاهرة اأو حتدُّ منها ويرى الباحث باأن الدرا�ضات 
كاأحد  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  عن  جميعها  حتدثت  حيث  البحث  �ضميم  يف  جاءت  ال�ضابقة 
هذه  من  للحد  مهماً  دوراً  يوؤدي  اأن  املراجع  على  واأن  ال�رضكات  لنهيار  املهمة  الأ�ضباب 
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الظاهرة. 
الداخلي  املراجع  دور  تفعيل  �رضورة  يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  مع  الباحث  اتفق  و 
ال�رضكات  املالية يف  النواحي  والتحكم يف  الرقابة  املراجعة و�رضورة  واخلارجي وجلان 
ونزاهة القوائم املالية فيها، وقد ا�ضتفاد الباحث من الدرا�ضات ال�ضابقة جميعها، ولكن ما 
مييز هذه الدرا�ضة هو اأنها تركز على الدرا�ضة التحليلية التطبيقية ملجالت م�ضاهمة املراجع 
الداخلي واملراجع اخلارجي وجلان املراجعة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات 

امل�ضاهمة العامة يف قطاع غزة- فل�ضطني. 

اإلطار النظري للدراسة: 

ت�ستمل الدرا�سة النظرية لهذا البحث على العنا�رض االأ�سا�سية االآتية: 
املراجع الداخلي: . 1

ل بد من وجود نظام مراجعة داخلية منا�ضب داخل ال�رضكة امل�ضاهمة العامة، ويقوم 
الرقابة  نظام  عنا�رض  اأهم  من  الداخلية  املراجعة  وتعّد  الداخلية.  املراجعة  ق�ضم  عادة  به 
الداخلية ومكوناته وبخا�ضة نظام الرقابة املحا�ضبية، ويهدف نظام الرقابة الداخلية اإىل 
وتوجيهها،  عملياتها  ال�رضكة وممتلكاتها، و�ضبط  اأ�ضول  بحماية  املتعلقة  الأنظمة  تقومي 
حتققت  اإذا  وعما  املرجوة،  الأهداف  مع  ومطابقته  الأداء  كفاءة  من  الإدارة  حتقق  واإىل 
الأهداف باأق�ضى درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية القت�ضادية والإدارية، كما يهدف ق�ضم 
املراجعة الداخلية اإىل اإعالم اجلهات الإدارية املخت�ضة بنتائج املراجعة يف الوقت املنا�ضب 

 )Simmons، 2004( .وب�ضورة مو�ضوعية
واجبات املراجع الداخلي: 

كما أ.  الداخلية-  املراجعة  وتعّد  ال�رضكة،  اإدارة  قبل  من  الداخلي  املراجع  يعنيَّ 
�ضبق اأن ذكرنا- جزءاً من النظام ال�ضامل للرقابة الداخلية، ول تعّد جزءاً من نظام ال�ضبط 
الداخلي اأو النظام املحا�ضبي، كما اأن املراجع الداخلي ل ينتمي اإىل ق�ضم املحا�ضبة، حيث 
عمل  حجم  مدى  ويعتمد  عنه،  التقارير  ورفع  الق�ضم  هذا  اأعمال  مبراجعة  بنف�ضه  هو  يقوم 
ومن  املجال.  هذا  يف  �ضالحيات  من  الإدارة  متنحه  ح�ضبما  ونطاقه،  املراجع الداخلي 
ما  االعتبار  بعني  اأخذها  الداخلي  املراجع  على  يجب  التي  املهمة  الواجبات 

 )Petravik,1997) ، (Marcella, 1995( :ياأتي
درا�ضة نظام الرقابة الداخلية وتقوميه. أ. 
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امل�ضاعدة يف ت�ضميم نظام الرقابة الداخلية وتطبيقه لتحقيق الأهداف املرجوة. 	. 
تقدمي القرتاحات والتو�ضيات لتح�ضني اإجراءات نظام الرقابة الداخلية. ت. 
ات حمدودة تطلبها الإدارة. 	.  القيام بدرا�ضات اأو مهمَّ
القيام باجراءات معينة يتطلبها نظام الرقابة الداخلية. 	. 
اإحتياجات الإدارة، وي�ضتمل على مراجعة ح.  ال�ضاملة لتلبية  القيام باأعباء املراجعة 

اللتزام املايل والكفاءة والفاعلية يف امل�رضوع. 
املراجع اخلارجي: . 2

يتوجب على ال�رضكة امل�ضاهمة العامة تعيني مراجع ح�ضابات خارجي ليتوىل مراقبة 
ت�رضفات جمل�ص الإدارة، خا�ضة فيما يتعلق بتنفيذ قانون ال�رضكات، وعقد ال�رضكة الأ�ضا�ضي، 
ويجب األ تربطه عالقة عمل بها ويكون م�ضتقالً عن اإدارتها الداخلية، وعلى جمل�ص الإدارة 
بناءً على تو�ضية جلنة املراجعة تر�ضيح مراجع ح�ضابات خارجي، ممن تتوافر فيه الكفاءة 
ال�رضكة  الكافية، واأن تكون خربته وكفاءته وقدراته متنا�ضبة مع حجم  وال�ضمعة واخلربة 

وطبيعتها ون�ضاطتها ومن تتعامل معهم. 
يجب اأن يكون املراجع اخلارجي م�ضتقالً عن ال�رضكة، وعن اأع�ضاء جمل�ص اإدارتها واأل 
يكون م�ضاهماً فيها اأو ع�ضواً ذا خربة يف جمل�ص اإدارتها، كما يجب عليه ح�ضور اجلمعية 
العمومية للم�ضاهمني ال�ضنوية لتالوة تقريره املايل على امل�ضاهمني والرد على ا�ضتف�ضاراتهم 

حول اأعمال احل�ضابات ون�ضاط ال�رضكة. 
يتوجب على مراجع احل�ضابات اخلارجي اأن يفح�ص القوائم املالية والدفاتر وال�ضجالت 
اللتزام  مع  القوائم،  تلك  املحايد يف  الفني  الراأي  اإبداء  اأجل  من  الداخلية  الرقابة  واأنظمة 
مبعايري املحا�ضبة واملراجعة الدولية وقواعد ال�ضلوك املهني، كما يجب اأن يكون م�ضتقالً يف 
احلقيقة، ويف املظهر عند تقدمي خدمات املراجعة واخلدمات الإدارية وال�ضت�ضارية الأخرى. 
كما يجب على املراجع اخلارجي اأن يراعي وجود ق�ضم للمراجعة الداخلية ي�ضاعد على 
حتديد نطاق وتوقيت ومدى الفح�ص والختبارات املنوي القيام بها يف عملية املراجعة. 
وعلى ذلك فاإن املراجع يفح�ص اأعمال هذا الق�ضم كجزء من فح�ضة وتقويته لأنظمة الرقابة 
الداخلية، وقد ورد يف التو�ضية )9( التي اأ�ضدرها املجمع الأمريكي للمحا�ضبني القانونيني 
التي يوؤديها ق�ضم  اأن يتفهم الوظائف  اأن على مراجع احل�ضابات اخلارجي   ، عام )1975( 
املراجعة الداخلية وي�ضتف�رض عن تاأهيل العاملني به واأ�ضلوب اختيارهم وتدريبهم وال�رضاف 
عليهم، ودرجة اإ�ضتقاللهم، كما يطلع على التقارير التي يعدونها ويفح�ص بع�ص العمليات 
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التي قاموا مبراجعتها، فاإذا اقتنع باأن هذا الق�ضم يقوم بعمله على اأكمل وجه وفقاً للمبادئ 
املحا�ضبية املتعارف عليها، اأمكنه العتماد عليه لتحديد مدى اختبارات املراجعة ونطاقها 
 Arens. A,››et. al››,2006) ، (Rittenberg and Schwieger,2003)( ، .وحجمها وتوقيتها

 . )(Boynton & Kell,2006

الق�ضور  اأو  ال�ضعف  بنواحي  ال�رضكة  اإدارة  اإبالغ  اخلارجي  املراجع  على  يجب  كما 
اإ�ضافية  خدمة  وهي  اإليها.  يرفعها  خطاب  اأو  تقرير  خالل  من  الداخلية  الرقابة  نظام  يف 
يوؤديها املراجع اخلارجي لعميله، وقد اأيد ذلك املجمع الأمريكي للمحا�ضبني القانونيني يف 

التو�ضية رقم )20( التي اأ�ضدرها عام )1977( . 
جلنة املراجعة: . 3

ال�رضكات  الداخلية يف  توؤدي جلنة املراجعة دوراً رئي�ضاً يف زيادة فاعلية املراجعة 
امل�ضاهمة العامة والعمل على حت�ضينها وتطويرها، وخا�ضة اأن عملية املراجعة الداخلية لها 
تاأثري كبري على جميع عمليات ال�رضكة املالية وغري املالية. كما اأن لها دوراً كبرياً يف منع 
حدوث الغ�ص والأخطاء اجلوهرية داخل ال�رضكة حيث اإن املراجعني الداخليني هم موظفون 
داخل ال�رضكة، وهم اأقدر النا�ص على اكت�ضاف الأخطاء والتالعب ب�ضبب تواجدهم طول العام 

يف ال�رضكة. 
مبتابعة  املراجعة  جلنة  قيام  ب�رضورة  والهيئات  املنظمات  من  العديد  اهتمت  لقد 
خطط املراجعة الداخلية والتاأكد من ال�ضتقاللية واختيار اجلهة املنا�ضبة للقيام باملراجعة 
الداخلية، والجتماع برئي�ص املراجعة الداخلية للوقوف على الأخطاء التي اُكت�ضفت والعمل 

على معاجلتها.  
تي:  االآ يف  يتمثل  الداخلية  املراجعة  جتاه  املراجعة  جلنة  دور  اإن 

 )Smith Report, 2003 (

مراجعة اأن�ضطة املراجعة الداخلية. أ. 
اتها. 	.  تقومي مدى كفاية املوارد املخ�ض�ضة للمراجعة الداخلية كي ت�ضتطيع اأداء مهمَّ
تعيني رئي�ص ق�ضم املراجعة الداخلية. ت. 

القيام برت�ضيح املراجع  اإن دور جلنة املراجعة جتاه وظيفة املراجعة اخلارجية هو 
اأتعابه، واإعداد خطاب التكليف ال�ضادر له، كما تخت�ص بدرا�ضة القوائم  اخلارجي، وتقدير 
املالية قبل عر�ضها على جمل�ص الإدارة للموافقة عليها. )�ضحاتة ون�رض، 2006( والتاأكد من 

 . )Cadbury, 1999( .ا�ضتقالل املراجع اخلارجي وحياده، ومناق�ضة اأي مالحظات يبديها
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دور املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي وجلنة املراجعة يف مواجهة ظاهرة 
الف�ساد املايل:- 

تعّد ظاهرة الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة ظاهرة موجودة منذ العقدين 
احلايل  والع�رضين  احلادي  القرن  من  الأول  والعقد  املا�ضي  الع�رضين  القرن  من  الأخريين 
هذه  على  تاأثري  لها  التي  والحتيال  الغ�ص  خماطر  لأهمية  نظراً  وذلك   )2003 )لبيب، 
ال�رضكات، ودورها يف اإنهيارها، وحدوث خ�ضائر كبرية لديها وخروجها من ال�ضوق و�ضياع 
اخلارجي  واملراجع  الداخلي  املراجع  ت�ضاعد  اجلادة  الرقابة  وجود  اإن  امل�ضاهمني.  اأموال 
وجلنة املراجعة على �ضبظ الأداء املايل والإداري بال�رضكة، وبالتايل مواجهة الف�ضاد املايل 
والغ�ص والتحايل والتقليل من حالته، وقد اأ�ضار )ال�ضبان واآخرون، 1996( اإىل اأن مراجعة 
اأوجه التالعب تهدف اإىل الك�ضف عن الت�ضليل املق�ضود لل�ضجالت، وين�ساأ خطر االحتيال 

كما هو معروف من تقاطع ثالثة عوامل رئي�سة هي: 
وجود �ضغوط يتعر�ص لها �ضخ�ص معني قد تدفع به اإىل ممار�ضة الحتيال. . 1
وجود فر�ضة �ضانحة حلدوث الحتيال مثل ثغرة يف نظام الرقابة الداخلية. . 2
ال�ضانحة . 3 والفر�ضة  اخلا�ضة  ال�ضغوط  عنده  توافرت  الذي  ال�ضخ�ص  لدى  يكون  اأن 

قابلية �ضخ�ضية للتحايل مبعنى عدم نزاهته. 
وبالتايل يقع على عاتق املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي وجلنة املراجعة، ممار�ضة 
الن�ضبية للتالعب والحتيال ل  الأهمية  واأن  التالعب والحتيال،  للك�ضف عن  ال�ضك املهني 

تتعلق بحجم املبلغ، واإمنا يف االآثار النوعية اأي�ساً وذلك لالأ�سباب االآتية: 
ب�رضعة . 1 التالعب  اأوجه  تتف�ضى  اأن  احتمالية  فهناك  التالعب،  حدوث  مُينع  مل  اإذا 
كبرية. 
اإن وجود التالعب ي�ضري بو�ضوح اإىل �ضعف نظام الرقابة الداخلية. . 2
اإن التالعب يت�ضمن مو�ضوعات اأخرى متكاملة ومغطاة قد ي�ضعب الو�ضول اإليها. . 3

الدراسة امليدانية: 

منهجية الدراسة: 

اإ�ضافة للمنهج الو�ضفي التحليلي واملنهج العلمي اللذْين تناولتهما هذه الدرا�ضة يف 
جمالت  على  بالوقوف  يتعلق  تطبيقياً  ميدانياً  ُبعداً  الدرا�ضة  لهذه  فاإن  النظري،  اإطارها 
م�ضاهمة املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي وجلنة املراجعة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد 
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. من  املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة بقطاع غزة من دولة فل�ضطني )قطاع البنوك( 
خالل ال�ضتبانة التي اأُعدت لهذا الغر�ص، كما فرِّغت ال�ضتبانة وحلِّلت با�ضتخدام الربنامج 
ملو�ضوع  وال�رضورية  املنا�ضبة  الإح�ضائية  الختبارات  واأجريت   ،  )SPSS( الإح�ضائي 

الدرا�ضة. 
اأعلى وزن ن�ضبي  اأعلى فقرتني ح�ضلتا على  الدرا�ضة اختريت  و عند حتليل فر�ضيات 
)دالة معنوية( واأقل فقرتني ح�ضلتا على اأقل وزن ن�ضبي )دالة معنوية( اأي اأعلى واأقل من 

الوزن الن�ضبي املحايد 60% لكرثة فقرات حماور ال�ضتبانة. 
جمتمع وعينة الدراسة: 

يتكون جمتمع الدرا�ضة من )21( مديراً للمراجعة الداخلية يف البنوك العاملة بقطاع 
غزة، و )63( ع�ضواً من جلنة املراجعة، و )21( مراجع ح�ضابات قانونياً، ليكون جمموع 
الأ�ضلي،  املجتمع  عليهم، وهم ميثلون  ال�ضتبانات  وزِّعت  ، حيث   )105( الدرا�ضة  جمتمع 
اأي مت ا�ضتخدام اأ�ضلوب احل�رّض ال�ضامل، وقد اُ�ضرتجعت )90( ا�ضتبانة �ضاحلة للتحليل، وهي 

متثل ن�ضبة اإرجاع قدرها )%85.71( .
أداة الدراسة: 

اأ�ضلوب ا�ضتخدام قائمة  اعتمد الباحث على الدرا�ضة امليدانية يف جمع البيانات على 
ال�ضتبانة، وهي اأكرث الأ�ضاليب املالئمة يف مثل هذا النوع من البحوث. 

إختبار أداة الدراسة: 
مت ال�ضتبانة واُختربت من قبل الأ�ضاتذة يف كلية القت�ضاد والعلوم الإدارية  مِّ لقد �ضُ
الباحث  ا�ضتجاب  وقد  والقت�ضاد،  والإح�ضاء  الأعمال  واإدارة  املحا�ضبة  يف  املتخ�ض�ضني 
لآرائهم، واأجرى ما يلزم من حذف اأو تعديل يف �ضوء مقرتحاتهم بعد ت�ضجيلها يف منوذج 
اأُِعدَّ لهذا الغر�ص، وقد قبلت الفقرات اذا وافق عليها اأكرث من 80% من عدد الأ�ضاتذة املحكمني، 
وُعدلت اذا وافق عليها من 60% اإىل 80% منهم، ورف�ضت اإذا وافق عليها اأقل من 60% من 

املحكمني، وبذلك خرجت ال�ضتبانة يف �ضورتها النهائية.
الجدول )1( 

الن�سبة املئوية للردودعدد الردود ال�ساحلة للتحليلعدد جمتمع الدرا�سةاالإي�ساحات
85.71%2118مدير املراجعة الداخلية

85.71%6354اأع�ضاء جلنة املراجعة
85.71%2118املراجعون القانونيون

85.71%10590املجموع الكلي
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مت اال�ستبانة اإىل ثالثة اأجزاء كما ياأتي:  ولقد ق�سِّ
اجلزء الأول: يبني العالقة بني قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به،  -

دولة  من  غزة  قطاع  يف  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  يف  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  ومواجهة 
فل�ضطني، ويتكون من )24( فقرة. 

به،  - املنوطة  الأعمال  بتنفيذ  اخلارجي  املراجع  بني  العالقة  يبني  الثاين:  اجلزء 
دولة  من  غزة  قطاع  يف  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  يف  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  ومواجهة 

فل�ضطني، ويتكون من )15( فقرة. 
بها،  - املنوطة  الأعمال  بتنفيذ  املراجعة  جلنة  بني  العالقة  يبني  الثالث:  اجلزء 

دولة  من  غزة  قطاع  يف  العامة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  يف  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  ومواجهة 
فل�ضطني، ويتكون من )13( فقرة. 

وكانت الجابات على كل فقرة وفق مقيا�ص ليكرات اخلما�ضي ح�ضب اجلدول )2( 
الجدول )2( 

مقياس االجابة على الفقرات: 

غري موافق ب�سدةغري موافقحمايدموافقموافق ب�سدةالت�سنيف

54321الدرجة

صدق وثبات االستبانة: 

قنَّ الباحث فقرات اال�ستبانة، وذلك للتاأكد من �سدقها وثباتها، كاالآتي: 
�سدق فقرات االختبار: 

مت التاكد من �ضدق فقرات الختبار بطريقتني: 
�سدق فقرات اال�ستبانة: أ. 

عر�ص الختبار على جمموعة من املحكمني تاألفت من )8( اأع�ضاء من اأع�ضاء الهيئة 
فل�ضطني  وجامعة  الإ�ضالمية  باجلامعة  املتو�ضطة  والكليات  التجارة  كلية  يف  التدري�ضية 
وقد  والإح�ضاء،  واملحا�ضبة،  والقت�ضاد،  الأعمال،  اإدارة  يف  متخ�ض�ضني  الأزهر  وجامعة 
�ضوء  يف  اأوتعديل  حذف  من  يلزم  ما  واأجرى  املحكمني،  ال�ضادة  لآراء  الباحث  ا�ضتجاب 
عليها  وافق  اإذا  الفقرات  وُقبلت  الغر�ص،  لهذا  اأُعّد  منوذج  يف  ت�ضجيلها  بعد  مقرتحاتهم 
اأقل  اإذا وافق عليها  ، ورف�ضت  اإذا وافق عليها من )4- 6(  اأكرث من )6( حمكمني، وعدلت 
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العينة  ليتم تطبيقه على  النهائية  ال�ضتبانة يف �ضورته  )4( حمكمني، وبذلك خرجت  من 
ال�ضتطالعية. 

�سدق االت�ساق الداخلي لفقرات االختبار: 	. 
 30 حجمها  البالغ  الدرا�ضة  عينة  على  ال�ضتبانة  لفقرات  الداخلي  الت�ضاق  ح�ضاب 
مفردة، وذلك بح�ضاب معامالت الرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له 
ويبني اجلدول )1( اأن معامالت الرتباط املبينة دالة عند م�ضتوى دللة )0.05 او0.01( ، 
حيث اإن قيمة م�ضتوى الدللة لكل فقرة اأقل من 0.05 اأو 0.01، وبذلك تعّد فقرات ال�ضتبانة 

�ضادقة ملا و�ضعت لقيا�ضه.
الجدول )3( 

الصدق الداخلي لفقرات االستبانة 

معامل الفقرةم�سل�سل
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

قيام املراجع الداخلي بتنفيذ االأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ساد املايل يف ال�رضكات امل�ساهمةالعامة 
 )قطاع البنوك( بقطاع غزة

متثل وظيفة املراجعة الداخلية اإحدى الوظائف الأ�ضا�ضية يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة 1
0.5730.001الفل�ضطينية )قطاع البنوك( .

تتوفر لوظيفة املراجعة الداخلية يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة الفل�ضطينية املوارد املالية 2
اتها املطلوبة منها. 0.4330.017والب�رضية الكافية لآداء مهمَّ

ميتلك املراجعني الداخليني املعرفة الكافية مبعايري املراجعة الداخلية ال�ضادرة عن معهد 3
0.5220.003املراجعني الداخليني.

تقوم اإدارة ال�رضكةامل�ضاهمة العامة بعمل دورات تدريبية للمراجعني الداخليني لطالعهم 4
0.5490.002على التطورات احلديثة يف جمال املهنة.

تعّد تقارير املراجعة الداخلية من اأهم الو�ضائل التي تعتمد عليها الإدارة العليا لل�رضكة 5
0.7520.000امل�ضاهمة العامة.

ت�ضتطيع املراجعة الداخلية توفري املعلومات ب�ضكل دقيق ومنظم لالإدارة العليا لتخاذ 6
0.7790.000قراراتها وم�ضاعدتها يف فح�ص وتقومي و�ضالمة النظم والجراءات فيها.

ميتلك ق�ضم املراجعة الداخلية القدرة على متييز موؤ�رضات الغ�ص والتالعب والتحريف يف 7
0.5260.003ال�ضجالت والقوائم املالية.

ات املراجعة الداخلية فح�ص مدى اللتزام بال�ضيا�ضات والأوامر الداخلية املالية 8 من مهمَّ
0.7840.000والإدارية، واللتزام كذلك بالقوانني والت�رضيعات الفل�ضطينية.
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معامل الفقرةم�سل�سل
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

ات امل�ضندة اإىل املراجعة الداخلية تتطلب التحول من مراجعة مالية روتينية اإىل 9 املهمَّ
0.5120.004مراجعة العمليات و�ضائر اأن�ضطة ال�رضكة.

اإن معايري الأداء املهني للمراجعة الداخلية تتطلب من املراجع الداخلي اأن يكون لديه املهارة 10
0.4040.027املهنية املالئمة، وحتديد نطاق العمل الواجب القيام به.

ات املراجعة الداخلية يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة الفل�ضطينية التحقق من مدى 11 من مهمَّ
0.6420.000اإجناز الأهداف املخططة وفاعلية النتائج.

0.6910.000اإدارة املراجعة الداخلية تكون دائماً قادرة على حتديد �ضل�ضلة الأن�ضطة التي تنفذها.12

حتر�ص اإدارة املراجعة الداخلية على درا�ضة وتقومي النظام املحا�ضبي امل�ضتخدم ومدى 13
0.8180.000مالءمته لتنفيذ العمليات املالية بدقة وكفاءة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل.

14
تقوم اإدارة املراجعة الداخلية بتقومي املخاطر التي تواجة ال�رضكة امل�ضاهمة العامة، وعمل 

التقارير املالئمة لإمداد الإدارة العليا بها، التي ت�ضاهم يف اإ�ضدار القرارات الر�ضيدة ملواجهة 
ظاهرة الف�ضاد املايل.

0.5250.003

15
تقوم اإدارة املراجعة الداخلية بالتاأكد من م�ضداقية التقارير املالية عن طريق مدى كفاية 

وفاعلية ال�ضوابط الرقابية املتعلقة بالنظام املحا�ضبي للمحافظة على الأ�ضول وال�ضجالت 
املحا�ضبية بال�رضكة امل�ضاهمة.

0.6220.000

ميثل ا�ضتقالل اأع�ضاء املراجعة الداخلية واحداً من اأهم اأركان جناح مهنة املراجعة الداخلية 16
0.6590.000يف �ضبيل قيامها مبواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة.

تقوم اإدارة املراجعةالداخلية بالك�ضف والف�ضاح عن النحرافات التي حدثت، واقرتاح احللول 17
0.5690.001التي توؤدي اإىل ت�ضحيح الأو�ضاع م�ضتقبالً.

ت�ضتطيع اإدارى املراجعة الداخلية اإي�ضال راأيها بدون عوائق اإىل جلنة املراجعة اأو حمل�ص 18
0.7250.000الإدارة حني تكت�ضف خماطر توؤثر على حتقيق الأهداف.

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية باختبار املعلومات املايل والت�ضغيلية وتقومي مدى اأهميتها 19
0.8220.000ومالءمتها لتخاذ القرارات.

اإن عملية تقومي واإدارة املخاطر تعّد عن�رضاً مهماً من عنا�رض الإدارة ال�ضرتاتيجية ورافعة 20
0.7800.000مهمة للمزايا التناف�ضية بني ال�رضكات.

تقوم الإدارة العليا لل�رضكة امل�ضاهمة ب�ضياغة وتو�ضيل الأهداف ال�ضرتاتيجية اإىل جميع 21
0.8080.000امل�ضتويات بال�رضكة.

0.6640.000تقوم اإدارة املراجعة الداخلية برتتيب املخاطر ح�ضب درجة اخلطورة واأولويات مواجهاتها.22

اإن اإدارة املراجعة الداخلية ت�ضاهم ب�ضكل كبري وبدور اإ�ضت�ضاري يف تقليل املخاطر، كما 23
0.7160.000ي�ضاعد يف تقومي املخاطر التي تتعر�ص لها ال�رضكة امل�ضاهمة العامة.

م�ضتوى املخاطر املوجود بال�رضكة امل�ضاهمة العامة يعترب م�ضتوى مقبول ول يعيق حتقيق 24
0.6230.000اأهداف ال�رضكة.
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معامل الفقرةم�سل�سل
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ االأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ساد املايل يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة 
 )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�سطني

يكون لل�رضكات امل�ضاهمة العامة مراجع ح�ضابات خارجي م�ضتقل ل تربطه بها عالقة عمل 1
0.8210.000ويكون م�ضتقالً عن اإدارتها الداخلية.

يقوم جمل�ص الإدارة برت�ضيح مراجع ح�ضابات خارجي ممن تتوفر فيهم ال�ضمعة الطيبة 2
0.7840.000والكفاءة واخلربة الكافية بناءً على تو�ضية جلنة املراجعة اأو اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

يتم تعيني مراجع احل�ضابات اخلارجي بقرار من اجلمعية العمومية للم�ضاهمني مع حتديد 3
0.8040.000اأتعابه ال�ضنوية.

يقوم مراجع احل�ضابات اخلارجي بتالوة تقريره اأمام امل�ضاهمني والرد على ا�ضتف�ضارهم يف 4
0.8950.000اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

يلتزم املراجع اخلارجي بتطبيق معايري املحا�ضبة واملراجعة وقواعد ال�ضلوك املهني من 5
0.4610.010حيث امل�ضمون ل ال�ضكل فقط.

يكون املراحع اخلارجي حمايداً وم�ضتقالً يف احلقيقة ويف املظهر عند تقدمي خدمات 6
0.7950.000املراجعة واخلدمات الإدارية وال�ضت�ضارية الأخرى.

يكون عمل املراجع اخلارجي حم�ضناً �ضد تدخل جمل�ص الإدارة واأل يكون م�ضري اإ�ضتمراره يف 7
0.8150.000عمله وتقدير اأتعابه من قبل جمل�ص الإدارة.

يقدم املراجع اخلارجي عند تقدمي ا�ضتقالته بياناً بالظروف التي واجهته والأ�ضباب املهنية 8
0.6310.000التي دعته اإىل ترك العمل للمراجع اجلديد.

يوؤيد املراجع اخلارجي تطبيق حوكمة ال�رضكات امل�ضاهمة داخل ال�رضكة وتكون ملزمةمن 9
0.5540.002خالل قانون ال�رضكات.

ي�ضتطيع املراجع اخلارجي الطالع غري امل�رضوط على الدفاتر وال�ضجالت واملعلومات 10
0.5660.001والي�ضاحات املتعلقة بالقوائم املالية.

يقوم املراجع اخلارجي تقريراً حول مدى التزام ال�رضكة امل�ضاهمة بتطبيق قواعد حوكمة 11
0.4660.009ال�رضكات اإىل جلنة املراجعة اأو اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

يتوجب على املراجع اخلارجي اأن يقوم بفح�ص القوائم املالية والدفاتر وال�ضجالت واأنظمة 12
0.6880.000الرقابة الداخلية من اأجل ابداء الراأي الفني املحايد على تلك القوائم.

يجب على املراجع اخلارجي اأن يراعي وجود قيم للمراجعة الداخلية ي�ضاعد على حتديد نطاق 13
0.5100.004وتوقيت ومدى الفح�ص والختبارات املنوي القيام بها يف عملية املراجعة.

على املراجع اخلارجي اأن يتفهم الوظائف التي يوؤديها ق�ضم املراجعة الداخلية وي�ضتف�رض عن 14
0.7230.000تاأهيل العاملني به وا�ضلوب اختيارهم ودرجة ا�ضتقاللهم.

يجب على املراجع اخلارجي على اإبالغ اإدارة ال�رضكة بنواحي ال�ضعف اأو الق�ضور يف نظام 15
0.7390.000الرقابة الداخلية مبوجب تقرير اأو خطاب يرفعه اليها.
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معامل الفقرةم�سل�سل
االرتباط

م�ستوى 
الداللة

قيام جلنة املراجعة باالأعمال املنوطة بها ومواجهة ظاهرة الف�ساد املايل يف ال�رضكات امل�ساهمة العامة 
 )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�سطني

تقوم جلنة املراجعة من تقومي مدى كفاية املوارد املخ�ض�ضة للمراجعة الداخلية لكي 1
اتها. 0.7660.000ت�ضتطيع اآداء مهمَّ

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بالتو�ضية لتعيني رئي�ص ق�ضم املراجعة 2
0.7680.000الداخلية.

0.6560.000هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بدعم ا�ضتقالل املراجع الداخلي.3
0.8210.000هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بابداء التوجيه يف تعيني املراجع اخلارجي.4

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بتحديد اأتعاب املراجع اخلارجي والتاأكد من 5
0.0000.746ا�ضتقالله وحياده.

0.0030.566هل تقوم املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة مبناق�ضة اأي مالحظات يبديها املراجع اخلارجي.6

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة من مراجعة خطاب املراجع اخلارجي املوجه 7
0.0000.736اإىل اإدارة ال�رضكة.

هل اأن عمل جلنة املراجعة يوؤدي اإىل حت�ضني نزاهة القوائم املالية بال�رضكات امل�ضاهمة 8
0.6050.000العامة.

0.5480.002يجب على ال�رضكات امل�ضاهمة العامة حتديد واجبات وم�ضئوليات جلنة املراجعة.9

تلعب جلنة املراجعة دوراً مهماً ورئي�ضاً يف زيادة كفاءة املراجعة الداخلية يف ال�رضكات 10
0.7030.000امل�ضاهمة العامة.

ات جلنة املراجعة يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة اأن تقوم بدورها يف منع حدوث 11 من مهمَّ
0.7120.000الغ�ص والتالعب.

تقوم جلنة املراجعة بالجتماع مع رئي�ص املراجعة الداخلية للوقوف على الأخطاء التي مت 12
0.6660.000اكت�ضافها والعمل على معاجلتها.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بدرا�ضة القوائم املالية قبل عر�ضها 13
0.6810.000على الإدارة للموافقة عليها.

�سدق االت�ساق البنائي ملحاور الدرا�سة: ت. 
مع  الدرا�ضة  حماور  من  حمور  كل  معدل  بني  الرتباط  معامالت  يبني   )2( اجلدول 
املعدل الكلي لفقرات ال�ضتبانة، والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة دالة عند م�ضتوى 
دللة 0.05، حيث اإن م�ضتوى الدللة لكل فقرة اأقل من 0.05، وقيمة r املح�ضوبة اأكرب من 

قيمة r اجلدولية التي ت�ضاوي 0.361
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الجدول )4( 
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطحمتوى املجالاملجال

الأول
قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة 
ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمةالعامة )قطاع 

البنوك( بقطاع غزة
0.7450.000

الثاين
قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة 

ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع 
البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني

0.7090.000

الثالث
قيام جلنة املراجعة بالأعمال املنوطة بها ومواجهة ظاهرة 
الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( 

يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني
0.8300.000

 :Reliability ثبات فقرات االستبانة

اأُجريت خطوات الثبات على العينة ال�ضتطالعية نف�ضها بطريقتني هما: طريقة التجزئة 
الن�ضفية ومعامل األفا كرونباخ.

ارتباط . 1 اإيجاد معامل  Split- Half Coefficient: مت  الن�سفية  التجزئة  طريقة 
وقد  بعد،  لكل  الرتبة  زوجية  الأ�ضئلة  ومعدل  الرتبة،  الفردية  الأ�ضئلة  معدل  بني  بري�ضون 
Spear-( حت معامالت الرتباط با�ضتخدام معامل ارتباط �ضبريمان براون للت�ضحيح حِّ  ضضُ

man- Brown Coefficient( ح�ضب املعادلة الآتية: 

معامل الثبات = 2 ر 

اأن هناك معامل ثبات كبرياً  حيث ر معامل الرتباط وقد بني جدول رقم )3( يبني 
ن�ضبيا لفقرات ال�ضتبانة.

2 . :Cronbach›s Alpha طريقة األفا كرونباخ
ا�ضتخدمت طريقة األفا كرونباخ لقيا�ص ثبات ال�ضتبانة كطريقة ثانية لقيا�ص الثبات، 
اأداة  ا�ضتخدام  من  الباحث  يطمئن  مرتفعة، مما  الثبات  اأن معامالت   )3( اجلدول  بنيَّ  وقد 

الدرا�ضة.

1+ر
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الجدول )5( 
معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ( 

عدد حمتوى املحوراملحور
الفقرات

معامل التجزئة الن�سفية
األفا 

كرونباخ
معامل 
االرتباط

معامل االرتباط 
امل�سحح

م�ستوى 
املعنوية

الأول
قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة 

به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات 
امل�ضاهمةالعامة )قطاع البنوك( بقطاع غزة

240.72450.84020.0000.8725

الثاين

قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة 
به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات 

امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من 
دولة فل�ضطني

150.76250.86530.8968

الثالث
قيام جلنة املراجعة بالأعمال املنوطة بها ومواجهة 
ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة 

)قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني
130.80380.89120.0000.9309

520.71250.83210.0000.8625جميع املحاور

املعاجلات اإلحصائية: 

االإح�سائي،   SPSS برنامج  خالل  من  وحلَّلها  اال�ستبانة  الباحث  فرَّغ  لقد 
واُ�ستخدت االختبارات االإح�سائية االآتية: 

الن�ضب املئوية والتكرارات. -
اختبار األفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات ال�ضتبانة. -
معامل ارتباط بري�ضون لقيا�ص �ضدق الفقرات واختبار الفر�ضيات. -
معادلة �ضبريمان براون للثبات. -
اختبار sample K- S- 1 ملعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي اأو ل. -
- .One sample T test ملتو�ضط عينة واحدة t اختبار
-  : )sample K- S- 1( اختبار التوزيع الطبيعي

اُ�ضتخدم اختبار sample K- S- 1 ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي اأو ل 
اختبار �رضوري يف  وهو  مفردة،  اأكرب من 50  العينة  يكون حجم  اأن  وي�ضتخدم يف حالة 
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حالة اختبار الفر�ضيات، لأن معظم الختبارات املعلمية ت�ضرتط اأن يكون توزيع البيانات 
طبيعياً.ويو�ضح اجلدول )4( نتائج الختبار حيث اإن قيمة م�ضتوى الدللة لكل ق�ضم اأكرب من 
sig. ˃ 0.05( 0.05(، وهذا يدل على اأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب ا�ضتخدام 

الختبارات املعلمية.
الجدول )6( 

 )sample K- S -1( اختبار التوزيع الطبيعي

املحور 
عدد عنون املحور الفرعيالفرعي

قيمة م�ستوى قيمة Zالفقرات
الداللة

قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل الأول
240.6110.849يف ال�رضكات امل�ضاهمةالعامة )قطاع البنوك( بقطاع غزة

قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل الثاين
150.7160.685يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني

قيام جلنة املراجعة بالأعمال املنوطة بها ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف الثالث
130.7400.644ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني

450.6480.795جميع املحاور

حتليل فقرات الدراسة

اُ�ضتخدم اختبار T للعينة الواحدة )One Sample T test( لتحليل فقرات ال�ضتبانة، 
 t قيمة  كانت  اإذا  حمتواها  على  يوافقون  العينة  اأفراد  اأن  مبعنى  ايجابية  الفقرة  وتكون 
املح�ضوبة اأكرب من قيمة t اجلدولية، التي ت�ضاوي 1.99 )اأو م�ضتوى الدللة اأقل من 0.05 
والوزن الن�ضبي اأكرب من 60 %( ، وتكون الفقرة �ضلبية مبعنى اأن اأفراد العينة ل يوافقون على 
t اجلدولية، التي ت�ضاوي- 1.99 )اأو  t املح�ضوبة اأ�ضغر من قيمة  اإذا كانت قيمة  حمتواها 
م�ضتوى الدللة اأقل من 0.05 والوزن الن�ضبي اأقل من 60 %( ، وتكون اآراء العينة يف الفقرة 

حمايدة اإذا كان م�ضتوى الدللة لها اأكرب من 0.05
الفر�سية االأوىل: “ ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄

بني قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، وبني مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل 
يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( بقطاع غزة.

اآراء  والذي يبني   ،  )5( والنتائج مبينة يف اجلدول  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
اأفراد عينة الدرا�ضة يف فقرات املحور الأول ))قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة 
به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( بقطاع 
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غزة(( ، وقد تبني اأن اأعلى فقرتني ح�سلتا على اأعلى وزن ن�سبي هما كما ياأتي: 
ات املراجعة الداخلية فح�ص مدى اللتزام بال�ضيا�ضات والأوامر الداخلية  - » من مهمَّ

الوزن  بلغ  وقد  الفل�ضطينية.«  والت�رضيعات  بالقوانني  كذلك  واللتزام  والإدارية،  املالية 
الن�ضبي لها »%88.89«

»ت�ضتطيع اإدارة املراجعة الداخلية اإي�ضال راأيها بدون معوقات اإىل جلنة املراجعة  -
اأو جمل�ص الإدارة حني تكت�ضف خماطر توؤثر على حتقيق الأهداف.« وقد بلغ الوزن الن�ضبي 

لها »%88.71« 
كما يتبني اأن اأقل فقرتني ح�سلتا على اأقل وزن ن�سبي هما كما ياأتي: 

ول  - مقبولً  م�ضتوى  يعّد  العامة  امل�ضاهمة  بال�رضكة  املوجود  املخاطر  “ م�ضتوى 
يعوق حتقيق اأهداف ال�رضكة “ وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ %81.11”

والتالعب  - الغ�ص  موؤ�رضات  متييز  على  القدرة  الداخلية  املراجعة  ق�ضم  ميتلك   “
والتحريف يف ال�ضجالت والقوائم املالية.” وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ %80.00”

وب�ضفة عامة يتبني اأن املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املحور الأول ))قيام املراجع 
الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة 
 %87.78 ي�ضاوي  الن�ضبي  والوزن   ،4.39 ت�ضاوي   ) غزة(  بقطاع  البنوك(  )قطاع  العامة 
t املح�ضوبة ت�ضاوي 14.712وهي  “ وقيمة   %60 “ اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد  وهي 
اأقل  وهي   0.000 ت�ضاوي  الدللة  وم�ضتوى  ت�ضاوي1.99،  التي  اجلدولية   t قيمة  من  اأكرب 
من 0.05 مما يدل على وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05( بني 
قيام املراجع الداخلي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، وبني مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف 

ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( بقطاع غزة.
و اتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة كل من )�ضبحي، 2010( التي بينت اأن دور املراجعة 
ودرا�ضة  الديناميكية،  الأعمال  بيئة  من  نابعة  لأ�ضباب  نتيجة  تغري  قد  بال�رضكة  الداخلية 
)جربوع، 2012( التي بينت اأن ال�ضمود يف وجه املناف�ضة يتطلب ال�ضتغالل الأمثل للموارد 
Tread way commit-( ال�ضاملة ور�ضا امل�ضتهلك، ودرا�ضة اإىل اجلودة   ململتاحة والو�ضول 

tee, 2005( التي بينت اأنه يجب على ال�رضكات حتديد واجبات وم�ضوؤوليات جلنة املراجعة، 
واأن تتوافر للَّجنة موارد مالية و�ضلطات كافية لتنفيذ م�ضوؤولياتها، درا�ضة )بدران، 2004( 
، التي اأو�ضحت اأن العائد املحقق من تطبيق مفاهيم املراجعة الداخلية احلديثة يف بع�ص 

املوؤ�ض�ضات القت�ضادية يفوق تكلفة وجود ق�ضم متخ�ض�ص داخل املوؤ�ض�ضة للقيام بها.
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مجاالت مساهمة املراجع الداخلي واخلارجي وجلان املراجعة في مواجهة ظاهرة

الجدول )7( 
تحليل فقرات المحور األول: )قيام المراجع الداخلي بتنفيذ األعمال المنوطة به، 
ومواجهة ظاهرة الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة )قطاع البنوك( 

املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

متثل وظيفة املراجعة الداخلية اإحدى الوظائف الأ�ضا�ضية يف 1
4.220.63284.4418.3450.000ال�رضكات امل�ضاهمة العامة الفل�ضطينية )قطاع البنوك( .

2
تتوافر لوظيفة املراجعة الداخلية يف ال�رضكات امل�ضاهمة 
العامة الفل�ضطينية املوارد املالية والب�رضية الكافية لآداء 

اتها املطلوبة منها. مهمَّ
4.060.78481.1112.7710.000

ميتلك املراجعون الداخليون املعرفة الكافية مبعايري املراجعة 3
4.390.89687.7814.7120.000الداخلية ال�ضادرة عن معهد املراجعني الداخليني.

4
تقوم اإدارة ال�رضكةامل�ضاهمة العامة بعمل دورات تدريبية 

للمراجعني الداخليني لطالعهم على التطورات احلديثة يف 
جمال املهنة.

4.220.85884.4413.5100.000

تعّد تقارير املراجعة الداخلية من اأهم الو�ضائل التي تعتمد 5
4.110.81382.2212.9590.000عليها الإدارة العليا لل�رضكة امل�ضاهمة العامة.

6
ت�ضتطيع املراجعة الداخلية توفري املعلومات ب�ضكل دقيق 

ومنظم لالإدارة العليا لتخاذ قراراتها وم�ضاعدتها يف فح�ص 
وتقومي و�ضالمة النظم والجراءات فيها.

4.280.87485.5613.8620.000

ميتلك ق�ضم املراجعة الداخلية القدرة على متييز موؤ�رضات الغ�ص 7
4.000.75080.0012.6570.000والتالعب والتحريف يف ال�ضجالت والقوائم املالية.

8
ات املراجعة الداخلية فح�ص مدى اللتزام بال�ضيا�ضات  من مهمَّ

والأوامر الداخلية املالية والإدارية، واللتزام كذلك بالقوانني 
والت�رضيعات الفل�ضطينية.

4.440.90188.8915.2120.000

9
ات امل�ضندة اإىل املراجعة الداخلية تتطلب التحول من  املهمَّ

مراجعة مالية روتينية اإىل مراجعة العمليات و�ضائر اأن�ضطة 
ال�رضكة.

4.280.87485.5613.8620.000

10
اإن معايري الأداء املهني للمراجعة الداخلية تتطلب من املراجع 
الداخلي اأن يكون لديه املهارة املهنية املالئمة، وحتديد نطاق 

العمل الواجب القيام به.
4.110.81382.2212.9590.000

11
ات املراجعة الداخلية يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة  من مهمَّ

الفل�ضطينية التحقق من مدى اإجناز الأهداف املخططة وفاعلية 
النتائج.

4.060.78481.1112.7710.000
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املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

اإدارة املراجعة الداخلية تكون دائماً قادرة على حتديد �ضل�ضلة 12
4.280.87485.5613.8620.000الأن�ضطة التي تنفذها.

13
حتر�ص اإدارة املراجعة الداخلية على درا�ضة وتقومي النظام 

املحا�ضبي امل�ضتخدم ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات املالية 
بدقة وكفاءة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل.

4.280.87485.5613.8620.000

14

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية بتقومي املخاطر التي تواجة 
ال�رضكة امل�ضاهمة العامة، وعمل التقارير املالئمة لإمداد 

الإدارة العليا بها، التي ت�ضاهم يف اإ�ضدار القرارات الر�ضيدة 
ملواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل.

4.220.85884.4413.5100.000

15

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية بالتاأكد من م�ضداقية التقارير 
املالية عن طريق مدى كفاية وفاعلية ال�ضوابط الرقابية 

املتعلقة بالنظام املحا�ضبي للمحافظة على الأ�ضول 
وال�ضجالت املحا�ضبية بال�رضكة امل�ضاهمة.

4.390.89687.7814.7120.000

16
ميثل ا�ضتقالل اأع�ضاء املراجعة الداخلية واحداً من اأهم اأركان 

جناح مهنة املراجعة الداخلية يف �ضبيل قيامها مبواجهة 
ظاهرة الف�ضاد املايل بال�رضكات امل�ضاهمة العامة.

4.060.78481.1112.7710.000

17
تقوم اإدارة املراجعةالداخلية بالك�ضف والف�ضاح عن 

النحرافات التي حدثت، واقرتاح احللول التي توؤدي اإىل 
ت�ضحيح الأو�ضاع م�ضتقبالً.

4.170.83883.3313.2080.000

18
ت�ضتطيع اإدارة املراجعة الداخلية اإي�ضال راأيها بدون معوقات 

اإىل جلنة املراجعة اأو حمل�ص الإدارة حني تكت�ضف خماطر توؤثر 
على حتقيق الأهداف.

4.440.90188.7115.2120.000

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية باختبار املعلومات املاليى 19
4.220.85884.4413.5100.000والت�ضغيلية وتقومي مدى اأهميتها ومالءمتها لتخاذ القرارات.

20
اإن عملية تقومي واإدارة املخاطر تعّد عن�رضاً مهماً من عنا�رض 

الإدارة ال�ضرتاتيجية ورافعة مهمة للمزايا التناف�ضية بني 
ال�رضكات.

4.170.83883.3313.2080.000

تقوم الإدارة العليا لل�رضكة امل�ضاهمة ب�ضياغة وتو�ضيل 21
4.170.83883.3313.2080.000الأهداف ال�ضرتاتيجية اإىل جميع امل�ضتويات بال�رضكة.

تقوم اإدارة املراجعة الداخلية برتتيب املخاطر ح�ضب درجة 22
4.170.67283.3816.5120.000اخلطورة واأولويات مواجهاتها.
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مجاالت مساهمة املراجع الداخلي واخلارجي وجلان املراجعة في مواجهة ظاهرة

املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

23
اإن اإدارة املراجعة الداخلية ت�ضاهم ب�ضكل كبري وبدور اإ�ضت�ضاري 

يف تقليل املخاطر، كما ي�ضاعد يف تقومي املخاطر التي 
تتعر�ص لها ال�رضكة امل�ضاهمة العامة.

4.220.63284.4418.3450.000

م�ضتوى املخاطر املوجود بال�رضكة امل�ضاهمة العامة يعّد 24
4.060.78481.1112.7710.000م�ضتوى مقبولً ول يعيق حتقيق اأهداف ال�رضكة.

4.390.89687.7814.7120.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ” 89“ تساوي 1.99

الفر�سية الثانية: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
بني قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، وبني مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل 

يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني.
اُ�ضتخدم اختبار t للعينة الواحدة والنتائج مبينة يف اجلدول )6( ، والذي يبني اآراء اأفراد 
عينة الدرا�ضة يف فقرات املحور الثاين )قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، 
ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة 
من دولة فل�ضطني( ، ويتبني اأن اآراء العينة يف جميع الفقرات اإيجابية، وقد تبني اأن اأعلى 

فقرتني ح�سلتا على اأعل وزن ن�سبي هما كما ياأتي: 
اأمام امل�ضاهمني، والرد على  - تقريره  بتالوة  اخلارجي  احل�ضابات  مراجع  يقوم   “

ا�ضتف�ضارهم يف اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.” وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها %88.89”
واجهته،  - التي  بالظروف  بياناً  ا�ضتقالته  تقدمي  عند  اخلارجي  املراجع  يقدم   “

والأ�ضباب املهنية التي دعته اإىل ترك العمل للمراجع اجلديد “ وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ 
 ”%88.12

كما يتبني اأن اأقل فقرتني ح�سلتا على اأقل وزن ن�سبي هما كما ياأتي: 
“ على املراجع اخلارجي اأن يتفهم الوظائف التي يوؤديها ق�ضم املراجعة الداخلية،  -

الوزن  بلغ  “ وقد  ا�ضتقاللهم  اختيارهم ودرجة  واأ�ضلوب  به  العاملني  تاأهيل  وي�ضتف�رض عن 
الن�ضبي لها %78.89”

“ يقدم املراجع اخلارجي تقريراً حول مدى التزام ال�رضكة امل�ضاهمة بتطبيق قواعد  -
الوزن  بلغ  وقد   “ للم�ضاهمني  العمومية  اجلمعية  اأو  املراجعة  جلنة  اإىل  ال�رضكات  حوكمة 

الن�ضبي لها %53.33”
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وب�ضفة عامة يتبني اأن املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املحور الثاين: ))قيام املراجع 
اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة 
العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني( ( ت�ضاوي 4.13، والوزن الن�ضبي 
ي�ضاوي 82.52% وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد “ 60% “ وقيمة t املح�ضوبة ت�ضاوي 
ت�ضاوي  الدللة  وم�ضتوى  ت�ضاوي1.99،  التي  اجلدولية،   t قيمة  من  اأكرب  15.468وهي 
0.000 وهي اأقل من 0.05، مما يدل على وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
دللة )0.05( بني قيام املراجع اخلارجي بتنفيذ الأعمال املنوطة به، وبني مواجهة ظاهرة 
الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني.
التي بينت �رضورة تعميم هيكل  النتيجة مع درا�ضة )ر�ضوان، 2003(  اتفقت هذه  و 
الداخلية وتقديره، وو�ضع الأ�ض�ص والربامج الالزمة لتخريج  عام للمعرفة مبهنة املراجعة 
املراجع الداخلي املعتمد، ودرا�ضة )عبد اهلل، 2004( التي اأو�ضحت �رضورة مراعاة التاأثريات 
والعتبارات ال�ضلوكية ايل لها تاأثري على الأداء، وخا�ضة على معايري التاأهيل العلمي واملهني 
للمراجع الداخلي، ودرا�ضة )ح�ضني، 2009( التي طالبت ب�رضورة وجود توازن يف الأهمية 
بني نظرة املراجع الذي يهتم بفهم الرقابة الداخلية من اأجل تخطيط عملية املراجعة ونظرة 
 committee on the financial( اجلهات اخلارجية التي تهتم بالرقابة الداخلية، ودرا�ضة
اإعداد لئحة مكتوبة حتدد بو�ضوح اأهداف جلنة  التي اأو�ضحت �رضورة   )aspects, 2008
املراجعة و�ضلطاتها وواجباتها وم�ضوؤولياتها وت�ضكيل جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ضاء على 
الأقل، واأن تكون الع�ضوية لأع�ضاء جمل�ص الإدارة غري التنفيذية بال�رضكة امل�ضاهمة العامة.

الجدول )8( 
تحليل فقرات المحور الثاني: )قيام المراجع الخارجي بتنفيذ األعمال المنوطة به، ومواجهة ظاهرة 

الفساد المالي في الشركات المساهمة العامة )قطاع البنوك( في قطاع غزة من دولة فلسطين( 

املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

1
يكون لل�رضكات امل�ضاهمة العامة مراجع ح�ضابات خارجي 
م�ضتقل ل تربطه بها عالقة عمل ويكون م�ضتقالً عن اإدارتها 

الداخلية.
4.110.81382.2212.9590.000

2
يقوم جمل�ص الإدارة برت�ضيح مراجع ح�ضابات خارجي ممن 

تتوافر فيهم ال�ضمعة الطيبة والكفاءة واخلربة الكافية بناءً على 
تو�ضية جلنة املراجعة اأو اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

4.330.88786.6714.2630.000

يتم تعيني مراجع احل�ضابات اخلارجي بقرار من اجلمعية 3
4.170.83883.3313.2080.000العمومية للم�ضاهمني مع حتديد اأتعابه ال�ضنوية.
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املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

4
يقوم مراجع احل�ضابات اخلارجي بتالوة تقريره اأمام 

امل�ضاهمني والرد على ا�ضتف�ضارهم يف اجلمعية العمومية 
للم�ضاهمني.

4.440.90188.8915.2120.000

يلتزم املراجع اخلارجي بتطبيق معايري املحا�ضبة واملراجعة 5
4.110.81382.2212.9590.000وقواعد ال�ضلوك املهني من حيث امل�ضمون ل ال�ضكل فقط.

6
يكون املراحع اخلارجي حمايداً وم�ضتقالً يف احلقيقة ويف 

املظهر عند تقدمي خدمات املراجعة واخلدمات الإدارية 
وال�ضت�ضارية الأخرى.

4.170.83883.3313.2080.000

7
يكون عمل املراجع اخلارجي حم�ضناً �ضد تدخل جمل�ص الإدارة 

واأل يكون م�ضري اإ�ضتمراره يف عمله وتقدير اأتعابه من قبل 
جمل�ص الإدارة.

4.060.78481.1112.7710.000

8
يقدم املراجع اخلارجي عند تقدمي ا�ضتقالته بياناً بالظروف 

التي واجهته والأ�ضباب املهنية التي دعته اإىل ترك العمل 
للمراجع اجلديد.

4.430.90188.1215.2120.000

يوؤيد املراجع اخلارجي تطبيق حوكمة ال�رضكات امل�ضاهمة 9
4.280.87485.5613.8620.000داخل ال�رضكة وتكون ملزمةمن خالل قانون ال�رضكات.

10
ي�ضتطيع املراجع اخلارجي الطالع غري امل�رضوط على الدفاتر 

وال�ضجالت واملعلومات والي�ضاحات املتعلقة بالقوائم 
املالية.

4.330.88786.6714.2630.000

11
يقوم املراجع اخلارجي تقريراً حول مدى التزام ال�رضكة 

امل�ضاهمة بتطبيق قواعد حوكمة ال�رضكات اإىل جلنة املراجعة 
اأو اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

2.670.47453.33 -
6.6710.000

12
يتوجب على املراجع اخلارجي اأن يقوم بفح�ص القوائم املالية 

والدفاتر وال�ضجالت واأنظمة الرقابة الداخلية من اأجل ابداء 
الراأي الفني املحايد على تلك القوائم.

4.390.89687.7814.7120.000

13
يجب على املراجع اخلارجي اأن يراعي وجود قيم للمراجعة 

الداخلية ي�ضاعد على حتديد نطاق وتوقيت ومدى الفح�ص 
والختبارات املنوي القيام بها يف عملية املراجعة.

4.390.89687.7814.7120.000

14
على املراجع اخلارجي اأن يتفهم الوظائف التي يوؤديها ق�ضم 
املراجعة الداخلية وي�ضتف�رض عن تاأهيل العاملني به وا�ضلوب 

اختيارهم ودرجة ا�ضتقاللهم.
3.940.70978.8912.6400.000
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املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

15
يجب على املراجع اخلارجي على اإبالغ اإدارة ال�رضكة بنواحي 
ال�ضعف اأو الق�ضور يف نظام الرقابة الداخلية مبوجب تقرير اأو 

خطاب يرفعه اليها.
4.060.78481.1112.7710.000

4.130.69182.5215.4680.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ” 123“ تساوي 1.99

الفر�سية الثالثة: ل توجد عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )0.05(  ◄
بني قيام جلنة املراجعة بالأعمال املنوطة بها ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات 

امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني.
اآراء  يبني  الذي   )7( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  الواحدة  للعينة   t اختبار  اُ�ضتخدم 
اأفراد عينة الدرا�ضة يف فقرات املحور الثالث: )قيام جلنة املراجعة بالأعمال املنوطة بها 
ومواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة 
من دولة فل�ضطني( ، ويتبني اأن اآراء العينة يف جميع الفقرات ايجابية، وقد تبني اأن اأعلى 

فقرتني ح�سلتا على اأعلى الن�سب هما كما ياأتي: 
“ توؤدي جلنة املراجعة دوراً مهماً ورئي�ضاً يف زيادة كفاءة املراجعة الداخلية يف  -

ال�رضكات امل�ضاهمة العامة.” وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها %93.33” 
“ هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بابداء التوجيه يف تعيني املراجع  -

اخلارجي “ وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ %88.89”
كما يتبني اأن اأقل فقرتني ح�سلتا على اأقل الن�سب هما كما ياأتي: 

“ هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بتحديد اأتعاب املراجع اخلارجي،  -
والتاأكد من ا�ضتقالله وحياده.” وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ %81.11”

“ هل تقوم املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة مبناق�ضة اأي مالحظات يبديها املراجع  -
اخلارجي “ وقد بلغ الوزن الن�ضبي لها “ 81.00.%”

اأن املتو�ضط احل�ضابي جلميع فقرات املحور الثالث: )قيام جلنة  وب�ضفة عامة يتبني 
امل�ضاهمة  ال�رضكات  يف  املايل  الف�ضاد  ظاهرة  ومواجهة  بها  املنوطة  بالأعمال  املراجعة 
الن�ضبي  والوزن   ،4.37 ت�ضاوي  فل�ضطني(  دولة  من  غزة  قطاع  يف  البنوك(  )قطاع  العامة 
ي�ضاوي 87.49 %، وهي اأكرب من الوزن الن�ضبي املحايد »60%« وقيمة t املح�ضوبة ت�ضاوي 
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ت�ضاوي  الدللة  وم�ضتوى   ،1.99 ت�ضاوي  التي  اجلدولية   t قيمة  من  اأكرب  وهي   33.150
0.000 وهي اأقل من 0.05، مما يدل على وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
الف�ضاد  ظاهرة  ومواجهة  بها  املنوطة  بالأعمال  املراجعة  جلنة  قيام  بني   )0.05( دللة 

املايل يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة )قطاع البنوك( يف قطاع غزة من دولة فل�ضطني.
و اتفقت هذه النتيجة مع درا�ضة )م�ضطفى، 2004( التي بينت اأن اأكرث العوامل اأهمية 
الأهمية  يف  يليها  املهنية،  املقدرة  هي  القانونيني  احل�ضابات  مراجعي  نظر  وجهة  من 
عمل املراجع ال�ضابق، ثم يوؤثر الو�ضع التنظيمي وجاء نطاق الوظيفة يف املرتبة الأخرية 
بالن�ضبة لالأهمية الن�ضبية، ودرا�ضة )كمال، 2009( التي اأظهرت اأن وجود املراجع الداخلي 
التي  التفا�ضيل  للمراجعة، فاأن متكن من مراجعة  الكامل  امل�ضتمر داخل املن�ضاأة، وتفرغه 
اأو �ضعف  الداخلية وتقوميه مدى قوة  يراها منا�ضبة، ويقوم مبراقبة تطبيق نظام الرقابة 
هذا النظام، ودرا�ضة )لبيب، 2012( التي اأ�ضارت اإىل عدم اكت�ضاب اإدارة املراجعة الداخلية 
للموقع التنظيمي املنا�ضب، وعدم قيام معظم املن�ضاآت بتوفري الكفاءات املهنية املنا�ضبة 
لإدارة املراجعة الداخلية ودرا�ضة )Foster, 2002( التي اأظهرت ان هناك العديد من جمالت 
الراأي  اإبداء  اأ�ضا�ضياً يف  ت�ضكل عن�رضاً  التي  اخلارجيون،  املدققون  بها  يقوم  التي  التدقيق 
املدينة  والذمم  ال�ضلعي،  واملخزون  النقدية  جمالت  يف  املدققني  على  العتماد  وميكن 

والدائنة.
الجدول )9( 

تحليل فقرات المحور الثالث )قيام لجنة المراجعة باألعمال المنوطة بها ومواجهة ظاهرة الفساد المالي 
في الشركات المساهمة العامة )قطاع البنوك( في قطاع غزة من دولة فلسطين( 

املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

تقّوم جلنة املراجعة مدى كفاية املوارد املخ�ض�ضة للمراجعة 1
اتها. 4.220.85884.4413.5100.000الداخلية لكي ت�ضتطيع اآداء مهمَّ

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بالتو�ضية 2
4.220.85884.4413.5100.000لتعيني رئي�ص ق�ضم املراجعة الداخلية.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بدعم ا�ضتقالل 3
4.110.81382.2212.9590.000املراجع الداخلي.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بابداء التوجيه 4
4.440.90188.8915.2120.000يف تعيني املراجع اخلارجي.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة بتحديد اأتعاب 5
4.060.78481.1112.7710.000املراجع اخلارجي والتاأكد من ا�ضتقالله وحياده.
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املتو�سط الفقراتم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
م�ستوى قيمة tالن�سبي

الداللة

هل تقوم املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة مبناق�ضة اأي مالحظات 6
4.040.78481.0012.7710.000يبديها املراجع اخلارجي.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة من مراجعة 7
4.280.87485.5613.8620.000خطاب املراجع اخلارجي املوجه اإىل اإدارة ال�رضكة.

هل اأن عمل جلنة املراجعة يوؤدي اإىل حت�ضني نزاهة القوائم 8
4.220.85884.4413.5100.000املالية بال�رضكات امل�ضاهمة العامة.

يجب على ال�رضكات امل�ضاهمة العامة حتديد واجبات 9
4.170.83883.3313.2080.000وم�ضئوليات جلنة املراجعة.

توؤدي جلنة املراجعة دوراً مهماً ورئي�ضاً يف زيادة كفاءة 10
4.670.67093.3323.5850.000املراجعة الداخلية يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة.

ات جلنة املراجعة يف ال�رضكات امل�ضاهمة العامة اأن 11 من مهمَّ
4.220.85884.4413.5100.000تقوم بدورها يف منع حدوث الغ�ص والتالعب.

تقوم جلنة املراجعة بالجتماع مع رئي�ص املراجعة الداخلية 12
4.220.85884.4413.5100.000للوقوف على الأخطاء التي مت اكت�ضافها والعمل على معاجلتها.

هل تقوم جلنة املراجعة بال�رضكات امل�ضاهمة العامة بدرا�ضة 13
4.220.85884.4413.5100.000القوائم املالية قبل عر�ضها على الإدارة للموافقة عليها.

4.240.69484.7916.9360.000جميع الفقرات

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة ” 0.05“ ودرجة حرية ” 98“ تساوي 1.99

النتائج والتوصيات: 

وفق حتليل البيانات التي ُجمعت، والفر�سيات التي اختربت، واالإطار النظري . 1
للدرا�سة تو�سل الباحث اإىل النتائج االآتية: 

املالية . 1 والأوامر  بال�ضيا�ضات  اللتزام  مدى  فح�ص  الداخلية  املراجعة  ات  مهمَّ اإن 
والإدارية، وكذلك اللتزام بالقوانني الت�رضيعات الفل�ضطينية.

ت�ضتطيع اإدارة املراجعة الداخلية اإي�ضال راأيها بدون معوق اإىل جلنة املراجعة، اأو . 2
جمل�ص الإدارة حيث تكت�ضف خماطر توؤثر على حتقيق الأهداف.

حتر�ص اإدارة املراجعة الداخلية على درا�ضة النظام املحا�ضبي امل�ضتخدم وتقوميه، . 3
ومدى مالءمته لتنفيذ العمليات املالية بدقة، وكفاءة يف مواجهة ظاهرة الف�ضاد املايل.
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تقوم اإدارة املراجعة الداخلية باختيار املعلومات املالية والت�ضغيلية، وتقومي مدى . 4
اأهميتها ومالءمتها لتخاذ القرارات.

يقوم املراجع اخلارجي بتالوة تقريره اأمام امل�ضاهمني، والرد على ا�ضتف�ضاراتهم . 5
يف اجلمعية العمومية للم�ضاهمني.

اأن وجود ق�ضم للمراجعة الداخلية ي�ضاعد على حتديد نطاق الفح�ص وطبيعة وتوقيته . 6
ومداه، والختيارات املنوي القيام بها.

الداخلية . 7 املراجعة  ق�ضم  يوؤديها  التي  الوظائف  يتفهم  اأن  اخلارجي  املراجع  على 
وي�ضتف�رض عن تاأهيل العاملني به، واأ�ضلوب اختيارهم ودرجة ا�ضتقاللهم.

يف . 8 الداخلية  املراجعة  كفاءة  زيادة  يف  وبارزاً  مهماً  دوراً  املراجعة  جلنة  توؤدي 
ال�رضكات امل�ضاهمة العامة الفل�ضطينية.

وفق النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي: . 2
والأوامر . 1 بال�ضيا�ضات  اللتزام  مدى  فح�ص  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  يتوجب 

املالية والإدارية، وكذلك �رضورة اللتزام بالقوانني والت�رضيعات الفل�ضطينية.
على . 2 والرد  امل�ضاهمني،  اأمام  تقريره  بتالوة  اخلارجي  املراجع  قيام  �رضورة 

ا�ضتف�ضاراتهم يف اجلمعية للعمومية للم�ضاهمني.
�رضورة قيام جلنة املراجعة بالتو�ضية لتعيني املراجع اخلارجي وحتديد اأتعابه.. 3
من . 4 مكونة  املراجعة،  جلان  بتكوين  كافة  امل�ضاهمة  ال�رضكات  التزام  �رضورة 

جمموعة من املديرين غري التنفيذيني بال�رضكة من بينهم اثنان على الأقل من املتخ�ض�ضني 
اإدارة  مدير  تعيني  ب�ضوؤون  اللجان  تلك  تخت�ص  اأن  على  واملراجعة،  املحا�ضبة  مهنة  يف 

املراجعة الداخلية وعزله.
�رضورة تنظيم �ضوؤون مهنة املراجعة الداخلية، باإن�ضاء اجلمعية املهنية الر�ضمية . 5

امل�ضوؤولة عن ذلك، مع �رضورة قيام اجلمعية املهنية للمراجعة الداخلية بتنظيم اآليات مزاولة 
تلك املهنة، مع عدم ال�ضماح لأحد مبزاولة املهنة اإل بعد ح�ضوله على رخ�ضة ملمار�ضة هذه 

املهنة.
الأداء . 6 ملعايري  دليل  باإ�ضدار  الداخلية  للمراجعة  املهنية  اجلمعية  قيام  �رضورة 

املهني، وكذلك اإ�ضدار معايري مهنية خا�ضة باملراجعة الداخلية البيئية، ومراجعة عمليات 
التجارة الإلكرتونية، ومراجعة نظم املعلومات الإلكرتونية، وجودة الأداء املهني.
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