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 ممخصال
 

تطبيػػػؽ التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر فػػػي الشػػػركات  كاقػػػععمػػػى التعػػػرؼ إلػػػى ىػػػدفت الدراسػػػة 
كظػاىرة متعػددة  تناكلػت الدراسػة مكضػكعيا ،المساىمة العامػة الفمسػطينية المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف

كتنبػػع أىميتيػا، مػػف نػػدرة  ،األبعػاد، تناكلتيػػا األبحػاث النظريػػة كالميدانيػة، كلػػـ تركػز عمييػػا مػف بعػػد كاحػد
عمػػػى حػػػد عمػػػـ  – التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطراألبحػػػاث كالدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع 

ممػي مػف طمبػة الدراسػات العميػا إلجػراء كدكرىا في إثارة اىتمػاـ البػاحثيف كالميتمػيف بالبحػث الع -الباحث
 المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ.

( 41)، كالسػتبانة أداة لجمػع البيانػات، كالتػي تككنػت مػف يذا اليػدؼ اسػتخدـ المػنيج الكصػفيكتحقيقان ل
المػػػدققيف الػػػداخمييف فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة مػػػى تػػػـ تطبيقيػػػا عأقسػػػاـ رئيسػػػة، ك فقػػػرة، كّزعػػػت عمػػػى سػػػتة 

كبعػػػػد جمػػػػع البيانػػػػات عكلجػػػػت  ،( مػػػػدققان 53الفمسػػػػطينية المدرجػػػػة فػػػػي بكرصػػػػة فمسػػػػطيف بكاقػػػػع ) العامػػػػة
 (.SPSSإحصائيان باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ الجتماعية )

درجة تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة أظيرت نتائج الدراسة أف 
كقد (، 3.44، بمتكسط حسابي )كاف بدرجة متكسطة درجة في بكرصة فمسطيفالعامة الفمسطينية الم

المساىمة العامة بإعداد خطة التزاـ الشركات ظير ىذا التطبيؽ في عدة مؤشرات، كمف أىميا: 
الشركات المساىمة العامة  كتعتمدبتنفيذىا، استراتيجيو لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر، كاللتزاـ 

 .ية لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر بدرجة متكسطةمكازنة كاف
درجػة تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي كبينت النتػائج كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيا فػي 

 كفقػػان لمتغيػػرات: المؤىػػؿ العممػػي، الشػػركات المسػػاىمة العامػػة الفمسػػطينية المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف
بينمػػػا لػػػـ تظيػػػر الدراسػػػة فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائيان كفقػػػان لبقيػػػة متغيػػػرات ص، كرأس مػػػاؿ الشػػػركة، كالتخصػػػ
 الدراسة. 

تطبيؽ التدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي الشػركات الفمسػطينية بعامػة، كتؤكد ىذه النتائج قيمة 
جػػة إلػػى اعتمػػاد بالحا ، كتكصػػيبخاصػػة كفػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف منيج التػدقيؽ المبنػي عمػى المخػاطر، كضػركرة 
المسػػتمرة، كمتابعػػة التطػػكرات  ةالسػػتمرار فػػي تطػػكير مينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي مػػف خػػالؿ البػػرامج التدريبيػػ

كالحاجػػة إلػػى إجػػراء المزيػػد مػػف  ،باسػػتمرار ةالحديثػػة عمػػى ىػػذه المينػػة كذلػػؾ لمعالجػػة المخػػاطر المتجػػدد
 .التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطراألبحاث النكعية، لتحقيؽ مزيد مف الفيـ حكؿ مكضكع 
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Abstract 
 

The study aimed to investigate the extent to which risk-based internal auditing is 

applied in the Palestinian joint stock companies listed in Palestine Exchange. The study 

approached the literature as a multi-dimensional phenomenon، which addressed both 

theoretical and applied research. The significance of this recent study is the first، which 

dealt with this theme، to the author knowledge، which in turn encourages other researchers 

to work on further research on this important issue. 

The study adopted the quantitative research approach using the survey method. The 

questionnaire is appropriate for the exploratory nature of the research، which consists of 

41-items that was divided into six sub-scales. The target population consists of internal 

auditors in the Palestinian joint stock companies listed in Palestine Exchange، that includes 

53 internal auditors. The collected data was statistically analyzed using the statistical 

package for social sciences (SPSS).  

The findings revealed that the participants experienced a moderate level of the risk-based 

internal auditing application in the Palestinian joint stock companies listed in Palestine 

Exchange. The mean scores and standard deviation were (M 3.44 SD 68.74) The results of 

the study revealed significant statistical differences in the risk-based internal auditing 

application among the internal auditors due to educational level، major، and the company's 

capital. However، no statistical significant differences were found in the rest of the study 

variables. 

These findings confirm the value of risk-based internal auditing in the Palestinian 

companies in general, and in these listed in Palestine Exchange in particular، and 

recommend the need for these companies to adopt a risk-based auditing approach; the 

need to continue developing the internal auditing profession through the continuous 

training programs; the follow up of the recent developments on this profession to address 

the ever-renewable risks; and finally, further research is essential in the area of risk-based 

internal auditing using the qualitative research design. 
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 مصطمحات الدراسة
لداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة، تبحث ىذه الّدراسة في مكضكع التدقيؽ ا 

كقد كردت مفاىيـ كمصطمحات تخدـ ىذه الّدراسة، كليذه المفاىيـ كالمصطمحات تعريفات نظرية، كقد 

 تـ اعتماد التعريفات اآلتية:

 المعمكمػػػػات نظػػػػاـ اسػػػػتخداـ كػػػػاف إذا مػػػػا لتحديػػػػد األدلػػػػة كتقيػػػػيـ جمػػػػع عمميػػػػة بأنػػػػو :تــــدقيق الحســــابات

 أىػػدافيا، كيحقػػؽ بياناتيػػا سػػالمة مػػف كالتحقػػؽ الشػػركة، أصػػكؿ حمايػػة فػػي تسػػيـ كتطبيقاتيػػا المحاسػػبية

 عػف بعدالػة تعبػر الشػركة تصػدرىا التي المالية البيانات بأف التأكيد إلى كصكل بكفاءة مكاردىا كيستخدـ

 (.109: 2008 ،القاضي) النقدية كتدفقاتيا المالي كمركزىا أعماليا نتيجة

نشاط تأكيدم استشارم مستقؿ كمكضكعي مصمـ إلضافة قيمة لممنشأة لتحسيف : ىك تدقيق الداخميال

قييـ كتحسيف كفاءة عممياتيا كىك يساعد المنشأة عمى تحقيؽ أىدافيا بإيجاد منيج منظـ كصاـر لت

 (.2013 ،كالتكجيو )التحكـ( )الكردات ابة،الرق الخطر،كعمميات إدارة 

: ىي اإلجراءات المتبعة لدل إدارة التدقيؽ الداخمي لتكجيو بني عمى المخاطرالتدقيق الداخمي الم

جيكد التدقيؽ نحك المناطؽ األكثر خطكرة في المؤسسة سكاء عمى مستكل مراكز العمؿ مف دكائر 

 (.84: 2010كفركع كشركات تابعة أك عمى مستكل األنشطة ضمف مركز العمؿ الكاحد )الرمحي، 

اؿ التعرض إلى خسائر غير متكقعة كغير مخطط ليا نتيجة تذبذب العائد المتكقع أنيا احتم: المخاطر

عمى استثمار معيف )الختالؼ بيف العائد الفعمي كالعائد المتكقع( كىي تمثؿ انحراؼ األرقاـ الفعمية 

 (.21: 2011 ،عف األرقاـ المتكقعة أك المتنبأ بيا )البيجرمي

ات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف.: ىي الشركالشركات المساىمة العامة
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 الفصل األول
________________________________________________________ 

 اإلطار العام لمدراسة
 
 

 انًقذيت  1.1

ىدؼ عمـ المحاسبة ىك معرفة نتيجة األعماؿ مف ربح أك خسارة ك معرفة المركز المالي  إف      

قيؽ الفعاؿ، كفي حيف يقؼ التدقيؽ الخارجي حارسا لمشركات، لكف ىذا اليدؼ قد ل يتحقؽ في غياب التد

عمى ىذه األىداؼ، يأتي دكر التدقيؽ الداخمي الداعـ كالمعزز لعدالة البيانات المالية كالحفاظ عمى أصكؿ 

كاألنظمة اإلدارية، كما أف التدقيؽ الداخمي  ،الشركة، كالحارس األميف عمى اللتزاـ بالقكانيف كالتعميمات

لمخاطر يعمؿ عمى رفع قيمة المنشاة مف خالؿ تكجيو عمميات التدقيؽ إلى األقساـ األكثر المبني عمى ا

احتمال لممخاطر، أك األرصدة كالعمميات الكبيرة التي تحتمؿ مخاطر أكثر مف غيرىا، مكجيا بذلؾ 

 الجيكد إلى الجيات األكثر حاجة لجيكد كنفقات التدقيؽ.

ف تضخـ حجـ الشركات كزيادة عدد فر  كعيا كانتشارىا في عدة دكؿ، كتعدد جنسيات المساىميف، كا 

كفصؿ اإلدارة عف الممكية، جعؿ مف التدقيؽ ضركرة ممحة لدل الشركات المساىمة العامة عمى المستكل 

العالمي كالتي سبؽ تأسيسيا تأسيس الشركات الفمسطينية المساىمة العامة بفترة طكيمة مف الزمف، األمر 

حيث أصبحت ىذه الشركات تسعى  ،ائمة تفكؽ الخبرات لدل الشركات الفمسطينيةالذم اكسبيا خبرات ى

األمر الذم يكضح حاجة الشركات الفمسطينية  دقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر،إلى تطكير كاعتماد الت

 قيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر.إلتباع منيج التد

يئات مختمفة مف النكاحي الجتماعية كالمالية كبغض كبما أف التدقيؽ الداخمي كجد لمعمؿ داخؿ ب     

تطبيؽ التدقيؽ الداخمي  كاقعالنظر عف حجـ المؤسسة كطبيعة عمميا كىيكميا التنظيمي، تبدك دراسة 
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المبني عمى المخاطر في شركات المساىمة العامة الفمسطينية كمجمكعة كاحدة كبغض النظر عف 

ع الذم تعمؿ فيو )خدمات، أـ صناعة، أـ البنكؾ كالخدمات حجميا كىيكميا التنظيمي كطبيعة القطا

 المالية، أـ التاميف، أـ الستثمار(  أمرا  ذك جدكل كبيرة.

 كتركيز تصميـ في اثر مف لو لما المنظمات عمييا ترتكز التي الكظائؼ أىـ مف الداخمي التدقيؽإف 

 التدقيؽ أىمية كتتزايد ،المتاحة المكارد استخداـ كفاءة كتقييـ كقياس ،الداخمية الرقابة نظاـ كتطكير

 أىدافيا تحقيؽ إلى كصكل داخميا العمؿ سير عمى اثر مف ليا لما المساىمة الشركات في الداخمي

 ،بمعالـ) السكقية القكة عمى كالحفاظ فيو العمؿ استمرارية كضماف ،المساىميف ربحية تعظيـ في المتمثمة

2015.) 

 مف متزايدان  اىتماما األخيرة السنكات شيدت حيث الحالي كقتنا في الداخمي قيؽالتد أىمية ازدادت كقد    

 لكافة تقييمي نشاط عف عبارة التدقيؽ كأصبح الداخمي، بالتدقيؽ كالمتقدمة النامية الدكؿ في الشركات قبؿ

 الكظيفة ذهى أىمية كتعكد اإلنتاجية، كفاءتيا كرفع تطكيرىا إلى كييدؼ المنشأة، في كالعمميات األنشطة

 يتـ كأحيانان  اإلدارة، يد في األماف صماـ اعتبارىاب ،المجالت مختمؼ في اإلدارة تقدميا التي لمخدمات

 (. 161: 2009 الخطيب،)  اإلدارة درع تسمى أك كآذانيا اإلدارة بعيف كصفيا

 النحرافات اكتشاؼ في الفاعمة أدكاتيا كمف الداخمية لمرقابة فعاؿ عنصر الداخمي التدقيؽ يعد لذلؾ    

 القرارات تككف أف عمى التأكيد ثـ كمف األمكاؿ سير بتتبع الثقة تعزيز كبالتالي اإلدارية كالمخاطر المالية

تباع الخمؿ تشخيص في مصداقية ذات اإلدارية  الشركات أمكر تسيير في الصحيحة اإلجراءات كا 

 يجد العالـ دكؿ مف العديد في الحسابات قيؽتد مينة لتطكر كالمتتبع ،القتصادية كالمؤسسات المساىمة

 ميني رأم إلى المنشآت مالؾ لحاجة كذلؾ اإلدارة، عف الممكية انفصاؿ فكرة ظؿ في كتطكرت نمت أنيا

 في التطكر ىذا مالمح أبرز كتتضح المتاحة، مكاردىا استخداـ في المنشأة كفاية مدل عف مستقؿ
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 األمريكية المحاسبة جمعية مف المنبثقة التدقيؽ مفاىيـ لجنة قبؿ مف الحسابات لتدقيؽ الحديث التعريؼ

 (.2010 ،)جمعة

 لو يطمح كما فعالن  مينة المحاسبة بو تقكـ ما بيف كبيرة ثقة فجكة ىناؾ بأف العتراؼ ينبغي لذا       

 معايير ناءب في زمف منذكالمؤسسات الدكلية  ةيالمينالمجامع  دأبت فمقد المالية، التقارير مف المستفيدكف

جرائيا لمتدقيؽ  كالتالعب كالخطأ الغش حالت اكتشاؼ عف مسئكل ليس المدقؽ أف فمسفة أساس عمى كا 

 أذىاف في الفكرة ىذه رسخت كما عمييا، المتعارؼ التدقيؽ معايير حسب التدقيؽ ميمة أنجز أنو داـ ما

 في يعممكف التي الشركات كؿ يف المدققيف عف لمدفاع األساسي المصدر كأصبحت لممينة، المنتميف كؿ

 .ياب الخاصة لمحسابات تدقيؽ نظاـ

 مف ضغكطات الحاضر كقتنا في يكاجيكف التدقيؽفي مينة  العامميف المحاسبيف فإف لذلؾ      

 حتى أك مادم، كغش تالعب حالت كجكد عدـ عمى تأكيدنا منيـ يريدكف كافة، الشركات في المساىميف

 .عنيا كاإلبالغ اكتشافيا عمى المدققكف يعمؿ أف قعيتك  فإنو كجكدىا حالة في

 في المبني عمى المخاطر الداخمي التدقيؽ تطبيؽ كاقع عمى الضكء لتمقي  الدراسة ىذه جاءت ىنا مف

 يعزز بما كذلؾ المقبكلة حدكدىا إلى العامة الفمسطينية المساىمة الشركات تكاجو التي المخاطر مف الحد

 لستمرار الظركؼ كتييئة استقرارىا مسيرة تدعيـ اجؿ مف كالمساىميف ىمةالمسا الشركات حماية مف

 .نمكىا

 مشكلة الدراسة    3.2

كالحفاظ عمى  ،كتعظيـ األرباح ،إف األىداؼ الرئيسة لمشركات ىي الستمرار كالبقاء كتحقيؽ النمك

اذا ما ترافقت مع  كحيث تقؼ مخاطر األعماؿ عائقا أماـ تحقيؽ ىذه األىداؼ خاصة ،الحصة السكقية

 ،األمر الذم سيؤدم إلى تفاقـ المشاكؿ التي تكاجييا الشركات ،غياب التدقيؽ الداخمي أك تدني فاعميتو

كعمى الرغـ مف التطكرات المتالحقة  ،كيزيد األمر سكءن إذا ما كاف التدقيؽ الداخمي جزء مف ىذه المخاطر
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ىذه التطكرات لـ تجعؿ مؤسسات األعماؿ في منأل  إل أف ،في األساليب اإلدارية في قطاعات األعماؿ

كقد كانت حالت النييار التي شيدىا العالـ لمشركات كخاصة الشركات الكبيرة  ،عف األزمات الكبيرة

منيا بمثابة مؤشر ىاـ ككبير عمى أىمية التدقيؽ الداخمي كضركرة الىتماـ بالتشريعات كالمعايير المينية 

األمر الذم طرح تساؤلن ميمان حكؿ دكر التدقيؽ الداخمي في التنبؤ بيذه األزمات التي تنظـ ىذه المينة 

كالبدء بتطكير استراتيجيات التدقيؽ الداخمي الحديث كتطكير أدكاتو التي تستطيع استطالع مختمؼ 

قيؽ الداخمي لذا كانت ىذه مرحمة المخاض بالتد ،جكانب عمؿ المنشآت التي تقكـ عمى تدقيؽ أعماليا

لعتبار حداثة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر كالحاجة لمكقكؼ عمى مدل ك  ،لمبني عمى المخاطرا

تطبيقو في شركاتنا الفمسطينية أتت مشكمة الدراسة التي سيقـك بعرضيا الباحث مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي 

 الفمسطينية العامة مساىمةال الشركات في المخاطر عمى المبني الداخمي التدقيق تطبيق واقع ما: اآلتي

 فمسطين؟ بورصة في المدرجة

 أىمية الدراسة    4.2

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية مكضكعيا حيث أنيا تتناكؿ مكضكع التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

 يمكف تمخيص أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية: كالمخاطر، 
 ،كأىمية مينة التدقيؽ ،المبني عمى المخاطرتسيـ الدراسة في تكضيح مفيكـ التدقيؽ الداخمي  -3

 ،كمفيكـ كأنكاع المخاطر ،كالعكامؿ التي أدت إلى الىتماـ بالتدقيؽ ،كمفيكـ التدقيؽ الداخمي

 كاىـ التكجيات الحديثة بالتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر.

طر خاصة اف ىناؾ تضيؼ ىذه الدراسة مرجعان لمباحثيف في التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخا -3

ندرة في األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر كدراسة 

 شاممو لكافة الشركات المساىمة العامة مف كافة القطاعات القتصادية _ عمى حد عمـ الباحث.
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ركات المساىمة تسيـ الدراسة في تكضيح مالمح التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الش -1

 العامة الفمسطينية ككذلؾ تمقي الضكء عمى الشركات المساىمة العامة في فمسطيف.

تجرم الدراسة عمى فئة ميمة مف العامميف في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في  -4

داد دكر كبير في حماية ىذه الشركات كامتمف بكرصة فمسطيف كىـ المدققيف الداخمييف لما ليـ 

 اثر ىذه الحماية إلى القتصاد الكطني كالمجتمع الفمسطينييف. 

في ضكء ما تسفر عنو ىذه الدراسة كما ستخرج بيا مف تكصيات يمكف إفادة العامميف في  -3

ىذه  كستككف تكصيات ،كالمتعامميف مع ىذه الشركات ،كالمساىميف ،كات المساىمة العامةالشر 

ؤسسات الحككمية كغير الحككمية المنظمة لعمؿ مينة الدراسة ميمة لصناع القرار في الم

 التدقيؽ.
 

 أىداف الدراسة  5.2
 :اآلتيةاألىداؼ  تحقيؽ إلى الدراسة ىذه تسعى

معرفة مدل التزاـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة استراتيجية  -3

 لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر. 

دل التزاـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ معرفة م -3

 الداخمي المبني عمى المخاطر. 

مكازنػػػة كافيػػػة التعػػػرؼ إلػػػى مػػػدل اعتمػػػاد الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة المدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة فمسػػػطيف  -1

 . لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

تطػػكير مينػػة ؼ إلػػى آليػػة عمػػؿ الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف عمػػى التعػػر  -4

 مف خالؿ التدريب المستمر.  التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر
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المبني عمى معرفة مدل إدراؾ المدقؽ الداخمي في الشركات المساىمة العامة لمنيج التدقيؽ الداخمي  -5

 ما ىي محددات تطبيقو .ك  ،كمدل أىميتو ،المخاطر

 المساىمة الشركات في المخاطر عمى المبنى الداخمي التدقيؽتطبيؽ  كاقعالتعرؼ إلى الفركؽ في  -3

)المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي، التخصص، مدة تعزم لممتغيرات  الفمسطينية العامة

 قتصادم، عدد العامميف في دائرة التدقيؽ(.ممارسة الشركة لنشاطيا، رأس ماؿ الشركة، نكع النشاط ال
 

 فرضيات الدراسة   6.2

 إلى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية: يسعى الباحث

: تطبق الشركات المساىمة العامة منيج التدقيق الداخمي المبني عمى الفرضية الرئيسة األولى 

 وينبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية: ،المخاطر

األكلى: تمتـز الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة  الفرضية الفرعية

 استراتيجية لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر. 

الفرضية الفرعية الثانية: تمتـز الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ 

 الداخمي المبني عمى المخاطر. 

مكازنػػة كافيػػة الفرعيػػة الثالثػػة : تعتمػػد الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف  الفرضػػية

 . لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

تطػكير مينػة الفرضية الفرعية الرابعة: تعمؿ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف عمػى 

 مف خالؿ التدريب المستمر.  ي عمى المخاطرالتدقيؽ الداخمي المبن

: يدرك المدقق الداخمي في الشركات المسـاىمة العامـة مـنيج التـدقيق الـداخمي الفرضية الرئيسة الثانية

 وينبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية : ،المبني عمى المخاطر



8 

 

ات المسػػػاىمة العامػػػة ألىميػػػة الفرضػػية الفرعيػػػة األكلػػػى: ىنػػػاؾ إدراؾ مػػػف قبػػػؿ المػػدقؽ الػػػداخمي فػػػي الشػػػرك

 .التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة: ىنػػاؾ إدراؾ مػػف قبػػؿ المػػدقؽ الػػداخمي فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة لمحػػددات 

 تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر.

تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي : الفرضــية الرئيســة الثالثــة

المخػاطر فػي الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لممتغيػرات )المؤىػؿ العممػػي، 

سػػػنكات الخبػػػرة، المسػػػمى الػػػكظيفي، التخصػػػص، مػػػدة ممارسػػػة الشػػػركة لنشػػػاطيا، رأس مػػػاؿ الشػػػركة، نػػػكع 

 :وينبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية .النشاط القتصادم، عدد العامميف في دائرة التدقيؽ(

: ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى األكلػػىالفرضػػية الفرعيػػة 
 المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

ت دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى الفرضػػية الفرعيػػة الثانيػػة: ل تكجػػد فػػركؽ ذا
 المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

الفرضػػية الفرعيػػة الثالثػػة: ل تكجػػد فػػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػػى 
 العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير المسمى الكظيفي. المخاطر في الشركات المساىمة

الفرضػػية الفرعيػػة الرابعػػة: ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى 
 المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير التخصص.

ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى الفرضػػية الفرعيػػة الخامسػػة: 
المخاطر في الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر مػدة ممارسػة الشػركة 

 لنشاطيا.

 الفرضػػية الفرعيػػة السادسػػة: ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى
 المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير رأس ماؿ الشركة.
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الفرضػػية الفرعيػػة السػػابعة: ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى 
لنشػػػػاط المخػػػػاطر فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة المدرجػػػػة فػػػػي بكرصػػػػة فمسػػػػطيف تعػػػػزل لمتغيػػػػر نػػػػكع ا

 القتصادم.

الفرضػػية الفرعيػػة الثامنػػة: ل تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى 
ر عدد العامميف في دائرة المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغي

 .التدقيؽ

 نموذج الدراسة : 6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغيرات  الديموغرافية                                             

 

 
 

 انًتغُز انتابع تقهتانًتغُزاث انًس
 

تهتشو انشزكاث بتُفُذ خطت 

انتذقُق انذاخهٍ انًبٍُ عهً 

 انًخاطز

تهتشو انشزكاث بئعذاد خطت 

 استزاتُجُت

إدراكانًذققانذاخهٍيُهج

 انخذقُقانًبٍُعهًانًخبطر

حطبقانشركبثيُهجانخذقُق

انذاخهٍانًبٍُعهًانًخبطر

تعتًذ انشزكاث يىاسَت كافُت 

 نتغطُت انًصارَف

تعًم انشزكاث عهً تطىَز يهُت 

انتذقُق انذاخهٍ انًبٍُ عهً 

 انًخاطز

هُاك إدراك يٍ قبم انًذقق 

ألهًُت انتذقُق انذاخهٍ انًبٍُ 

 عهً انًخاطز

هُاك إدراك يٍ قبم انًذقق 

نًحذداث تطبُق انتذقُق انذاخهٍ 

 انًبٍُ عهً انًخاطز

،يذةيًبرستانشركت,انخخصص،سًًانىظُفٍانً،,سُىاثانخبرةانًؤهمانعهًٍ

عذدانعبيهٍُ،َىعانُشبطاالقخصبد،يبلانشركترأش
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 حدود الدراسة 8.2
 تشتمؿ ىذه الّدراسة عمى الحدكد اآلتية:

تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر  كاقع يتحدد مكضكع الّدراسة بمعرفة: الحدود الموضوعية

 صة فمسطيف.في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في بكر 

 : المدققيف في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف.الحدود البشرية

 : الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في بكرصة فمسطيف .يةانالحدود المك

 (.3132-3133: العاـ)  الحدود الزمنية

  الموضوع ىذا اختيار مبررات  9.1

 الضكء إلقاءحداثة التكجو لالعتماد عمى التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر يستكجب إف أىمية ك 

ككذلؾ  ،الفمسطينية العامة المساىمة الشركات في المخاطر عمى المبني الداخمي التدقيؽ كاقع عمى

المخاطر التغيرات المتتالية في مخاطر األعماؿ األمر الذم يستدعي تطكير التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

 ،مف خالؿ الستمرار في مكاكبة التطكرات الحاصمة عمى منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 ،كالتعميـ كالتدريب المستمريف لممدققيف الداخمييف ككذلؾ الستمرار في إعداد الدراسات حكؿ ىذا المكضكع

 ذاكما أف ى ،المخاطر عمى لمبنيا الداخمي التدقيؽ بمكضكع المعرفة زيادة في رغبتيباإلضافة إلى 

 .تخصصي مع يتناسب مكضكعال

 

 

 

 

 

 .ىيكمية الدراسة  9.1

 كىي مقسمة كما يمي. ،تشتمؿ الّدراسة عمى خمسة فصكؿ

 يا،كفرضيات ا،كأىدافي ا،أىميتي، كمشكمتيا، ك يعرض خمفية الّدراسة كتشمؿ مقدمة الدراسة: األولالفصل 

 يؿ ىيكميا.تفصيا، ك مبرراتك  ، كحدكدىا،نمكذج الدراسة
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 .كالدراسات السابقة ،يتضمف محتكيات اإلطار النظرم :الفصل الثاني

 ،كعينة الّدراسة ،كالمجتمع الذم أجريت عميو الدراسة ،كأدكاتو ،يتطرؽ إلى منيج الدراسة :الفصل الثالث

جراءات التحقؽ مف صدؽ أداة الّدراسة كثباتيا، كيبيف أيضا التحميؿ اإل ،كخصائصيا حصائي كا 

 لخصائص العينة.

ثـ  مف المبحكثيف، يعرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا :الفصل الرابع

 عرض تمؾ النتائج، كالتحقؽ مف صحة الفرضيات.

كالتكصيات التي  ،الستنتاجاتممخصان لمناقشة نتائج األسئمة، كالفرضيات، ك  يتضمف :الفصل الخامس

 الدراسة. بنيت عمى نتائج
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : التدقيق الداخمي  األولالمبحث 

 : التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر الثانيالمبحث 

 : الدراسات السابقة والتعقيب عميياالثالثالمبحث 
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 الفصل الثاني 
________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 
 

 : المقدمة 1.2

 الثانيكالمبحث  ،التدقيؽ الداخمي مباحث رئيسة: يتناكؿ المبحث األكؿ منيا ثالثيتككف ىذا الفصؿ مف 

عمييا  فقد تناكؿ الدراسات السابقة كالتعميؽ الثالثأما المبحث  ،قيؽ الداخمي المبني عمى المخاطرالتد

 كتحديد أكجو الشبو كالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة.  

 ظؿ في أنشطة الشركات، في كالمستمر المتزايد كالتطكر العالـ، دكؿ مختمؼ في العكلمة لنتشار نتيجة      

 التعقيػد مػف مختمفػة ياتتتسػـ بمسػتك  باتػت كالتػي حاليػان  المتبعػة كالدكليػة المحميػة كالمعػايير كاألنظمػة القػكانيف

 كحرصان  أكثر انتباىا اإلدارم جيازىا الشركات كأعضاء إدارة مجالس أعضاء عمى لزامان  أصبح فقد كالصرامة،

 إدارة حسػف نتػائج عمػى لممحاسػبة دقػة أكثػر كضػكابط فػرض، معػايير خػالؿ مػف  أنشطتيا، ضبط عمى متزايدان 

 .المؤسسات ىذه

مػػف بػػاقي الميػػف كػػاف لبػػد ليػػا مػػف أف تتطػػكر كتتقػػدـ كتكاكػػب التطػػكرات كمينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي كغيرىػػا  

السػػػريعة فػػػي بيئػػػة األعمػػػاؿ، ك التطػػػكرات التقنيػػػة، كالقانكنيػػػة، كغيرىػػػا مػػػف العكامػػػؿ التػػػي أثّػػػرت فػػػي مينػػػة 

التدقيؽ، كنتيجة ليذه التغيرات إلى جانب الخبرات المتراكمة لممػدققيف الػداخميف أصػبح التكجػو الحػديث ىػك 

يػػؽ مػػنيج التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر، لمػػا ليػػذا المػػنيج مػػف فكائػػد تتمثػػؿ فػػي زيػػادة قيمػػة تطب

المنشػػػأة مػػػف خػػػالؿ مسػػػاعدتيا عمػػػى تحقيػػػؽ أىػػػدافيا، كالتركيػػػز عمػػػى المخػػػاطر األىػػػـ التػػػي تكاجػػػو تحقيػػػؽ 

عمى القياـ بكاجباتيـ.   األىداؼ الرئيسية لمشركة، كمساعدة اإلدارة عمى القياـ بمياميا كما تساعد العامميف 
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لذلؾ يعد التدقيؽ الداخمي مف أىـ العكامؿ التي تساعد المؤسسات سكاء كانػت ربحيػة أك غيػر ربحيػة      

عمػػى تطػػكير أدائيػػا فيػػي مػػف الميػػف الميمػػة التػػي تمعػػب دكرا حيكيػػا فػػي تقػػدـ كرقػػي الكحػػدات القتصػػادية 

تأكيػػد عمػػى السياسػػات التػػي تػػـ اعتمادىػػا ككػػذلؾ عمػػى فالمػػدقؽ الػػداخمي يعطػػي مجمػػس اإلدارة ال ،كالمجتمػػع

حيث تعد المحافظة  عمى أمكاؿ الشركة كتحقيؽ كفاءة استخداميا مػف األمػكر الميمػة  ،حسف إدارة الشركة

كظيػػرت الحاجػػة لمتػػدقيؽ الػػداخمي كمػػا ىػػك معػػركؼ بيػػدؼ  مػػد عمييػػا اسػػتمرار أم شػػركة كنمكىػػا،التػػي يعت

عمى المخاطر التي تمحؽ بالشركات كافة سكاء أكانت خاصة أـ عامػة  اكتشاؼ األخطاء كالغش كالسيطرة

 .(2012 ،)رضكاف

فقػد  ،لعقػكد األخيػرةابػالتغيرات التػي يشػيدىا العػالـ فػي  مػف أكثػر مجػالت المعرفػة تػأثران  التدقيؽ كافك      

مػا يتبػع ذلػؾ مػػف ك  كاإلداريػةاألعمػاؿ المحاسػبية  إلػىأدل تكسػع كانتشػار التصػالت اللكتركنيػة كالحاجػة 

لػـ يألفكىػا مػف  المدققيفخمؽ تحديات جديدة أماـ  إلىالمحاسبية كفعاليتيا، ك  اإلدارية،زيادة كفاءة األعماؿ 

الكرقيػػة بالنسػػحاب مػػف التػػداكؿ ليحػػؿ محميػػا كسػػائط الكتركنيػػة، كمػػا أدل  اإلثبػػاتقبػػؿ، فقػػد أخػػذت أدلػػة 

سػػيـ التقميػػدم لمعمػػؿ بػػيف المػػكظفيف لتحقيػػؽ الضػػبط التخمػػي عػػف التق إلػػىارتفػػاع كفػػاءة الحاسػػكب كفعاليتػػو 

الػػداخمي عمػػى عمميػػات المشػػركع، كاختفػػت الػػدفاتر السػػميكة المسػػطرة التػػي كانػػت تػػكزع عمػػى العػػامميف فػػي 

حكػػػاـالػػػدكائر الماليػػػة كالمحاسػػػبة حرصػػػا عمػػػى حمايػػػة أمػػػكاؿ المشػػػركع  ، يػػػاط الػػػداخمي عمػػػى عممياتبالضػػػ كا 

كتكسػع نطػاؽ  ،ي لػـ تعػد تعتمػد عمػى المراسػالت كالفػكاتير المطبكعػة ..الػخكانتشرت التجارة اللكتركنية الت

بمػػا يزيػػد عمػػى خمسػػة  اإلنتػػاجالتجػػارة الدكليػػة عمػػى أرقػػاـ  أرقػػاـالتجػػارة الدكليػػة بصػػكرة عامػػة بحيػػث زادت 

 ،أضعاؼ، كقد كاف ذلؾ بفعؿ عكامؿ متعددة ليس أقميا انتشار الشركات المتعددة الجنسيات عابرة القارات

ة مسػؤكلياتو المتزايػدة التػي لػـ يػاسػتخداميا لمكاج المػدقؽالتي عمى  التدقيؽ إجراءاتكقد انعكس ذلؾ عمى 

 اإلفصػػاحكافيػا لمتعبيػػر عنيػا كقياسػيا مػف خػالؿ محتكيػػات أرصػدة الحسػابات التػي يػتـ  التػدقيؽيعػد خطػر 
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صار أكسػع مػدل كأصػعب  عنيا في القكائـ المالية، بؿ تكسع ىذا المفيـك عف طريؽ خطر األعماؿ الذم

بػؿ تضػمف قضػايا سػمبية  فمـ يعد مقتصرا عمى المعمكمات المفصح عنيا فػي القػكائـ الماليػة، ،عمى القياس

كمػػا تنػػاكؿ قضػػايا غيػػر ماليػػة سػػكاء أكانػػت تتعمػػؽ بمػػا يجػػرم داخػػؿ  ،القػػكائـ الماليػػة  إلػػىلػػـ تجػػد طريقيػػا 

ا، أك داخؿ المجتمع الذم يتعامػؿ المشػركع مػع المشركع أـ خالؿ الصناعة التي يعمؿ المشركع مف خاللي

 (.2009)القاضي ك دحدكح، العامة  القتصاديةفعؿ الظركؼ بمؤسساتو، أك 
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 التدقيق الداخمي  االولالمبحث   3.3

نشاط تأكيدم استشارم مستقؿ كمكضكعي مصمـ إلضافة قيمة لممنشأة يعرؼ التدقيؽ الداخمي بأنو 

ءة اتيا كىك يساعد المنشأة عمى تحقيؽ أىدافيا بإيجاد منيج منظـ كصاـر لتقييـ كتحسيف كفالتحسيف عممي

معيار التدقيؽ كما كرد تعريفو في  (3131 كالتكجيو )التحكـ( )الكردات، الرقابة، ،كعمميات إدارة الخطر

ط تقييمي ينشأ ضمف ( الصادر عف التحاد الدكلي لممحاسبييف التدقيؽ الداخمي أنو نشا331الدكلي رقـ )

المنشأة لغرض خدمتيا كتتضمف كظائفو اختبار كتقكيـ كمراقبة كمالئمة كفاعمية النظاـ المحاسبي كنظاـ 

 (.3134 مراد، ك الرقابة الداخمية )دحدكح

 أىمية التدقيق الداخمي:  2.3.2

طمئناف مجالس اإلدارة  لممحافظة عمى المكارد المتاحة داخمي كتطكر مع تزايد الحاجة إليونشأ التدقيؽ ال كا 

كحاجاتيا إلى بيانات دكرية دقيقة لمختمؼ النشاطات مف أجؿ اتخاذ القرار المناسب  ،إلى سالمة العمؿ

 كالالـز لتصحيح النحرافات كرسـ السياسة المستقبمية. 

ما يحفز كنظران لمتطكرات المتسارعة التي مرت بيا المجالت القتصادية كالمحاسبية حكؿ العالـ أكجدت 

اؿ كطبيعة مينة التدقيؽ نحك التطكر كالبتكار لمكاكبة ىذه التطكرات المتسارعة كالتغيرات في بيئة األعم

ىك األمر الذم أدل إلى تزايد أىمية كظيفة التدقيؽ كاتساع أىدافيا كاألنشطة األنشطة داخؿ المؤسسات 

 (.3133 ،التي تقـك بيا )أبك ناىية

 دقيؽ الداخمي لإلدارة الخدمات اآلتية:كيمكف أف تقدـ دائرة الت

 خدمات كقائية: حيث يقدـ التدقيؽ الداخمي التأكيدات عمى كجكد الحماية الكافية لألصكؿ كحمايتيا. -3

 حماية السياسة اإلدارية مف النحراؼ عف التطبيؽ الفعمي. -3
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جراءاتيا خدمات تقيمية: حيث يقـك المدقؽ الداخمي بقياس كتقييـ فعالية نظاـ الرقابة الد -1 اخمية كا 

جراءات اإلدارة.  كمدل اللتزاـ بسياسات كا 

خدمات إنشائية: حيث يمكف تقديـ ىذه الخدمة مف خالؿ اقتراحات التحسينات الالزمة عمى نظاـ  -4

 (.3112 ،السياسات اإلدارية )الخطيبالرقابة الداخمية كاقتراحات لتحسيف اإلجراءات ك 

  2.3.2 أهداف التدقٌق الداخلً:

ؼ التدقيؽ الداخمي ىك اختبار كتقييـ كفحص الرقابة الداخمية بشكؿ دكرم كمستمر لمتأكد أنيا إف ىد

عالة باإلضافة إلى التأكد مف كجكد عممية إدارة مخاطر ف ،تعمؿ بشكؿ صحيح كعمى درجة مف الكفاءة

 (.3133 كنظاـ متكامؿ لمحككمة )نصار،

تـ تطكير ىذه األىداؼ حتى مفيكمو بحيث  تالؼكاخالتدقيؽ الداخمي مع تطكر الزمف  أىداؼتطكرت ك 

 يستطيع التدقيؽ الداخمي مكاكبة التطكرات المتالحقة في بيئة األعماؿ كمنيا:

كتتعمؽ بكفاءة كفعالية األداء كتحقيؽ الربح المناسب باإلضافة إلى  أىداف التشغيل )النشاط(:   -3

 ختالس.حماية األصكؿ كالمكارد مف الستخداـ غير المناسب أك ال

: كتتعمؽ بإعداد البيانات المالية المنشكرة بحيث تككف عادلة ك  أىداف إصدار التقارير المالية -3

كاف ل تحتكم عمى أخطاء كتحريفات قد  ،مكثكقة يمكف العتماد عمييا مف قبؿ المستخدميف

 تجعميا مضممة .

ليا المنشأة كعدـ مخالفتيا : كتتعمؽ بالنصياع لمقكانيف كالتعميمات التي تخضع  أىداف االلتزام -1

كذلؾ في كافة األنشطة كالعمميات كالتسعير كالتغميؼ كالتسكيؽ كشؤكف العماؿ كحقكقيـ كأسس 

كتجنب التعرض لمغرامات كالعقكبات التي قد تضر بسمعة المنشأة  ،التعامؿ التجارم 

 (.3131 ،أيضا)الطرايرة
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 أنواع التدقيق الداخمي:  4.3.2
( 3131ألنكاع التي تندرج تحت إطار التدقيؽ الداخمي كما حددىا شحاتو كآخركف )ىناؾ العديد مف ا

 كالتي تتمثؿ فيما يمي: 

كيقصد بو تحميؿ النشاط القتصادم لممؤسسة كتقييـ األنظمة المحاسبية  التدقيق المالي : -3

 كأنظمة المعمكمات كالتقارير المالية كمدل العتماد عمييا .

بو مراجعة الضكابط الرقابية كالمالية كالتشغيمية كالعمميات لمحكـ عمى  كيقصد تدقيق االلتزام: -3

جكدة ك مالءمة األنظمة التي تـ كضعيا لمتأكد مف اللتزاـ باألنظمة كالتشريعات كالسياسات 

 كاإلجراءات. 

لمتأكد مف ،كيقصد بو المراجعة الشاممة لمكظائؼ المختمفة داخؿ المؤسسة  التدقيق التشغيمي: -1

كفاعمية كمالءمة ىذه الكظائؼ مف خالؿ تحميؿ اليياكؿ التنظيمية كتقييـ مدل كفاءة  كفاءة

 األساليب األخرل المتبعة لمحكـ عمى مدل تحقيؽ أىداؼ المنشأة مف خالؿ ىذه الكظائؼ. 

 خصائص التدقيق الداخمي . 4.2.2

جراء المحاسبية األنظمة فحص إلى الداخمي التدقيؽ ييدؼ األساسي: اليدف اإلدارية  كالسياسات اتياكا 

أف  كما .التنفيذ عف انحرافات أم كاكتشاؼ ليا مخطط ىك لما طبقان  تنفيذىا مف التحقؽ بيدؼ المرسكمة

الرقابة  كسائؿ كتقييـ كفحص الدفاتر في كالتالعب كالغش األخطاء ارتكاب بمنع معني الداخمي المدقؽ

 .كتطكيرىا لتعديميا كفيالن  يراه ما كاقتراح كتحسينيا تدعيميا بقصد الداخمية

كقت  مف الداخمي لممدقؽ يتاح لما نظران  شاممة تفصيمية مراجعة يتضمف قد الداخمي التدقيؽ :العمل نطاق

مكانيات  .ذلؾ تحقيؽ مف تمكنو كا 
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 لسمطة إدارتيا يخضع بالمؤسسة مكظؼ الداخمي المدقؽ :عمميا من والمستفيدة لحسابيا تعمل التي الجية

 يقدـ كالييا بكؿ احتياجاتيا، لمكفاء جاىدنا كيسعى لممؤسسة، العميا اإلدارة خدمة في فيك كبالتالي كتكجيياتيا،

 .كمراجعتو فحصو نتائج

 كالمالية كاف المحاسبية المجالت في عامة بصفة يبدأ الداخمي التدقيؽ  :تقييمو يتم الذي التنظيم من الجزء

 .أيضا التشغيمية المجالت إلى يمتد حيث ةالمالي بالنكاحي محدد غير كتقييمو فحصو كاف

جراءات المؤسسة سياسات ككذلؾ الداخمي لمتدقيؽ الميني األداء معايير عمى تعتمد : المطبقة األساليب  .كا 

حؽ  كليا عمؿ، كعقد تبعية بعالقة بيا يرتبط بالمؤسسة مكظؼ الداخمي المدقؽ ألف نظران  : االستقاللية

 أكثر استقاللن  انو شؾ ل كاف كاف كامؿ غير استقاللو فإف تخطيو، أك كترقيتو توكمكافئ كنقمو كفصمو تعيينو

  .كمراجعتيا فحصيا يتـ التي المجالت في لممراجعة الخاضع الشخص مف نسبيا

 .مستمرة بصفة المؤسسة أنشطة بفحص الداخمي التدقيؽ يقـك  :والمراجعة الفحص توقيت

كمجالو  لممؤسسة التنظيمية الخريطة مف عممو برنامج الداخمي لمدقؽا يبدأ : العمل برنامج إعداد طريقة

 .كالمحاسبية المالية بالنكاحي محدد كليس األنشطة لكؿ متسع

في  درجة عمى حاصال يككف أف بمعنى محاسبية خبرات عمى تشتمؿ ما عادة  :الداخمي المدقق مؤىالت

األقساـ  كفاءة كتقييـ التشغيمية النكاحي إلى اخميالد المدقؽ عمؿ نطاؽ لمتداد نظرا انو كما ،المحاسبة

إضافيا تأىيال يتطمب شؾ بال ذلؾ فاف المختمفة كاإلدارات دراية  عمى يككف بحيث الداخمي لممدقؽ ًن

 (.2007المتخصصة )عبد العاؿ،  كاإلدارية الفنية بالنكاحي
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 تخطيط التدقيق الداخمي  6.3.2

الداخمي : الخطة االستراتيجية لمتدقيق  -أ   

خطة التدقيؽ الستراتيجية ىي خطة عمؿ التدقيؽ التي يجب أف تحدد جميع مجالت التدقيؽ في 

ك التأكيد عمى أف جميع ىذه المجالت قد تـ تغطيتيا مف خالؿ دائرة التدقيؽ الداخمي خالؿ  ،الشركة

طيتيا خالؿ فترة الخطة كما أف الخطة يجب أف تبيف المجالت التي لف يتـ تغ ،سنتيف أك ثالث سنكات

  كالعكامؿ التي تحدد أكلكيات المجالت التي يجب تطبيقيا: ،كما ىي األسباب كراء ذلؾ

 تحديد أىداؼ الشركة كالمخاطر المرافقة ليذه األىداؼ. -3

 المكارد البشرية كخبرات المدققيف. -3

تطمبات تدقيؽ داخمي كمناقشات م ،المناقشات مع لجنة التدقيؽ كالمدير التنفيذم كاإلدارة العميا -1

 محدد.

 التغيرات في العمميات مثؿ فركع جديدة كخطكط إنتاج جديدة كالتكنكلكجيا الجديدة . -4

 التغيرات في بيئة العمؿ.  -3

 .نتائج أخر عمميات التدقيؽ -3

ككاممة لمراجعة أنشطة الشركة  ،كما أف خطة التدقيؽ الستراتيجية  ل يشترط أف تككف فقط فعالة     

أف تككف مرنة لتتكيؼ مع التدقيؽ ذا األىداؼ الخاصة كالبحث ككذلؾ متطمبات لجنة التدقيؽ  كلكف يجب

 Wehlau et) أك بناءن عمى حكـ دائرة التدقيؽ الداخمي المستند إلى نتائج التدقيؽ ،المدير التنفيذم أك

al.، 2010.) 
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الخطة السنوية لمتدقيق الداخمي  -ب   

األىداؼ كاألكلكيات كجدكؿ زمني  ،داخمي خطة كؿ سنة حيث تتضمفيجب أف تعد دائرة التدقيؽ ال

كأف ىذه الخطة ىي خطة عامة عمى الرغـ أنيا قد تشمؿ خطط أكثر تفصيؿ لممدققيف  ،كالمكارد المطمكبة

 الداخمييف.

الخطة السنكية ىي داعـ أكلي لمخطة الستراتيجية  حيث تكفر تفصيالت أكثر عف األنشطة كالمكارد 

العمؿ كما أنيا تشكؿ أسس المراجعة المستمرة لخطة  ،ة كالمكازنة التي يجب أف تكفر خالؿ السنةالبشري

أذا كانت دائرة التدقيؽ الداخمي تتبع إلى  ،كما يجب أف تحصؿ عمى تأييد المدير التنفيذم ،الستراتيجية

 .(Wehlau et al.، 2010)لجنة التدقيؽ فميس ىناؾ داعي لمكافقة المدير التنفيذم

 خطة التدقيؽ الداخمي السنكية يجب أف تتعامؿ مع تحميؿ مخاطر الشركة كتحدد التالي: 

األنشطة )العمميات( كالكحدات التي سكؼ يتـ تدقيقيا كطبيعة التدقيؽ الذم سكؼ ينفذ خالؿ  -3

 السنة كعمؿ جدكؿ يكضح ذلؾ.

 تكقع األياـ التي تحتاجيا عممية التدقيؽ.  -3

 .أم طارئ قد يكاجو التدقيؽ -1

 تكزيع المكارد. -4

 تدريب كتطكير فريؽ التدقيؽ. -3

تحديد ساعات احتياطية أك أياـ لمياـ تدقيؽ إضافية مثؿ تدقيؽ خاص أك تدريب لـ يكف  -3

 بالحسباف كأصبح متكفر.

 تجييز تقرير دائرة التدقيؽ الداخمي بشكؿ سنكم أك دكرم أك ربعي. -3
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إرباؾ  أمالمناسب لمتدقيؽ الداخمي حتى ل يحدث يجب التنسيؽ كالتشاكر مع اإلدارة العميا حكؿ التكثيؽ 

لذلؾ يتـ التأكد مف أف تكقيت عمميات التدقيؽ ل تتـ في أكقات الذركة كاف المكظفيف الذيف  ،لعمؿ التدقيؽ

 .(Wehlau et al.، 2010)يتـ التدقيؽ عمييـ مكجكديف 

 : مممارسة المينية لمتدقيق الداخميالمعايير الدولية ل 7.3.2

 كأف بو، قاـ الذم العمؿ يقيـ أف ضكئيا في المدقؽ يستطيع التي المقاييس بأنيا التدقيؽ معايير تعرؼ

 كالتدقيؽ، المحاسبة مينة إلى ينتسب كعضك بيا التـز التي بالكاجبات قاـ قد كاف إذا ما عمى يتعرؼ

 .(32: 3131 سرعة، أبك) المينة أعضاء بيف عميو المتعارؼ المستكل كبنفس

 يناير الداخمي في التدقيؽ معايير( IIASB) الداخمي لمتدقيؽ الدكلية المعايير مجمس أصدر كقد ىذا

كتعزيز عممية  ءحيث كفرت ىذه المعايير إطار األدا ،فييا التغييرات النيائية عمى المجمس ككافؽ  2013

 التدقيؽ الداخمي كتنقسـ المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي إلى.

 Attribute Standards: معايير الصفات المجموعة  األولى 

 المنشأة، في الداخمي التدقيؽ قسـ مف كؿ في تكافرىا الكاجب الصفات تحدد التي المعايير مجمكعة كىي

 :يمي مما يتبيف كما الداخمي التدقيؽ أنشطة بممارسة كالقائميف

 Purpose، Authority and Responsibility : وانًسؤونُت وانصالحُت األهذاف

 مع تنسجـ رسمية بكثيقة إثباتيا الداخمي التدقيؽ نشاط كمسؤكليات كصالحيات، أىداؼ، تحديد يتطمب

 جعةامر  الداخمي لمتدقيؽ التنفيذم المسئكؿ كعمى كالمعايير، المينة كأخالقيات الداخمي التدقيؽ مفيكـ

 .عمييا العميا اإلدارة مكافقة كأخذ دكريا التدقيؽ كثيقة

 Independence and Objectivity: ىضىعُتوانً االستقالنُت

 قدرة تيدد التي الظركؼ مف التحرر ىك بالستقالؿ كيقصد ،مستقالن  الداخمي التدقيؽ نشاط يككف أف يجب

 الستقاللية درجة تحقؽ مع متحيزة، غير بطريقة المدقؽ مسئكليات تنفيذ عمى الداخمي التدقيؽ نشاط
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 قياميـ في مكضكعييف يككنكا أف الداخمييف المدققيف عمى كجبيت كما بمسؤكلياتو، لالطالع الالزمة

 كالتنظيمات كبالقكانيف الميني كالسمكؾ لمتدقيؽ الدكلية بالمعايير يتقيدكا أف أك كمينية، بفاعمية بعمميـ

 .المنشأة تضعيا التي كالضكابط

 Proficiency and Due Professional Care انًهُُت: انعُاَت وبذل انكفاءة
 العناية كبذؿ الفردية بمسؤكلياتيـ لمقياـ كالميارات كالمعرفة الكفاءة امتالؾ الداخمييف المدققيف عمى جبيتك 

 .الكاجبة المينية

  Quality Assurance and Improvement Program انتحسٍُ وبزَايج انجىدة ضًاٌ
 جميع يغطي الذم لتحسيفكا الجكدة ضماف برنامج عمى كالحفاظ تطكير الداخمي التدقيؽ مدير عمى يجب

 (. 3131 ،)الكارداتالداخمي التدقيؽ نشاط جكانب

 Performance Standards األداء يعاَُز :انثاَُت انًجًىعت
 يقاس أف يمكف التي النكعية المقاييس كتضع الداخمي التدقيؽ أنشطة طبيعة بتحديد األداء معايير تتعمؽ

 أداء قياس خاللو مف يمكف لمجكدةر معيا كضع أىمية مع يقدميا، التي الخدمات طبيعة تصنؼ كما بيا،

 طريؽ عف الداخمي التدقيؽ مياـ مف معينة أنكاع في المعايير لتطبيؽ كصفان  تعطي كما ،الخدمات تمؾ

 اآلتية المعايير مف كال تتضمف كىي الداخمييف المدققيف يقكـ التي كالستشارية التأكيدية النشاطات

(protiviti، 2009: 62) 

 Managing the Internal Audit Activity : انذاخهٍ انتذقُق َشاط إدارة

 التدقيؽ نشاط يدار كأف المخاطرة أساس عمى مبنية خطط كضع الداخمي التدقيؽ نشاط بإدارة يقصد

 فعاؿ نحك عمى تعمؿ الداخمي التدقيؽ عمؿ نتائج كأف. لممنشأة قيمة يضيؼ أف لضماف بفعالية الداخمي

 أثر عف اإلفصاح مع مراعاة كالمعايير، الداخمي التدقيؽ ميثاؽ في المدرجة كالمسؤكلية لغرضا تحقيؽ في

 إلنجاز بفعالية كمستغمة ككافية، مناسبة الداخمي التدقيؽ مكارد أف مف كالتأكد المكارد، عمى قيكد أية

دارة اإلدارة ككفاءة فعالية في تسيـ كأنيا عمييا المكافؽ الخطة  .العمميات قبةكمرا المخاطر كا 
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 Nature of Work:  انعًم طبُعت

دارة الحككمة، تحسيف في يسيـ بما العمؿ إجراءات بتقييـ الداخمي التدقيؽ نشاط يقكـ أف يتعيف  كا 

 .كمنضبط منيجي أسمكب باستخداـ التحكـ كعمميات المخاطر،

 Engagement Planning نهًهًت انتخطُط
 منيا  كتحديد كؿ الداخمي كأىداؼ المدقؽ قبؿ مف يمةم لكؿ خطة كضع ضركرة المعيار ىذا حدد

 الميمة نطاؽ أف مف التأكد المدققيف عمى يجب كما التدقيؽ،محؿ  بالكحدة الخاصة الميمة المخاطر

 العمؿ برامج كتطكير ،أىدافيا لتحقيؽ الالزمة المكارد كتحديد بالميمة الخاصة األىداؼ لتحقيؽ كاؼ

 .مستمرة بصكرة

 Performing the Engagement انًهًت تُفُذ

 معمكمات كتكثيؽ كتقييـ الميمة كتحميؿ لتنفيذ المعمكمات الالزمة تحديد الداخمييف المدققيف عمى يجب

 الميمة. تحقيؽ أىداؼ مف إشراؼ لمتأكد كجكد كضركرة كافية

 Communicating Results انُتائج إَصال
 أىداؼ ىذه العممية تشمؿ كاف الميمة، نتائج بإيصاؿ ييفالداخم المدققيف قياـ بضركرة المعيار ىذا يتعمؽ

 كاإلفصاح بالدقة كالمكضكعية، اإليصاؿ عممية تتصؼ أف كيجب التكصيات، عف فضال كنطاقيا الميمة،

 إعداد عند بيا كاللتزاـ  تحديد المتطمبات مع التدقيؽ، ميمة عمى ذلؾ كأثر بالمعايير اللتزاـ عدـ عف

بالغ  .النتائج كا 

 Monitoring Progress االَجاس يزاحم ذرص
 مف التأكد ككذلؾ لإلدارة، إيصاليا يتـ التي النتائج لمتابعة نظاـ كضع الداخمي التدقيؽ إدارة عمى يتكجب

 التدقيؽ. تقارير نتائج عمى الالزمة المعالجة إجراءات إتخاذ عدـ مسؤكلية تحمؿ قررت التنفيذية اإلدارة أف
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  Communicating the Acceptance of Risk طزانًخا نقبىل انتىاصم

 فإف كبالتالي المقبكلة، المخاطر مستكل عفباإلقرار  اإلدارة مجمس مسؤكلية تحديد المعيار ىذا يتضمف

 التدقيقية الخطة كضع مف بدءان  الداخمي التدقيؽ إدارة أداء عميو يككف أف يجب بما تيتـ األداء معايير

 .كمتابعتو األداء ىذا جنتائ عف باإلبالغ كانتياءن 

  Implementation Standards انتُفُذ يعاَُز :انثانثت انًجًىعت
تحدد معايير التنفيذ )التطبيؽ( الضكابط كاإلجراءات الكاجب مراعاتيا لمتابعة األداء مف خالؿ تقديـ 

جراءات ممزمة حكؿ تطبيؽ ىذه المعايير كفقا   :لآلتيإرشادات كا 

  .اختبارات اللتزاـ 

 تحقيؽ بالغش كالحتياؿ. ال 

 (.64: 2013 ،التقييـ الذاتي لمرقابة )الكاردات 

  8.3.2 العوامل التً أدت إلى االهتمام بالتدقٌق الداخلً وهً كاآلتً: 

 كبر حجـ الشركات كتعدد عممياتيا. -3

 اضطرار اإلدارة إلى تفكيض السمطات كالمسؤكليات إلى بعض اإلدارات الفرعية بالشركات.  -3

 ارة الشركات إلى بيانات دكرية دقيقة لرسـ السياسات كالتخطيط كعمؿ القرارات.حاجة إد -1

 حاجة إدارة الشركات إلى حماية كصيانة أمكاؿ المشركع مف الغش كالسرقة كاألخطاء. -4

الرقابة ك  ،حاجة الجيات كالمؤسسات كغيرىا إلى بيانات دقيقة مف أجؿ التخطيط القتصادم -3

 الحككمية كالتسعيرة .

إجراءات المراجعة مف تفصيمية  كاممة إلى إختبارية تعتمد أسمكب العينة اإلحصائية )أبك تطكر  -3

 (.3133 ،شعباف
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التدقٌق الداخلً المبنً على المخاطر  الثانًالمبحث   4.2  

الحاجة إلى  ،كـككردكالمخالفات المحاسبية التي حدثت مثؿ قضية أنركف  ،بينت األزمات التي ظيرت

التي ستكاجو الشركة في المستقبؿ كالستعداد إلدارة ىذه المخاطر، كحتى تستفيد   اكتشاؼ المخاطر

ضافة قيمة لممؤسسة.  اإلدارة مف  إدارة المخاطر عمى أكمؿ كجو لمكصكؿ األىداؼ العميا لممؤسسة كا 

كاف لبد مف تطكير مينة التدقيؽ الداخمي كالكصكؿ إلى احدث التكجيات في التدقيؽ الداخمي كىك 

تدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر الذم يزيد مف إمكانية الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة مف التدقيؽ ال

 الداخمي ك التركيز عمى المخاطر التي تكاجييا المؤسسة.

يعتبر دكر التدقيؽ الداخمي في المؤسسات دكر فعاؿ لضماف الكفاءة كالفعالية في القطاع المالي 

مي بحكـ تعريفو يكفر ضمانات مستقمة كمكضكعية تيدؼ إلى إضافة قيمة كالتشغيمي فالتدقيؽ الداخ

كأشارت التعريفات المعاصرة إلى أىمية دكر التدقيؽ الداخمي في تكفير نيج  ،كتحسيف عممياتيا ،لممؤسسة

كما يقكـ التدقيؽ الداخمي بإضافة  ،منضبط كمنيجي لمتقييـ كالمساىمة في فعالية إدارة المخاطر كالرقابة

يمة لممؤسسة كالعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تقديـ تأكيد معقكؿ عمى إف مخاطر المؤسسة تدار ق

 .(32: 3133 ،ككذا مف خالؿ التحسينات التي يقدميا في مجاؿ إدارة المخاطر)أبك شعباف ،بفاعمية

ابات مف حيث ييدؼ منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر إلى تكسيع نطاؽ تركيز مدقؽ الحس

مخاطر التدقيؽ المعركفة إلى كجكد انحراؼ في البيانات كاألنظمة المالية كعمى الرغـ مف اختالؼ طبيعة 

باعتبار إف  ،فإف مخاطر األعماؿ تتحدد في ىذه الشركات بشكؿ متشابو ،أعماؿ الشركات كتفاكتيا

مخاطر تكمف في بيئة األعماؿ كىذه ال ،األسباب التي تعمؿ عمى منع الشركة مف تحقيؽ أىدافيا متشابية

 ،األمر الذم يتطمب مف المدقؽ أف يدرؾ كيتفيـ عمؿ الشركة قيد التدقيؽ ،كالعمميات التشغيمية كالمراقبة

 ،كاستخالصات تتعمؽ بفعالية كاستمرارية ىذه العمميات التشغيمية )إبراىيـ ،لمكصكؿ إلى استنتاجات

3112.) 
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على المخاطر:  مفهوم التدقٌق الداخلً المبنً ..2.4  

عرفت المخاطر عمى أنيا احتماؿ التعرض إلى خسائر غير متكقعة كغير مخطط ليا نتيجة تذبذب     

العائد المتكقع عمى استثمار معيف ) الختالؼ بيف العائد الفعمي كالعائد المتكقع ( كىي تمثؿ انحراؼ 

 (.33: 3133 ي،متكقعة أك المتنبأ بيا )البيجرماألرقاـ الفعمية عف األرقاـ ال

عمى أنيا منيجية جديدة في التدقيؽ تعتمد  ( التدقيؽ المبني عمى المخاطر32: 3112كعرؼ إبراىيـ )

عمى تقييـ المخاطر الداخمية كالخارجية في مؤسسات األعماؿ بشكؿ مستمر مع األخذ بعيف العتبار أف 

دارة السيطرة عمييا ىك مف مسؤكلية جميع ال عامميف في المؤسسات في مختمؼ تحديد ىذه المخاطر كا 

 . مستكيات مقبكلة كبشكؿ مستمر أيضاالمستكيات لمكصكؿ بيا إلى 

فت بأنيا اإلجراءات المتبعة لدل إدارة التدقيؽ الداخمي لتكجيو جيكد التدقيؽ نحك المناطؽ األكثر كما كعرّ 

عة أك عمى مستكل خطكرة في المؤسسة سكاء عمى مستكل مراكز العمؿ مف دكائر كفركع كشركات تاب

األنشطة ضمف مركز العمؿ الكاحد كتمت اإلشارة إلى نماذج تطبيؽ التدقيؽ المبني عمى المخاطر في 

 (24: 3131 ،أعماؿ التدقيؽ الداخمي)الرمحي

قكـ عمى تحديد شكؿ مخاطر ؼ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر انو منيج التدقيؽ الذم يكما عرّ 

، كتكزيع مكارد التدقيؽ بناءن عمى ىذه قيؽ بناءن عمى طبيعة ىذه المخاطرالتد ، كيشكؿ عمميةاإلعماؿ

 .(Keskin، 2010)كما كرد في ( Vahit et al.، 2014المخاطر لتطكير فعالية التدقيؽ )
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  2.4.2 ميام التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر : 

اص المكمفون بميام التدقيق الداخمي أىمياىناك العديد من الميام التي يجب أن يطمع عمييا األشخ  

: يعد التدقيؽ الداخمي نشاط مكضكعي كاستشارم حيث انو يكفر المشكرة  مساعدة اإلدارة -3

إلى جانب دكره األساسي في تكفير تأكيد  ،ارة بطريقة تتناسب مع احتياجاتياكالمساعدة لإلد

باإلضافة إلى دكره في  ،كؿ جيددير أك ل تدير المخاطر بشمكضكعي ما إذا كانت المؤسسة ت

 .لمؤسسة بيدؼ تحسيف كتطكير أدائياتقديـ الستشارة اإلدارية الالزمة لخدمة ا

: يعد التدقيؽ الداخمي عنصران فاعالن في زيادة قيمة المؤسسة بحيث يشكؿ  زيادة قيمة المؤسسة -3

لذلؾ ينبغي  ،اممة معوقاعدة لخدمة العمالء مف خالؿ المنافع التي يؤدييا لكافة األطراؼ المتع

أف تككف القيمة المضافة مف قبؿ المدقؽ الداخمي راسخة في أذىانيـ لتككف بمثابة المكجو إلى 

 سالمة األداء.

: يعمؿ التدقيؽ الداخمي عمى تحسيف عمميات المؤسسة فمـ تعد ميمة  تحسين عمميات المؤسسة -1

نما المساىمة في ا ،لمدقؽ الداخمي ىي التفتيش كالفحصا  لتحسيف المستمر لممؤسسة.كا 

: يساعد التدقيؽ الداخمي المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا المساعدة عمى تحقيق أىداف المؤسسة  -4

دارة  فضالن  ،المخاطر التي تيدد أىداؼ المؤسسةباعتباره ركنا أساسيا مف متطمبات الحككمة كا 

 .ف نجاح المؤسسة عمى المدل الطكيؿعف دكره في البحث ع

: تقكـ عممية التدقيؽ الداخمي عمى مقارنة ما ىك مخطط بما ىك  عمل المؤسسة تقييم وتطوير -3

ية كنزيية فعمي لضماف مراقبة جيدة يتكجب استخداـ تقنيات التقييـ التي يتـ تطبيقيا بطريقة مين

إل أف العديد  ،كما تساعد عممية التقييـ في تحسيف عمميات المؤسسة ،لتعطي نتائج مكثكؽ بيا

ف الداخمييف ييممكف جانب تقييـ العمؿ عند عممية التدقيؽ فيكتفكا بطرح بعض األسئمة مف المدققي
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 عمى المكظفيف كيقكمكف بفحص مجمكعة مف السجالت كبذلؾ تككف النتائج غير مكثكؽ بيا 

.(Pickett، 2010: 314-315) 

 أىمية منيج التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر: 4.4.2

قائـ عمى المخاطر المدقؽ إلى التكسع في فيـ نشاط العميؿ كمجاؿ األعماؿ يدفع منيج التدقيؽ ال

كأفضؿ كسيمة لكشؼ مخاطر الغش كفشؿ األعماؿ كالذم ينعكس إيجابا عمى مستكل جكدة التدقيؽ 

إمكانية  ،كيمبي احتياجات المصالح المختمفة في الحصكؿ عمى تدقيؽ حسابات مرتفع الجكدة ،المطمكب

 طر بشكؿ مباشر أك غير مباشر في كجكد أخطاء جكىرية في القكائـ الماليةتأثير ىذه المخا

 ( Danjou، 2011.) 

 أنواع المخاطر:  5.4.2

ىناؾ العديد مف المخاطر التي يمكف أف تتعرض ليا أية منشأة سكاء بالنسبة إلى عممياتيا أك أصكليا 

 كالتي تحد مف قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا: 

تنشأ عف عدـ قدرة أك عدـ رغبة الطرؼ المتعامؿ في الكفاء بالتزاماتو كيرتبط بيذه  ة:المخاطر االئتماني

المخاطر ما يسمى بمخاطر الدكؿ كتشمؿ المخاطر الئتمانية البنكد داخؿ الميزانية مثؿ القركض 

المستندية كتتحقؽ المخاطر  اتكالسندات كالبنكد خارج الميزانية مثؿ خطابات الضماف أك العتماد

 (.13: 3133 ،الئتمانية نتيجة لعكامؿ خارجية كعكامؿ داخمية منيا )المدىكف

 العوامل الخارجية:  - أ

  تغيرات في األكضاع القتصادية كاتجاه القتصاد نحك الرككد أك الكساد أك حدكث

 انييار غير متكقع في أسكاؽ الماؿ.

 ؿ.تغيرات في حركة السكؽ ترتب عمييا أثار سمبية عمى الطرؼ المقاب 
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 العوامل الداخمية:   - ب

  .ضعؼ إدارة الئتماف أك الستثمار سكاء لعدـ الخبرة أك لعدـ التدريب الكافي 

 .عدـ تكافر سياسة ائتمانية رشيدة 

  .ضعؼ سياسات التسعير 

 (.13: 3133 ،ضعؼ إجراءات متابعة المخاطر كالرقابة عمييا)رضكاف 

كل يتضمف  ،ية المتكلدة مف العمميات اليكمية لممؤسسةيشمؿ ىذا النكع المخاطر العمممخاطر التشغيل:   

ما ل تحققيا ،عادة فرصة كعدـ ظيكر أية خسائر لمعمميات ل يعني  ،فالمؤسسة إما أف تحقؽ خسارة كا 

 ،كمف الميـ لإلدارة العميا التأكد مف كجكد برنامج لتقكيـ تحميؿ مخاطر العمميات ،تغيير أمعدـ كجكد 

الجرائـ  ،السطك ،السرقة ،تزييؼ العمالت ،التزكير ،الحتياؿ المالي ،ت ما يميكتشمؿ مخاطر العمميا

 .(12: 3134 ،اللكتركنية )شركدة

: تعرؼ مخاطر السكؽ بمخاطر التعرض إلى الخسائر الناتجة عف عكامؿ السكؽ كتشمؿ مخاطر السوق

 المخاطر اآلتية: 

ائدة بما قد يؤدم إلى  تحقيؽ خسائر : كىي تنشأ عف تقمبات أسعار الفمخاطر أسعار الفائدة - أ

مممكسة في حالة عدـ تناسؽ أجاؿ إعادة تسعير كؿ مف اللتزامات كاألصكؿ كتتصاعد مخاطر 

 (.Arens، 2012: 260أسعار الفائدة في حالة عدـ تكافر نظاـ معمكمات لدل الشركة )

 ،ستثمارات المالية: تنشأ عف التغير في أسعار األصكؿ كبكجو خاص محفظة المخاطر التسعير - ب

 تؤثر في مخاطر التسعير كىي تتمثؿ في:  ةكىناؾ عكامؿ خارجية كداخمي

 .العكامؿ الخارجية في الظركؼ القتصادية المحمية كظركؼ الصناعة 
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  العكامؿ الداخمية بالكحدة القتصادية نفسيا كىي تنقسـ إلى ما يمي ) الييكؿ التمكيمي لمكحدة

تشغيؿ الكحدة  ،خصائص الكحدة القتصادية ،كحدة القتصاديةنتيجة نشاط ال ،القتصادية

 القتصادية (. 

 تنشأ مخاطر أسعار الصرؼ عف كجكد مركز مفتكح بالعمالت األجنبية مخاطر أسعار الصرف :

كعف التحركات غير  ،سكاء بالنسبة لكؿ عممة عمى حدة أك بالنسبة إلى إجمالي مركز العمالت 

 . المكاتية في أسعار الصرؼ

 :تنشأ نتيجة عدـ قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا في األجؿ القصير بدكف  مخاطر السيولة

مممكسة أك عدـ القدرة عمى تكظيؼ األمكاؿ بشكؿ مناسب كتظير مخاطر السيكلة  ةتحقيؽ خسار 

 (.3133 ،النقدية الداخمية عف مقابمة التدفقات النقدية الخارجة )رضكاف تفي حالة قصكر التدفقا

ىك كؿ ما قد يؤثر عمى قدرة المنشأة عمى تحقيؽ أىدافيا كيعكد ألسباب مختمفة منيا ما  تحديد المخاطر:

كفي ضكء األىداؼ السابقة يجب عمى اإلدارة تحديد كتقييـ المخاطر  ،ىك داخمي كمنيا ما ىك خارجي

 ككفقا لممنيجية اآلتية: 

الرئيسية عمى العديد مف العكامؿ كطبيعة النشاط كتعتمد أنكاع المخاطر  ،تحديد المخاطر الممكنة -3

كفيما يمي بعض األمثمة عمى المخاطر التي قد تؤخذ بعيف ،كالنتشار الجغرافي كدرجة المنافسة 

 العتبار: 

 خسارة لمسمعة أك الشيرة.  - أ

 انقطاع أك تكقؼ العمؿ.  - ب

 قرارات إدارية خاطئة. - ت
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لتالعب بالبيانات المالية لتعكس كضع الغش كالختالس : كقد يككف الحتياؿ مف خالؿ ا - ث

( أك مف خالؿ اختالس لفعمي )كىك ما يسمى بغش اإلدارةمالي كنتيجة أعماؿ مغايرة لمكاقع ا

 (.كىك ما يسمى بغش المكظفيفاألصكؿ كاستخداميا لمنافع خاصة )

 عقكبات قانكنية . - ج

 .زيادة تكاليؼ أك خسارة إيرادات - ح

 .كضع تنافسي غير مالئـ - خ

 ،نكعيا ) منخفض ر الخطر ) قيمة الخسارة المتكقعة ( كعادة ما تقاس المخاطرتحديد تأثي -3

 .مرتفع ( ،متكسط

 (.مرتفع ،متكسط ،كعادة ما يأخذ الحتمالت اآلتية )منخفض ،تحديد احتماؿ حدكث الخطر -1

تحديد كيفية إدارة المخاطر )اإلجراءات الكاجب اتخاذىا( كعند اختيار ىذه اإلجراءات تؤخذ  -4

 بارات اآلتية: العت

تكمفة إجراء التعامؿ مع الخطر: بعض اإلجراءات قد تمنع الخطر أك تمغي أثره كالتحكط  - أ

كبعضيا قد تفكؽ كمفتو المنفعة منو كعندما  ،ا قد يحد مف الخطر كلكف ل يمغيوكبعضي ،كالتأميف

 يعتبر الخطر مقبكؿ. 

 ،نشاطات الرقابية( )الطرايرةيجب كضع اإلجراءات التي تؤكد تطبيؽ خطط إدارة المخاطر)ال - ب

3131.) 
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 استقاللية وموضوعية المدقق عند قيامو بأنشطة تتعمق بإدارة المخاطر:  6.4.2

يعتبر المدقؽ الداخمي احد أركاف نظاـ الرقابة الداخمية في المؤسسة فيك يعمؿ عمى خدمة اإلدارة لمتأكد 

دارة المخاطر لذا فيجب المحافظة عمى استقالليتو مف خالؿ األمكر  ،مف تطبيؽ أنظمة الرقابة الداخمية كا 

 اآلتية: 

 ينبغي المعرفة بأف عممية إدارة المخاطر تقع عمى عاتؽ اإلدارة كليست مف مسؤكليات المدقؽ. -3

أف يتـ تكثيؽ طبيعة مسؤكليات التدقيؽ الداخمي كميامو في ميثاؽ التدقيؽ الداخمي كيتـ اعتمادىا  -3

 مف قبؿ لجنة التدقيؽ.

 مف المخاطر لمصمحة اإلدارة. أمب أف يتجنب المدقؽ الداخمي القياـ بإدارة يج -1

يجب عمى المدقؽ الداخمي أل يتخذ قرارات بشأف إدارة المخاطر إنما عميو أف يقدـ النصائح لدعـ  -4

 قرارات اإلدارة المناسبة كتحدم قرارات اإلدارة غير المناسبة.

جزء مف عممية إدارة  أمانات مكضكعية بشأف ينبغي عمى المدقؽ الداخمي تجنب تقديـ ضم -3

 المخاطر التي كاف مسئكلن عنيا أك شارؾ باإلشراؼ عمييا.

يجب عمى المدقؽ الداخمي أف يبيف أف المياـ المككمة إليو بشأف إدارة المخاطر ىي مياـ  -3

 (.IIA، 2009 : 6استشارية كليست تنفيذية )

ي:العالقة بين إدارة المخاطر والتدقيق الداخم  6.4.2   

دارة المخاطر عمى تكحيد نماذج عممياتيا بشكؿ يضمف لكال      ىناؾ تكافؽ بيف التدقيؽ الداخمي كا 

الطرفيف التكامؿ المتبادؿ مع الحفاظ عمى الصكرة الذاتية كالستقاللية لكؿ منيما كىذا يتطمب كضع 

دارة المخاطر أف تسمح لممدقؽ سياسة لضماف تدفؽ البيانات كالمعمكمات بيف كال الطرفيف فيجب عمى إ

الداخمي بالمشاركة في اجتماعاتيا مع اإلدارة التي تيدؼ إلى كضع استراتيجية إلدارة المخاطر في 
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كينبغي أف تسمح لو بالدخكؿ إلى قاعدة البيانات الخاصة بيا لتحقيؽ المشاركة كتقديـ المشكرة  ،الشركات

 .إلعداد نظاـ محكـ إلدارة المخاطر في الشركات

بمثابة خارطة  أمكما ينبغي عمى إدارة المخاطر المتطكرة أف يككف ليا نمكذج خاص لعممياتيا     

طريؽ تحدد المالمح األساسية لعممية إدارة المخاطر في مراحميا المختمفة كىذا النمكذج يمثؿ إطار 

ىي: خمس مراحؿ تشغيمية فعممية إدارة المخاطر تتألؼ مف  ،التعاكف المالئـ بينيا كبيف التدقيؽ الداخمي

سة تكفر إطار عمؿ إلدارة فيذه المراحؿ التشغيمية الخم ،كالمراقبة ،الضبط ،التحديد، كالتحميؿ ،التخطيط

حيث يتـ الستعانة بالمدقؽ الداخمي في جميع ىذه المراحؿ فكالىما يعكس أنشطة األخر لذلؾ  ،المخاطر

 (. 3133 ،ما )أبك شعبافتطمب التنسيؽ بينياألمر الذم ي ،قد يحدث تداخؿ

دارة  كأىداؼ كؿ مف إدارة ،كر كمسؤكلياتكفي أحياف كثيرة يحدث خمط ما بيف د التدقيؽ الداخمي كا 

 المخاطر كينتج عف ىذا الخمط النتائج اآلتية: 

 حدكث خالفات حكؿ المياـ كنطاؽ العمؿ. -3

 ازدكاجية في المدخالت كالمخرجات كالعمؿ الميداني. -3

 قة مف قبؿ اإلدارة كالمكظفيف في المؤسسة. انخفاض مستكل الث -1

 انخفاض فاعمية التقارير مف كال الجيتيف. -4

 التحكؿ إلى كضعية المنافسة أك الجزر المعزكلة.  -3

عمى الرغـ مف ذلؾ فإف الختالؼ كاضح بيف ىدؼ التدقيؽ الداخمي: كىك اختبار كتقييـ كفحص الرقابة 

باإلضافة إلى التأكد  ،مؿ بشكؿ صحيح كعمى درجة مف الكفاءةالداخمية بشكؿ دكرم مستمر لمتأكد أنيا تع

 مف كجكد عممية إدارة مخاطر فعالة كنظاـ متكامؿ لمحككمة.
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كاليدؼ الرئيسي إلدارة المخاطر ىك التأكد أف المؤسسة قادرة إلى التعرؼ عمى مصادر المخاطر التي 

بحيث يتـ الستعداد الكمي لمكاجيتيا بيدؼ كقادرة عمى تحديدىا كتقييـ مستكاىا  ،مف الممكف أف تكاجييا

 (.3133 ،تقميؿ احتمالية الحدكث كآثار الحدكث )نصار

أىم التوجيات الحديثة في التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر. 8.4.2  

حيث يحتاج المدققكف الداخميكف إلى التركيز عمى المخاطر  ،إف مفيكـ التدقيؽ التقميدم عفا عميو الزمف

 .ثيران ية لكي يصبح دكرىـ أكثر تأالجكىر 

تقكـ خطة  التدقيؽ التقميدية عمى أف يقكـ مسؤكؿ التدقيؽ الداخمي بإجراء تقيميف لممخاطر األكؿ عند 

 ،إعداد خطة التدقيؽ الداخمي بيدؼ تحديد العمميات كالمكاقع ككحدات العمؿ التنظيمية التي يجب تدقيقيا

يتسنى لمسؤكؿ التدقيؽ تحديد المخاطر كتقييميا في كؿ مجاؿ  كالثاني عند بدء كؿ ميمة تدقيؽ بحيث

 خاضع لمتدقيؽ، كتبدك مالمح التدقيؽ الداخمي الحديثة كاآلتي:

التخطيط الحديث لمتدقيق القائم عمى المخاطر المعني بتحديد المخاطر العميا التي  -أ

 تواجو تحقيق أىداف المؤسسة: 

المخاطر يسعى إلى المساعدة في المجالت ذات األىمية لمجمس تدقيؽ الداخمي المبني عمى إف منيج ال

كحتى يككف التدقيؽ الداخمي " ذك صمة كمناسبا " كىك مصطمح يتزايد  ،اإلدارة كاإلدارة العميا كالمؤسسة

فمف الميـ  ،استخدامو لمتساؤؿ عما إذا كاف التدقيؽ الداخمي يركز عمى األىداؼ األكثر احتياجا لممؤسسة

 أف المياـ التي سيؤدييا لممؤسسة تركز عمى المخاطر التي تيميا في الكقت الحاضر.التػأكد 

كاف التكجو الحديث يسعى إلى استخداـ نيج يقكـ عمى تحديد المخاطر العميا التي تكاجو تحقيؽ أىداؼ 

تقديـ المؤسسة ثـ تحديد المياـ التي سيتـ إجراؤىا لمتأكد مف أف الضكابط كافية بخصكص تمؾ المخاطر ك 

 (.3133 ا تككف الضكابط غير كافية )ماركس،التكصيات عند م

 كتقؼ عدة تحديات  أماـ الشركات تمنعيا مف تطبيؽ ىذا المنيج كمنيا:  
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 العقمية التقميدية التي يتمسؾ بيا مدير التدقيؽ كلجنة التدقيؽ. -3

دك البرامج التقنية العتماد عمى عمميات تخطيط التدقيؽ التي كضعتيا الجيات التنظيمية أك مزك  -3

 لمتدقيؽ المبنية عمى النيج التقميدم لمتدقيؽ.

كاإلدارة العميا مف اجؿ تطبيؽ النيج  ؽلذا تكجب عمى مدير التدقيؽ تدريب نفسو كمكظفيو كلجنة التدقي

 الحديث ككذلؾ كي ل تككف البرامج التقنية عقبة أماـ تطكر مينة  التدقيؽ الداخمي.

التدقيؽ مصممة لمعالجة المخاطر الرئيسية التي تكاجو المؤسسة كما ينبغي لذا يجب أف تككف خطة  

القضاء عمى خطة التدقيؽ التقميدية التي تتطمب تقييـ مستكيات المخاطر استنادان إلى مفيكـ التدقيؽ 

تعرض ليا لتحقيؽ بط المصممة لمتصدم لممخاطر التي تالتقميدم كمف ثـ إجراء عمميات التدقيؽ لمضكا

كسيحؿ محمو نيج حديث قائـ عمى المخاطر بحيث  ،مجالت التدقيؽ كالمكاقع ككحدات األعماؿ أىداؼ

بدلن مف التركيز عمى  المخاطر التي تتعرض ليا أىداؼ  ،يتـ تحديد المخاطر األكثر أىمية لممؤسسة

حيث قد  ميات التدقيؽ عمى  أىداؼ المؤسسة،كسكؼ تركز عم ،يات أك كحدات األعماؿ أك المكاقعالعمم

يؤدم تطبيؽ خطة التدقيؽ المستند عمى منيج التدقيؽ القديـ بدلن مف الخطة المستندة عمى المخاطر 

فعندما يقدـ المدققكف الداخميكف  ،العميا التي تكاجو المؤسسة إلى تركيز التدقيؽ عمى مخاطر غير ىامة

بدل مف النظر إلى  ،دارة العمياتأكيدات كآراء حكؿ المخاطر ذات األىمية فإف عمميـ يمثؿ أىمية لإل

 (.3133 ياـ اإلدارة )ماركس،التدقيؽ عمى انو نشاط يضيؼ مياـ إلى قائمة م
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 .التدقيق الداخمي المستمر -ب

طريقة يتبعيا المدققكف ألداء أنشطة متعمقة بالتدقيؽ  بصفة أكثر استمرارية  يعرؼ التدقيؽ المستمر بأنو

مية المتزايدة لمتدقيؽ المستمر حيث ييدؼ التدقيؽ الداخمي إلى مساعدة أك متكاصمة كىنا تبدك األى

التدقيؽ الذم  المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا، كلتحقيؽ ىذه الميمة األساسية، فمف الكاضح أف إطار عمؿ

حداث سابقة كيعتمد إلى حد ما عمى كادر التدقيؽ كالتحقؽ اليدكم مف خالؿ يجرم كرد فعؿ عمى أ

ثمة صغيرة كصحيحة إحصائيا لف يككف قادر عمى مساعدة إدارات التدقيؽ كثيران في فحص عينات مم

إضافة قيمة إلى المؤسسة في المستقبؿ ك تحقيؽ أىدافيا، فأف ما تحتاجو إدارات التدقيؽ الداخمي ىك 

كمتسقة إطار عمؿ قائـ عمى المخاطر يتـ تكظيفو في بناء خطة تدقيؽ داخمي شاممة بطريقة كاممة 

إذا كاف سعي المؤسسات اليكـ إلى تعزيز األداء المؤسسي ك الحككمة المؤسسية حقيقيا سكاء  ،تمرةكمس

فإف إدارة التدقيؽ الداخمي تحتاج إلى تطكير أعماليا كأساليبيا مف اجؿ  ،بصكرة استباقية أك كردة فعؿ

كانت كبيرة أك صغيرة تحقيؽ ميمتيا األساسية حيث أف الميمة األساسية ألم إدارة تدقيؽ داخمي سكاء 

ىي تقديـ التأكيدات المستقمة كالمكضكعية كالخدمات الستشارية  ،فكما يكضح معيد المدققيف الداخميي

التي تيدؼ إلى إضافة قيمة لممؤسسة كتحسيف العمميات كمساعدة المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ 

دارة المخاطر تطبيؽ منيجية منضبطة في تقييـ كفاية الضكابط كتحسيف كفا ءة عمميات الحككمة كا 

كفي ظؿ تغيير المخاطر عمى نحك سريع فإف عمى التدقيؽ الداخمي مكاكبة السرعة التي  ،ةكالرقابة الداخمي

أنو مف المتكقع تضاؤؿ قيمة منيجية التدقيؽ القائـ عمى فحص كتقييـ  ،تتقدـ كتتطكر بيا المؤسسات

قيؽ الداخمي كسكؼ يكفر التدقيؽ الداخمي لعمالئو ) مجمس الضكابط الرقابية كالتي سيطرت عمى التد

كاإلدارة التنفيذية( تأكيدا متكاصال بأف تمؾ المخاطر التي قد تؤثر عمى تحقيؽ األىداؼ تخضع  ،اإلدارة

دارة الم إف تقديـ ىذا التأكيد المتكاصؿ يحتاج بشكؿ  ،خاطر كالرقابة المالئمة كالفعالةلعمميات الحككمة كا 
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لى تقييـ كفحص مستمر لممخاطر كالضكابط الرقابية حيث سيقؿ العتماد عمى تنفيذ مياـ رئيسي إ

ف 3133 ،التدقيؽ التقميدية كيزداد العتماد بشكؿ اكبر عمى منيجيات التدقيؽ المستمر)ماركس ( كا 

 :ىي مبررات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المستمر

كيركز عمى المخاطر الرئيسية الحالية  ،فعالية تقديـ التأكيد المستمر لممخاطر بأعمى كفاءة كأكثر -3

 كالناشئة المتعمقة بالعمميات كرفع التقارير كالمتثاؿ.

تحقؽ شامؿ مف مدل كفاءة كفعالية نظاـ الرقابة الداخمي الحالي مع أخطار فكرم في حاؿ  -3

 تعطؿ نظاـ الرقابة.

ارجية عبر األنظمة التقنية التعرؼ الفكرم عمى حالت عدـ المتثاؿ لمقكانيف كالتعميمات الخ -1

كالمناطؽ الجغرافية المتنكعة باإلضافة إلى تمكيف المؤسسة مف تقميؿ تكاليؼ المتثاؿ بمركر 

 الكقت.

 الحد مف عمميات عدـ المتثاؿ بسبب نشاط التدقيؽ الذم يتـ بصكرة دكرية أك شبة دكرية . -4

 حدكد المكازنة.تغطية اكبر لممخاطر كالضكابط بكاسطة التدقيؽ الداخمي  في  -3

كبينما قد يككف ضمف أحدث التطكرات في مينة التدقيؽ  ،التدقيؽ المستمر ىك الطريؽ نحك التقدـ

الداخمي اليكـ فمف المتكقع أف يصبح قريبا أحد أىـ الكسائؿ التي تبقى بيا مينة التدقيؽ الداخمي كثيقة 

 ف الرئيسيف التالييف: كيشمؿ التدقيؽ المستمر عمى العنصري ،الصمة بمؤسسات المستقبؿ

  التأكيد المستمر لممخاطر: ىك تقديـ تأكيد مستمر بأف المؤسسة تتعامؿ مع كافة المخاطر

 الرئيسة التي تكاجييا حاليان كالمخاطر الناشئة بما في ذلؾ مخاطر المتثاؿ كمستكياتيا.

 الرقابية المصممة  التأكيد المستمر لمضكابط الرقابية: تقديـ تأكيِد مستمِر بأف كافة الضكابط

بما في ذلؾ الضكابط التي تتعامؿ مع مخاطر  مخاطر الرئيسية الحالية كالناشئة،لمتعامؿ مع ال

 (.3133 ،الحتياؿ تـ كضعيا كتأسيسيا كتعمؿ بالطريقة المناسبة كما خطط ليا) بافرم
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نما عممية أكثر يكمان في السنة كا   133ساعة يكميان كل  34إف معنى تدقيؽ مستمر ل يعني تدقيؽ 

استمراران كتكراران لتحديد المخاطر الرئيسية كتقييميا لتحقيؽ األىداؼ كمراقبة التفسيرات عمى اختالؼ 

مستكياتيا كفحص أكثر لمضكابط الرئيسية التي تتعامؿ مع تمؾ المخاطر كعمى نفس القدر مف األىمية 

 : الحالية كالناشئة ك يعمؿ عمىإف التدقيؽ المستمر يراقب المخاطر  ،تقدـ تقارير بالنتائج

 .كعكامؿ المخاطرمراجعة )مراقبة ( البيانات التي تعمؿ كمؤشر عمى مستكل  -3

 المعامالت التي خضعت بالفعؿ إلى احد الضكابط . -3

أف المراجعة أك المراقبة المستمرة لمبيانات الخاصة بعكامؿ المخاطر الرئيسة ىي الكسيمة التي يقدـ بيا 

ل  ،تأكيدان عمى المعامالت التي تـ إخضاعيا لمضكابط الرئيسة كىي خط دفاع إضافيالتدقيؽ الداخمي 

نما يزيد أيضا بشكؿ ممحكظ مف احتمالية  ،يقدـ فقط مستكل أكثر شمكلية مف التأكيد المستمر لمضكابط كا 

 معامالت تـ فييا تجاكز الضكابط الرقابية أك عمميات احتياؿ. أمالكشؼ في الكقت المناسب عف 

كأف تطبيؽ التدقيؽ المستمر ل يعني بالضركرة استخداـ التكنكلكجيا فقط بؿ يمكف تطبيقو بكسائؿ غير 

 (.3133 ،تكنكلكجية مثؿ الحضكر الشيرم الفعمي لمتدقيؽ الداخمي لعممية إحصاء األسيـ ) بافرم

  تطوير دور المدقق الداخمي ليصبح مستشارا موثوقا بو: -ج 

فعندما يتعدل دكره التقميدم يصبح التدقيؽ الداخمي قادرا  ،بيعتو ىك مقدـ تككيدأف التدقيؽ الداخمي كط

عمى أف يضيؼ قيمة لنشاطات المؤسسة مف خالؿ التركيز عمى المخاطر األىـ التي تكاجو تحقيؽ ىذه 

لذلؾ يتعيف عمى التدقيؽ الداخمي بناء المعرفة كالميارات كفيـ نشاطات المؤسسة حتى يككف  ،األىداؼ

كيتجاكز مدير التدقيؽ الدكر التقميدم لو كتصبح دائرة التدقيؽ مف  ،ستشارا مكثكؽ بو لدل اإلدارة العميام

 (. 3133أىـ الكظائؼ التي تستقطب اىتماـ األداة العميا )الظاىرم، 

ىذا كيرل الباحث أف التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر ىك كليد الحاجة إلى تحصيف المؤسسات     

مف اجؿ تمكينيا مف تحقيؽ أىدافيا ككاف ضركرة ممحة بعد األزمات  ،المخاطر الحالية كالمستقبميةمف 
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التي ظيرت في عالـ األعماؿ باإلضافة إلى التغيرات السريعة في بيئة األعماؿ المتمثمة في نكاحي 

دياد حجـ الشركات في كاز  ،متعددة منيا ما يتعمؽ بالتكسع السريع لمشركات في األسكاؽ المحمية كالعالمية

صكرة فركع متعددة امتدت عمى مساحة جغرافية كاسعة رافقيا تغييرات عمى الييكؿ اإلدارم لمشركات 

كؿ ىذا رافقو ازدياد حجـ  ،حيث زاد العتماد عمى الالمركزية في عصر السرعة كالمنافسة الشديدة

 كتنكع أساليب الغش كالختالس كالحتياؿ.  ،المخاطر كتنكعيا

أف التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخطر ل يقؼ عند حد ككنو التطكر األخير في عالـ التدقيؽ بؿ     

ىك بمثابة مؤشر عمى حقيقة ىامة أف التدقيؽ يجب أف يككف حالة مف اليقظة الدائمة لممخاطر الحالية 

كجيا لف يقؼ عند ىذا لف التطكر الحاصؿ حاليا في عالـ األعماؿ كالتكنكل ،كالمستقبمية عمى السكاء

الحد، حيث يحمؿ المستقبؿ القريب العديد مف المفاجآت التي تكجب عمى دائرة التدقيؽ الداخمي الستعداد 

 التاـ لكؿ ما ىك جديد.

كالتدقيؽ الداخمي كمنيج جديد قد اثبت نجاعتو بعد تطبيقو في المؤسسات كافة بغض النظر عف حجميا 

كبغض النظر عف إذا ما كانت مؤسسة  ،عتمادىا لممركزية أك الالمركزيةكمدل ا ،كالييكؿ التنظيمي ليا

 كعف طبيعة القطاع القتصادم الذم تعمؿ ضمنو الشركة.  ،ةربحية أك غير ربحي

ككما يرل الباحث أف فاعمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر جاءت مف خالؿ امتياز التدقيؽ 

بصكرة جمية ككاضحة في عدة جكانب سكاء  ،تدقيؽ الداخمي التقميدمالداخمي المبني عمى المخاطر عف ال

كمف  ،المخاطر األكثر أىمية في زيادة قيمة لممنشأة أك حمايتيا مف المخاطر مف خالؿ التركيز عمى

 كالسنكية ،التكزيع األمثؿ لمكارد التدقيؽ الداخمي مف خالؿ إعداد الخطط الستراتيجيةخالؿ 

مقارنة بيف منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر كمنيج التدقيؽ الداخمي  كيظير الجدكؿ التالي 

 التقميدم.
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 ويقارن الباحث بين منيج التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر والتدقيق الداخمي التقميدي

 التدقيق الداخمي التقميدي التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر 
عمى تحديد أكلكيات المخاطر تعد خطة التدقيؽ بناءن  3

حيث يتـ تغطية الكحدات األكثر خطكرة أكلن    
تعد خطة التدقيؽ بناءن عمى  المدة الزمنية منذ آخر 

 عممية تدقيؽ 
قد ل يتـ تغطية بعض المخاطر اليامة في برنامج  يعطي تأكيدان عف جدكل إدارة أىـ المخاطر    3

 التدقيؽ 
مسيطرة عمييا ك عمى يركز عمى المخاطر غير ال 1

 إبقاء الىتماـ  بالمخاطر المسيطرة عمييا بشكؿ دائـ 
يركز عمى القصكر في اإلجراءات الرقابية كحالت 

جراءات العمؿ   عدـ اللتزاـ بالسياسات كا 
يسعى لتعميؽ فيـ عمؿ اإلدارات مف خالؿ كرشات  4

 العمؿ ك المقاءات  
تبع يسعى لفيـ طبيعة عمؿ الكحدات مف خالؿ ت
 مرحؿ العمؿ ك دليؿ اإلجراءات ك السياسات  

الستخداـ األمثؿ لمكارد التدقيؽ الداخمي مف خالؿ  3
 التركز عمى مجالت التدقيؽ األكثر خطكرة 

تكزيع مكارد التدقيؽ الداخمي  بغض النظر عف 
 درجة المخاطر المرتبطة بمجالت التدقيؽ 

رحمة تقييـ يعمؿ  عمى تحديد أىمية المخاطر خالؿ م 3
 المخاطر التي يتـ بالتنسيؽ مع اإلدارات األخرل 

ل يتـ التنسيؽ مع اإلدارات األخرل حكؿ درجة  
 المخاطر  

بناءن عمى مبدأ التكمفة كالمنفعة فاف منفعتو اكبر نسبيان  3
مف منفعة التدقيؽ التقميدم   

بناءن عمى مبدأ التكمفة فأف منفعتو اقؿ نسبيان مف 
ؽ المبني عمى المخاطرمنفعة التدقي  

 فكما يرل الباحث إف دراسة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر تبدأ مف دراسة المخاطر نفسيا حيث أ

كتبدأ بالتركيز عمى المخاطر  ،ني عمى المخاطر ىي تحديد المخاطرأكؿ خطكة في التدقيؽ الداخمي المب

 ،ـ تقييـ ىذه المخاطر كمتابعة إدارة ىذه المخاطراألىـ التي تؤثر عمى تحقيؽ األىداؼ الرئيسية كمف ث

لذا كاف مف الضركرة تأىيؿ المدققيف الداخمييف بالميارات الكافية التي تمنحيـ اإللماـ بكافة الجكانب 

 كالتدريب المستمر الذم يكاكب كافة التغيرات ذات الصمة بالمخاطر.  ،المتعمقة بالمخاطر

طمكح اإلدارة بالتكسع كزيادة حجميا كامتداد نشاطيا إلى أسكاؽ جديدة إف مخاطر األعماؿ تزداد بازدياد 

محمية كعالمية كتنكع أعماليا ك بالنظر إلى ىذه العالقة الطردية بيف ىذه المتغيرات كحجـ المخاطر نجد 
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أف فاعمية ككفاءة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر تتمثؿ في قدرتيا عمى السيطرة عمى ىذه 

 كطمكحات اإلدارة.مما يزيد مف إمكانية تحقيؽ أىداؼ  المخاطر
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 الدراسات السابقة الثالثالمبحث  ..5

 الدراسات العربٌة : ..2.5

اثر التدقيق الداخمي عمى إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية المدرجة في  (2817 ،دراسة )الرجوب
 بورصة عمان

 

يح اثر التدقيؽ الداخمي عمى أدارة المخاطر في البنكؾ اإلسالمية المدرجة في ىدفت الدراسة  إلى تكض

كيتألؼ مجتمع الدراسة مف مدراء كمحاسبيف مالييف يعممكف في المصارؼ اإلسالمية  ،بكرصة عماف

كنظرا لصغر حجـ  ،2016كعددىا ثالثة كفقا لتقرير بكرصة عماف لعاـ  ،المدرجة في بكرصة عماف

( استبانة عمى 100كتـ تكزيع ) ،تـ عمؿ مسح شامؿ لعينة الدراسة مف جميع البنكؾ مجتمع الدراسة

كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ برنامج  ،( استبانة صالحة لمتحميؿ87كتـ استرداد ) ،المشاركيف في العينة

بمعايير أف البنكؾ اإلسالمية المدرجة في بكرصة عماف تمتـز  ،الرـز اإلحصائية ككاف مف أىـ النتائج

كما أظيرت النتائج أف إدارات التدقيؽ الداخمي  ،التدقيؽ الداخمي المتعمقة بالصفات ككؿ بدرجة مرتفعة

 ،ككذلؾ معايير الستقالؿ كالمكضكعية ،كالمسؤكلية ،في البنكؾ تمتـز بمعايير األىداؼ كالصالحية

كاف أعمى  ،كدة كتحسينيا بدرجة عاليةكتمتـز بمعيار ضماف الج ،كمستكل الكفاءة كالرعاية المينية الكاجبة

مستكل مف اللتزاـ ىك مستكل الستقاللية كالمكضكعية في حيف أدنى مستكل مف اللتزاـ بضماف الجكدة 

كبناء عمى النتائج تكصي الدراسة بزيادة الىتماـ بالتدقيؽ الداخمي بناء عمى أىميتو في  ،كتطكير البرامج

كتقديـ الدعـ لدائرة التدقيؽ الداخمي مف خالؿ  ،ؿ تدريبات خاصةدعـ ميمة إدارة المخاطر مف خال

 المكارد البشرية المؤىمة عمميا كالمدربة عمميا.

المخاطر التشغٌلٌة فً الجامعات  ( مدى قٌام المدقق الداخلً بتقٌٌم3127 ،دراسة )أبو شعبان

 والكلٌات المتوسطة الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة .

لى التعرؼ عمى مدل تقييـ المخاطر التشغيمية كفؽ أسمكب التدقيؽ المبني عمى ىدفت ىذه الدراسة إ    

 ،المخاطر في الجامعات كالكميات المتكسطة الفمسطينية في قطاع غزة مف كجية نظر المدققيف الداخمييف
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كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة بالعتماد عمى الدراسة النظرية كالدراسات السابقة حيث تـ 

كتـ استخداـ أسمكب المسح الشامؿ  ،تكزيعيا عمى المدققيف الداخمييف في الجامعات كالكميات المتكسطة

كىي تمثؿ نسبة إرجاع  ،( صالحة لمتحميؿ83( استبانة كاسترد منيا )44فتـ تكزيع ) ،لمجتمع الدراسة

لتحميؿ البيانات كاختبار %( كقد استخدـ الباحث برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ الجتماعية 59قدرىا )

كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف أىميا: يأخذ المدققكف الداخميكف في  ،فرضيات الدراسة

الجامعات كالكميات المتكسطة بعيف العتبار المخاطر المرتبطة بالمكظفيف كأخطائيـ البشرية كالتجاكزات 

ميكف في الجامعات كالكميات المتكسطة بعيف العتبار يأخذ المدققكف الداخ ،المحتممة بدرجة متكسطة

يأخذ المدققكف الداخميكف في الجامعات كالكميات  ،المخاطر المرتبطة بالتكنكلكجيا بدرجة متكسطة

يأخذ  ،المتكسطة بعيف العتبار المخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة كالتقمبات القتصادية بدرجة متكسطة

الجامعات كالكميات المتكسطة بعيف العتبار المخاطر بممارسات اإلدارة المدققكف الداخميكف في 

كقد أكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات تدريبية لمكظفي أقساـ التدقيؽ  ،كممارسات األعماؿ بدرجة كبيرة

كضركرة  ،الداخمي في مجاؿ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر لمحصكؿ عمى شيادات الخبرة الالزمة

خراج األجيزة كاألدكات الشخصية لمطمبة عند دخكليـ تأكد  المدققيف الداخمييف مف عممية إدخاؿ كا 

 كخركجيـ مف المؤسسة.

 .كآلية لمواجية التحديات المعاصرة( التدقيق المبني عمى المخاطر 3127 دراسة)دحو وآخرون،
 أىـ معرفة خالؿ مف كذلؾ المخاطر، عمى المبني التدقيؽ كاكتشاؼ معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 العكامؿ أىـ عمى كالتعرؼ ،المخاطر كتقييـ الكشؼ لغرض يقـك بيا المدقؽ التي الخطكات العممية

كمف اجؿ إعطاء صكرة منيجية لمبحث كتحقيؽ اليدؼ المرجك اعتمدت  ،عمى عممو تؤثر التي األساسية

 ىذا ظيكر مف الرئيسي اليدؼ أفب الدراسة نتائج أظيرت كقد ،الدراسة عمى األسمكب الكصفي التحميمي

 مف أدائو في المحيطة الظركؼ تأثير عدـ مف كالتأكد قيامو بميمتو في المدقؽ مساعدة في يتمثؿ المنيج
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 عممية تتضمنيا التي التدقيؽ مخاطر أصبحت كبالتالي ،مقبكؿ مستكل إلى التدقيؽ مخاطر تقميؿ أجؿ

 القكائـ تدقيؽ عند سكاء العتبار بعيف أف يأخذىا دقؽالم عمى يجب التي األساسية العكامؿ مف التدقيؽ

كل يمكف  ،التدقيؽ عممية عند تخطيط كذلؾ المؤسسة طرؼ مف المنتيجة الرقابية كاألساليب ،المالية

القكؿ أف التدقيؽ المبني عمى  المخاطر يعتبر مرحمة أك ميمة تنفصؿ عف الميمة العادية لمتدقيؽ بؿ 

يقكـ المدقؽ كفؽ لمنيجية التدقيؽ المبني عمى المخاطر  ،لعممية التدقيؽ ىي عممية مستمرة كمكممة

بمجمكعة مف اإلجراءات تتجسد في فيـ اإلطار التنظيمي كالقانكني في إطار معايير التدقيؽ الدكلية بغية 

كمدل تأثيرىا عمى مستكل الخطر العاـ ك بذلؾ عمى إمكانية تحقيؽ المؤسسة  ،منو في تقييـ المخاطر

كقد أكصت الدراسة بضركرة  ،كأنظمتيا الرقابية ،ىدافيا كضماف سالمة محيطيا الداخمي كالخارجيأل

 ،اعتماد ىذا المنيج الذم يساعدىـ في تقدير المخاطر كبالتالي مساعدة المؤسسات في إدارة مخاطرىا

 مبني عمى المخاطر.ينبغي عمى المدققيف فيـ كمعرفة معايير التدقيؽ الدكلية الخاصة بمنيجية التدقيؽ ال

  ( أثر التدقيق الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية.2815 ،دراسة )شرودة

الدكلية،  التدقيؽ معايير ضكء في المخاطر عمى الداخمي التدقيؽ أثر إبراز إلى الدراسة ىذه تيدؼ

جراءاتو مف خالؿ تعريؼ التدقيؽ كالتعرؼ عمى أىمية التدقيؽ الداخمي في المؤسسات القتصادية ك  ا 

كذلؾ التعرؼ عمى دكر المدقؽ الداخمي في إدارة المخاطر في  ،الداخمي كأىدافو كمعرفة نطاقو

 جمع خالؿ مف الميدانية الدراسة إجراء في التحميمي الكصفي المنيج استخدـ كقد المؤسسات القتصادية،

عمى مجتمع الدراسة مف المدققيف  تكزيعيا كتـ ،الغرض ليذا خصيصا استبياف تـ إعداد حيث البيانات

الداخمييف العامميف في إدارات التدقيؽ الداخمي كمحافظي الحسابات كالمحاسبيف كاألساتذة الجامعييف 

( استبانة عمى المجتمع الكمي كتـ 50حيث تـ تكزيع ) ،المعنييف بمجاؿ الدراسة مف داخؿ كخارج الكلية

في تحميؿ البيانات   spssكتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي  ،ة لمتحميؿ( استبانة صالح40استرداد )

كاختبار الفرضيات كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا :إف التدقيؽ الداخمي أداة 
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 ،خميةإدارية تابعة لإلدارة العامة لممؤسسة بحيث تعمؿ ىذا األخيرة عمى تطكير كتحسيف أنظمة الرقابة الدا

كذلؾ يكفر التدقيؽ الداخمي المعمكمات لإلدارة العميا لتخاذ قراراتيا كمساعدتيا في فحص كتقكيـ سالمة 

كذلؾ يبرز دكر المدقؽ الداخمي مف خالؿ قيامو بالتصاؿ باإلدارة  ،نظاـ إدارة المخاطر في المؤسسة

كذلؾ  ،لمخاطر كالضبط كالمراقبةلتحديد أىداؼ كحدات العمؿ كالمخاطر المرتبطة بيا كأنشطة إدارة ا

إف التزاـ إدارة التدقيؽ  ،يمتـز المدقؽ بكضع خطط خاصة بالمخاطر عند إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي

الداخمي بالمعايير الدكلية تكمف في بذليا العناية المينية الكاجبة عند قياميا بإجراءات التحميؿ الالزمة في 

كما أف المدقؽ الداخمي يمتمؾ الميارات كالمؤىالت الكافية  ،المخاطرإطار تطبيؽ مبادئ كعمميات إدارة 

كقد أكصت الدراسة بتطكير مختمؼ األساليب كاإلجراءات  ،لمقياـ باألعماؿ كالمسؤكليات المككمة إليو

المتخذة في إدارة المخاطر مف خالؿ بناءىا عمى قاعدة تكنكلكجية جيدة تعتمد عمى مختمؼ نظـ 

كرة ككذالؾ عمى احدث البرامج المستعممة كالتنبؤ بالخطر بشكؿ ينعكس مباشرة عمى المعمكمات المتط

 فعالية أعمى في التعامؿ مع مختمؼ المخاطر. 

( قياس مدى تطبيق التدقيق الداخمي القائم عمى مخاطر األعمال 4102 ،مبيضين )نظمي ودراسة  
 ة في ذلك .في مصارف دولة اإلمارات العربية المتحدة والعوامل المؤثر 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ التدقيؽ الداخمي القائـ عمى مخاطر األعماؿ كالعكامؿ 

كنظرا لف  ،كتشكؿ مجتمع الدراسة مف مدراء التدقيؽ الداخمي في المصارؼ اإلماراتية ،المؤثرة في ذلؾ

كتـ  ،ماد كامؿ مجتمع الدراسة كعينةعدد مديرم تدقيؽ الحسابات في البنكؾ قميؿ فإف الباحث قاـ باعت

( كقد تكصمت الدراسة إلى أف SPSSتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا بكاسطة حزمة البرامج اإلحصائية )

البنكؾ اإلماراتية ل تقكـ بعقد دكرات لممدققيف الداخمييف العامميف لدييا حكؿ مفيكـ التدقيؽ القائـ عمى 

م إلى عدـ كضكح ىذا المفيـك مما ينعكس بشكؿ سمبي عمى تطبيؽ كىذا بدكره يؤد ،مخاطر األعماؿ

كما أثبتت عينة الدراسة أف البنكؾ اإلماراتية تتكافر لدييا التكنكلكجيا  ،التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ

 كاف التطكر التكنكلكجي ل يعيؽ تطبيؽ ىذا المفيـك لتدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ،الالزمة لتطبيؽ ا
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كاف تكمفة تطبيؽ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ مرتفعة كىذا ما يدفع البنكؾ إلى تجنب تطبيؽ ىذا 

كما انو ل تتكفر لدل العامميف في  ،إل انو كمف كجية نظر العينة فإف ليذه التكمفة ما يبررىا ،المفيكـ

ـ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ مجاؿ التدقيؽ في البنكؾ اإلماراتية الميارات الالزمة لتطبيؽ مفيك 

كقد أكصت الدراسة بضركرة أف تقـك  ،كىذا يعتبر احد المعكقات التي تمنع تطبيؽ مثؿ ىذا المفيكـ

كيجب عمى البنكؾ اإلماراتية أف تعمؿ عمى  ،البنكؾ اإلماراتية بعقد الدكرات الالزمة لتطبيؽ ىذا المفيكـ

أفضؿ استغالؿ كاستخداـ ىذه اإلمكانات بما يعكد عمييا بأقصى استغالؿ التكنكلكجيا المتاحة لدييا 

 كاستخداميا مف اجؿ تطبيؽ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ. ،منفعة

( يذي يساهًت انتذقُق انذاخهٍ فٍ انحذ يٍ انًخاطز انتشغُهُت فٍ انًصارف 2814  ،دراست )دحذوح

 .اإلساليُت فٍ سىرَت

ليا  تتعرض التي التشغيمية المخاطر مف الحد في الداخمي التدقيؽ مساىمة مدل بياف إلى الدراسة ىذه تيدؼ

مف كجية نظر العامميف في إدارة العمميات المصرفية، كالتعرؼ ما إذا كاف  سكرية في اإلسالمية المصارؼ

إدارة  ىناؾ فركؽ ذات دللة إحصائية بيف أراء العامميف في إدارة العمميات المصرفية كأراء العامميف في

التدقيؽ الداخمي فيما يتعمؽ بمساىمة التدقيؽ الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية في المصارؼ 

كلقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى نتائج منطقية تدعـ  ،اإلسالمية

 إدارة التي تمارسيا األنشطة تتضمن استبانة طكرت اليدؼ ىذا كلتحقيؽ ،الفرضيات الكاردة في الدراسة

كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف في إدارة  التشغيمية، المخاطر مف الحد في كتسيـ الداخمي التدقيؽ

العمميات المصرفية كالعامميف في إدارة التدقيؽ الداخمي في المصارؼ اإلسالمية العاممة في سكرية كالبالغ 

دد اإلجمالي لمعامميف في كؿ مف إدارة العمميات المصرفية ( مصارؼ إسالمية حيث بمغ الع1عددىا )

دارة التدقيؽ الدا استبانة صالحة لمدراسة  31( استبانة استمـ منيا 31كقد تـ تكزيع ) ( عامال،31خمي )كا 

( استبانة تعكد إلى إدارة التدقيؽ 33( استبانة تعكد إلى إدارة العمميات المصرفية ك)43مؤلفة مف )
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تحميؿ نتائج الدراسة كاختبار الفرضيات تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية: يساىـ التدقيؽ  كبعد ،الداخمي

الداخمي في الحد مف المخاطر التشغيمية التي تكاجو المصارؼ اإلسالمية في سكرية كذلؾ مف كجية نظر 

مع أفراد عينتي اج ،كؿ مف العامميف في إدارة العمميات المصرفية كالعامميف في إدارة التدقيؽ الداخمي

ية الدراسة أف أىـ األنشطة التي تمارسيا إدارة التدقيؽ تؤثر بشكؿ كبير في الحد مف المخاطر التشغيم

كقد أكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ دكر إدارة التدقيؽ الداخمي في عممية  التي تكاجو المصارؼ اإلسالمية،

ا في مكاجية األزمات المالية المستقبمية إدارة المخاطر التشغيمية في المصارؼ اإلسالمية لتساعدى

 كالمحافظة عمى بقائيا كاستمراريتيا.

 ( دور جياز التدقيق الداخمي في الكشف عن الفساد من خالل المسائمة.3124 ،دراسة ) البرغوثي
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مفيـك المسائمة كمجالتو ك آلياتو كدكره في كشؼ الفساد كتحديد الجيات 

كذلؾ اختبار مدل اللتزاـ بالمعايير الدكلية  ،لتي تتكلى ذلؾ كدكر جياز التدقيؽ الداخمي في تحقيقوا

كتككف مجتمع الدراسة مف العامميف  ،لمتدقيؽ الداخمي في البنؾ العربي كدكر ذلؾ في تعزيز المسائمة فيو

لعربية كالدكلية مف بيف بنكؾ في البنؾ العربي كالذم يعتبر مف أكثر البنكؾ انتشاران عمى الساحتيف ا

كطبقت الدراسة  ،كصممت استبانة لتحتكم عمى محكريف أساسييف ،المنطقة التي التزمت بمفاىيـ الحاكمية

ك اشتممت العينة عمى كامؿ  ( استبانة بعد استردادىا،311بكؿ )( استبانة كتـ ق331عمى عينة مف )

كما  مدراء مف فركع مختمفة، 3ئية شممت عينة عشكاك  ،المدققيف الداخميف في البنؾ العربي في األردف

إف  ،كتكصمت الدراسة ،ككحدات مركزية ،( مدير مف مدراء أقساـ العامميف في اإلدارة33احتكت عمى )

%( كىي النسبة األعمى في العينة كتبيف أف معاير التدقيؽ الداخمي ) 33نسبة المدققيف الداخمييف بمغت )

%( مف التغييرات الحاصمة في دكر المدقؽ الداخمي في تحقيؽ 31.3تفسر )معايير الخصائص كاألداء( 

ك لمعايير الخصائص الدكر الكبير في ذلؾ كتعتبر الستقاللية كالمكضكعية  ،المساءلة في البنؾ العربي

كأكصت الدراسة مف الضركرم زيادة كعي العامميف في البنؾ  ،الحجر األساس في تحقيؽ المساءلة
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ءلة كأىميتو في الكشؼ عف حالت الفساد كتحديد الجيات التي تقع عمييا المساءلة بمفيكـ المسا

 كمجالتيا كالجيات التي تتكلىا كأساليبيا ضمف األدلة التي يصدرىا البنؾ.

 ( واقع التدقيق التشغيمي في شركات المساىمة العامة في قطاع غزة 3124 ،دراسة )رجب
 تـ كلقد غزة، في قطاع العامة المساىمة شركات في التشغيمي التدقيؽ كاقع معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 جميع عمى كزعت استبانة مف خالؿ كذلؾ الدراسة، عينة اختيار في الشامؿ المسح أسمكب عمى العتماد

 شركة، لكؿ أستبانتيف بكاقع كذلؾ ( شركة33)  عددىا بمغ كالتي غزة، قطاع في العامة المساىمة شركات

 الستبانات عدد فإف كبالتالي اثنتيف استبعاد تـ تتفحص الستبانا كبعد استبانة(  43)  ترداداس تـ حيث

 ىيكؿ كجكد: أىميا النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة تكصمت كلقد ،استبانة(  41)  لمدراسة الخاضعة

تكضح  العامة، حيث يتـ تصميمو بطريقة جيدة المساىمة شركات داخؿ كاضحة محدد بصكرة تنظيمي

جيا خطكط السمطات كالمسؤكليات كيتصؼ بالمركنة في مقابمة التغيرات التي تحدث داخؿ الشركة كخار 

 فعالة، بصكرة األىداؼ المكضكعة بتحقيؽ الشركات تمؾ تمتـز كما دكف إجراء أم تعديالت جكىرية،

 ألىداؼ صممخ عمى الخطط كتحتكم ىذه كالكضكح، بالمركنة الشركات تضعيا التي الخطط كتتصؼ

 بعضيا مع مرتبطة كأنيا كصريحة المكضكعة كاضحة السياسات بأف التأكد يتـ كما كسياساتيا، الشركات

 أف مف التأكد كيتـ كسياساتيا، أىدافيا مع الشركات تتناسب داخؿ المتخذة اإلجراءات أف كما البعض،

 ىناؾ أف كما أخطار، أية مف ليا حماية مناسبة في أماكف بيا يحتفظ الشركات داخؿ كاألجيزة اآللت

 كىذا الشركات داخؿ باستمرار مطبؽ رقابي نظاـ إلى اف ىناؾ البشرم، باإلضافة بالعنصر كافيا اىتماما

حيث بمغ عدد شركات المساىمة العامة التي ل يكجد بيا مدقؽ  حجميا كنشاطيا، مع يتالءـ النظاـ

الي عدد الشركات الخاضعة لمدراسة كما أف %( مف إجم33.3أم ما نسبتو ) ،( شركات3داخمي نحك )

أم ما  ،( شركة32عدد شركات المساىمة العامة التي يتبع فييا المدقؽ الداخمي لمجمس اإلدارة نحك )

 ،%( مف إجمالي عدد الشركات الخاضعة لمدراسة كىذا قد يؤثر عمى حياد كاستقالؿ المدقؽ43.3نسبتو )
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 خالؿ مف بالتدقيؽ التشغيمي تتعمؽ كمعايير إرشادات بتطكير ـالىتما بضركرة الدراسة أكصت كقد ىذا

 مف قدر بأكبر يتمتع شركات المساىمة في داخمي مدقؽ كجكد مف كلبد المختصة، المينية الجمعيات

 لتنفيذ الالزمة اإلضافية يتناكؿ التخصصات بحيث لممدقؽ العممي التأىيؿ تطكير كضركرة الستقاللية،

 إضافة إشرافية، رقابة أية مف كتحريره التنظيمي لممدقؽ بالكضع الرتقاء مف لبد كما التشغيمي، التدقيؽ

 .اإلنتاجية العممية ىدؼ باعتباره الشركات داخؿ بالعنصر البشرم الىتماـ مف المزيد إبداء ضركرة إلى

امين  ( دور التدقيق الداخمي في تقييم فاعمية إدارة المخاطر في شركات الت2813 دراسة )شراب،
 العاممة في فمسطين.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التدقيؽ الداخمي في تقييـ فاعمية إدارة المخاطر في شركات 

دارتيا بالضافة إلى التدقيؽ الداخمي كا ،التاميف العاممة في فمسطيف لمعايير مع عرض لمفيكـ المخاطر كا 

إلى مفيـك  ىامش المالءة في شركات التاميف  كالذم لو ىذا كقد تـ التطرؽ  الدكلية لمتدقيؽ الداخمي،

ىذا كقد استخدـ المنيج  ،دكر في تحديد نسبة مئكية لقدرة الشركة لتحمؿ المخاطر التي قد تتعرض ليا

حيث تـ  ت مف  مصادرىا األكلية كالثانكية،الكصفي التحميمي في إعداد الدراسة مف خالؿ جمع البيانا

( 50ىذا كقد تـ تكزيع ) ،كالذم تـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة ،يذا الغرضإعداد استبانة خصيصا ل

البيانات كاختبار ( لتحميؿ spss( منيا كقد تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )40استبانة تـ استالـ )

يـ كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف أىميا: تساىـ عممية متابعة تقي فرضيات الدراسة،

اإلجراءات مف قبؿ المدققيف الداخمييف لمتأكد مف  مطابقتيا لمسياسات كالمكائح كالقكانيف في عممية تفعيؿ 

تقكـ أقساـ شركات التاميف بتطبيؽ  بما يحقؽ الفائدة لشركات التاميف،إدارة المخاطر كذلؾ الرقابة عمييا 

ي كالرقابة الداخمية كالتي تساعد في آليات عمؿ تمكنيـ مف كشؼ نقاط الضعؼ في أنظمة الضبط الداخم

كيقكـ مجمس الدار بتحديد المياـ كالصالحيات التي  ،تقييـ كمتابعة المخاطر مف قبؿ المدققيف الداخمييف

تساعد إدارة التدقيؽ مف القياـ بعمميا كذلؾ بشكؿ كاضح كمفيكـ بما ل يتعارض مع استقاللية المدقؽ 

مصت الدراسة إلى العديد مف التكصيات أىميا: العمؿ عمى متابعة كقد خ ،الداخمي في شركات التاميف
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تطكير خدمات التدقيؽ الداخمي مف خالؿ زيادة الكفاءة كالفاعمية لكي تمكنيـ مف متابعة تفعيؿ مبادئ 

حث المدققيف الداخمييف عمى تقديـ المساعدة كالخدمات الالزمة مف اجؿ تقييـ المخاطر  ،إدارة المخاطر

زيادة دكر التدقيؽ الداخمي في إدارة  ،لتعرض ليا ككضع الحمكؿ المناسبة لقتراحيا عمى اإلدارةالتي يتـ ا

 المخاطر مف خالؿ الىتماـ برفع تقارير دكرية لمجمس اإلدارة لتكضيح مدل الىتماـ بالمخاطر.

 انذونُت . انًخاطز فٍ ضىء يعاَُز انتذقُق  إدارة( اثز انتذقُق انذاخهٍ عهً 2812 ،دراست )رضىاٌ

 في المصرفية المخاطر إدارة في الداخمي التدقيؽ تأثير مدل عمى التعرؼ إلىراسة الد ىذه ىدفت

كالتعرؼ عمى مقاييس جكدة أداء التدقيؽ  الدكلية، التدقيؽ لمعايير كفقان  غزة بقطاع التجارية المصارؼ

ديث في تعزيز دكر اإلدارة في إدارة كتكضيح دكر التدقيؽ الداخمي الح ،الداخمي مف خالؿ معاييره الحديثة

كتككف مجتمع الدراسة مف أقساـ التدقيؽ الداخمي في  ،كتـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي ،المخاطر

كقد تـ استخداـ طريقة المسح الشامؿ  ،المصارؼ اإلسالمية التجارية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة

( كتـ استرداد 11جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددىـ ) لجمع البيانات كتـ تكزيع الستبانات عمى

 مف عينة عمى كزعت استبانة تصميـ تـالدراسة  ىذه أىداؼ كلتحقيؽ ،( استبانة صالحة لمتحميؿ11)

 النتائج مف مجمكعة إلى الدراسة ىذه تكصمت كقد غزة، قطاع في التجارية البنكؾ في الداخمييف المدققيف

 كالكفاءة كالمكضكعية الستقاللية) في كالمتمثمة السمات معايير تطبيؽ بيف إيجابية دللة كجكد: أىميا

 المخاطر إدارة كبيف الفمسطينية التجارية المصارؼ في الداخمي التدقيؽ أجيزة قبؿ مف (المينية

 تخطيطكال التدقيؽ أنشطة إدارة)في كالمتمثمة األداء معايير تطبيؽ بيف إيجابية دللة كجكد ،المصرفية

دارة  المصارؼ في الداخمي التدقيؽ أجيزة قبؿ مف...) المعمكمات كتحديد المؤسسي كالتحكـ المكارد كا 

 أىميا التكصيات بعض إلى الدراسة خمصت كقد ،المصرفية المخاطر إدارة كبيف (الفمسطينية التجارية

 ىذه تطكير عمى اعديس مما الداخمي التدقيؽ بنشاط المصارؼ في اإلدارية الجيات اىتماـ ضركرة

 .المصرؼ داخؿ مكانتيا لتدعيـ الالزمة اإلمكانيات كتكفير الكظيفة
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 .دور التدقيق الداخمي في القطاع العام في السعودية  (2812 ،و سىاٌ ٍانشبدراسة )
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد دكر التدقيؽ الداخمي في القطاع العاـ مف خالؿ التركيز عمى طبيعة 

كقد اعتمدت  ،تدقيؽ الداخمي في المؤسسات التي تخضع لمتدقيؽ مف قبؿ ديكاف المراقبة العامةكممارسة ال

 ( مقابمة .29الدراسة عمى المقابالت حيث تـ عمؿ )

كتكصمت الدراسة إلى أف األسس التي تقكـ عمييا معايير التدقيؽ السعكدية ل ترتبط بشكؿ مباشر مع 

باإلضافة إلى أف ديكاف المراقبة العاـ لو دكر أساسي في تحديد  ،المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي

المتطمبات الخاصة بإدارة المتابعة في جميع المنشآت المطمكب منيا إنشاء قسـ لمتدقيؽ الداخمي كالذم 

 يراقب مدل سالمة المعامالت المحاسبية ككذلؾ عمؿ المراقب المالي.

 فير المكارد الالزمة لمعامميف في مجاؿ التدقيؽ الداخمي.كقد أكصت الدراسة بضركرة تأىيؿ كتدريب كتك 
 

المصارف السورية العامة  ( دور المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر في3122 ،دراسة )البيجرمي
 .والخاصة
 إدارة في عممية كفعاليتيا الداخمي التدقيؽ كظيفة مساىمة مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 العميا الداخمي اإلدارة التدقيؽ نشاط يساعد حيث كالخاصة، العامة السكرية صارؼالم في المخاطر

 تأكيدية تقديـ خدمات خالؿ مف ليا، كالستجابة المخاطر كتقييـ تحديد عممية في اإلدارة كمجمس

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج  المخاطر، إدارة عممية تنفيذ أثناء مختمفة كاستشارية

حيث تككف  مجتمع الدراسة مف  مجمكعة مف العامميف كالمكظفيف في أقساـ المالية  ،الكصفي التحميمي

فقد تـ تكزيع استبانة  ،كالتدقيؽ الداخمي إضافة  إلى العامميف في أقساـ الرقابة الداخمية لدل المصارؼ

كقد تـ  ،الحة لمتحميؿ( استبانة ص313(  استبانة تـ استرداد )321عمى ستة مصارؼ حككمية بكاقع )

 استخداـ األساليب اإلحصائية الكصفية كحساب المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية كاستخداـ

تحميؿ التبايف أحادم  معامؿ الرتباط سبيرماف، ،كركنباخاختبار ألفا  األساليب اإلحصائية الستدللية،

عدة نتائج أىميا: ل يكجد مساىمة فعالة لنشاط  كقد تكصمت الدراسة إلى ،الجانب كاختبار ماف كيتني
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التدقيؽ الداخمي في عممية إدارة المخاطر في المصارؼ السكرية العامة كذلؾ لجميع مراحؿ خطكات ىذه 

ل يساىـ التدقيؽ الداخمي في تقييـ  لتدقيؽ الداخمي في تحديد المخاطر،العممية حيث ل يساىـ ا

يساىـ نشاط التدقيؽ الداخمي بشكؿ فعاؿ  خمي في الستجابة لممخاطر،يؽ الدال يساىـ التدق ،المخاطر

 ،حيث انو يساىـ في جميع مراحؿ كخطكات ىذه العممية ،في عممية إدارة المخاطر في المصارؼ السكرية

يكجد فركؽ  جكىرية لصالح القطاع الخاص بيف إجابات المستجيبيف مف القطاعيف العاـ كالخاص فيما 

ل يكجد اختالفات جكىرية  د كتقييـ المخاطر كالستجابة ليا،التدقيؽ الداخمي في تحدي يتعمؽ بمساىمة

يكجد عدد مف المصارؼ  ،بيف أراء العامميف في قسـ التدقيؽ الداخمي كأراء العامميف في قسـ المالية

يكجد عدـ  ،يةالعامة تأخرت في أحداث قسـ مستقؿ لمتدقيؽ الداخمي كالفصؿ بينو كبيف قسـ الرقابة الداخم

اىتماـ مف قبؿ المصارؼ العامة كالخاصة بأىمية حصكؿ عاممييا في قسـ التدقيؽ الداخمي عمى 

الشيادات المينية الدكلية في ىذا المجاؿ باإلضافة إلى قمة الدكرات التدريبية التي تتيح لمعامميف متابعة 

دارة المخاطر لدراسة  بضركرة تفعيؿ دكر كظيفة كقد أكصت ا ،التطكرات في مجاؿ التدقيؽ الداخمي كا 

لتساعدىا في مكاجية األزمات المالية  ،التدقيؽ الداخمي في عممية إدارة المخاطر في المصارؼ السكرية

ضركرة اىتماـ المصارؼ العامة كبشكؿ كبير بعممية إدارة المخاطر  ،المستقبمية كالمحافظة عمى بقائيا

 لدييا.

فٍ يستشفُاث دائزة  اإلدارٌت وانتذقُق نهحذ يٍ ظاهزة انفساد دور انزقاب ( 2818 ،دراست ) حُذر

 .صحت بغذاد

 كالحد الصحية المؤسسات في اإلدارم الفساد مشكمة مع لمتعامؿ السبؿ أفضؿ بياف إلى البحث ىذا ييدؼ

 مف البحث معالجة كيتـ. منيا لمحد يقتضي ما كاقتراح اإلدارية الجكانب عمى بالتركيز كذلؾ أثارىا مف

 سبؿ كاقتراح كحجميا كمستقبميا الصحية المؤسسات في القائمة المشكمة كتشخيص اعتماد الؿخ

 لظاىرة التصدم أىمية مف البحث أىمية تأتي لذلؾ ،ان تمام عمييا القضاء ثـ كمف منيا لمحد معالجتيا

 ميداف أما الكطني، ادكالقتص المجتمع عمى الضارة أثارىا كتقميؿ الماليةك  اإلدارية كجكانبيا اإلدارم الفساد
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 الباحث اعتمد األىداؼ ىذه كلتحقيؽ ،الصحية المؤسسات في تطبيقو يتـ كعممي نظرم فيك البحث عمؿ

 البيانات لجمع المكضكع بيذا العالقة ذات العممية كالمراجع كالدكريات الكتب مف مجمكعة مراجعة عمى

 استمارة( 21) تكزيع تـ حيث الدراسة ليذه الالزمة البيانات لجمع خاصة استبانة تصميـ كتـ ،لمدراسة

 في األقساـ كمدراء كالمحاسبيف كالمدققيف المستشفيات مدراء مف تككنت التي الدراسة عينة عمى

 الستبيانات مجمكع مف%( 21) نسبتو ما كتشكؿ منيا( 31) عف اإلجابة تـ كقد الصحية المؤسسات

 في Spss اإلحصائي البرنامج الباحث كاستخدـ ،العينة فم المستممة الستمارات تحميؿ تـ كقد ،المكزعة

كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا  Reliability test _ Alpha ألفا المصداقية كاختبار البيانات تحميؿ

 مف معاممة بانجاز مكظؼ يقكـ فأك اإلدارم الفساد حالت مف يزيد المتعارضة الكظائؼ في الجمع إف

 الفساد محاربة في األخرل الدكؿ تجارب مف اإلفادة عدـك  لممسؤكلية المفرط التركيز ،نيايتيا إلى بدايتيا

 اكتشاؼ تكرار كتقاليده ،مجتمعنا كعادات بيئتنا يالءـ ما اخذ أك العراقية البيئة بحسب كتكييفيا اإلدارم

 بتقديـ دكلةال في المكظؼ فيو يمـز قانكف كجكد عدـ ،صحية مؤسسة مف أكثر في اإلدارم الفساد حالت

 المعمكمات نشر عدـ ،التكاطؤ بحصكؿ كظائفيـ تسمح الذيف المكظفيف سيما كل المالية ذمتو عف إقرار

 اإلدارم الفساد بخطكرة العراقي الشعب أفراد لتنكير المختمفة اإلعالـ كسائؿ في المفسديف جرائـ عف

 تمؾ سيما كل ،المتعارضة الكظائؼ في الجمع عدـ :بالتي الباحث يكصي لذا ،منو لمحد عامال ليككف

 معينة معاممة لنجاز كاحد شخص سيطرة عند تحدث التي التكاطؤ بعمميات تسمح التي المعامالت

 زج خالؿ مف العراقية البيئة بحسب كتكييفيا األجنبية أك العربية سكاء الدكؿ تجارب مف اإلفادةككذلؾ 

 كيفية في الخبرة اكتساب لغرض عمييا بالطالع ألخرلا الرقابية كاألجيزة ،كالحسابات التدقيؽ مكظفي

 . اإلدارم الفساد مع التعامؿ
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( دور وحدات التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر في شركات التامين 2818 ،المومني دراسة )دحدوح و
 األردنية.

التاميف  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دكر كحدات التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر في شركات

 ،كبياف مساىمة كحدة التدقيؽ الداخمي في تحديد المخاطر التي تكاجييا شركات التاميف األردنية ،األردنية

كفي الستجابة لممخاطر  ،كبياف مساىمة كحدة التدقيؽ الداخمي في تقييـ فعالية عمميات إدارة المخاطر

سة استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لتحقيؽ ىدؼ الدرا ،التي تتعرض ليا شركات التاميف األردنية

كتككف مجتمع الدراسة مف شركات التاميف المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف كالتي   ،التحميمي

كبمغت عدد  ،( استبانة عمى كحدات التدقيؽ الداخمي فييا70( إذ تـ تكزيع )29يبمغ مجمكعيا )

%( كتـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا باستخداـ برنامج 71.4( استبانة أم بنسبة )41الستبانات المستردة )

( كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: انو تساىـ كحدات التدقيؽ الداخمي spssالحـز اإلحصائية )

تساىـ كحدات التدقيؽ الداخمية  ،بدرجة متكسطة في تحديد المخاطر التي تكاجو شركات التاميف األردنية

تساىـ كحدات التدقيؽ الداخمية  ،يـ المخاطر التي تكاجو شركات التاميف األردنيةبدرجة متكسطة في تقي

كفي ضكء النتائج السابقة  ،بدرجة كبيرة في الستجابة لممخاطر التي تكاجو شركات التاميف األردنية

ي يكصي الباحثاف بضركرة ادارؾ إدارات شركات التاميف تكامؿ عمؿ كافة الكحدات اإلدارية العاممة ف

ينبغي عمى إدارات شركات التاميف األردنية إعطاء كحدات  ،الشركة في إدارة المخاطر التي تتعرض إلييا

 التدقيؽ الداخمي دكرا اكبر في تحديد المخاطر التي تكاجييا شركات التاميف.

مدى إمكانية تطبيق منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال  (2818 ،انخذاشعبد المطيف ودراسة )
 في البيئة األردنية.

ىدفت ىذه الدراسة إلى اكتشاؼ مدل إمكانية تطبيؽ منيج التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ في الدكؿ 

الدكؿ المتقدمة  فالنامية كتخصيصا البيئة األردنية مع األخذ بعيف العتبار اختالؼ العكامؿ البيئية بي

لقد سعت ىذه الدراسة إلى معرفة إمكانية تطبيؽ  ية،تطكير ىذا المنيج كالدكؿ النامالتي تبنت إنشاء ك 
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كما اآلثار الناجمة عف اعتماد منيج  ،التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ جبعض العكامؿ المتعمقة بمني

منيج التدقيؽ القائـ عمى  ؽكمدل مالئمة تطبي ،األعماؿ عمى مكاتب التدقيؽ رالتدقيؽ القائـ عمى مخاط

منيج  ؽكما تأثير انخفاض أتعاب التدقيؽ عمى تطبي ،اتب التدقيؽ األردنيةمخاطر األعماؿ في مك

 التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ.

تطبيؽ  تتكصمت ىذه الدراسة إلى أنيا تبنت منيج التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ عمى مستكيا

الدراسة إلى أف كثيرا مف  كما تكصمت،مختمفة بالعتماد أساسا عمى دكر مؤسسات التدقيؽ اإلقميمية 

التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ مثؿ  جمكاتب التدقيؽ لك أرادت تطبيؽ بعض العكامؿ المتعمقة بمني

فإف ذلؾ سيؤدم إلى القياـ بنفس مستكل الختبارات الجكىرية أف لـ يكف  ةنظاـ الحاكمية المؤسسي ةفعالي

 ،ظاـ الرقابة الداخمية كنظاـ المعمكمات المحاسبيةأكثر بسبب ضعؼ الحاكمية الناتجة عف ضعؼ في ن

كثير مف الذيف ،تسمح ليـ بزيادة سيطرتيـ كقكتيـ  ةبعض مدراء الشركات ييتمكف بكجكد رقابة ضعيف

نما  أجريت معيـ المقابالت أفادكا باف أكثر المؤسسات التي تطبؽ ىذا المنيج ل تطبقو بشكؿ فعاؿ كا 

منيج التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ في األردف بمثابة رفاىية حيث بمثابة شكؿ خارجي كاف تطبيؽ 

 يتـ رفع التكاليؼ مقابؿ منافع محدكدة.

( مدى تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عمييا في البنوك اإلسالمية 2889 ،دراسة )النونو
 العاممة في قطاع غزة.

البنكؾ  في عمييا المتعارؼ الداخمي التدقيؽ عاييرم تطبيؽ مدل عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ما كتحديد المعايير، ىذه تطبيؽ دكف تحكؿ التي المعكقات أىـ كمعرفة غزة قطاع في العاممة اإلسالمية

 ،العممي المؤىؿ: )كىي المتغيرات مف بمجمكعة الداخمي يرتبط التدقيؽ معايير بتطبيؽ كاف اللتزاـ إذا

 (.مينية شيادة عمى الحصكؿ الخبرة، سنكات عدد ،الكظيفي زالمرك ،التخصص الميني

ختبار الدارسة أىداؼ كلتحقيؽ حيث  كالثانكية األكلية البيانات عمى الدراسة اعتمدت فقد فرضياتيا كا 

 جميع عمى منيا نسخة(  37)  كزعت كقد كأىدافيا، الدراسة مكضكع مع تتناسب استبانة صممت
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 النقد سمطة في العامميف المفتشيف ككذلؾ اإلسالمية البنكؾ في مميفالعا الفركع المدققيف كمدراء

 التحميؿ أسمكب عمى الدراسة اعتمدت كقد ،% 100 بنسبة أم اإلستبيانات استرداد جميع كتـ الفمسطينية،

 .فرضياتيا كاختبار الدراسة متغيرات لكصؼ كتحميؿ الكصفي اإلحصائي

 تفاكت كىناؾ جيدة، بدرجة الداخمي التدقيؽ معاير تطبيؽ الميةاإلس البنكؾ أف: الدراسة نتائج أىـ كمف

 تطبيقات في تفاكت كىناؾ كالمتكسطة، الجيدة بيف ما جميعيا تتراكح كانت حيث األداء معايير في تطبيؽ

 في كالعممية المينية األصكؿ مراعاة األمر يستكجب مما الداخمييف المدققيف قبؿ مف العناية المينية بذؿ

 اإلسالمية البنكؾ في الداخمي التدقيؽ معايير بتطبيؽ الداخمييف المدققيف التزاـ كأف مدم صكص،الخ ىذا

 التدقيؽ معايير تطبيؽ تعيؽ معكقات كىناؾ الداخمي، لممدقؽ المتغيرات الشخصية باختالؼ يختمؼ ل

 .كاإلدارم القانكني الجانب في الداخمي

 التدقيؽ معايير بتطبيؽ الىتماـ تعزيز ضركرة: يامن التكصيات مف عدد إلي الدراسة خمصت كقد 

 أىمية بإعطاء اإلسالمية البنكؾ قياـ كضركرة مطبؽ، ىك مما أكبر بشكؿ اإلسالمية البنكؾ الداخمي في

 الداخمي المدقؽ استقاللية كمقكمات أركاف تدعيـ عمى العمؿ كضركرة األداء، معايير حكؿ تطبيقات بالغة

 الصحيح. الكجو عمى ميامو أداءب مف القياـ يتمكف لكي

 دور وظيفة التدقيق الداخمي في ضبط األداء المالي واإلداري. (2007 دراسة ) المدلل،
 نظاـ كتطكير تصميـ في أثر مف ليا لما الشركات في اليامة الكظائؼ مف الداخمي التدقيؽ كظيفة تعتبر

 ككذلؾ الشركة بحككمة يسمى ما كتدعيـ تاحةالم المكارد استخداـ كفاءة كتقييـ كقياس الداخمية الرقابة

دارة تقييـ في المساىمة  كالكصكؿ لممكارد األمثؿ الستغالؿ في الشركات فرص يعزز مما المخاطر، كا 

 كظيفة دكر تكضيح إلي الدراسة ىذه ىدفت كقد ،المنافسة كجو في الصمكد كبالتالي الشاممة الجكدة إلى

 أىداؼ كلتحقيؽ الفمسطينية العامة المساىمة بالشركات كاإلدارم اليالم األداء ضبط في الداخمي التدفؽ

 كزعت أجزاء( 7) مف مككنة السابقة كالدراسات النظرية الدراسة عمي اعتمادان  استبانو تصميـ تـ الدراسة
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 شركة( 36) كعددىا المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ في المدرجة العامة المساىمة الشركات جميع عمي

 لتحميؿالحصائي  البرنامج الباحث كاستخداـ%( 86)قدرىا إرجاع بنسبة أم ةاستبان( 31) دكدالر  كبمغت

 المساىمة الشركات في الداخمي التدقيؽ كحدات أف الدراسة نتائج أىـ مف ككاف ،(SPSS) البيانات

 خالؿ مف الشركات حككمة بدعـ كالمساىمة كالمالي اإلدارم األداء ضبط في جيد بدكر   ،تقكـ العامة

 تكجد كانو األداء كفاعمية كفاءة كقياس المخاطر إدارة كدعـ كتقييـ الداخمية الرقابة نظاـ تقييـ في دكرىا

 اإلدارم األداء ضبط كبيف الداخمي التدقيؽ لكحدة الستقاللية مف كافية درجة تكفر بيف كبيرة عالقة

 المكارد تكفير ضركرة أىميا التكصيات فم مجمكعة الباحث قدـ كقد ،العامة المساىمة بالشركات كالمالي

 عقد كضركرة الفمسطينية، العامة المساىمة الشركات في الداخمي التدقيؽ لكظيفة الكافية كالبشرية المالية

 عف الصادرة الداخمي التدفؽ بمعايير الكافية المعرفة إكسابيـ بيدؼ الداخمييف لممدققيف التدريبية الدكرات

 التدقيؽ قسـ انفصاؿ ضركرة ككذلؾ تدريجي، بشكؿ تبنييا عمي العمؿ ثـ كمف يف،الداخمي المدققيف معيد

 وتكتبعي(  المالية الدائرة يتبع فييا الداخمي التدقيؽ لزاؿ التي الشركات في) المالية اإلدارة عف الداخمي

 كضركرة األداء كتقييـ كالفعالية الكفاءة تدقيؽ في أكبر بشكؿ   لممساىمة التدقيؽ لجنة أك العميا اإلدارة إلي

 الشركة التزاـ مدم عف التدقيؽ لجنة كالى اإلدارة مجمس إليًن  دكرياًن  تقريرا الداخمي المدقؽ يقدـ أف

 كتحديد الداخمي التدقيؽ إدارة مدير كعزؿ تعييف يتـ أف عمى لنشاطيا لمنظمةا كالقكاعد القانكف بأحكاـ

 .التدقيؽ لجنة فقةمكا بعد اإلدارة مجمس مف بقرار المالية معاممتو
 

 الدراسات األجنبية: 2.5.2
  (Kerazan.2016دراست )

The Contribution of the Internal Audit Function in Risk Management 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مساىمة التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر في البنكؾ العامة كالخاصة في 

كتككف مجتمع الدراسة مف  ،ة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميميكلتحقيؽ أىداؼ الدراس ،سكرية

أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف العامميف في ستة بنكؾ عامة في دمشؽ ككذلؾ مف أعضاء 
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مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف العامميف في ستة بنكؾ خاصة في دمشؽ حيث تـ تكزيع الستبانة 

تحميؿ البيانات كمعالجتيا باستخداـ برنامج الحـز ك  كبعد جمع بيانات الدراسة، ،ألكليةات الجمع البيان

كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: كجكد مساىمة في مينة التدقيؽ الداخمي  ،(spssاإلحصائية )

دللة إحصائية كذلؾ ل تكجد فركؽ ذات  ،في إدارة المخاطر في جميع البنكؾ السكرية العامة كالخاصة

كأكصت الدراسة  ،بيف مساىمة التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر كبيف القطاع الخاص كالقطاع العاـ

صدار تعميمات كتشريعات ضركرية لتنظيـ أنشطة  إعطاء العامميف دكرات تدريبية في التدقيؽ الداخمي كا 

تشكؿ مف خالؿ جمعية المحاسبيف  كما أكصت بأف لجنة التدقيؽ يجب اف ،التدقيؽ الداخمي في البنكؾ

القانكنييف في سكريا كالتي ميمتيا تطكير المدققيف الداخمييف ككذلؾ الحاجة إلى إقامة التعاكف بيف 

المؤسسات المينية المحاسبية كالتدقيؽ كالقانكنية في سكريا إلقامة جمعية لممدققيف الداخميف لتأىيميـ 

عطائيـ الشيادات المينية.  كا 

 

 

 (Eulerich.2015دراسة )

The Organization of The Internal Audit Function and Its Relationship to 

Other Governance Players 

( 9كذلؾ في ) ،قامت ىذه الدراسة بتحميؿ الدكر التكاممي لمينة التدقيؽ الداخمي في حككمة الشركات

مقة أجريت مع رؤساء التدقيؽ الداخمي ( مقابمة شبو مغ26كقد بينت النتائج عمى ) ،مؤسسات مختمفة

كىذه الدراسة بينت العالقة  ،( شركات كثالث مؤسسات مف القطاع الحككمي6كالمدققيف الداخمييف في )

مثؿ مجمس اإلدارة كالمجالس الستشارية في  ،بيف مينة التدقيؽ الداخمي كعناصر حككمة الشركات

دارة المخاطر كاستنادا إلى النتائج  ،أك حتى المدققيف الداخمييف النظاـ المزدكج كلجنة التدقيؽ كا 

كالممارسات المختمفة المستخدمة فيما يتعمؽ بطرؽ محتممة يتـ تحديد كتنظيـ كدمج كظيفة التدقيؽ 

حيث تكفر ىذه الممارسات معيارا كافيا كتدعـ الممارسيف مثؿ العمماء في خمؽ  ،الداخمي ضمف الشركات
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حيث تساىـ النتائج في األدبيات المكجكدة مف خالؿ العرض  ،ؽ الداخميكفيـ عمؿ فعاؿ لمينة التدقي

كاليدؼ مف ىذه  ،حيث اف منيجية ىذه الدراسة تستخدـ خصيصا لختبار حالة حككمة حقيقية ،المميز

الدراسة ىك فيـ التعقيد في حككمة الشركات ألىداؼ تطبيقية كعممية كلعمؿ خارطة لمدكر المحدد لمينة 

حيث اعتمدت  ،(IIAكىذه الدراسة أجريت بناء عمى طمب المعيد العالمي لممدققيف ) ،اخميالتدقيؽ الد

كالمناقشات التي أجريت مع  ،عمى مراجعة األدبيات السابقة كالمالمح التي كفرتيا ىذه الدراسات

حيث  ،ايةكشممت أداة الدراسة عمى أسئمة مغمقة كأسئمة مفتكحة الني ،الممارسيف مثؿ الزمالء األكاديمييف

 ،كفرت األسئمة مفتكحة النياية حرية في إبداء الرأم كما كفرت األسئمة المغمقة إطار محدد مف اإلجابات

كشممت مكاضيع الدراسة قيادة شركات متعددة الجنسيات  ،سؤاؿ مغمؽ 41رأم ك  15حيث حصمنا عمى 

حيث  ،كمؤسسات غير ربحية ككذلؾ مؤسسات تمكيؿ ،كالخدمات ،كالكيرباء ،مف قطاع التجارة كالصناعة

ككاف ىناؾ اختالفات في الييكؿ  ،شممت العينة عمى شركات عالمية كشركات تعمؿ في سكؽ كاحد

كبناء عمى أف التدقيؽ الداخمي جزء مف الييكؿ التنظيمي لممؤسسة كالعالقة  ،التنظيمي بيف الشركات

كأظيرت النتائج إف  ،ية كالمكضكعيةالمباشرة مع المدراء العامميف، ىناؾ احتمالية لضعؼ الستقالل

التصميـ زاد مف جكدة التدقيؽ لكحدات التدقيؽ لف مياـ التدقيؽ أقيمت عمى أساس تكجيات تحقيؽ 

كما أف المؤىالت العممية يتـ تطكيرىا بشكؿ مستمر كما اف متطمبات المعرفة تتغير مف العاـ  ،أىداؼ

خمييف ككحدات التدقيؽ لمتكاصؿ كتعزيز التصالت ىذه التخصصية تساعد المدققيف الدا ،إلى الخاص

كبشكؿ عاـ التبادؿ كالتصاؿ بيف كحدة التدقيؽ الداخمي كالعناصر ذات  ،كداعـ لزيادة قيمة المنشاة

رغـ أف  ،كىك ضركرم لتحسيف عمؿ التدقيؽ الداخمي ؽالعالقة بالحككمة مثؿ مجمس اإلدارة كلجنة التدقي

( شركات عمى الرغـ مف صغر عينة 9 أننا نعمـ المحددات حيث أننا حممنا )دراستنا كانت ذات  قيمة إل

حيث أف الشركات كانت مف دكؿ كأحجاـ مختمفة كانت ربحية  ،الدراسة لكف كانت ىذه الدراسة نكعية
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كغير ربحية كاف نتائج ىذه الدراسة ل تعمـ ، كما أف ىناؾ احتمالية لمتحيز في اختيار العينة، إل أف ىذه 

 الدراسة كانت مف اجؿ خمؽ معمكمات عامة كمقبكلة.

Celayir ،Benli,2014( بعُىاٌ دراست : )     

Risk Based Internal Auditing And Risk Assessment Process 

ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ التغيرات في طبيعة التدقيؽ الداخمي كالخطكط العريضة ألخر ما كصؿ 

ككيؼ تؤثر خطة  ،مناقشة كيؼ يتـ تحديد المخاطر ككيؼ يتـ قياسيا إليو التدقيؽ الداخمي ككذلؾ

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في عممية تحديد المخاطر كالتي ىي أىـ خطكة في ىذه العممية 

باإلضافة إلى مناقشة تطبيقات التدقيؽ الداخمي في المؤسسات حيث حاكلت ىذه الدراسة مف خالؿ 

حيث إف األزمات المالية  ،مبني عمى المخاطر كالذم أىـ مراحمو ىي تحديد المخاطرالتدقيؽ الداخمي ال

التي ظيرت في األسكاؽ العالمية كالمخالفات المحاسبية مثؿ قضية انركف ككردككـ في أمريكا التي بينت 

دارة ىذه المخاطر سسات حتى تستخدـ المؤ  ،الحاجة إلى اكتشاؼ المخاطر التي ستكاجييا في المستقبؿ كا 

ضافة قيمة لمتدقيؽ الداخمي كالتدقيؽ  ،إدارة المخاطر كأداة مساعدة لمكصكؿ إلى أىـ أىداؼ اإلدارة كا 

الداخمي المبني عمى المخاطر ىك احدث التكجيات في التدقيؽ الداخمي الذم يزيد مف إمكانية الكصكؿ 

حيث  ،جييا المؤسسةإلى األىداؼ المرجكة مف التدقيؽ الداخمي كتركز عمى المخاطر التي ستكا

استخدمت الدراسة منيج الستقصاء كتكصمت الدارسة إلى النتائج اآلتية: بناء عمى األزمات المالية 

العالمية أصبح مف الضركرم إحداث تغييرات عمى التدقيؽ الداخمي لتكفير الحتياجات التي تحتاجيا 

رم كظيرت إخفاقات شركات تغيرت طبيعة مخاطر األعماؿ بشكؿ جكى 3111المؤسسات كحتى عاـ 

دارة المخاطر المتاف  ،كبرل لذا تكجب استخداـ طرؽ جديدة لقياس المخاطر كذلؾ أف التدقيؽ الداخمي كا 

كطبيعة المخاطر يجب أف تغطي بناء  ،كانتا منفصمتيف أصبح عمييما التفاعؿ كالتكامؿ مع بعضيما

ة التدقيؽ كالمككنات كالتكقيت كتكزيع عمى التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر الذم يكضح أنشط

حيث انو ىناؾ حاجة لتحديد درجة الخطر كاف التدقيؽ الداخمي ييدؼ إلى تقديـ تأكيد حكؿ  ،المكارد
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دارة المخاطر كفي حاؿ ضعؼ كحدة إدارة المخاطر فإف عمى دائرة التدقيؽ الداخمي المبني  ،المخاطر كا 

 عمى المخاطر القياـ بيمة تحديد المخاطر.

 (Odoyo, Omwono ,and Okinyi.2014دراست )

"An Analysis of the Role of Internal Audit in Implementing Risk 

Management- a Study of State Corporations in Kenya" 

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف دكر التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر في مؤسسات القطاع العاـ في دكلة 

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإجراء دراسة مسحية مف خالؿ قائمة استقصاء تـ تكزيعيا عمى  ،كينيا

( مؤسسات مف 9المدراء التنفيذييف كالمدراء المالييف كالمدراء التشغيمييف كمدراء التدقيؽ الداخمي في)

المتغيرات كتـ بناء  مؤسسات القطاع العاـ كقد اعتمدت الدراسة عمى معامؿ بيرسكف إلظيار العالقة بيف

المخاطر كاإلجراءات المتخذة  ،نمكذج تجريبي إلدارة المخاطر في المؤسسة يتألؼ مف )التدقيؽ الداخمي

التزاـ المكظفيف كاإلدارة ( كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف الدكر  ،مف  قبؿ اإلدارة

اطر المؤسسة ىك تكفير ضمانات لممؤسسة حكؿ فعالية األساسي لمتدقيؽ الداخمي فيما يتعمؽ بإدارة مخ

إدارة المخاطر كانو يتكجب عمى إدارة المؤسسات العامة تييئة بيئة مناسبة مف شأنيا أف تدعـ مف إدارة 

التدقيؽ الداخمي لنجاز مسؤكلياتيا بشكؿ فعاؿ لتزكيد اإلدارة العميا بتأكيدات عمى أف مخاطر المؤسسة 

د أكصت الدراسة بأنو ينبغي أف تدعـ استراتيجيات إدارة المخاطر المؤسسية التي كق ،تدار بشكؿ فعاؿ

تستخدميا الشركات الحككمية لحككمة الشركات القكية كتضمف ذلؾ أدارة فعالة ك مسئكلة ليذه الكيانات 

 عمى  النحك المطمكب مف قبؿ الجميكر. 
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 ( بعنوان:Deribe, and Regasa, 2014دراسة )

 " Factors Determining Internal Audit Quality: Empirical Evidence from 
Ethiopian Commercial Banks" 

 المدققيف كفاءة بيف إيجابية عالقة ىناؾأف  عدة فرضيات كانت الفرضية الرئيسية، ت الدراسةفرضك  ،

 البحث تكظيؼ خالؿ مف الكمي البحث منيج تودراسفي  اعتمد كقد .الداخمي التدقيؽ كنكعية الداخمييف

مف  160 عمى الستبيانات وتكزيع خالؿ مف الكمية الدراسة استخدـ كقددراسة، لم كإستراتيجية المسحي

 ،اإلثيكبي التجارية البنكؾ بنؾ مف 15 أيضا امستعرض 2014األثيكبييف في سنة  الداخمييف المدققيف

 ىك (performance) الداخمييف دقييفالم أداءعامؿ  أف نتائج أبرزىا قد تكصمت إلى الدراسة نتائج كفي

 ختصاصف ااك  .اإلثيكبية التجارية البنكؾ في الداخمي التدقيؽ جكدة عمى يؤثر الذم أىمية األكثر العامؿ

 البنكؾ في الداخمي التدقيؽ جكدة عمى تؤثر التي الرئيسية المحدداتك  العكامؿ أحد ىك الداخمييف المدققيف

 جكدة يحدد الذم العامؿ ليس الداخمييف المدققيف مكضكعيةأف  مدىشة،ل كالمثير ،اإلثيكبية التجارية

 أف يجب األثيكبية التجارية البنكؾ أف عمى تكصأكقد  ،اإلثيكبية التجارية البنكؾ في الداخمي التدقيؽ

 عمى كبيرة أىمية ليا دراسةال هىذ، ك الداخمية المراجعة جكدة لتحقيؽ الرئيسية العكامؿ تكافر لضماف تعمؿ

 الدراسة ىذه كاف، التحديد كجو عمى اإلثيكبية التجارية كالبنكؾ المنظمة، داخؿ الشركات حككمة ىيكؿ

 التدقيؽ صفات معرفة المستقبمية دراساتلم مف الممكف كبالتالي المصرفي، القطاع عمى فقط تركز

 .األخرل قطاعاتمل الجيد الداخمي
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 ( بعنوان:Zaharia, et al, 2014دراسة )

"The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the 

Current Crisis" 

مدل ك  الحالية اتكاألزم الشركات حككمة بشأف الداخمي تدقيؽال دكرىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

المدقؽ  ، كتحميؿ أثر ما إذا كاف آللية حككمة الشركات تأثيرنا عمىىذا الدكرتفاعؿ المدقؽ الداخمي مع 

 كضماف المخاطر إدارة كضع تحسيف، ك المجالس تحمميات التي المخاطر رصد كفاءة زيادةبالداخمي 

 عدة فرضيات أىميا ةسار دال تكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة فرض ،التي تكاجو الشركات مخاطرمل فعالة مراقبة

 الشركات حككمة آللية رثأكل يكجد  الحالية، كاألزمات الشركات حككمةفي  شأف الداخمي متدقيؽليس ل

 78 عمى استبيافككانت عينة الدراسة تضـ  ،المخاطر إدارة كفاءة بزيادة الداخمي المدقؽ عمى تأثيرنا

عالمية مساىمة عامة ات شرك ،2012 لعاـ شركة 86ك 2011 لعاـ شركة 84 ،2010 عاـ فيشركة 

 نتائج كفي ،بكخارست، ركمانياانية كخارجيف عمى حد سكاء، ككانت حدكد الدراسة المك داخميف فكمدققي

، كاف كالرقابة المخاطر إدارة فعالية تحسيفأف التدقيؽ لو األثر الكبير عمى قد تكصمت إلى  الدراسة

 الممنكحة األىمية أفكدعـ كجكدىا في الشركة، ك  الشركات حككمة بشأفالكبير  دكرال الداخمي لمتدقيؽ

 تكصأكقد  ،ذلؾ تنظـ التي الشاممة التشريعية األحكاـرف بإذا لـ تقت ،ت مؤثرةليس الداخمي لمتدقيؽ

 منو، مفر لالذم  العاـ الرأم ضغط تحتك  الدكلية التدقيؽ معايير مف األقؿ عمىيجب  وعمى أنالدراسة 

 أف يجب قصكل أىمية أفـ، ك العال في الشفافية مف فائض تحقيؽكىك  ،كاجب الداخمي ؽيمتدقأف يككف ل

لما لو مف أثار تعكد بالفائدة عمى كؿ مف الشركات  األكركبي المستكل عمى ميالداخ تدقيؽلم تعطى

 .كغيرىا مف ذكم العالقة
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 (Badara and Saidin.2012دراسة )
“The Relationship between Risk Management and Internal Audit 

Effectiveness at Local Government Level” 

عمى العالقة بيف إدارة المخاطر كفعالية التدقيؽ الداخمي عمى مستكل  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ

كذلؾ مف خالؿ مراجعة كدراسة األدبيات السابقة كالخاصة بالحككمة  ،الحككمة المحمية في ماليزيا

كعميو فقد أسيمت ىذه الدراسة بزيادة حجـ األدبيات الخاصة بدراسة فعالية التدقيؽ الداخمي في  ،المحمية

ىذا كقد تكصمت الدراسة إلى أف إدارة المخاطر تؤثر  ،المخاطر عمى المستكل الحككمي في ماليزيا إدارة

كقد خمصت الدراسة إلى التكصية بضركرة العمؿ  ،عمى فاعمية المدققيف الداخمييف عمى المستكل المحمي

دارة المخاطر مثؿ دكر اإلد ارة كذلؾ إدراج عمى دراسة متغيرات أخرل مع كؿ مف التدقيؽ الداخمي كا 

 متغير كسيط ما بيف إدارة المخاطر كفاعمية التدقيؽ الداخمي.

 (Zulkifflee, et. Al.2012دراست )

"Internal Audit Attributes and External Audit’s Reliance on Internal 

Audit Implications for Audit Fees" 

 أثر بياف كالى الداخمي المدقؽ كفاءة صفح خالؿ مف التدقيؽ جكدة فحص إلى سةراالد ىذه ىدفت

 تجميع تـ حيث الخارجي، التدقيؽ تكمفة تخفيض فيك  المالية القكائـ تدقيؽ في الداخمي المدقؽ مساىمة

 كتجميع الداخمييف، المدققيف عمىة استبان تكزيع خالؿ مف الداخمييف المدققيف بسمات المتعمقة البيانات

 المدققيف عمى ةاستبان بتكزيع الداخمي المدقؽ عمى الخارجي مدقؽال باعتماد تتعمؽ التي البيانات

 3113 لسنة السنكية القكائـ مف الخارجي المدقؽ بأتعاب المتعمقة المالية البيانات كتجميع الخارجييف،

 سةاالدر  تكصمت كقد ،النحدار نمكذج باستخداـ البيانات تحميؿ كتـ ماليزيا، في الكبرل المساىمة لشركات

 الخارجي، المدقؽ كأتعاب الداخمي المدقؽ كفاءة بيف عكسية عالقة ىناؾ: أىميا النتائج مف العديد إلى

 المدقؽ عمؿ عمى الخارجي المدقؽ اعتماد ازداد الداخمي، التدقيؽ ككفاءة فعالية تادازد كمما حيث

 راتميا لداخمييف،ا المدققيف طاقـ خبرة مالحظة خالؿ مف الداخمي المدقؽ كفاءة تقييـ كيتـ الداخمي،

 التدقيؽ طاقـ عمييا حصؿ التي المينية الشيادات التدريب، ساعات عدد كالتكنكلكجيا، بالحاسكب المدقؽ
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 بقائو فترة طالت كمما حيث( فكراالد معدؿ) المنشأة في الداخمي المدقؽ يقضييا التي الفترة كطكؿ الداخمي

 عمى الخارجي المدقؽ اعتماد مف يزيد مما كعممياتيا بالمنشأة كمعرفتو مساىمتو تادازدرانو دك  معدؿ كقؿ

 سةاالدر  كأكصت ،أتعابو مف بالتقميؿ الخارجي التدقيؽ تكمفة كتخفيض المبذكؿ الجيد تقميؿ كبالتالي عممو

 كالشيادات كالتدريب المينية بالخبرة الىتماـ خالؿ مف الداخمي التدقيؽ جكدة عمى التأكيد بضركرة

 كالمدقؽ الداخمي المدقؽ بيف كالتعاكف بالتنسيؽ الىتماـ كضركرة الداخمي، المدقؽ ياعمي الحاصؿ العممية

 .الخارجي التدقيؽ تكمفة مف كالتخفيض لممنشأة الفعالية لتحقيؽ الخارجي

 (Institute of Internal Auditors,2011دراسة )
" Internal Auditing Role in Risk Management" 

بياف مدل دكر التدقيؽ الداخمي في تفعيؿ أداء إدارة المخاطر مف خالؿ تحميؿ  ىدفت ىذه الدراسة إلى

الدكر الكاجب القياـ بو كالكسائؿ المستحدثة لتفعيؿ أداء إدارة المخاطر مف خالؿ عمؿ استبانة كتكزيعيا 

 بالتنسيؽ بيف معيد المدققيف  الداخمييف في كؿ مف الكليات المتحدة كايرلندا كبريطانيا.

كجكد فيـ سميـ لمفيـك  ،تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ دكر ميـ لممدققيف الداخمييف في إدارة المخاطر كقد

إدارة المخاطر مف قبؿ اإلدارة يساعد المدقؽ في كضع خطة التدقيؽ التي تراعي منيج التدقيؽ القائـ 

 عمى مخاطر األعماؿ.

ر ميارات المدققيف الداخمييف لتمكينيـ مف كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات كاف أىميا: تطكي

 تقديـ استشارات كتكصيات بشأف تطكير نظاـ إدارة المخاطر بالمنشأة .

   (Ahmad et Al., 2009)  دراست

The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector 

 مدل بياف ك ماليزيا، العاـ في لقطاعا في الداخمي التدقيؽ أىمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت 

 جمع فيالستبانة  الدراسةاستخدمت  كقد القرار صنع في كدكره العاـ، القطاع إدارات في نفكذه

 في العامميف الداخمييف مف المدققيف مختمفة فئات عمى الستبانة تكزيع تـ حيث كالبيانات، المعمكمات

 مف النتائج مف العديد إلى الدراسة ماليزيا كتكصمت في لعاـا القطاع إدارات في الداخمي التدقيؽ دكائر
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 ل الداخمييف المدققيف كاف ماليزيا، في العاـ في القطاع الداخمي التدقيؽ كظيفة في قصكر ىناؾ أف أىميا

 كما الكامؿ، تعاكنيا العميا اإلدارة تقدـ ما نادرنا انو العميا حيث اإلدارة مف كالالـز الكافي التعاكف يتمقكف

 أيضان  الدراسة كتكصمت كالتدريب، كالمعرفة الخبرة الداخمييف تنقصيـ المدققيف أف إلى الدراسة تكصمت

 كجكد عدـ ىك الداخمي الفعاؿ التدقيؽ أجراء في الداخمييف تكاجو المدققيف التي الرئيسة المشكمة أف إلى

 كالتركيز الضكء تسميط بضركرة اسةالدر  أكصت كقد الحسابات، لتدقيؽ الداخمييف المدققيف مف كافي عدد

 حكؿ جديدة دراسات إجراء بضركرة الدراسة أكصت كما الداخمييف، الخبرة لممدققيفك  الكفاءة معيار عمى

 كالخاص العاـ القطاعيف في الداخمييف المدققيف مف كاسعة مجمكعة استطالع يتـ عمى أف المكضكع ىذا

 .ماليزيا في

السابقة :التعقيب عمى الدراسات   3.5.2  

 محاور الدراسات السابقة

 كانت الدراسات السابقة تتمحكر حكؿ الفئات التالية:

تمتـز الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة استراتيجية لمتدقيؽ  .1

 ،)دحك كآخركف: كالدراسات التي كانت تتضمف ىذا المحكر دراسةالداخمي المبني عمى المخاطر

 (.Celayir ,Benli,2014دراسة )ك  (3133

تمتـز الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي المبني  .2

 حيث اختمفت الدراسة الحالية  فيما يتعمؽ بيذا المحكر عف الدراسات السابقة.  ،عمى المخاطر

مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ  تعتمد الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف .1

 دراسة المحكر ىذا تتضمف كانت التي كالدراسات :ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

   (Ahmad et Al., 2009). ك (4404 ،دراسة )نظمي ك مبيضيف ك( 3133 ،)أبو شعبان
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تدقيؽ الداخمي تطكير مينة التعمؿ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى  .4

 ىذا تتضمف كانت التي الدراسات كمف: مف خالؿ التدريب المستمر المبني عمى المخاطر

دراسة ك (3133 ،دراسة )رضوانك (3131 ،دراسة )رجبك  (3133 ،دراسة )شركدة المحكر

(Kerazan.2016) و ( دراسةInstitute of Internal Auditors,2011.) 

خمي في الشركات المساىمة العامة ألىمية التدقيؽ الداخمي ىناؾ إدراؾ مف قبؿ المدقؽ الدا .5

 ،دراسة )شركدةدراسة  المحكر ىذا تتضمف كانت التي الدراسات كمف: المبني عمى المخاطر

   (Ahmad et Al., 2009)  دراسةو (Deribe, and Regasa، 2014دراسة )ك  (3133

ة العامة لمحددات تطبيؽ التدقيؽ ىناؾ إدراؾ مف قبؿ المدقؽ الداخمي في الشركات المساىم .6

 ،) المدلؿ دراسة المحكر ىذا تتضمف كانت التي الدراسات كمف: الداخمي المبني عمى المخاطر

 .(Eulerich.2015كدراسة ) (Deribe, and Regasa، 2014دراسة )ك  (2007

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  3.6.2

 إطارراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة فقد ككف الباحث تـ استعراض العديد مف الد أفبعد    

تناكليا لذلؾ تميزت الدراسة الحالية ب ،كمنطمقا لدراستو أساسامعرفي حكؿ مكضكع الدراسة ليككف 

كذلؾ تميزت  ،خاطر في الشركات المساىمة العامةتطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى الم كاقع لمكضكع

 الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف التدقيؽ الداخمي في تناكلت ابأني ىذه الدراسة

 ،التاميف ،المصارؼ ،) الخدمات كبيئة كاحدة بغض النظر عف نكع القطاع القتصادم التي تعمؿ ضمنو

كبذلؾ تككف قد تميزت عف الدراسات التي تناكلت الشركات في قطاع اقتصادم  ،كالستثمار( ،الصناعة

المدققيف الداخمييف كمدراء  إضافة إلى أف عينة الدراسة شممتك احد مثؿ قطاع الصناعة أك البنكؾ، 

دكائر التدقيؽ الداخمي في ىذه الشركات بيدؼ الستفادة مف التبايف كالختالؼ في كجيات النظر ألفراد 

 . ات المساىمة العامةتطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشرك كاقعالعينة معان حكؿ 
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 -ومن المحاور امتازت بدراستيا الدراسة الحالية ىي:

 ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي التز ا

 المبني عمى المخاطر

  أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطرإدراؾ 

 ى المخاطرمحددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عم 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

جراءات الدراسة  طريقة وا 
 

 مقدمة:  2.4

جراءاتلتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كامالن كمفصالن  لتنفيذ ىذه  الباحثبيا  ـالتي قا الدراسة طريقة كا 

اة، صدؽ األدك ، دراسةأداة الك ، دراسة، كعينة الدراسةمجتمع الك ، دراسةكشمؿ كصؼ منيج ال دراسةال

جراءات الك ثبات األداة، ك   التحميؿ اإلحصائي.ك ، دراسةا 

 :دراسةمنيج ال 3.4

الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الكقت  المنيج الكصفي في ىذه الدراسة الباحثاستخدـ 

كما الدراسات لمثؿ ىذه  في رأم الباحث الحاضر ككما ىي في الكاقع، كىك المنيج المناسب كاألفضؿ

 .(3134 ،مبيضيفك  دراسة )نظمي( ك 3133 ،)دحك كآخركففي دراسة كرد 

  :دراسةمجتمع ال 4.4

الشركات المساىمة العامة  العامميف في الداخمييف فيالمدقق مف جميع دراسةتككف مجتمع ال

 المدرجة في بكرصة فمسطيف.

 :دراسةعينة ال 5.4

فػػػي بكرصػػػة فمسػػػطيف، تػػػـ  ( مػػػدقؽ داخمػػػي يعممػػػكف فػػػي الشػػػركات المدرجػػػة31تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

 %(23( اسػتبانة بنسػبة )31كتػـ اسػترجاع ) ،( اسػتبانة 33مف خالؿ تكزيع ) اختيارىـ بالطريقة القصدية،

 كالجدكؿ التالي يكضح خصائص العينة الديمكغرافية.
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 (: خصائص العينة الديموغرافية2.3جدول )
 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 المؤىل العممي
 79.2 42 فأقؿ الكريكسبك

 20.8 11 ماجستير
 100.0 53 المجموع

 المسمى الوظيفي

 58.5 31 داخمي مدقؽ
 26.4 14 قسـ رئيس
 15.1 8 التدقيؽ مدير

 100.0 53 المجموع

 التخصص
 69.8 37 محاسبة

 30.2 16 ذلؾ غير
 100.0 53 المجموع

 سنوات الخبرة العممية

 43.4 23 فأقؿ سنكات 10
11-20 24 45.3 

 11.3 6 فأكثر سنة 21
 100.0 53 المجموع

مدة ممارسة الشركة 
 لنشاطيا

 11.3 6 فأقؿ سنة20
21-40 35 66.0 

 22.6 12 فأكثر سنة 41
 100.0 53 المجموع

 رأس مال الشركة
 13.2 7 فأقؿ $4000000 
 86.8 46 فاكثر  $4000001
 100.0 53 المجموع

 االقتصادينوع النشاط 

 7.5 4 استثمارم
 13.2 7 صناعي
 15.1 8 خدمات
 45.3 24 بنكؾ
 18.9 10 تأميف
 100.0 53 المجموع

عدد العاممين في دائرة 
 التدقيق

1-5 29 54.7 
6-10 24 45.3 
 100.0 53 المجموع

يوجد ميثاق تدقيق داخمي 
 في الشركة

 94.3 50 نعـ
 5.7 3 ل
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 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير
 100.0 53 المجموع

ترتبط وحدة التدقيق 
الداخمي بأعمى مستوى في 
 الييكل التنظيمي لمشركة

 98.1 52 نعـ
 1.9 1 ل

 100.0 53 المجموع
 

غرافية لعينة الدراسة كالمكضحة في الجدكؿ ك يتضح مف خالؿ تحميؿ النتائج المتعمقة بالخصائص الديم

 : كاآلتي( 1.3رقـ )

مف الحاصميف عمى  المجيبيف أكثركاف ك ير إلى أربع مستكيات تـ تقسيـ ىذا المتغ المؤىؿ العممي : -3

الحاصميف عمى مف ( مشاىدة 33)ك ،%(79.2) ة ببنسك ( مشاىدة 43) شيادة البكالكريكس بكاقع

دبمكـ مشاىدة كاحدة كتـ ذكم المؤىؿ اقؿ المجيبيف  ككاف ،%(20.8) بنسبة شيادة الماجستير

  ىدة لتخصص الدكتكراة.أم مشا دمجيا مع البكالكريكس كل تكجد

مدقؽ داخمي ىك لمستكيات ا أعمىكاف  المسمى الكظيفي: تمحكر ىذا المتغير حكؿ أربع مستكيات -3

كل يكجد  ،( مشاىدات 2بينما مدير التدقيؽ ) ،( مشاىدة34كرئيس قسـ ) ،( مشاىدة13)بكاقع 

 لمستكل المتغير )غير ذلؾ( حيث تـ استبعادىا مف التحميؿ. مشاىدة أم

( 13) بكاقع مف تخصص المحاسبةالمجيبيف  أكثر ككاف تخصص: تضمف ىذا المتغير مستكييفال -1

 ،إدارة ،مثؿ )اقتصاد أخرلعمى تخصصات  اإلجاباتكتكزع باقي  ،%(32.2بنسبة )ك مشاىدة 

بنسب بسيطة حيث كاف مف األنسب دمجيا في مستكل كاحد مف المتغير  (عمكـ مالية ،تسكيؽ

 كىك )غير ذلؾ(. 

 سنكات فأقؿ 31عدد مف لدييـ خبرة  أفىذا المتغير تحميؿ مستكل نتائج  أشارتت الخبرة : سنكا -4

 3ككانت ىذه المشاىدات ل تقؿ عف  %(41.4ما نسبتو ) أم مشاىدة (31) كانت بكاقع

كما بمغ عدد مف  ،سنكات فأقؿ( 31حيث لـ  يكف ىناؾ داعي لعتبار فئة أخرل غير ) ،سنكات
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ككانت اقؿ المشاىدات  ،%(43.1ما نسبتو ) أم( مشاىدة 34) سنة  31 -33لدييـ خبرة مف 

   .(33.1( مشاىدات بنسبة )3سنة فأكثر ) 33

 31ف ىذا المتغير ثالث مستكيات كاف المستكل  األكؿ مف )مدة ممارسة الشركة لنشاطيا: تضم -3

المستكل الثاني ) أما  ،( سنة 31( مشاىدات ككانت في غالبيتيا قريبة مف) 3سنة فأقؿ( بكاقع )

سنة فأكثر( كبمغت  43%( كالمستكل الثالث )33( مشاىدة بنسبة )13( سنة فقد بمغ )41 -33

%( كلـ يكف ىناؾ عدد مشاىدات يستدعي اعتماد 33.3( مشاىدة بنسبة )33عدد المشاىدات )

 مستكل إضافي ليذا المتغير.

 كبنسبة  ( مشاىدة43) كاف بكاقع يفعدد المجيب أفنتائج ىذا المتغير  تشيررأس ماؿ الشركة :  -3

بكاقع بمغ عدد المجيبيف  بينما ،$( فأكثر4111113)ا بمغ رأس مالي التي %( مف الشركات23)

كتبيف  ،فأقؿ ($4111111)%( مف الشركات التي بمغ رأس ماليا13.2كبنسبة ) ( مشاىدات3)

$( حيث 1111111عف ) ة يقؿ رأس مالياعدـ كجكد أم شركة مف الشركات التي شممتيا الدراس

 تـ تقسيـ ىذا المتغير إلى فئتيف لالستفادة مف الفركقات بيف إجابات ىاتيف الفئتيف.

 نكع النشاط القتصادم: تـ تقسيـ ىذا المتغير إلى خمس مستكيات رئيسية في الشركات المساىمة -3

البنكؾ مف ف تأميف ( حيث كاف أكثر المجيبي ،بنكؾ  ،خدماتي ،صناعي ،كىي )استثمارم العامة

( مشاىدات بنسبة 4تثمارم )%( بينما اقميا كاف الس43.1بنسبة )ك ( مشاىدة 34)بكاقع 

كتـ اعتماد جميع القطاعات حيث تكزعت المشاىدات بنسب قميمة التفاكت كلضركرة  ،%(3.3)

 دراسة مستكيات ىذا المتغير.

بكاقع  مدقؽ (3-3) كىـ فئتيف يفالتدقيؽ: تراكحت مستكيات ىذا المتغير ب عدد العامميف في دائرة -2

حيث تـ اعتماد ىاتيف الفئتيف كىي كافية  ،( مشاىدة34)بكاقع ( 31-3)ك ،( مشاىدة32)

 ألغراض تحميؿ اإلجابات كالستفادة مف الفركؽ بيف ىاتيف الفئتيف.
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 تل ( ككان ،)نعـ ايكجد ميثاؽ تدقيؽ داخمي في الشركة : تضمف ىذا المتغير مستكييف كىم -2

 ،التحميؿ مف ىذا المتغير استبعادحيث تـ  )بال( إجابات( 1نعـ( ك)ب) إجابة( 31) اباتاإلج

كىذا يدؿ عمى انو يكجد ميثاؽ  ،عدد مشاىدات المستكل الثاني ليذا المتغيركذلؾ لنخفاض 

 .تدقيؽ داخمي في الشركات المساىمة

ىذا المتغير  ركة : تضمفترتبط كحدة التدقيؽ الداخمي بأعمى مستكل في الييكؿ التنظيمي لمش -31

جابةنعـ( ب) اإلجابات أكثرل( ككاف  ،مستكييف كىـ )نعـ استبعاد ىذا المتغير ال( كتـ بكاحدة ) كا 

كحدة لكجكد ارتباط  إلىكىذا يشير  ،عدد مشاىدات المستكل الثانيكذلؾ لنخفاض  مف التحميؿ

 التدقيؽ الداخمي بالييكؿ التنظيمي لمشركات.

 جمع البيانات:أداة أسموب و  6.4

مف اجؿ الكقكؼ عمى  ،لجمع البيانات كالمقابمة الستبانةاستخدـ كما   ،استخدـ الباحث أسمكب المعاينة

بكرصة تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في  كاقع

المحمؽ  ،ميف بتخصصات مختمفةبناء عمى تكجييات خمسة مف المحك طكر الباحث استبانة ،فمسطيف

 (.3( كالمحمؽ)3)

تككنت الستبانة مف ثالثة أقساـ رئيسة: ضـ القسـ األكؿ معمكمات عامة عف المبحكثيف مف حيث 

ضـ القسـ الثاني معمكمات  في حيف ،كسنكات الخبرة ،كالتخصص ،كالمسمى الكظيفي ،المؤىؿ العممي

كعدد  ،كنكع النشاط القتصادم ،كرأس ماؿ الشركة ،طياعف الشركة مف حيث: مدة ممارسة الشركة لنشا

اما القسـ الثالث فكاف مقياس تطبيؽ التدقيؽ المبني عمى المخاطر في  ،العامميف في دائرة التدقيؽ

كتككف مف ستة محاكر عمما بأف طريقة اإلجابة  ،الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف

 ،الختبار مف سمـ خماسي عمى نمط لكرت كذلؾ كما يأتي: مكافؽ بشدة عف أداة الدراسة تركزت في

 معارض بشدة.  ،معارض ،بيف بيف ،مكافؽ
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 صدق أداة الدراسة: 7.4

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكمػيف الػذيف ابػدكا عػدد مػف المالحظػات 

 ،(3كما ىك كاضح فػي ممحػؽ رقػـ ) داة بشكميا النيائيحكليا التي تـ أخذىا بعيف العتبار عند إخراج األ

 Pearsonكمػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرل تػػػػػـ التحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػدؽ األداة بحسػػػػػاب معامػػػػػؿ الرتبػػػػػاط بيرسػػػػػكف )

correlationمحمػؽ رقػـ    ( لفقرات جميع المجالت مع الدرجة الكمية لممجاؿ، كذلػؾ كمػا ىػك كاضػح فػي

(1). 

إلى أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط فقرات كؿ مجاؿ مػع الدرجػة  (1ممحؽ رقـ )تشير المعطيات الكاردة في 

 كاقػػعالكميػػة لممجػػاؿ دالػػة إحصػػائيان، ممػػا يشػػير إلػػى قػػكة التسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػالت 

المدرجػػػة فػػػي  عمػػى المخػػػاطر فػػػي الشػػػركات المسػػاىمة العامػػػة الفمسػػػطينية يتطبيػػؽ التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػ

 يعبر عف صدؽ فقرات كؿ مجاؿ في قياس ما صيغت مف أجؿ قياسو. ، كىذابكرصة فمسطيف

بيرسكف بيف الدرجة الكمية لكػؿ مجػاؿ مػع الدرجػة الكميػة لػألداة  طاػتبار ػؿمعام بساػبح الباحث ـاػقككذلؾ 

 ( يكضح ذلؾ.3.3كالجدكؿ رقـ )

باط درجة كل مجال مع الدرجة لمصفوفة ارت (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 3.3جدول )
 الكمية لألداة.

معامل ارتباط  المجاالت الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة التز ا  .1
 0000. **0.780 لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة ـ الشركات المساىمة العامة التز ا  .2
 0.000 **0.748 التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف مكازنة كافية  اعتماد  .3
 0.000 **0.543 لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

الشركات المساىمة  في ي عمى المخاطرتطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبن  .4
 0.000 **0.854 العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف مف خالؿ التدريب المستمر

 0.000 **0.806 أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر  .5
 0.000 **0.627 محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر  .6
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 (α≥ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )(، α≤0.01** دالة إحصائيًا عند )

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط درجة كػؿ مجػاؿ مػع الدرجػة 

الكمية لألداة دالة إحصائيان، مما يشير إلى قػكة التسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة كأنيػا تشػترؾ معػا فػي قيػاس 

المدرجػة فػي  عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامػة الفمسػطينية ياخمي المبنتطبيؽ التدقيؽ الد كاقع

 ، عمى ضكء المقياس الذم تـ اعتماده.بكرصة فمسطيف

 :دراسةثبات أداة ال 8.4
كذلؾ  ،لفاأحساب الثبات بطريقة التساؽ الداخمي كبحساب معادلة الثبات كركنباخ قاـ الباحث ب

 .(1.3كما ىك مكضح في الجدكؿ )
 دراسةال أداةخ ألفا لثبات كرو نبا(: نتائج معامل 4.3جدول رقم )

 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المجال
ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة لمتدقيؽ التز ا

 الداخمي المبني عمى المخاطر
31 31 1.232 

جة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ ـ الشركات المساىمة العامة المدر التز ا
 الداخمي المبني عمى المخاطر

31 3 1.333 

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف مكازنة كافية لتغطية  اعتماد
 مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

31 4 1.314 

الشركات المساىمة العامة  في تطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر
 1.231 2 31 المدرجة في بكرصة فمسطيف مف خالؿ التدريب المستمر

 1.322 2 31 أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 1.341 3 31 محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 25:.1 52 64 الدرجة الكمية لألداة )جميع فقرات االستبانة(

لجميع مجالت  ألفا جميع قيـ معامالت ثبات كركنباخ ( أف1.3تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ )

(، كبمغت قيمة 1.232 – 1.314الدراسة جيدة، حيث تراكحت قيـ الثبات لمعامؿ كركنباخ ألفا بيف )

المقياس  ى أف( كىي قيمة ثبات مرتفعة، مما يشير إل1.234معامؿ ثبات كركنباخ ألفا لممقياس ككؿ )

، كىذا يعطي الباحث مؤشران عمى أف المقياس يحقؽ األىداؼ التي كضع مف الثباتعالية بدرجة  يتمتع

 .(Sekaran، Bougie، 2013) مف أجميا كأنو صالح لمتطبيؽ في البيئة الفمسطينية
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية 9.4

بيف درجات نصفي المقياس، حيث يتـ  حيث تعمؿ ىذه الطريقة عمى حساب معامؿ الرتباط

تجزئة المقياس إلى نصفيف متكافئيف، حيث يتـ إيجاد مجمكع درجات المبحكثيف لكؿ نصؼ مف المقياس، 

ثـ حساب معامؿ الرتباط بينيما، كتـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف لمتصحيح، كمعادلة جتماف، كقد 

 تكصؿ الباحث إلى ما يمي:

 التجزئة النصفية( طريقة 4.3جدول )

عدد  المجال
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
المصحح 

 لسبيرمان براون

معامل 
االرتباط 
المصحح 
 لجتمان

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة التز ا
فمسطيف بإعداد خطة لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى 

 المخاطر
31 0.775 **0.874 0.872 

المساىمة العامة المدرجة في بكرصة  ـ الشركاتالتز ا
 فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

3 0.497 0.671 *0.601 

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة  اعتماد
فمسطيف مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ 

 الداخمي المبني عمى المخاطر
4 0.518 **0.683 0.680 

 في كير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطرتط
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف مف 

 خالؿ التدريب المستمر
2 0.766 **0.868 0.867 

 0.718 0.727** 0.571 2 أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر
 0.735 0.740** 0.587 3 محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 0.806* 0.812 0.683 52 الدرجة الكمية لألداة 
 يتـ اعتماد معامؿ جتماف في حاؿ عدـ تساكم نصفي المقياس )*(

 يتـ اعتماد معامؿ سبيرماف براكف في حاؿ تساكم نصفي المقياس)**( 

جالت الدراسة ككذلؾ ت الثبات لكؿ ممعامالمعامالت الرتباط ككذلؾ أف  (4.3) يتضح مف الجدكؿ    

يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات، كىك يعطى درجة مف  لجميع فقرات األداة عالية، مما

الثقة عند استخداـ المقياس كأداة لمقياس في البحث الحالي، كىك يعد مؤشران عمى أف المقياس يمكف أف 
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 ،Sekaran، Bougie) كفى ظركؼ التطبيؽ نفسيايعطي النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى العينة 

2013). 

 :اإلحصائيةالمعالجة  4.:

( كتـ استخداـ الختبارات SPSSلقد قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ الستبانة مف خالؿ برنامج )

 اإلحصائية اآلتية:

 لمتعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة .التكرارات كالنسب المئكية  -3

لمتعرؼ عمى التطبيؽ العاـ لمفقرة كترتيب  حرافات المعياريةالنك المتكسطات الحسابية،  -3

 الفقرات المختمفة مف حيث التطبيؽ ألفراد عينة الدراسة .

 اختبار كركنباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات الستبانة. -1

 معامؿ ارتباط سبيرماف براكف كمعامؿ ارتباط جتماف لمعرفة ثبات فقرات األداة. -4

 لمعرفة صدؽ فقرات الستبانة. (Person correlationمعامؿ الرتباط بيرسكف ) -3

مقارنة متكسط عينة بقيمة مفترضة ل (One sample t testاختبار )ت( لمعينة الكاحدة ) -3

 لممجتمع.

يستخدـ عندما يككف ىناؾ ثالث  (One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادم ) -3

  فئات فأكثر داخؿ المتغير

 ستخدـ في حالة رفض الفرضية لتحميؿ الثنائي، كىك لممقارناتي (Scheffeاختبار شيفيو ) -2

 البعدية بيف فئات المتغير. الثنائية
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 مقياس ليكرت الخماسي: 21.4

)مكافػػػؽ بشػػػدة، مكافػػػؽ، بػػػيف_ بػػػيف، معػػػارض، معػػػارض  ػػػػؿمث اختيػػػارات خمسة ىي تلستجابااكانػػػت إذا 

 .(3.3)بشدة( فإنو عادة ما تدخؿ القيـ )األكزاف( كما في الجدكؿ 

 (: مقياس ليكرت الخماسي6.3جدول )

 معارض بشدة معارض بيف-بيف مكافؽ مكافؽ بشدة مدى الموافقة 

 3 3 1 4 3 الدرجة

%(، بينمػػا 31%(، بمعنػػى أف )معػارض بشػدة( يكػكف كزنيػا النسػبي )31يكػكف الػكزف النسػبي لكػؿ درجػة )

سػابي )المتكسػط المػرجح(، كحيػث أف %(، ليصار بعد ذلػؾ إلػى حسػاب المتكسػط الح311)مكافؽ بشدة( )

 (.3.3( فإنو يتـ تحديد التجاه حسب قيـ المتكسط المرجح كما في الجدكؿ )1.21طكؿ الفترة يساكم )
 

 مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية: 22.4

 (: مفاتيح التصحيح7.3)جدول 

 التقدير المتوسط الحسابي

 قميل 2.11-3.44

 متوسط 3.45-4.78

 كبير 4.79-6.11

                                             

 (3133 ،المصدر: )بنات
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 فحص التوزيع الطبيعي لمبيانات 12.3

 (K-Sسميرنكؼ ) -ككلمكجركؼ لمتحقؽ مف التكزيع الطبيعي لمبيانات قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

  -لفحص تكزيع البيانات، كالجدكؿ اآلتي يكضح ذلؾ: 

 بُاَاث هن(K-Sسًُزَىف ) -َبٍُ َتائج اختبار انتىسَع انطبُعٍ نكىنًىجزوف : (8.3)جذول 

 (03 < 111)ن = 

قًُت  المتغير

 االختبار

درجاث 

 انحزَت

يستىي انذالنت 

 اإلحصائُت

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف التز ا
 بإعداد خطة لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

0.079 53 0.200 

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف التز ا
 بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

0.059 53 0.200 

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف  اعتماد
مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

 المخاطر
0.923 53 0.276 

الشركات  في تطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر
المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف مف خالؿ التدريب 

 المستمر
0.906 53 0.159 

 0.152 53 0.111 أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 0.122 53 0.732 محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 0.200 53 0.098 انذرجت انكهُت

أف قيمة الدللة اإلحصائية لجميع متغيرات الدراسة كانت أكبر مف  (9.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 

(، كىذا يدؿ عمى أف البيانات تتخذ شكؿ التكزيع الطبيعي، كىذا يتيح لمباحث استخداـ الختبارات 0.05)

 ابة عمى أسئمة الدراسة كفرضيات الدراسة.البارامترية )المعممية( لإلج
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 الفصل الرابع

 تحميل نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

_____________________________________________________________ 

يتضمن ىذا الفصل تحمياًل إحصائيًا لمبيانات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة عمى أسئمتيا 

 :فرضياتياو 

عمى المخاطر في الشركات المساىمة  يتطبيق التدقيق الداخمي المبن واقعالتساؤل الرئيسي: ما  2.5

 ؟المدرجة في بورصة فمسطين العامة الفمسطينية

لإلجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ اسػػتخدـ الباحػػث المتكسػػطات الحسػػابية كالنحرافػػات المعياريػػة كاألكزاف النسػػبية 

 عمػػػى المخػػػاطر فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة الفمسػػػطينية يالتػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػ تطبيػػػؽ كاقػػػعلمعرفػػػة 

 ( يكضح ذلؾ:3.4، كالجدكؿ )المدرجة في بكرصة فمسطيف

عمى  يتطبيق التدقيق الداخمي المبن لواقع( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 2.5جدول )
 مرتبة تنازلٌا المدرجة في بورصة فمسطين لمساىمة العامة الفمسطينيةالمخاطر في الشركات ا

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 التقدير النسبي %

 كبير 83.30 0.44 4.17 أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر 2

3 

 في تطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر
ات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف الشرك

 مف خالؿ التدريب المستمر
 كبير 82.88 0.56 4.14

 كبير 75.97 0.58 3.80 محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر 4

4 

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة  اعتماد
ؽ فمسطيف مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ ميمة التدقي

 الداخمي المبني عمى المخاطر
 متكسط 67.26 0.74 3.36

6 

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة التز ا
فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

 المخاطر
 متكسط 55.70 0.86 2.78

7 

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة التز ا
داخمي المبني عمى فمسطيف بإعداد خطة لمتدقيؽ ال

 المخاطر
 متكسط 47.32 0.85 2.37

 متوسط 68.74 0.67 3.44 الدرجة الكلٌة 
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عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات  يتطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػ كاقػػعيتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف 

بػػة سػػجمت الجاكػػاف بدرجػػة متكسػػطة، حيػػث  المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف المسػػاىمة العامػػة الفمسػػطينية

%(، كقػػد احتػػؿ المركػػز األكؿ مجػػاؿ 32.34( بػػكزف نسػػبي بمػػغ )1.44لمدرجػػة الكميػػة ) حػػكؿ كسػػط حسػػابي

%(، كجػاء 21.11( كبػكزف نسػبي )4.33بمتكسػط حسػابي ) أىمية التدقيؽ الداخمي المبنػي عمػى المخػاطر

لمسػػػاىمة الشػػركات ا فػػػي تطػػكير مينػػػة التػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػي عمػػػى المخػػاطرفػػي المركػػػز الثػػاني مجػػػاؿ 

( كبػكزف نسػػبي 4.34بمتكسػط حسػابي ) العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػػطيف مػف خػالؿ التػدريب المسػػتمر

 محػددات تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر%(، كجاء في المركز الثالػث مجػاؿ 23.22بمغ )

الشػركات  اعتمػاد %(، أمػا المركػز الرابػع فاحتمػو مجػاؿ33.23( ككزف نسػبي )1.21بمتكسط حسابي بمغ )

المسػػػاىمة العامػػػة المدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة فمسػػػطيف مكازنػػػة كافيػػػة لتغطيػػػة مصػػػاريؼ ميمػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي 

%(، كجػػػاء فػػػي المركػػػز الخػػػامس 33.33( ككزف نسػػػبي )1.13بمتكسػػػط حسػػػابي ) المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر

التػدقيؽ الػداخمي المبنػي ـ الشركات المساىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف بتنفيػذ خطػة التز مجاؿ ا

%(، أمػا المركػز األخيػر فأحتمػو مجػاؿ 33.31( ككزف نسػبي )3.32بمتكسػط حسػابي بمػغ ) عمى المخػاطر

ـ الشركات المساىمة العامة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف بإعػداد خطػة لمتػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى التز ا

 %(.43.13( كبكزف نسبي )3.13بمتكسط حسابي ) المخاطر

 اختبار الفرضياتفحص و 

الفرضية الرئيسة األولى: تطبق الشركات المساىمة العامة منيج التدقيق الداخمي المبني عمى  3.5

لإلجابة عمى ىذه الفرضية قام الباحث باإلجابة عمى الفرضيات الفرعية التي انبثقت عنيا  ،المخاطر

 وىي كاألتي:

ساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بإعداد الفرضية الفرعية األولى:  تمتزم الشركات الم 2.3.5

 خطة استراتيجية لمتدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر. 



85 

 

لمعرفة  (One Sample T-Test)ت( لعينة كاحدة ) اختبارلإلجابة عف الفرضية السابقة استخدـ الباحث 

 ب سػمـ لكػرت الخماسػيحسػ المتكسػطة ما إذا كاف متكسط درجة الستجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة

 ( يكضح ذلؾ:3.4كالجدكؿ ) ،لأـ ( 3)كىي 

"التزام الشركات المساىمة  لكل فقرة من فقرات مجال اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابي(: يبين  2.4)جدول 
 طر مرتبة تنازليا دقيق الداخمي المبني عمى المخاالعامة المدرجة في بورصة فمسطين بإعداد خطة استراتيجية لمت

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
)%( 

 tقيمة 

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

2 

  تؤثر نتائج آخر عمميات تدقيؽ عمى إعداد خطة التدقيؽ
 0.076 1.809- 52.83 2.64 الداخمي المبني عمى المخاطر 

3 
لسنكية يقؼ تحديد المخاطر المستقبمية عائقان أماـ دقة الخطة ا

 لمتدقيؽ المبني عمى المخاطر 
2.58 51.70 -2.706 0.009 

4 
لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى  الستراتيجية تتـ مراجعة الخطة 

 المخاطر سنكيان  
2.49 49.81 -2.582 0.013 

5 

جميع المخاطر المتكقعة خالؿ مدة  اإلستراتيجيةتشمؿ الخطة 
مخاطر  ،لمؤسسةمخاطر ا ،الخطة مثؿ )المخاطر التشغيمية

 المخاطر القانكنية (  ،السكؽ
2.47 49.43 -2.704 0.009 

6 

  تشتمؿ الخطة عمى أياـ عمؿ احتياطية لتنفيذ تدقيؽ خاص
 0.004 2.986- 48.68 2.43 أك تدقيؽ غير كارد بالحسباف 

7 

  تكضح الخطة السنكية أكلكيات مجالت التدقيؽ التي يجب
 0.004 2.986- 47.92 2.40 تدقيقيا 

8 
لمتدقيؽ الداخمي  استراتيجيةتعتمد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة 

 المبني عمى المخاطر
2.36 47.17 -3.152 0.003 

8 
يمتـز المدقؽ الداخمي بكضع خطط خاصة بالمخاطر عند إدارة 

 كؿ نشاط تدقيؽ داخمي
2.36 47.17 -3.268 0.002 

9 
عمى  خاطر بناءن يتـ إعداد خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى الم

 متطمبات معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية 
2.09 41.89 -4.696 0.000 

: 
تعد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة سنكية لمتدقيؽ الداخمي المبني 

 عمى المخاطر 
1.83 36.60 -6.493 0.000 

 0.000 5.448- 47.32 2.37 الدرجة الكمية لجميع فقرات المجال

   (α≥ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 
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 :يمكف استخالص ما يمي(1.4)جذولمف 

 ( التػػػي نصػػػيا "1المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ ) تػػػؤثر نتػػػائج آخػػػر عمميػػػات تػػػدقيؽ عمػػػى إعػػػداد خطػػػة

%(، كقيمػة اختبػار 52.83كالػكزف النسػبي ) (،2.64" يسػاكم )التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخػاطر

( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة غيػػر دالػػة 0.076تسػػاكم ) .Sig (، كأف القيمػػة الحتماليػػة1.809)ت( )

مما يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة السػتجابة ليػذه الفقػرة قػد قػّؿ ( α≤0.05)إحصائيان عند مستكل دللة 

كبقيػػت ضػػمف التقػػدير المتكسػػط  (3كىػػي ) سػػيحسػػب سػػمـ لكػػرت الخما عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة

مػػف قبػػؿ أفػػراد بدرجػػة متكسػػطة كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة  (3.76-2.34عمػػى مفتػػاح التصػػحيح )

 .العينة عمى ىذه الفقرة

 ( التي نصػيا "9المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ ) تعد دائرة التدقيق الداخلي خطة سنوية للتدقيق الدداخلي

( كأف 6.493الختبػػار ) (، كقيمػػة36.60( كالػػكزف النسػػبي )1.83سػػاكم )" يالمبنددي ىلددم المخدداطر

دللػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة0.000تسػػاكم ) .Sigالحتماليػػة القيمػػة 

(α≥ 0.05 )عػػػػف درجػػػػة المكافقػػػػة  قػػػػؿّ قػػػػد  ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف متكسػػػػط درجػػػػة السػػػػتجابة ليػػػػذه الفقػػػػرة

كبقيػت ضػمف التقػدير القميػؿ عمػى مفتػاح التصػحيح  ،(3كىػي ) لخماسػيحسب سمـ لكػرت ا المتكسطة

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مف ضعيفةكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  ،(2.33 -1.00)

  المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعػداد خطػة أما بالنسبة لمدرجة الكمية للتزاـ الشركات

( كالػكزف النسػبي 2.37)لمتكسػط الحسػابي ايؽ الداخمي المبني عمى المخاطر فقػد بمػغ استراتيجية لمتدق

يعتبػػػر  لػػذلؾ( 0.000)تسػػاكم  .Sig كأف القيمػػة الحتماليػػػة( 5.488) قيمػػة الختبػػار%( ك 47.32)

المسػػػاىمة العامػػػػة المدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة فمسػػػػطيف بإعػػػداد خطػػػة اسػػػتراتيجية لمتػػػػدقيؽ التػػػزاـ الشػػػركات 
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حيػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة  ،(α≤0.01) " داؿ إحصػائيان عنػػد مسػتكل دللػػةنػػي عمػى المخػػاطرالػداخمي المب

 كبذلؾ تقبؿ الفرضية . مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ متكسطة بدرجة

الفرضية الفرعية الثانية: تمتزم الشركات المساىمة العامة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين بتنفيـذ  3.3.5

 اخمي المبني عمى المخاطر. خطة التدقيق الد

لمعرفػة  (One Sample T-Test)ت( لعينػة كاحػدة ) اختبػارلإلجابة عػف ىػذه  الفرضػية اسػتخدـ الباحػث 

 حسػب سػمـ لكػرت الخماسػي المتكسػطة ما إذا كاف متكسط درجة الستجابة قػد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة

 ( يكضح ذلؾ:1.4كالجدكؿ ) ،لأـ ( 3)كىي 

"التزام الشركات المساىمة  لكل فقرة من فقرات مجال اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابيين (: يب 3.4)جدول 
 العامة المدرجة في بورصة فمسطين بتنفيذ خطة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر"

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
)%( 

 tقيمة 

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

2 
 إجراءات التدقيؽ المطبقة  انسجاـ يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف

 المكضكعة مع الخطط
3.11 62.26 0.643 0.523 

3 
يساىـ تنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي في تدعيـ قدرة الشركة 

 عمى مكاجية المخاطر المستقبمية  
2.83 56.60 -0.868 0.389 

4 
اخمييف يقؼ عدـ تكافر الميارات الالزمة لدل المدققيف الد

 عائقان أماـ تطبيؽ ىذه الخطط
2.77 55.47 -1.231 0.224 

5 

  يتكفر في دائرة التدقيؽ عدد كاِؼ مف المدققيف لتنفيذ خطة
 0.063 1.902- 53.21 2.66 التدقيؽ المبني عمى المخاطر

6 
يمتـز  فريؽ التدقيؽ الميداني ببنكد خطة التدقيؽ الداخمي 

 المبني عمى المخاطر السنكية
2.55 50.94 -2.297 0.026 

 1.185 1.823- 55.70 2.78 الدرجة الكمية لجميع فقرات المجال

   (α≥ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 

 :يمكف استخالص ما يمي(2.4)جذولمف 

 ( 1المتكسط الحسػابي لمفقػرة رقػـ) " إجػراءات التػدقيؽ  انسػجاـ يتحقػؽ المػدقؽ الػداخمي مػف التػي نصػيا

%(، كقيمػة اختبػار )ت( 62.26(، كالػكزف النسػبي )3.11" يسػاكم )المكضػكعة مػع الخطػطالمطبقػة 
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( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة غيػر دالػة إحصػائيان 0.523تسػاكم ) .Sig (، كأف القيمة الحتمالية0.643)

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قػد قػّؿ عػف درجػة  (α≤0.05)عند مستكل دللة 

كبقيػت ضػمف التقػدير المتكسػط عمػى مفتػاح  (3كىػي ) حسػب سػمـ لكػرت الخماسػي المكافقة المتكسطة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه   (3.76-2.34التصحيح )

 .الفقرة

 يمتػػػـز فريػػػؽ التػػػدقيؽ الميػػػداني ببنػػػكد خطػػػة التػػػدقيؽ ( التػػػي نصػػػيا " 5ي لمفقػػػرة رقػػػـ )المتكسػػػط الحسػػػاب

(، كقيمػة الختبػار 50.94( كالػكزف النسػبي )2.55" يسػاكم ) الداخمي المبني عمػى المخػاطر السػنكية

( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد 0.026تسػػاكم ) .Sig( كأف القيمػػة الحتماليػػة 2.297)

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة السػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد زاد عػػف درجػػة ( α≥ 0.05ل دللػػة )مسػػتك 

كبقيػت ضػمف التقػدير المتكسػط عمػى مفتػاح  (3كىػي )حسػب سػمـ لكػرت الخماسػي المكافقة المتكسطة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه   (3.76-2.34التصحيح )

 ة. الفقر 

  المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسػطيف بتنفيػذ خطػة أما بالنسبة لمدرجة الكمية لاللتزاـ الشركات

( كالػػػػػػكزف النسػػػػػػبي 2.78المتكسػػػػػػط الحسػػػػػابي )التػػػػػدقيؽ الػػػػػػداخمي المبنػػػػػي عمػػػػػػى المخػػػػػػاطر فقػػػػػد بمػػػػػػغ 

يعتبػػػر ( لػػذلؾ 0.076تسػػاكم ) .Sig( كأف القيمػػة الحتماليػػػة 1.823%( كقيمػػة الختبػػار )55.70)

المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف بتنفيػػذ خطػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي التػػزاـ الشػػركات 

، حيػػػث إف ىنػػػاؾ مكافقػػػة بدرجػػػة (α≤0.05)داؿ إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل دللػػػة غيػػػر " عمػػػى المخػػػاطر

لشػػركات إلػػى أف التػػزاـ ااألمػػر الػػذم يشػػير متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ. 
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كاف  المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 كبذلؾ ترفض الفرضية . بدرجة متكسطة

موازنـة الفرضية الفرعية الثالثة: تعتمد الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسـطين  4.3.5

 . الداخمي المبني عمى المخاطركافية لتغطية مصاريف ميمة التدقيق 

لمعرفة ما  (One Sample T-Test)ت( لعينة كاحدة ) اختبارلإلجابة عف ىذه الفرضية استخدـ الباحث 

كىي  حسب سمـ لكرت الخماسي المتكسطة إذا كاف متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

 ( يكضح ذلؾ:4.4كالجدكؿ ) ،لأـ ( 3)

" اعتماد الشركات المساىمة  لكل فقرة من فقرات مجال اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابيبين (: ي4.4)جدول 
 مرتبة تنازليا موازنة كافية لتغطية مصاريف ميمة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرالعامة المدرجة في بورصة فمسطين 

الر
المتوسط  الفقرة قم

 الحسابي
الوزن 
 tقيمة  (النسبي )%

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

1 
عدـ تكفر مكافآت كافية يحد مف استقطاب 

 الكفاءات البشرية الالزمة 
2.92 58.49 -0.438 0.663 

2 
تعتبر المكازنة المخصصة لتنفيذ خطة التدقيؽ 

 المبني عمى المخاطر غير كافية 
2.81 56.23 -1.299 0.200 

3 
ة بمتخصصيف تكفر المكازنة إمكانية الستعان

 مف خارج الشركة 
2.64 52.83 -2.279 0.027 

 0.003 3.141- 50.19 2.51 تكفر المكازنة مكافآت لممدققيف المميزيف  4

 1.112 2.686- 65.5 3.83 الدرجة الكمية لجميع فقرات المجال

   (α≥ 0.05عند مستوى داللة )دالة إحصائيًا المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 
 

 :يمكف استخالص ما يمي(3.4)جذولمف 

 ( التي نصيا "1المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ )  عدـ تػكفر مكافػآت كافيػة يحػد مػف اسػتقطاب الكفػاءات

(، كأف 0.438%(، كقيمػػػة اختبػػػار )ت( )58.49(، كالػػػكزف النسػػػبي )2.92" يسػػػاكم )البشػػػرية الالزمػػػة

( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل دللػػة 0.663تسػػاكم ) .Sig القيمػػة الحتماليػػة
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(0.01≥α )مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسػطة 

 -2.33كبقيت ضمف التقدير المتكسط عمى مفتاح التصحيح ) ،(3كىي ) حسب سمـ لكرت الخماسي

 .مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة متكسطةأف ىناؾ مكافقة بدرجة  كىذا يعني (3.67

 ( التػػػي نصػػػيا " 4المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ )يسػػػاكم تػػػكفر المكازنػػػة مكافػػػآت لممػػػدققيف المميػػػزيف "

تسػػػػاكم  .Sigالحتماليػػػػة ( كأف القيمػػػػة 3.141الختبػػػػار ) (، كقيمػػػػة50.19( كالػػػػكزف النسػػػػبي )2.51)

مما يدؿ عمى أف ( α≥ 0.05دللة )إحصائيان عند مستكل  دالةغير بر ىذه الفقرة ( لذلؾ تعت0.003)

 حسب سمـ لكرت الخماسي عف درجة المكافقة المتكسطة نقصقد  متكسط درجة الستجابة ليذه الفقرة

كىذا يعني أف ىناؾ   (3.76-2.34كبقيت ضمف التقدير المتكسط عمى مفتاح التصحيح ) (3كىي )

 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مف متكسطةبدرجة  مكافقة

  مكازنػػة لعتمػػاد الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف أمػػا بالنسػػبة لمدرجػػة الكميػػة

لمتكسػػػط الحسػػػابي افقػػػد بمػػػغ  كافيػػػة لتغطيػػػة مصػػػاريؼ ميمػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر

تسػػػػاكم  .Sig كأف القيمػػػػة الحتماليػػػػة( 3.323) تبػػػػارقيمػػػػة الخ%( ك 34.4( كالػػػػكزف النسػػػػبي )3.33)

مكازنػػة كافيػػة اعتمػػاد الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف يعتبػػر  لػػذلؾ( 0.001)

 " داؿ إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل دللػػػةلتغطيػػػة مصػػػاريؼ ميمػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر

(0.01≥α)،  مػػف قبػػػؿ أفػػراد العينػػػة عمػػػى فقػػرات ىػػػذا المجػػػاؿ طةمتكسػػػ ف ىنػػػاؾ مكافقػػة بدرجػػػةأحيػػث 

 كبذلؾ تقبؿ الفرضية .
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الفرضية الفرعية الرابعـة:  تعمـل الشـركات المسـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين  5.3.5

 من خالل التدريب المستمر.  تطوير مينة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرعمى 

لمعرفة ما  (One Sample T-Test)ت( لعينة كاحدة ) اختبارالباحث  لإلجابة عف ىذه الفرضية استخدـ

كىي  حسب سمـ لكرت الخماسي المتكسطة إذا كاف متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

 ( يكضح ذلؾ: 5.4كالجدكؿ ) ،لأـ ( 3)

" عمل الشركات المساىمة  قرة من فقرات مجاللكل ف اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابي(: يبين  5.4)جدول 
من خالل التدريب المستمر مرتبة  تطوير مينة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرالعامة المدرجة في بورصة فمسطين عمى 

 تنازليا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
)%( 

 tقيمة 

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

السريعة في بيئة اإلعماؿ عامالن ىامان في تعتبر التطكرات  2
 تطكير الميارات المينية بشكؿ مستمر 

2.91 58.11 -0.484 0.630 

يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر  3
 القانكنية

2.89 57.74 -0.609 0.545 

4 
يتابع المدقؽ الداخمي جميع التطكرات عمى مينة التدقيؽ 

 بشكؿ مستمر 
2.85 56.98 -0.861 0.393 

يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ مخاطر  5
 التكنكلكجيا

2.83 56.60 -0.894 0.376 

6 
يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر 

 المرتبطة بالسكؽ
2.79 55.85 -1.055 0.296 

7 
ان عمى معايير يتمقى المدقؽ الداخمي تدريبان كتعميمان مستمر 

 التدقيؽ الداخمي 
2.74 54.72 -1.428 0.159 

8 
يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر 

 المستجدة في مجاؿ الحتياؿ كالسرقة كالختالس 
2.60 52.08 -1.995 0.051 

بند تدريب كتطكير فريؽ  الستراتيجيةتتضمف خطة التدقيؽ  9
 التدقيؽ 

2.60 52.08 -2.033 0.047 

 1.111 :2.81- 66.7 3.89 الدرجة الكمية لجميع فقرات المجال

   (α≥ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 

 :يمكف استخالص ما يمي(4.4)جذولمف 
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 ( التي نصيا "1المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ )  تعتبر التطكرات السريعة في بيئة اإلعماؿ عػامالن ىامػان

%(، كقيمػػػة 58.11(، كالػػكزف النسػػػبي )2.91" يسػػػاكم )فػػي تطػػػكير الميػػارات المينيػػػة بشػػػكؿ مسػػتمر

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة غيػر 0.630تسػاكم ) .Sig (، كأف القيمػة الحتماليػة0.484اختبػار )ت( )

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة السػتجابة ليػذه الفقػرة قػد ( α≤0.05)دالة إحصائيان عند مستكل دللة 

كبقيت ضمف التقدير المتكسػط  (3كىي ) حسب سمـ لكرت الخماسي قؿ عف درجة المكافقة المتكسطة

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد  (3.76-2.34عمػػى مفتػػاح التصػػحيح )

 .العينة عمى ىذه الفقرة

 يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمػى ( التي نصيا " 8(، )7بي لمفقرتيف رقـ )المتكسط الحسا

تتضمف خطة التدقيؽ الستراتيجية  "، "فيـ المخاطر المستجدة في مجاؿ الحتياؿ كالسرقة كالختالس

%(، كقيمػػػة الختبػػػار 52.08( كالػػػكزف النسػػػبي )2.60" يسػػػاكم )بنػػػد تػػػدريب كتطػػػكير فريػػػؽ التػػػدقيؽ

( عمى التكالي لذلؾ 0.047( ك )0.050تساكم ) .Sig( كأف القيمة الحتمالية 2.033( ك)1.995)

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة  (α≤0.05)تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرات دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل دللػػػة 

 ،(3كىػػي ) حسػػب سػػمـ لكػػرت الخماسػػي السػػتجابة ليػػذه الفقػػرات قػػد زاد عػػف درجػػة المكافقػػة المتكسػػطة

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة  (3.76-2.34ضػػمف التقػػدير المتكسػػط عمػػى مفتػػاح التصػػحيح )كبقيػػت 

 متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىاتيف الفقرتيف. 

  تطػكير لعمؿ الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف عمػى أما بالنسبة لمدرجة الكمية

لمتكسػط الحسػابي االؿ التػدريب المسػتمر فقػد بمػغ مػف خػ مينة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر

تسػػػػاكم  .Sig كأف القيمػػػػة الحتماليػػػػة( 3.312) قيمػػػػة الختبػػػػار%( ك 33.3( كالػػػػكزف النسػػػػبي )3.32)

تطػػكير عمػػؿ الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف عمػػى يعتبػػر  لػػذلؾ( 0.000)
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داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل  ؿ التػػدريب المسػػتمرمػػف خػػال مينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر

كبػذلؾ  العينة عمػى ىػذا المجػاؿ أفرادمف قبؿ  متكسطة ىناؾ مكافقة بدرجة أفحيث  (α≤0.01) دللة

 تقبؿ الفرضية.

الفرضــية الرئيســة الثانيــة: يــدرك المــدقق الــداخمي فــي الشــركات المســاىمة العامــة مــنيج التــدقيق  3.4

لإلجابة عمى ىذه الفرضية قام الباحث باإلجابـة عـن الفرضـيات الفرعيـة  ،طرالداخمي المبني عمى المخا

 المنبثقة عنيا وىي:

الفرضية الفرعية األولـى: ىنـاك إدراك مـن قبـل المـدقق الـداخمي فـي الشـركات المسـاىمة العامـة 1.3.4

 ألىمية التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر.

لمعرفة ما  (One Sample T-Test)ت( لعينة كاحدة ) اختبارلإلجابة عف ىذه الفرضية استخدـ الباحث 

كىي  حسب سمـ لكرت الخماسي المتكسطة إذا كاف متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

 يكضح ذلؾ: ( 6.4)كالجدكؿ  ،لأـ ( 3)

أىمية التدقيق الداخمي " قرات مجاللكل فقرة من ف اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابي: يبين ( 6.4)جدول 
 "المبني عمى المخاطر

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
)%( 

 tقيمة 

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

2 

يدفع منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر المدقؽ إلى 
التكسع في فيـ نشاط الشركة كمجاؿ أعماليا مف اجؿ تحديد 

جية مثؿ مخاطر السكؽ كالداخمية مثؿ مخاطر المخاطر الخار 
 الشركة التي تكاجيو الشركة   

2.92 58.49 -0.385 0.702 

تعتبر تكمفة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مقبكلة  3
 بالمقارنة مع الفكائد الكبيرة منيا 

2.87 57.36 -0.693 0.491 

4 
صداقية يعزز التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف م

 التدقيؽ الداخمي أماـ اإلدارة العميا 
2.81 56.23 -1.000 0.322 

يزيد منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف قيمة  5
 المنشأة مف خالؿ تركيزه عمى المخاطر األكثر أىمية 

2.74 54.72 -1.333 0.188 
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6 

مشاركة المدقؽ الداخمي في دكرات تدريبية تساعده في إدراؾ 
 ،مخاطر السكؽ ،لمخاطر المختمفة مثؿ )المخاطر التشغيميةا

 المخاطر القانكنية كالسياسية(
2.58 51.70 -2.089 0.042 

يساىـ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في تقميؿ  7
 المخاطر التي تكاجو الشركة 

2.36 47.17 -3.180 0.002 

8 
ثر عمى يركز المدقؽ عمى المخاطر الجكىرية التي قد تؤ 

 أىداؼ الشركة 
2.34 46.79 -3.220 0.002 

9 
يعتبر منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر غير 

 مختمؼ عف منيج التدقيؽ التقميدم 
2.32 46.42 -4.473 0.000 

 0.000 4.383- 63.53 3.73 الدرجة الكمية لجميع فقرات المجال

   (α≥ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 

 :يمكن استخالص ما يمي( 5.4)جذول من 

 ( التػػي نصػػيا "1المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػػـ ) يػػػدفع مػػنيج التػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػػاطر

ر الخارجيػػة مثػػؿ المػػدقؽ إلػػى التكسػػع فػػي فيػػـ نشػػاط الشػػركة كمجػػاؿ أعماليػػا مػػف اجػػؿ تحديػػد المخػػاط

(، كالػكزف النسػبي 2.92" يسػاكم )مخاطر السكؽ كالداخمية مثؿ مخاطر الشركة التي تكاجيػو الشػركة 

( لػذلؾ 0.702تسػاكم ) .Sig (، كأف القيمػة الحتماليػة-0.385%(، كقيمػة اختبػار )ت( )58.49)

ى أف متكسػػط درجػػة ممػػا يػػدؿ عمػػ( α≤0.05)تعتبػر ىػػذه الفقػػرة غيػػر دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل دللػػة 

 (3كىػػػي ) حسػػػب سػػػمـ لكػػػرت الخماسػػػي السػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد قػػػّؿ عػػػف درجػػػة المكافقػػػة المتكسػػػطة

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة  (3.76-2.34كبقيػػت ضػػمف التقػػدير المتكسػػط عمػػى مفتػػاح التصػػحيح )

 .بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

 يعتبػػر مػػنيج التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر ( التػػي نصػػيا " 8) المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ

(، كقيمػة الختبػار 46.42( كالػكزف النسػبي )2.32" يسػاكم )غير مختمؼ عف منيج التدقيؽ التقميدم

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيان عنػد 0.000تساكم ) .Sig( كأف القيمة الحتمالية -4.473)

ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة السػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد قػػّؿ عػػف درجػػة  (α≤0.01)مسػػتكل دللػػة 
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كبقيػت ضػمف التقػدير المتكسػط عمػى مفتػاح  (3كىػي )حسػب سػمـ لكػرت الخماسػي المكافقة المتكسطة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  ،(3.76-2.34التصحيح )

 الفقرة. 

 بة لمدرجػػػة الكميػػػة إلدراؾ المػػػدقؽ الػػػداخمي فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة ألىميػػػة التػػػدقيؽ أمػػػا بالنسػػػ

%( كقيمػة 33.43( كالػكزف النسػبي )3.33المتكسػط الحسػابي )فقد بمغ  الداخمي المبني عمى المخاطر

ي ( لػذلؾ يعتبػر إدراؾ المػدقؽ الػداخم0.000تسػاكم ) .Sig( كأف القيمػة الحتماليػة 1.333الختبار )

فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة ألىميػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر داؿ إحصػػػائيان عنػػػد 

، حيػػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا (α≤0.01)مسػػتكل دللػػة 

ى المخػاطر كىذا يدؿ عمى أف المػدققيف الػداخمييف يػدرككف أىميػة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػالمجاؿ. 

 كبذلؾ تقبؿ الفرضية. بشكؿ كبير

الفرضية الفرعية الثانية: ىناك إدراك من قبـل المـدقق الـداخمي فـي الشـركات المسـاىمة العامـة  2.3.4

 لمحددات تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر.

لمعرفة ما  (One Sample T-Test)ت( لعينة كاحدة ) اختبارلإلجابة عف ىذه الفرضية استخدـ الباحث 

كىي  حسب سمـ لكرت الخماسي المتكسطة إذا كاف متكسط درجة الستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

 ( يكضح ذلؾ:3.4كالجدكؿ ) ،لأـ ( 3)
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محددات التدقيق الداخمي "  لكل فقرة من فقرات مجال اختبار )ت( وقيمة والوزن النسبي المتوسط الحسابي(: يبين 7.4)جدول 
 مرتب تنازليا  ني عمى المخاطرالمب

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
)%( 

 tقيمة 

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 

2 
يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  خبرات جديدة في التدقيؽ 

 الداخمي المبني عمى المخاطر 
3.09 61.89 0.521 0.605 

3 
رفة يتطمب التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مع

 إضافية ببرامج تدقيؽ كحكسبة متخصصة 
2.98 59.62 -0.106 0.916 

4 
تقؼ التكاليؼ عائقا أماـ النتقاؿ مف منيج التدقيؽ 

 التقميدم إلى منيج التدقيؽ المبني عمى المخاطر
2.75 55.09 -1.638 0.107 

5 
يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  فيـ جميع المخاطر التي 

 تكاجو الشركة 
2.45 49.06 -2.750 0.008 

يحتاج المدقؽ الداخمي لمقدرة عمى تحديد المخاطر األكثر  6
 أىمية التي تكاجو األىداؼ الرئيسة لمشركة

2.40 47.92 -2.960 0.005 

تعتبر دكافع التحكؿ إلى منيج التدقيؽ الداخمي المبني  7
 عمى المخاطر شكمية كغير ضركرية 

2.17 43.40 -5.229 0.000 

 0.000 4.499- 63.9 3.75 كمية لجميع فقرات المجالالدرجة ال

   (α≥ 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )المتوسط الحسابي (، * α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) المتوسط الحسابي ** 

 :يمكف استخالص ما يمي(6.4)جذولمف 

 ( التي نصيا "1المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ ) ى خبػرات جديػدة فػي التػدقيؽ يحتػاج المػدقؽ الػداخمي إلػ

%(، كقيمػػة اختبػػار )ت( 61.89(، كالػػكزف النسػػبي )3.09" يسػػاكم )الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة غيػر دالػة إحصػائيان 0.605تسػاكم ) .Sig (، كأف القيمة الحتمالية0.521)

بة ليذه الفقرة قػد زاد عػف درجػة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة الستجا( α≤0.05)عند مستكل دللة 

كبقيػت ضػمف التقػدير المتكسػط عمػى مفتػاح  ،(3كىي ) حسب سمـ لكرت الخماسي المكافقة المتكسطة

كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى  ،(3.67 -2.34التصػػحيح )

 .ىذه الفقرة
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 ( التي نصيا " 6المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ )بر دكافع التحكؿ إلى منيج التدقيؽ الػداخمي المبنػي تعت

(، كقيمػة الختبػار %43.40( كالػكزف النسػبي )2.17" يساكم )عمى المخاطر شكمية كغير ضركرية 

( لػذلؾ تعتبػر ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائيان عنػد 0.000تساكم ) .Sig( كأف القيمة الحتمالية 5.229-)

عػػف درجػػة  قػػؿّ ف متكسػػط درجػػة السػػتجابة ليػػذه الفقػػرة قػػد ممػػا يػػدؿ عمػػى أ (α≤0.01)مسػػتكل دللػػة 

كبقيػػت ضػػمف التقػػدير القميػػؿ عمػػى مفتػػاح  ،(3كىػػي ) حسػػب سػػمـ لكػػرت الخماسػػي المكافقػػة المتكسػػطة

بػؿ أفػراد العينػة عمػى ىػذه مػف ق بدرجػة قميمػة كىذا يعنػي أف ىنػاؾ مكافقػة ،(2.33 -1.00التصحيح )

ركف التحػػكؿ الػػى مػػنيج التػػدقيؽ المبنػػي عمػػى المخاطرضػػركرم كىػػذا يػػدؿ عمػػى اف المػػدققيف يعتبػػ الفقػػرة

 كميـ.

  أمػػا بالنسػػبة لمدرجػػػة الكميػػة إلدراؾ المػػػدقؽ الػػداخمي فػػي الشػػػركات المسػػاىمة العامػػػة لمحػػددات تطبيػػػؽ

%( 33.2( كالػكزف النسػبي )3.34المتكسػط الحسػابي )فقػد بمػغ  التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

( لػػػذلؾ يعتبػػر إدراؾ المػػػدقؽ 0.000تسػػاكم ) .Sig( كأف القيمػػة الحتماليػػػة 1.122كقيمػػة الختبػػػار )

الػداخمي فػي الشػركات المسػاىمة العامػة لمحػددات تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػػاطر داؿ 

، حيث إف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينػة عمػى (α≤0.01)إحصائيان عند مستكل دللة 

 كبذلؾ تقبؿ الفرضية لمجاؿفقرات ىذا ا

الفرضية الرئيسة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي تطبيـق التـدقيق الـداخمي المبنـي  4.4

عمى المخاطر فـي الشـركات المسـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين تعـزى لممتغيـرات )المؤىـل 

رســـة الشـــركة لنشـــاطيا، رأس مـــال العممـــي، ســـنوات الخبـــرة، المســـمى الـــوظيفي، التخصـــص، مـــدة مما

 الشركة، نوع النشاط االقتصادي، عدد العاممين في دائرة التدقيق(.

 لإلجابة عمى ىذه الفرضية قام الباحث باإلجابة عن الفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا وىي:
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ــداخ 1.4.4 ــدقيق ال ــق الت ــة إحصــائية فــي تطبي ــى: ال توجــد فــروق ذات دالل ــة األول مي الفرضــية الفرعي

المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير المؤىـل 

 العممي.

فػػي لمفػػركؽ  (Independent-Sample T-Test) (ت)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػية 
مػػة المدرجػػة فػػي تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامتكسػػطات 

 .بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
تطبيق التدقيق الداخمي المبني في متوسطات ( لمفروق Independent- Sample T-Test(: نتائج اختبار )4.8جدول )

 .عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير المؤىل العممي

المتوسط  العدد ىل العمميالمؤ  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة اإلحصائية 
Sig. 

إعداد خطة لمتدقيؽ الداخمي 
 المبني عمى المخاطر

 0.80 2.56 42 بكالكريكس فأقؿ
 دالة 0.001 **3.604

 0.57 1.63 11 ماجستير

تنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي 
 المبني عمى المخاطر

 0.79 2.86 42 الكريكس فأقؿبك
 غير دالة 0.205 1.283

 1.07 2.49 11 ماجستير

اعتماد الشركات مكازنة كافية 
لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ 
 الداخمي المبني عمى المخاطر

 0.72 2.86 42 بكالكريكس فأقؿ

 دالة 0.009 2.705
 0.78 2.20 11 ماجستير

تطكير مينة التدقيؽ الداخمي 
لمبني عمى المخاطر في ا

الشركات مف خالؿ التدريب 
 المستمر

 0.94 2.82 42 بكالكريكس فأقؿ

 دالةغير  0.561 0.586
 1.05 2.62 11 ماجستير

أىمية التدقيؽ الداخمي المبني 
 عمى المخاطر

 2.243 0.87 2.75 42 بكالكريكس فأقؿ
 

0.029 
 

 دالة
 0.58 2.13 11 ماجستير

التدقيؽ الداخمي  محددات تطبيؽ
 المبني عمى المخاطر

 0.76 2.73 42 بكالكريكس فأقؿ
 غير دالة 0.119 1.586

 0.77 2.32 11 ماجستير

 الدرجة الكمية
 0.43 4.01 42 بكالكريكس فأقؿ

 غير دالة 0.465 0.737-
 0.33 4.12 11 ماجستير

 (53)ف=                                     (1.12، ** دالة عند مستوى )( فأقل1.16دالة عند مستوى )*

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نالحػػظ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي متكسػػطات تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي 

المبني عمى المخػاطر فػي الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر المؤىػؿ 
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ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الػػذيف  المخػػاطرداخمي المبنػػي عمػػى فػػي مجػػاؿ إعػػداد خطػػة لمتػػدقيؽ الػػ العممػػي

 .ماجستير( لمذيف مؤىميـ 1.63( مقابؿ )2.56مؤىالتيـ العممية بكالكريكس فأقؿ بمتكسط حسابي )

كفي مجاؿ اعتماد الشركات مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ التدقيؽ الداخمي المبني عمػى المخػاطر ككانػت 

كػػذلؾ ظيػػرت  ،( لمماجسػػتير2.20( مقابػػؿ )2.86قػػؿ بمتكسػػط حسػػابي )الفػػركؽ لصػػالح البكػػالكريكس فأ

التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر لصػػػالح البكػػػالكريكس بمتكسػػػط حسػػػابي  أىميػػػةفػػػركؽ فػػػي مجػػػاؿ 

في حػيف لػـ تظيػر فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي المجػالت: )تنفيػذ خطػة  ،( لمماجستير2.13( مقابؿ )2.75)

ى المخاطر، تطكير مينة التدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي الشػركات التدقيؽ الداخمي المبني عم

محػددات تطبيػؽ إدراؾ أىميػة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر، إدراؾ مف خالؿ التدريب المسػتمر، 

تطبيػػؽ ، كػػذلؾ لػػـ تظيػػر فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي الدرجػػة الكميػػة لالتػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر(

سػطيف تعػزل دقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمالت

 كبذلؾ تقبؿ الفرضية. لمتغير المؤىؿ العممي

ــداخمي  2.4.4 ــدقيق ال ــق الت ــة إحصــائية فــي تطبي ــة: ال توجــد فــروق ذات دالل ــة الثاني الفرضــية الفرعي

ــي الشــركات المســاىمة ا ــى المخــاطر ف ــي عم ــي بورصــة فمســطين تعــزى لمتغيــر المبن ــة المدرجــة ف لعام

 المسمى الوظيفي.

لدرجات تطبيؽ  كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية حسابلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث ب

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 .( يبيف ذلؾ9.4، كالجدكؿ )الكظيفي لمتغير المسمى
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تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 4.8جدول )
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

المتوسط  العدد المسمى الوظيفي المجال
 االنحراف المعياري يالحساب

إعداد خطة لمتدقيؽ الداخمي 
 المبني عمى المخاطر

 0.70 2.47 31 مدقؽ داخمي

 1.14 2.32 14 رئيس قسـ

 0.81 2.04 8 مدير التدقيؽ

 0.85 2.37 53 المجموع

تنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي 
 المبني عمى المخاطر

 0.66 2.87 31 مدقؽ داخمي

 1.09 2.90 14 رئيس قسـ

 1.01 2.25 8 مدير التدقيؽ

 0.86 2.78 53 المجموع

اعتماد الشركات مكازنة كافية 
لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ 
 الداخمي المبني عمى المخاطر

 0.68 3.18 31 مدقؽ داخمي

 0.73 3.50 14 رئيس قسـ

 0.81 3.84 8 مدير التدقيؽ

 0.74 3.36 53 المجموع

اخمي تطكير مينة التدقيؽ الد
المبني عمى المخاطر في 
الشركات مف خالؿ التدريب 

 المستمر

 0.58 4.06 31 مدقؽ داخمي

 0.56 4.12 14 رئيس قسـ

 0.39 4.52 8 مدير التدقيؽ

 0.56 4.14 53 المجموع

أىمية التدقيؽ الداخمي المبني 
 عمى المخاطر

 0.40 4.14 31 مدقؽ داخمي

 0.49 4.21 14 رئيس قسـ

 0.56 4.19 8 تدقيؽمدير ال

 0.44 4.17 53 المجموع

محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي 
 المبني عمى المخاطر

 0.56 3.69 31 مدقؽ داخمي

 0.51 3.98 14 رئيس قسـ

 0.73 3.92 8 مدير التدقيؽ

 0.58 3.80 53 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.41 3.94 31 مدقؽ داخمي

 0.42 4.11 14 رئيس قسـ

 0.33 4.26 8 ر التدقيؽمدي

 0.41 4.03 53 المجموع
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فػي درجػات تطبيػؽ سػطات الحسػابية ك المت فػي دالػة إحصػائيان ( عػدـ كجػكد فػركؽ 8.4)يتضػح مػف الجػدكؿ 

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 One Way) تحميل التباين األحاديدللة الفركؽ استخدـ الباحث اختبار  ، كلمتحقؽ مفلمتغير المسمى الكظيفي

Anova)( يبيف ذلؾ: 10.4، كالجدكؿ ) 

المتوسطات الحسابٌة لفروق في ا ( لمتعرف عمىOne Way Anova) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي :(13.8جدول )

لشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الدرجات 
 المسمى الوظيفي

 مصدر التباٌن المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 4551. 2 9101. بٌن المجموعات

 2891. 50 14.426 داخل المجموعات 2171. 1.576

 ------ 52 15.335 المجموع

 
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي 

 المبني ىلم المخاطر

 4071. 2 8131. بٌن المجموعات

 3581. 50 17.904 داخل المجموعات 3291. 1.135

 ------ 52 18.717 المجموع
 

اىتماد الشركات موازنة كافية 
ريف مهمة التدقيق لتغطية مصا

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 1.590 2 3.179 بٌن المجموعات

 5101. 50 25.516 داخل المجموعات 0531. 3.115

 ------ 52 28.696 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 6661. 2 1.332 بٌن المجموعات

 3021. 50 15.087 داخل المجموعات 1211. 2.207

 ------ 52 16.419 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0221. 2 0451. بٌن المجموعات

 2041. 50 10.198 داخل المجموعات 8971. 1091.

 ------ 52 10.243 المجموع

 
محددات تطبيق التدقيق الداخلي 

 رلمبني ىلم المخاطا

 4661. 2 9311. بٌن المجموعات

 3301. 50 16.478 داخل المجموعات 2531. 1.413

 ------ 52 17.409 المجموع

 الدرجة الكلية

 3751. 2 7501. بٌن المجموعات
 1631. 50 8.154 داخل المجموعات 1111. 2.301

 ------ 52 8.904 المجموع
 (. α≥1.16* دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )  (.α≥1.12عند مستوى داللة ) ** دالة إحصائٌا  

تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى ( عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات 10.4يتضح مف الجدكؿ )

، المخػػاطر فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف تعػػزل لمتغيػػر المسػػمى الػػكظيفي
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كبػذلؾ  ( كغيػر دالػة إحصػائيان 0.05ة ألفا في كافة المجالت كفي الدرجة الكمية أكبر مف )حيث كانت قيم

 تقبؿ الفرضية.

ــداخمي  3.4.4 ــدقيق ال ــق الت ــة إحصــائية فــي تطبي ــة: ال توجــد فــروق ذات دالل ــة الثالث الفرضــية الفرعي
ــز  ــي بورصــة فمســطين تع ــة المدرجــة ف ــي الشــركات المســاىمة العام ــى المخــاطر ف ــي عم ى لمتغيــر المبن

 التخصص.
فػػي لمفػػركؽ  (Independent-Sample T-Test) (ت)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػية 

تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي متكسػػطات 

 .بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير التخصص

تطبيق التدقيق الداخمي المبني في متوسطات ( لمفروق Independent- Sample T-Test(: نتائج اختبار )11.8جدول )
 .عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير التخصص

 العدد التخصص المجال
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة ت 
 المحسوبة

الداللة اإلحصائٌة 

Sig. 

دقيق الداخلي المبني ىلم إىداد خطة للت
 المخاطر

 0.57 4.25 37 محاسبة
 دالةغير  0.698 0.390-

 0.48 4.31 16 غير ذلك

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

 0.62 3.96 37 محاسبة
 غير دالة 0.581 0.555-

 0.56 4.06 16 غير ذلك
اىتماد الشركات موازنة كافية لتغطية 

مهمة التدقيق الداخلي المبني  مصاريف
 ىلم المخاطر

 0.76 3.25 37 محاسبة
 دالةغير  0.092 1.719-

 0.65 3.63 16 غير ذلك

تطوير مهنة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
المخاطر في الشركات من خالل التدريب 

 المستمر

 0.60 4.05 37 محاسبة
 دالةغير  0.077 1.808-

 0.42 4.35 16 غير ذلك

أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

 0.49 4.09 37 محاسبة
 دالة 0.016 *2.497-

 0.26 4.34 16 غير ذلك

محددات تطبيق التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.60 3.68 37 محاسبة
 دالة 0.022 *2.367-

 0.42 4.07 16 غير ذلك

 الدرجة الكلية
 0.45 3.96 37 محاسبة

 دالة 0.021 *2.392-
 0.24 4.19 16 غير ذلك

 (31(                                                 )ن=1.13( فأقل، ** دالة ىند مستوى )1.13*دالة ىند مستوى )

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نالحػػظ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي متكسػػطات تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي 

ى المخػػػػاطر فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة المدرجػػػػة فػػػػي بكرصػػػػة فمسػػػػطيف تعػػػػزل لمتغيػػػػر المبنػػػػي عمػػػػ

فػػػػي مجػػػػاؿ أىميػػػػة التػػػػدقيؽ الػػػػداخمي المبنػػػػي عمػػػػى المخػػػػاطر ككانػػػػت الفػػػػركؽ لصػػػػالح الػػػػذيف  التخصػػػػص
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خصصػيـ محاسػبة، أيضػان ظيػرت ت( لمػذيف 4.09( مقابػؿ )4.34تخصصيـ غير ذلؾ بمتكسػط حسػابي )

بيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الػػذيف فػػركؽ فػػي مجػػاؿ محػػددات تط

( لمػذيف نخصصػيـ محاسػبة، كػذلؾ ظيػرت 3.68( مقابػؿ )4.07تخصصيـ غير ذلؾ بمتكسػط حسػابي )

( 4.19فػػركؽ فػػي الدرجػػة الكميػػػة ككانػػت الفػػركؽ لصػػػالح الػػذيف تخصصػػيـ غيػػػر ذلػػؾ بمتكسػػط حسػػػابي )

 .ة( لمذيف نخصصيـ محاسب3.96ابؿ )مق

فػػػي حػػػيف لػػػـ تظيػػػر فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان فػػػي المجػػػالت: )إعػػػداد خطػػػة لمتػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى 

المخػػػاطر، تنفيػػػذ خطػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر، اعتمػػػاد الشػػػركات مكازنػػػة كافيػػػة لتغطيػػػة 

بنػػػي عمػػػى مصػػػاريؼ ميمػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر، تطػػػكير مينػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي الم

 . كبذلؾ ترفض الفرضية المخاطر في الشركات مف خالؿ التدريب المستمر(

ــداخمي  4.4.4 ــدقيق ال ــق الت ــة إحصــائية فــي تطبي ــة الرابعــة: ال توجــد فــروق ذات دالل الفرضــية الفرعي

المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير سـنوات 

 الخبرة.

لدرجات تطبيؽ  كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية حسابلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث ب

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 .( يبيف ذلؾ12.4، كالجدكؿ )لمتغير سنكات الخبرة

تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات حسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات (: المتوسطات ال8..1جدول )
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 العدد سُىاثانخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 طرالمبني ىلم المخا

 0.88 2.43 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 2.29 0.80 

 1.04 2.42 6 سنة فأكثر 33

 0.85 2.37 53 المجموع

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.89 2.87 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 2.58 0.77 

 0.95 3.30 6 سنة فأكثر 33
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 العدد سُىاثانخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري

 0.86 2.78 53 المجموع

ركات موازنة كافية اىتماد الش
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 0.77 3.37 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 3.41 0.77 

 0.58 3.17 6 سنة فأكثر 33

 0.74 3.36 53 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 0.56 4.08 23 نوات فأقلس 31

11-20 24 4.21 0.60 

 0.49 4.15 6 سنة فأكثر 33

 0.56 4.14 53 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

 0.41 4.18 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 4.10 0.48 

 0.44 4.33 6 سنة فأكثر 33

 0.44 4.17 53 المجموع

الداخلي محددات تطبيق التدقيق 
 المبني ىلم المخاطر

 0.51 3.86 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 3.83 0.67 

 0.34 3.44 6 سنة فأكثر 33

 0.58 3.80 53 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.42 4.05 23 سنوات فأقل 31

11-20 24 4.03 0.45 

 0.28 3.96 6 سنة فأكثر 33

 0.41 4.03 53 المجموع
 

فػي درجػات تطبيػؽ سػطات الحسػابية ك المت فػي دالة إحصائيان ( عدـ كجكد فركؽ 12.4)يتضح مف الجدكؿ 

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 One Way) تحميـل التبـاين األحـادي، كلمتحقػؽ مػف دللػة الفػركؽ اسػتخدـ الباحػث اختبػار لمتغير سنكات الخبرة

Anova)( يبيف ذلؾ: 13.4، كالجدكؿ ) 

تطبيق لدرجات المتوسطات الحسابٌة لفروق في ا ( لمتعرف عمىOne Way Anova) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي :(10.8جدول )
 ت الخبرةالتدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير سنوا

 مصدر التباٌن المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 0.122 2 0.244 بٌن المجموعات

 7421. 50 37.075 داخل المجموعات 0.849 0.164

 ----- 52 37.319 المجموع

 
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي 

 المبني ىلم المخاطر

 1.407 2 2.814 بٌن المجموعات
1.978 

 
0.149 

 
 7111. 50 35.574 داخل المجموعات

 ----- 52 38.388 المجموع
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 مصدر التباٌن المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 
اىتماد الشركات موازنة كافية 
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 139. 2 0.277 بٌن المجموعات

 568. 50 28.419 داخل المجموعات 0.785 0.244

 ----- 52 28.696 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 0.103 2 0.205 بٌن المجموعات

 3241. 50 16.213 داخل المجموعات 0.730 0.317

 ----- 52 16.419 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.134 2 0.268 بٌن المجموعات

 2001. 50 9.975 داخل المجموعات 0.516 0.671

 ----- 52 10.243 المجموع

 
محددات تطبيق التدقيق الداخلي 

 رالمبني ىلم المخاط

 0.427 2 855. بٌن المجموعات

 3311. 50 16.554 اتداخل المجموع 0.284 1.291

 ----- 52 17.409 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.018 2 036. بٌن المجموعات
 1771. 50 8.869 داخل المجموعات 0.905 0.100

 ----- 52 8.904 المجموع
 (. α≥1.16* دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )  (.α≥1.12** دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )

تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى ( عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات 13.4مف الجدكؿ ) يتضح

، حيػث المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر سػنكات الخبػرة

بػذلؾ تقبػؿ ( كغيػر دالػة إحصػائيان ك 0.05ر مػف )كانت قيمة ألفا في كافة المجالت كفي الدرجة الكمية أكبػ

 الفرضية .

الفرضــية الفرعيــة الخامســة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تطبيــق التــدقيق الــداخمي  5.4.4

المبني عمى المخاطر في الشـركات المسـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين تعـزى لمتغيـر مـدة 

 ممارسة الشركة لنشاطيا.

لدرجات تطبيؽ  كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية حسابلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث ب

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 .( يبيف ذلؾ14.4، كالجدكؿ )لمتغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا
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تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات ة لدرجات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري18.8جدول )
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا

 العدد يذةيًبرستانشركتنُشبطهب المجال
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 رالمبني ىلم المخاط

 0.77 1.95 6 سنة فأقل31
21-40 35 2.37 0.90 

 0.70 2.57 12 سنة فأكثر 43
 0.85 2.37 53 المجموع

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.88 2.23 6 سنة فأقل31
21-40 35 2.90 0.84 

 0.87 2.73 12 سنة فأكثر 43
 0.86 2.78 53 المجموع

ازنة كافية اىتماد الشركات مو
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 0.65 3.33 6 سنة فأقل31
21-40 35 3.36 0.79 

 0.69 3.40 12 سنة فأكثر 43
 0.74 3.36 53 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 1.01 4.17 6 سنة فأقل31
21-40 35 4.20 0.49 

 0.51 3.97 12 سنة فأكثر 43
 0.56 4.14 53 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

 0.66 4.02 6 سنة فأقل31
21-40 35 4.16 0.42 

 0.42 4.25 12 سنة فأكثر 43
 0.44 4.17 53 المجموع

محددات تطبيق التدقيق الداخلي 
 لم المخاطرالمبني ى

 0.69 3.56 6 سنة فأقل31
21-40 35 3.78 0.59 

 0.45 3.99 12 سنة فأكثر 43
 0.58 3.80 53 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.68 3.89 6 سنة فأقل31
21-40 35 4.08 0.34 

 0.46 3.97 12 سنة فأكثر 43
 0.41 4.03 53 المجموع

فػي درجػات تطبيػؽ سػطات الحسػابية ك المت فػي ة إحصائيان دال( عدـ كجكد فركؽ 14.4)يتضح مف الجدكؿ 

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 
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تحميــل التبـــاين ، كلمتحقػػؽ مػػف دللػػة الفػػركؽ اسػػػتخدـ الباحػػث اختبػػار لمتغيػػر مػػدة ممارسػػة الشػػركة لنشػػػاطيا

 ( يبيف ذلؾ: 15.4كالجدكؿ ) ،(One Way Anova) األحادي

المتوسطات الحسابٌة لفروق في ا ( لمتعرف عمىOne Way Anova) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي :(8..1جدول )

تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير لدرجات 
 ركة لنشاطيامدة ممارسة الش

 مصدر التباٌن المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 0.761 2 1.522 بٌن المجموعات

 7161. 50 35.797 داخل المجموعات 0.353 1.063

 ----- 52 37.319 المجموع

 
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي 

 المبني ىلم المخاطر

 1.149 2 2.298 بٌن المجموعات

 7221. 50 36.090 داخل المجموعات 0.214 1.592

 ----- 52 38.388 المجموع
 

اىتماد الشركات موازنة كافية 
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 0.010 2 019. بٌن المجموعات

 5741. 50 28.676 داخل المجموعات 0.983 0.017

 ----- 52 28.696 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 0.241 2 481. بٌن المجموعات

 3191. 50 15.937 داخل المجموعات 0.475 0.755

 ----- 52 16.419 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.106 2 212. بٌن المجموعات

 2011. 50 10.031 داخل المجموعات 0.593 0.528

 ----- 52 10.243 المجموع

 
محددات تطبيق التدقيق الداخلي 

 رالمبني ىلم المخاط

 0.397 2 794. بٌن المجموعات

 3321. 50 16.615 عاتداخل المجمو 0.311 1.195

 ----- 52 17.409 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.129 2 257. بٌن المجموعات

 1731. 50 8.647 داخل المجموعات 0.481 0.743

 ----- 52 8.904 المجموع
 (. α≥1.16* دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )  (.α≥1.12** دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )

تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى ( عدـ كجكد فركؽ في متكسطات درجات 15.4ح مف الجدكؿ )يتض

المخاطر في الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر مػدة ممارسػة الشػركة 

الػػػة ( كغيػػػر د0.05ر مػػػف )، حيػػػث كانػػػت قيمػػػة ألفػػػا فػػػي كافػػػة المجػػػالت كفػػػي الدرجػػػة الكميػػػة أكبػػػلنشػػاطيا

 إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية.
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الفرضــية الفرعيــة السادســة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تطبيــق التــدقيق الــداخمي  6.4.4

المبني عمى المخاطر في الشركات المسـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين تعـزى لمتغيـر رأس 

 مال الشركة.

فػػي لمفػػركؽ  (Independent-Sample T-Test) (ت)ار تػػـ اسػػتخداـ اختبػػلإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػية 
تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي متكسػػطات 

 .بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير رأس ماؿ الشركة
قيق الداخمي المبني تطبيق التدفي متوسطات ( لمفروق Independent- Sample T-Test(: نتائج اختبار )8..1جدول )

 .عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير رأس مال الشركة

 المجال
رأشيبل

 انشركت
 العدد

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة ت 
 المحسوبة

الداللة اإلحصائٌة 

Sig. 

إىداد خطة للتدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

$4000000 
 فأقل

7 2.84 0.59 
 دالةغير  0.111 1.623

$4000001 
 فاكثر

46 2.29 0.86 

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

$4000000 
 فأقل

7 2.83 0.65 
 غير دالة 0.887 0.143

$4000001 
 فاكثر

46 2.78 0.89 

اىتماد الشركات موازنة كافية لتغطية 
لتدقيق الداخلي المبني مصاريف مهمة ا

 ىلم المخاطر

$4000000 
 فأقل

7 3.11 0.38 
 دالةغير  0.332 0.979-

$4000001 
 فاكثر

46 3.40 0.78 

تطوير مهنة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
المخاطر في الشركات من خالل التدريب 

 المستمر

$4000000 
 فأقل

7 3.50 0.54 
 دالة 0.001 **3.611-

$4000001 
 كثرفا

46 4.24 0.50 

أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

$4000000 
 فأقل

7 3.93 0.52 
 غير دالة 0.131 1.533-

$4000001 
 فاكثر

46 4.20 0.43 

محددات تطبيق التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

$4000000 
 فأقل

7 3.67 0.63 
 غير دالة 0.522 0.645-

$4000001 
 فاكثر

46 3.82 0.58 

 الدرجة الكلية

$4000000 
 فأقل

7 3.55 0.53 
 دالة 0.001 **3.693-

$4000001 
 فاكثر

46 4.11 0.34 

 (1.12، ** دالة عند مستوى )( فأقل1.16دالة عند مستوى )*
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مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نالحػػظ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي متكسػػطات تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي 

رأس مػاؿ مبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغيػر ال

فػػي مجػػاؿ تطػػكير مينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات مػػف خػػالؿ التػػدريب  الشػػركة

( فػػػػأكثر بمتكسػػػػط حسػػػػابي $4000001المسػػػػتمر ككانػػػػت الفػػػػركؽ لصػػػػالح الشػػػػركات التػػػػي رأس ماليػػػػا )

كػذلؾ ظيػرت فػركؽ فػي الدرجػة  فأقػؿ (4000000$( لمشػركات التػي رأس ماليػا )3.50( مقابؿ )4.24)

( 4.11( فػأكثر بمتكسػط حسػابي )$4000001الكمية ككانػت الفػركؽ لصػالح الشػركات التػي رأس ماليػا )

 .فأقؿ (4000000$( لمشركات التي رأس ماليا )3.55مقابؿ )

فػػػي المجػػػالت: )إعػػػداد خطػػػة لمتػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى  فػػػي حػػػيف لػػػـ تظيػػػر فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان 

المخػػػاطر، تنفيػػػذ خطػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر، اعتمػػػاد الشػػػركات مكازنػػػة كافيػػػة لتغطيػػػة 

مصػػػاريؼ ميمػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر، تطػػػكير مينػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى 

لتػػػدريب المسػػػتمر، أىميػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر، المخػػػاطر فػػػي الشػػػركات مػػػف خػػػالؿ ا

  كبذلؾ ترفض الفرضية. قيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر(محددات تطبيؽ التد
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الفرضــية الفرعيــة الســابعة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تطبيــق التــدقيق الــداخمي  7.4.4

سـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين تعـزى لمتغيـر نـوع المبني عمى المخاطر في الشـركات الم

 النشاط االقتصادي.

لدرجات تطبيؽ  كالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية حسابلإلجابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث ب

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 

 .( يبيف ذلؾ17.4، كالجدكؿ )لمتغير نكع النشاط القتصادم

تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 8..1جدول )
 المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير نوع النشاط االقتصادي

 العدد طاالقخصبدٌَىعانُشب المجال
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 0.79 1.65 4 استثماري

 0.60 2.91 7 صناىي

 0.92 2.30 8 خدمات

 0.87 2.36 24 بنوك

 0.79 2.34 10 تأمين

 0.85 2.37 53 المجموع

 تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني
 ىلم المخاطر

 0.81 1.85 4 استثماري

 0.84 2.97 7 صناىي

 0.70 2.55 8 خدمات

 0.81 2.95 24 بنوك

 0.98 2.82 10 تأمين

 0.86 2.78 53 المجموع

اىتماد الشركات موازنة كافية 
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 الداخلي المبني ىلم المخاطر

 0.92 3.63 4 استثماري

 0.76 3.29 7 صناىي

 0.85 3.28 8 خدمات

 0.74 3.42 24 بنوك

 0.71 3.25 10 تأمين

 0.74 3.36 53 المجموع
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 العدد طاالقخصبدٌَىعانُشب المجال
المتوسط 
 الحسابً

 االنحراف المعٌاري

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 0.31 4.59 4 استثماري

 0.54 3.89 7 صناىي

 0.85 4.03 8 خدمات

 0.51 4.20 24 بنوك

 0.48 4.09 10 أمينت

 0.56 4.14 53 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

 0.24 4.66 4 استثماري

 0.53 4.02 7 صناىي

 0.53 4.03 8 خدمات

 0.36 4.16 24 بنوك

 0.49 4.19 10 تأمين

 0.44 4.17 53 المجموع

محددات تطبيق التدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 0.67 4.08 4 استثماري

 0.40 3.79 7 صناىي

 0.80 3.60 8 خدمات

 0.53 3.88 24 بنوك

 0.60 3.65 10 تأمين

 0.58 3.80 53 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.40 4.41 4 استثماري

 0.54 3.83 7 صناىي

 0.62 3.82 8 خدمات

 0.26 4.10 24 بنوك

 0.35 4.03 10 تأمين

 0.41 4.03 53 المجموع

فػي درجػات تطبيػؽ سػطات الحسػابية ك المت فػي دالة إحصائيان فركؽ  د( عدـ كجك 17.4)يتضح مف الجدكؿ 

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل 



112 

 

 تحميل التباين األحادياختبػار ، كلمتحقؽ مف دللة الفركؽ استخدـ الباحث لمتغير نكع النشاط القتصادم

(One Way Anova)( يبيف ذلؾ: 18.4، كالجدكؿ ) 

المتوسطات الحسابٌة لفروق في ا ( لمتعرف عمىOne Way Anova) نتائج اختبار تحميل التباين األحادي :(14.8جدول )

جة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدر لدرجات 
 نوع النشاط االقتصادي

 مصدر التباٌن المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

قٌمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائٌة

إىداد خطة للتدقيق الداخلي 
 المبني ىلم المخاطر

 1.049 4 4.198 بٌن المجموعات

 6901. 48 33.121 داخل المجموعات 0.211 1.521

 ------ 52 37.319 المجموع

 
تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني 

 ىلم المخاطر

 1.212 4 4.848 بٌن المجموعات

 6991. 48 33.540 داخل المجموعات 0.158 1.734

 ------ 52 38.388 المجموع

 
اىتماد الشركات موازنة كافية 
لتغطية مصاريف مهمة التدقيق 

 لي المبني ىلم المخاطرالداخ

 0.142 4 567. بٌن المجموعات

 5861. 48 28.129 داخل المجموعات 0.913 0.242

 ------ 52 28.696 المجموع

تطوير مهنة التدقيق الداخلي 
المبني ىلم المخاطر في 

الشركات من خالل التدريب 
 المستمر

 0.367 4 1.468 بٌن المجموعات

 3111. 48 14.951 مجموعاتداخل ال 0.332 1.178

 ------ 52 16.419 المجموع

أهمية التدقيق الداخلي المبني 
 ىلم المخاطر

 0.316 4 1.265 بٌن المجموعات

 1871. 48 8.978 داخل المجموعات 0.167 1.691

 ------ 52 10.243 المجموع

 
محددات تطبيق التدقيق الداخلي 

 رالمبني ىلم المخاط

 0.254 4 1.015 مجموعاتبٌن ال

 3421. 48 16.393 داخل المجموعات 0.567 0.743

 ------ 52 17.409 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.339 4 1.354 بٌن المجموعات

 1571. 48 7.550 داخل المجموعات 0.089 2.152

 ------ 52 8.904 المجموع
 (. α≥1.16* دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )  (.α≥1.12** دالة إحصائٌا  عند مستوى داللة )

تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى فركؽ في متكسطات درجات  د( عدـ كجك 18.4يتضح مف الجدكؿ )

المخػػػػاطر فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة المدرجػػػػة فػػػػي بكرصػػػػة فمسػػػػطيف تعػػػػزل لمتغيػػػػر نػػػػكع النشػػػػاط 

( كغيػر دالػة 0.05بػر مػف )فة المجػالت كلمدرجػة الكميػة أككانت الدللة اإلحصائية لكا، حيث القتصادم

 إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية.
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ــداخمي  8.4.4 ــة إحصــائية فــي تطبيــق التــدقيق ال الفرضــية الفرعيــة الثامنــة: ال توجــد فــروق ذات دالل

المبني عمى المخاطر في الشركات المسـاىمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين تعـزى لمتغيـر عـدد 

 لعاممين في دائرة التدقيق.ا

فػػي لمفػػركؽ  (Independent-Sample T-Test) (ت)تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار لإلجابػػة عػػف ىػػذه الفرضػػية 

تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي متكسػػطات 

 .بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير عدد العامميف في دائرة التدقيؽ

تطبيق التدقيق الداخمي المبني في متوسطات ( لمفروق Independent- Sample T-Test(: نتائج اختبار )14.8) جدول
 .عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين تعزى لمتغير عدد العاممين في دائرة التدقيق

 المجال

عذد

انعبيهٍُفٍ

دائرة

 انخذقُق

 العدد
المتوسط 

 لحسابًا
االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة ت 
 المحسوبة

 .Sigالداللة اإلحصائٌة 

إىداد خطة للتدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

1-5 29 2.32 0.80 
 غير دالة 0.696 0.393-

6-10 24 2.42 0.91 

تنفيذ خطة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

1-5 29 2.63 0.87 
 غير دالة 0.144 1.482-

6-10 24 2.98 0.82 

اىتماد الشركات موازنة كافية لتغطية 
مصاريف مهمة التدقيق الداخلي المبني ىلم 

 المخاطر

1-5 29 3.44 0.71 
 دالةغير  0.415 0.821

6-10 24 3.27 0.79 

تطوير مهنة التدقيق الداخلي المبني ىلم 
المخاطر في الشركات من خالل التدريب 

 المستمر

1-5 29 4.13 0.60 
 غير دالة 0.886 0.145-

6-10 24 4.16 0.53 

 أهمية التدقيق الداخلي المبني ىلم المخاطر
1-5 29 4.22 0.48 

 غير دالة 0.368 0.908
6-10 24 4.10 0.40 

محددات تطبيق التدقيق الداخلي المبني ىلم 
 المخاطر

1-5 29 3.89 0.66 
 غير دالة 0.206 1.281

6-10 24 3.69 0.45 

 الدرجة الكلية
1-5 29 4.03 0.49 

 غير دالة 0.992 0.010
6-10 24 4.03 0.31 

 (1.12، ** دالة عند مستوى )( فأقل1.16دالة عند مستوى )*
تطبيػػؽ التػػدقيؽ  كاقػػعفػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية فػػي متكسػػطات  عػػدـ كجػػكدمػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نالحػػظ 

في الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر الداخمي المبني عمى المخاطر 

( 0.05بػر مػف )، حيػث كانػت قػيـ ألفػا لجميػع المجػالت كلمدرجػة الكميػة أكعدد العػامميف فػي دائػرة التػدقيؽ

  كغير دالة إحصائيان كبذلؾ تقبؿ الفرضية.
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 الفصل الخامس
_______________________________________________________ 

        النتائج والتوصيات

 
 نتائج الدراسة 2.6

ييػػدؼ ىػػػذا الفصػػؿ إلػػػى اسػػػتعراض أىػػـ نتػػػائج الدراسػػػة كاسػػتنتاجاتيا كمػػػا خمػػػص إليػػو الباحػػػث بعػػػد 

تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي  كاقػعكالكقػػكؼ عمػػى  ،كاختبػار أسػػئمة الدراسػػة كفرضػياتيا ،عمميػات تحميػػؿ البيانػػات

بعػد ذلػؾ  ،المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف عمػى المخػاطر فػي الشػركات المسػاىمة العامػة الفمسػطينية يالمبن

يقدـ الباحث تكصياتو كمقترحاتة في ضػكء نتػائج الدراسػة كالسػتنتاجات التػي تكصػؿ إلييػا مػف خػالؿ تمػؾ 

عمػى المخػاطر فػي الشػركات  يدقيؽ الػداخمي المبنػتطبيؽ التػ كاقعالنتائج لتحقيؽ غاية البحث المتمثمة في 

 كينقسـ ىذا الفصؿ إلى المحاكر اآلتية: ،المدرجة في بكرصة فمسطيف المساىمة العامة الفمسطينية

 ممخص نتائج الدراسة واالستنتاجات :  3.6

اطر فػػي عمػػى المخػػ يتطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػ كاقػػعبعػػد إجػػراء ىػػذه الدراسػػة كالتػػي ىػػدفت إلػػى دراسػػة 

 تكصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية: المدرجة في بكرصة فمسطيف الشركات المساىمة العامة الفمسطينية

  المدرجػة  عمػى المخػاطر فػي الشػركات المسػاىمة العامػة الفمسػطينية يتطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػ كاقعأف

( بػكزف نسػبي 1.44ة الكميػة )كاف بدرجة متكسطة، حيث بمغ المتكسػط الحسػابي لمدرجػ في بكرصة فمسطيف

 %(.32.34بمغ )

يرل الباحث أف ىناؾ إدراؾ مف قبؿ الشركات المساىمة بأىمية تطبيؽ منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

المخػػػاطر كأىميػػػة تطػػػكير مينػػػة التػػػدقيؽ لػػػدييا لمػػػا تعػػػكد بالفائػػػدة عمػػػى الشػػػركات كلكػػػف ىنػػػاؾ نقػػػص لػػػدل 

كتعتمػد الشػركات مكازنػة  ،ة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطرالشركات يتمثؿ بعدـ إعداد كتنفيػذ خطػ

دراسة مع كقد اتفقت ىذه النتيجة  ،كلكنيا غير كافية لتغطية مصارؼ ميمة التدقيؽ المبني عمى المخاطر
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يأخػػػػذكف بعػػػػيف العتبػػػػار المخػػػػاطر المرتبطػػػػة  المػػػػدققيف الػػػداخمييفحيػػػػث بينػػػػت اف  (3133 ،)أبػػػك شػػػػعباف

( 2010 ،)عبػػد المطيػػؼ كالخػػداشدراسػػة ك تتفػػؽ مػػع  ،لتقمبػػات القتصػػادية بدرجػػة متكسػػطةبالتكنكلكجيػػا كا

 (2014،)دحددذوحكاختمفػػت مػػع دراسػػة  ،تػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطمػػف حيػػث تطبيػػؽ مػػنيج ال

ة كالتي بينت أف أىـ األنشطة التي تمارسيا إدارة التدقيؽ تؤثر بشكؿ كبير في الحد مف المخػاطر التشػغيمي

( مػػف حيػػث تطبيػػؽ مفيػػـك التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى 4404 ،مبيضػػيف ،)نظمػػيكاختمفػػت مػػع دراسػػة 

 المخاطر.

  المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف بإعػػداد خطػػة اسػػتراتيجية لمتػػدقيؽ الػػداخمي تمتػػـز الشػػركات

 قيمػػة الختبػػار%( ك 47.32( كالػػكزف النسػػبي )2.37)لمتكسػػط الحسػػابي االمبنػػي عمػػى المخػػاطر فقػػد بمػػغ 

المسػػػاىمة العامػػػة التػػػزاـ الشػػػركات يعتبػػػر  لػػػذلؾ( 0.000)تسػػػاكم  .Sig كأف القيمػػػة الحتماليػػػة( 5.488)

" داؿ إحصػائيان المدرجة في بكرصة فمسطيف بإعداد خطة استراتيجية لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخػاطر

مف قبؿ أفراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا  متكسطة حيث إف ىناؾ مكافقة بدرجة ،(α≤0.01) عند مستكل دللة

 المجاؿ. 

إلى المستكل الكافي  استراتيجية لـ ترؽبكضع خطط  كيرل الباحث أف الشركات المساىمة العامة تمتـز

ربما يعكد السبب اف ضعؼ إعداد الخطة السنكم لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر ككذلؾ عدـ 

كىذا يؤثر سمبا عمى تحديد أكلكيات مجالت  الدكلية الداخمي التدقيؽ معاييرالتزاـ بتطبيؽ متطمبات 

كىذا استنادا إلى المكافقة مف قبؿ أفراد العينة بالتزاميا بإعداد خطة استراتيجية  ،التدقيؽ التي يجب تدقيقيا

 د( كالتي بينت كجك 3131 ،كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )رجب ،لمتدقيؽ الداخمي بدرجة متكسطة

يساعد الشركة عمى مكاجية التغيرات  العامة المساىمة شركات داخؿ كاضحة محدد بصكرة تنظيمي ىيكؿ

 Institute of Internalدراسة )ك  ،كالمخاطر ضمف خطة كاضحة كيساعد في مكاجية التغيرات

Auditors،2011 خطة ( كجكد فيـ سميـ لمفيكـ إدارة المخاطر مف قبؿ اإلدارة يساعد المدقؽ في كضع
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وسىاٌدراسة )كاختمفت مع  التي تراعي منيج التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ التدقيؽ ،انسبٍ

( كالتي بينت أف األسس التي تقكـ عمييا معايير التدقيؽ السعكدية ل ترتبط بشكؿ مباشر مع 2012

 المعايير الدكلية لمتدقيؽ الداخمي.

 بكرصػػة فمسػػطيف بتنفيػػذ خطػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي الشػػركات  تمتػػـز

( كأف 1.823%( كقيمػة الختبػار )55.70( كالػكزف النسػبي )2.78المتكسػط الحسػابي )المخػاطر فقػد بمػغ 

المساىمة العامة المدرجة فػي بكرصػة ( لذلؾ يعتبر التزاـ الشركات 0.076تساكم ) .Sigالقيمة الحتمالية 

داؿ إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل دللػػػػة غيػػػػر " تػػػػدقيؽ الػػػػداخمي المبنػػػػي عمػػػػى المخػػػػاطرفمسػػػػطيف بتنفيػػػػذ خطػػػػة ال

(0.05≥α) .األمػػر ، حيػػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ

المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف بتنفيػػذ خطػػة التػػػدقيؽ إلػػى أف التػػزاـ الشػػركات الػػذم يشػػير 

 كاف بدرجة متكسطة. المبني عمى المخاطرالداخمي 

 المبني عمى المخاطر بصكرة ل ترقػىكيرل الباحث بأف الشركات تعمؿ عمى تنفيذ خطط التدقيؽ الداخمي 

ببنكد خطة عدـ التزاـ فريؽ التدقيؽ الميداني عف إلى الحد المطمكب كباعتقاد الباحث أف عدـ التنفيذ ناتج 

كىػػػذا األمػػػر الػػػذم يحػػػد مػػػف قػػػدرة الشػػػركة عمػػػى مكاجيػػػة  لمخػػػاطر السػػػنكيةالتػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى ا

كما  ،رغـ تكافر الميارات الالزمة لدل المدققيف الداخمييف الداعـ لتطبيؽ ىذه الخطط ،المخاطر المستقبمية

( كالتػػي 3133 ،)دحػػك كآخػػركف كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة ،عػػدـ تػػكفر مكازنػػة كافيػػة إلػػىقػػد يعػػكد 

 مف كالتأكد قيامو بميمتو في المدقؽ مساعدة في المبني عمى المخاطر يتمثؿ أف تنفيذ خطط المنيجبينت 

 ،دراسػػػة )البيجرمػػػيكاختمفػػػت  التػػػدقيؽ مخػػػاطر تقميػػػؿ أجػػػؿ مػػػف أدائػػػو فػػػي المحيطػػػة الظػػػركؼ تػػػأثير عػػػدـ

  .ر( مف حيث انو ل يكجد مساىمة فعالة لنشاط التدقيؽ الداخمي في عممية إدارة المخاط3133

  مكازنػػة كافيػػة لتغطيػػة مصػػاريؼ ميمػػة أف الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف تعتمػػد

%( 54.4( كالػػػكزف النسػػػبي )2.72)لمتكسػػػط الحسػػػابي افقػػػد بمػػػغ  التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر
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عتمػػػػاد الشػػػػركات ايعتبػػػػر  لػػػػذلؾ( 0.001)تسػػػػاكم  .Sig كأف القيمػػػػة الحتماليػػػػة( 2.86) قيمػػػػة الختبػػػػارك 

مكازنة كافية لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف 

مػػف  متكسػػطة حيػػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة ،(α≤0.01) " داؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل دللػػةعمػػى المخػػاطر

اد الشركات المساىمة العامػة المدرجػة فػي اعتمكىذا يشير إلى أف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

كػاف بدرجػة  مكازنػة كافيػة لتغطيػة مصػاريؼ ميمػة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطربكرصة فمسػطيف 

 متكسطة.

مكازنػة كافيػة بعض الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف ل تػكفر  كيفسر الباحث أف 

مػدققيف مالتػي تمكنيػا مػف تػكفير مكافػآت ل ،اخمي المبنػي عمػى المخػاطرلتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الد

 ،)نظمػػػيكاختمفػػػت مػػػع دراسػػػة  ،المميػػػزيف ككػػػذلؾ تمكنيػػػا مػػػف السػػػتعانة بمتخصصػػػيف مػػػف خػػػارج الشػػػركة

أف تكمفة تطبيؽ التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعمػاؿ مرتفعػة كىػذا مػا يػدفع حيث بينت  (4404 ،مبيضيف

كمػػػا أف عػػػدـ تػػػكفير مكازنػػػة كافيػػػة يحػػػـر الشػػػركات مػػػف اسػػػتقداـ  ،يػػػؽ ىػػػذا المفيػػػكـالبنػػػكؾ إلػػػى تجنػػػب تطب

 يـ المكافأت.دالكفاءات مف خالؿ تق

  تطػػكير مينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي تعمػػؿ الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف عمػػى

%( 55.06( كالكزف النسبي )2.78)لمتكسط الحسابي امف خالؿ التدريب المستمر فقد بمغ  عمى المخاطر

عمػػػػؿ الشػػػػركات يعتبػػػػر  لػػػػذلؾ( 0.000)تسػػػػاكم  .Sig كأف القيمػػػػة الحتماليػػػػة( 2.033) قيمػػػػة الختبػػػػارك 

مف  تطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطرالمساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف عمى 

 كبيػػرة حيػػث إف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة ،(α≤0.01) ةداؿ إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل دللػػ خػػالؿ التػػدريب المسػػتمر

الشػػركات المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي كىػػذا يشػػير إلػػى أف مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ. 

مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب  تطػػػكير مينػػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطربكرصػػػة فمسػػػطيف تعمػػػؿ عمػػػى 

 بشكؿ كبير. المستمر
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كىػذا يشػير إلػى مػف قبػؿ أفػراد العينػة عمػى فقػرات ىػذا المجػاؿ.  كبيرة ناؾ مكافقة بدرجةإف ى كيرل الباحث

تطػػػكير مينػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي الشػػركات المسػػػاىمة العامػػة المدرجػػػة فػػي بكرصػػػة فمسػػطيف تعمػػػؿ عمػػى أف 

كىػػذا يعػػكد لمتطػػكرات السػػريعة فػػي بيئػػة  ،بشػػكؿ كبيػػر مػػف خػػالؿ التػػدريب المسػػتمر المبنػػي عمػػى المخػػاطر

كيسػػػاعد المػػػدقؽ عمػػػى فيػػػـ  ىامػػػان فػػػي تطػػػكير الميػػػارات المينيػػػة بشػػػكؿ مسػػػتمرألعمػػػاؿ كيعتبػػػر عػػػامال ا

المخػػاطر المسػػتجدة بمجػػػاؿ الحتيػػاؿ كالسػػػرقة كالخػػتالس ككػػػذلؾ المخػػاطر المرتبطػػػة بالسػػكؽ كالمخػػػاطر 

 ،المسػػػتمريفكمػػػا اف الخطػػػط السػػػتراتيجية تشػػػمؿ بنػػػد التطػػػكير كالتػػػدريب  ،القانكنيػػػة كمخػػػاطر التكنكلكجيػػػا

التػي بينػت بػأف الػدكرات التدريبيػة تتػيح لمعػامميف متابعػة  (3133 ،دراسة )البيجرمػيكتتفؽ ىذه النتيجة مع 

دارة المخػاطر انخدٍبُُدج(Eulerich.2015دراسػة )كاتفقػت مػع  ،التطكرات في مجػاؿ التػدقيؽ الػداخمي كا 

طددىَرانًددؤهسثانعهًُددتنهًددذققٍُاٌحطددىَرانخددذقُقانددذاخهٍَددالحٍيددٍخددسلانعًددمانًسددخًرعهددًح

( كالتػي بينػت أف البنػكؾ اإلماراتيػة ل تقػكـ بعقػد 4404 ،مبيضيف ،كاختمفت مع دراسة  )نظمي ،انذاخهٍُُ

 .دكرات لممدققيف الداخمييف العامميف لدييا حكؿ مفيـك التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ

 فقػد بمػغ  ألىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمػى المخػاطر المدقؽ الداخمي في الشركات المساىمة العامة يدرؾ

( كأف القيمػػػة الحتماليػػػة 3.272%( كقيمػػػة الختبػػػار )52.4( كالػػػكزف النسػػػبي )2.62المتكسػػػط الحسػػػابي )

Sig. ( لػػذلؾ يعتبػر إدراؾ المػػدقؽ الػداخمي فػػي الشػركات المسػػاىمة العامػة ألىميػػة التػػدقيؽ 0.000تسػاكم )

، حيػث إف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة (α≤0.01)خاطر داؿ إحصػائيان عنػد مسػتكل دللػة الداخمي المبني عمى الم

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المػػدققيف الػػداخمييف يػػدرككف أىميػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ. 

 التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر بشكؿ كبير.

مسػػاىمة العامػػة يػػدرؾ أىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي كيفسػػر الباحػػث بػػأف المػػدقؽ الػػداخمي فػػي الشػػركات ال

عمػى المخػاطر كبالتػػالي يركػز عمػػى المخػاطر الجكىريػة التػػي قػد تػػؤثر عمػى أىػداؼ الشػػركة الرئيسػة األمػػر 

كػذلؾ يػدرؾ المػدقؽ الػداخمي   ،الذم يساعد الشركة فػي تحقيػؽ أىػدافيا الرئيسػة مػف خػالؿ تقميػؿ المخػاطر
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كأف مػنيج التػدقيؽ الػداخمي  ،لمبني عمى المخاطر مختمؼ عف المػنيج التقميػدماف منيج التدقيؽ الداخمي ا

األمػػر الػػذم يشػػجع عمػػى  ،المبنػػي عمػػى المخػػاطر يعػػزز مػػف مصػػداقية التػػدقيؽ الػػداخمي أمػػاـ اإلدارة العميػػا

دراسددتكقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع  ،النتقػػاؿ مػػف المػػنيج التقميػػدم إلػػى مػػنيج التػػدقيؽ المبنػػي المخػػاطر

حػد مػف مف خالؿ أف أىـ األنشطة التي تمارسيا إدارة التػدقيؽ تػؤثر بشػكؿ كبيػر فػي ال (2014،ذوح)دح

حيث بينت انو ل تتكفر لدل المدققيف  (4404 ،مبيضيف ،)نظميكاختمفت مع دراسة  ،المخاطر التشغيمية

 عماؿ.الداخمييف الميارات الالزمة لتطبيؽ مفيـك التدقيؽ الداخمي المبني عمى مخاطر األ

 المػػػػدقؽ الػػػداخمي فػػػػي الشػػػػركات المسػػػاىمة العامػػػػة لمحػػػددات تطبيػػػػؽ التػػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػػي عمػػػػى  يػػػدرؾ

( كأف 3.388%( كقيمػػة الختبػػار )52.8( كالػػكزف النسػػبي )2.64المتكسػػط الحسػػابي )فقػػد بمػػغ  المخػػاطر

شػركات المسػاىمة العامػة ( لذلؾ يعتبر إدراؾ المدقؽ الداخمي في ال0.000تساكم ) .Sigالقيمة الحتمالية 

، حيث (α≤0.01)لمحددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر داؿ إحصائيان عند مستكل دللة 

 يفالمػػدققكىػػذا يشػػير إلػػى أف إف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى فقػػرات ىػػذا المجػػاؿ. 

 دات تطبيػػؽ التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطرمحػػد يػػدرككف فػػي الشػػركات المسػػاىمة العامػػة يفالػػداخمي

 بشكؿ كبير.

محػػػددات تطبيػػػؽ التػػػدقيؽ  يػػػدرككف فػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة يفالػػػداخمي يفالمػػػدققكيػػػرل الباحػػػث أف 

كيعػزك الباحػث  ،األمر الذم يساىـ في تجػاكز ىػذه المحػددات ،بشكؿ كبير الداخمي المبني عمى المخاطر

خمييف يسعكف إلػى فيػـ جميػع المخػاطر التػي تكاجيػة الشػركة كسػعييـ لمحصػكؿ عمػى ذلؾ أف المدققيف الدا

خبػػػرات جديػػػدة فػػػي التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر لقنػػػاعتيـ بػػػدكافع التحػػػكؿ إلػػػى مػػػنيج التػػػدقيؽ 

 الشػركات في الداخمي المدقؽ يدرؾكىذا ما يدعـ الفرضية السابقة كنصيا  ،الداخمي المبني عمى المخاطر

 ،مبيضػػيف ،دراسػػة  )نظمػػيكتختمػػؼ مػػع  ،المخػػاطر عمػػى المبنػػي الػػداخمي التػػدقيؽ مػػنيج العامػػة مسػػاىمةال

مف حيث محددات تطبيؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر مثػؿ التكمفػة كالميػارات الالزمػة  (4404
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مػف  (2010 ،)عبػد المطيػؼ كالخػداشدراسػة لتطبيؽ منيج التدقيؽ المبني عمى المخاطر كمػا تختمػؼ مػع 

حيػػث عػػدـ قناعػػة المػػدققيف بأىميػػة النتقػػاؿ مػػف المػػنيج التقميػػدم إلػػى مػػنيج التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى 

 المخاطر ككذلؾ القناعة بعدـ جدكل المصاريؼ اإلضافية المرافقة.  

 تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية في متكسطات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر فػي الشػركات 

فػي مجػاؿ إعػداد خطػة لمتػدقيؽ  المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير المؤىػؿ العممػي

ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الػػذيف مػػؤىالتيـ العمميػػة بكػػالكريكس فأقػػؿ بمتكسػػط  المخػػاطرالػػداخمي المبنػػي عمػػى 

 اقي المجالت.في حيف لـ تظير فركؽ في ب .ماجستير( لمذيف مؤىميـ 1.63( مقابؿ )2.56حسابي )

كىػػذا يعنػػي بػػأف المؤىػػؿ العممػػي يػػؤثر فػػي مجػػاؿ أعػػداد خطػػة لمتػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر فػػي 

بػػدكرات  االشػػركات المسػػاىمة  ربمػػا أف مػػف لػػدييـ مؤىػػؿ عممػػي بكػػالكريكس لػػدييـ خبػػرات جيػػدة أك التحقػػك 

ـ مؤىػؿ عممػي ماجسػتير كقػد اتفقػت ىػذه عينػة الدراسػة الػذيف لػديي أفرادأنو لقمة  أكتدريبية في ىذا المجاؿ 

 كجد فركؽ في متغير المؤىؿ العممي.حيث بينت انو ل ت (2009 ،دراسة )النكنكالنتيجة مع 

  فػي درجػات تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي سػطات الحسػابية ك المت فػي دالػة إحصػائيان تبيف عدـ كجكد فركؽ

 .في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغير المسمى الكظيفيعمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة المدرجة 

كيعزك الباحث النتيجة بأف أفراد عينػة الدراسػة فػي الشػركات المسػاىمة لػدييـ قناعػة بتطبيػؽ مػنيج التػدقيؽ 

كىػذا يػدؿ عمػى اسػتقاللية المػدقؽ فػي  ،الداخمي المبني عمى المخاطر بغض النظػر عػف المسػمى الػكظيفي

المػػدققيف يؤيػػدكف أكثػػر مػػف الرتػػب األخػػرل تطبيػػؽ مػػنيج التػػدقيؽ المبنػػي ىػػذه الشػػركات كمػػف المالحػػظ أف 

 عمػػى المخػػاطر ألنػػو يػػؤثر بشػػكؿ ايجػػابي فػػي اسػػتقاللية المػػدقؽ كمكضػػكعيتو كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع 

 حيث تبيف انو ل يكجد فركؽ بيف المسمى الكظيفي. (2009 ،دراسة )النكنك

  في متكسطات تطبيؽ التدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي  أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائيةتبيف

فػي مجػاؿ أىميػة التػدقيؽ  الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر التخصػص
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( 4.34الداخمي المبني عمى المخاطر ككانت الفركؽ لصالح الذيف تخصصيـ غير ذلؾ بمتكسط حسابي )

ـ محاسبة، أيضان ظيرت فركؽ في مجػاؿ محػددات تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي خصصيت( لمذيف 4.09مقابؿ )

( مقابػؿ 4.07المبني عمى المخاطر ككانػت الفػركؽ لصػالح الػذيف تخصصػيـ غيػر ذلػؾ بمتكسػط حسػابي )

خصصػػيـ محاسػػبة، كػػذلؾ ظيػػرت فػػركؽ فػػي الدرجػػة الكميػػة ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح الػػذيف ت( لمػػذيف 3.68)

( لمػػذيف نخصصػػيـ محاسػػبة. فػػي حػػيف لػػـ 3.96( مقابػػؿ )4.19سػػابي )تخصصػػيـ غيػػر ذلػػؾ بمتكسػػط ح

تظير فركؽ دالة إحصائيان في المجالت: )إعداد خطة لمتدقيؽ الداخمي المبني عمػى المخػاطر، تنفيػذ خطػة 

التػػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر، اعتمػػاد الشػػركات مكازنػػة كافيػػة لتغطيػػة مصػػاريؼ ميمػػة التػػدقيؽ 

عمى المخاطر، تطكير مينة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر في الشركات مف خالؿ الداخمي المبني 

 التدريب المستمر(. 

كيفسػػر الباحػػث النتيجػػة بػػأف سػػنكات الخبػػرة كالممارسػػة العمميػػة لمينػػة التػػدقيؽ مػػف قبػػؿ المػػدققيف أصػػحاب 

مي المبنػػػػي عمػػػػى التخصصػػػػات غيػػػػر المحاسػػػػبة سػػػػاىمت فػػػػي إدراكيػػػػـ ألىميػػػػة كمحػػػػددات التػػػػدقيؽ الػػػػداخ

بينمػػا جميػػع المػػدققيف بغػػض النظػػر عػػف  ،لػػذلؾ كانػػت النتيجػػة لصػػالح غيػػر تخصػػص المحاسػػبة ،المخػاطر

كيعممكف عمى  ،تخصصيـ في الشركات ممتزميف بنفس القدر بخطة التدقيؽ الداخمي التي كضعتيا الشركة

ف خػالؿ التػدريب المسػتمر تطكير مينػة التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي الشػركات المسػاىمة مػ

 .( كالتي بينت انو ل تكجد فركؽ في متغير التخصص2009 ،كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) النكنك

  فػػػي درجػػػات تطبيػػػؽ التػػػدقيؽ سػػػطات الحسػػػابية ك المت فػػػي دالػػػة إحصػػػائيان أظيػػػرت النتػػػائج عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ

المدرجػة فػػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػػر الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػػي الشػركات المسػاىمة العامػة 

 .سنكات الخبرة

كيفسر الباحث النتيجة بأف جميع المدققيف في الشركات المساىمة بما أنيـ يعممكف في بيئة كاحػدة كينفػذكف 

كاف الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف المػػػدققيف المبحػػػكثيف لػػػدييـ خبػػػرات طكيمػػػة  ،خطػػػة تػػػدقيؽ مبنػػػي عمػػػى المخػػػاطر
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ذه المدة كافية لتأىيميـ لممارسة أدائيػـ المينػي ممػا يػنعكس عمػى مسػتكل أدائيػـ تجاكزت الخمس سنكات كى

كاتفقػػت ىػػػذه  التػػدقيؽ المبنػػي عمػػى المخػػاطر تطبيػػؽكعػػدـ كجػػكد فػػركؽ دللػػة إحصػػائية حػػكؿ خبػػرتيـ فػػي 

 .( كالتي بينت انو ل تكجد فركؽ في متغير سنكات الخبرة2009 ،النتيجة مع دراسة ) النكنك

 فػػػي درجػػػات تطبيػػػؽ التػػػدقيؽ سػػػطات الحسػػػابية ك المت فػػػي دالػػػة إحصػػػائيان ج عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ أظيػػػرت النتػػػائ

الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػػي الشػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػػر 

 .مدة ممارسة الشركة لنشاطيا

  عمػى المخػاطر فػي الشػركات  تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػيتبيف عدـ كجكد فػركؽ فػي متكسػطات درجػات

، حيػػث كانػػت المسػػاىمة العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة فمسػػطيف تعػػزل لمتغيػػر مػػدة ممارسػػة الشػػركة لنشػػاطيا

 ( كغير دالة إحصائيان. 0.05قيمة ألفا في كافة المجالت كفي الدرجة الكمية أكبر مف )

سػنة فػأكثر(  20مػارس نشػاطيا مػف )ت قيد الدراسػة كيفسر الباحث النتيجة بما أف  أقؿ الشركات المساىمة

فمف المؤكد لدييا الخبرة العالية في مجاؿ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر ك المخاطر التي تتعرض 

لتخفػيض  ،كبالتالي تعمؿ جميع الشركات عمى تطبيؽ منيج التدقيؽ المبني عمػى المخػاطر  ،ليا الشركات

 لة إحصائية في متغير مدة ممارسة الشركة لنشاطيا. لذلؾ ل تكجد فركؽ ذات دل ،مخاطر األعماؿ

  أنو تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية في متكسطات تطبيؽ التدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى المخػاطر فػي تبيف

فػي مجػاؿ تطػكير  رأس مػاؿ الشػركةالشركات المساىمة العامة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػزل لمتغيػر 

ي عمػػػى المخػػػاطر فػػػي الشػػػركات مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب المسػػػتمر ككانػػػت الفػػػركؽ مينػػة التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػ

( 3.50( مقابػػػػػؿ )4.24( فػػػػػأكثر بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي )$4000001لصػػػػػالح الشػػػػػركات التػػػػػي رأس ماليػػػػػا )

، كػػػذلؾ ظيػػػرت فػػػركؽ فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة ككانػػػت الفػػػركؽ فأقػػػؿ (4000000$لمشػػػركات التػػػي رأس ماليػػػا )

( 3.55( مقابػػػػػؿ )4.11( فػػػػػأكثر بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي )$4000001لصػػػػػالح الشػػػػػركات التػػػػػي رأس ماليػػػػػا )

فػػي حػػيف لػػـ تظيػػر فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي المجػػالت: فأقػػؿ  (4000000$لمشػػركات التػػي رأس ماليػػا )
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)إعػداد خطػػة لمتػػدقيؽ الػػداخمي المبنػي عمػػى المخػػاطر، تنفيػػذ خطػػة التػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػػاطر، 

لتغطية مصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر، تطػكير مينػة اعتماد الشركات مكازنة كافية 

التػدقيؽ الػػداخمي المبنػػي عمػػى المخػاطر فػػي الشػػركات مػػف خػػالؿ التػدريب المسػػتمر، أىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي 

 المبني عمى المخاطر، محددات تطبيؽ التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر(. 

عمى دراية  فأكثر يتكفر لدييا مدققكف ($4000001)لشركات التي رأسماليا كيفسر الباحث النتيجة بأف ا

رأس  األقؿمف باقي الشركات  أكثركمعرفة بالمخاطر المرتبطة بالبيئة المحيطة كالتقمبات القتصادية 

و بتطبيؽ كتطكير منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف خالؿ بينما جميع الشركات ميتم ،ماؿ

دراكيا أىمية التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر بغض النظر إعدا د كتنفيذ خطط التدقيؽ الداخمي كا 

 عف رأس ماليا.

  المخػاطر فػي الشػركات تطبيػؽ التػدقيؽ الػداخمي المبنػي عمػى فػركؽ فػي متكسػطات درجػات  دتبيف عدـ كجك

كانػت الدللػػة ، حيػث قتصػادمالمسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بكرصػة فمسػطيف تعػػزل لمتغيػر نػكع النشػاط ال

 ( كغير دالة إحصائيان.0.05اإلحصائية لكافة المجالت كلمدرجة الكمية أكبر مف )

كيفسر الباحث النتيجة بأف جميع الشركات بغض النظر عػف نشػاطيـ القتصػادم يحرصػكف عمػى تطبيػؽ 

بيف المخاطر التي تتعرض  لنو ل تكجد اختالفات جكىرية  ،منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر

 ،كالسػػػرقة ،الحتيػػػاؿ  ،ليػػػا جميػػػع الشػػػركات  فػػػي كافػػػة القطاعػػػات القتصػػػادية مثػػػؿ) مخػػػاطر الخػػػتالس

كالمخػػػاطر السياسػػية( كاف التػػػدقيؽ الػػػداخمي  ،كالمخػػػاطر القانكنيػػة ،كالمخػػاطر التشػػػغيمية ،كمخػػاطر السػػػكؽ

 (Eulerich.2015دراسػة )ذه النتيجػة مػع كقد اتفقت ى ،صمـ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ لكافة المؤسسات

مف حيث عدـ كجكد فركؽ بيف القطاعات القتصادية التي تنتمي إلييا الشركات بما يتعمؽ بتطبيػؽ مػنيج 

 التدقيؽ الداخمي.
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 تطبيػػػؽ التػػػدقيؽ الػػػداخمي المبنػػػي عمػػػى  كاقػػػعفػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية فػػػي متكسػػػطات  تبػػػيف عػػػدـ كجػػػكد

عػدد العػامميف فػي دائػرة مة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف تعزل لمتغيػر المخاطر في الشركات المساى

  ( كغير دالة إحصائيان.0.05، حيث كانت قيـ ألفا لجميع المجالت كلمدرجة الكمية أكبر مف )التدقيؽ

كيفسػػر الباحػػث النتيجػػة بػػأف جميػػع الشػػركات المسػػاىمة العامػػة لػػدييا إدراؾ ككعػػي بأىميػػة التػػدقيؽ الػػداخمي 

كاختمفػت ىػذه  ،لمبني عمى المخاطر بغض النظر عف عدد العامميف لذلؾ كانت النتيجة عدـ كجكد فركؽا

لف اختالؼ عدد العامميف قد يعكد إلى  (Ahmad & Othman & Jusoff،2009)دراستالنتيجة مع 

ىػك الحػاؿ  انتشػار الفػركع كمػا إلػىحجـ الشركة كحجـ أعماليا كفركعيا فالشركات الصناعية قد ل تحتاج 

أك الخدمات األمر الذم يحد مف الحاجة لعدد كبير مف المدققيف باإلضػافة إلػى اخػتالؼ عػدد  ،البنكؾفي 

 العامميف مف شركة ألخرل.

 :التوصيات 3.5

عمى منيج التدقيؽ المبني  الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيفضركرة اعتماد  -3

 مخاطرىا إدارةقدير المخاطر كبالتالي مساعدة الشركات في عمى المخاطر كالذم يساعدىـ في ت

 التدقيؽ الداخمي جاءت بدرجة متكسطة .نتيجة حكؿ تطبيؽ اللف 

التدقيؽ  طـ الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف بتنفيذ خطالتز ضركرة ا -3

جب إتباعيا في الشركة مف خالؿ تحديد الكحدات أك األنشطة الكا الداخمي المبني عمى المخاطر

دقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر كذلؾ لف  نتيجة ك مف خالؿ إعداد كتنفيذ خطة سنكية لمت

 إعداد كتنفيذ الخطط كانت بدرجة متكسطة.

مكازنة كافية لتغطية عمى اعتماد الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة فمسطيف حث  -1

ستقطاب الكفاءات المينية كبالتالي ا بني عمى المخاطرمصاريؼ ميمة التدقيؽ الداخمي الم
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كما أيد المبحكثكف أىمية المكازنة  ،المدربة لف النتائج حكؿ إعداد مكازنة كافية كانت متكسطة

  الكافية لستقطاب المدققيف األكفاء . 

ر جميع المخاطر المتكقعة خالؿ مدة الخطة مثؿ )المخاط الستراتيجيةتشمؿ الخطة  أفيجب  -4

كلف النتائج المتعمقة بيذه  المخاطر القانكنية ( ،مخاطر السكؽ ،مخاطر المؤسسة ،التشغيمية

 الفقرة كانت متكسطة.

ضركرة إتباع نيج التدريب المستمر كتطكير قدرات المدققييف بشكؿ مستمر مف اجؿ مكاكبة  -3

 اطر األعماؿ.التطكرات الحديثة في مينة التدقيؽ ككذلؾ مكاجية التغيرات السريعة في مخ

عمؿ المزيد مف الدراسات لتطبيؽ منيج التدقيؽ المبني عمى المخاطر لتشمؿ شركات كمؤسسات  -3

 مختمفة  كمتغيرات مختمفة عف الدراسة الحالية.

 

 

 دراسات مقترحة: 5.6

الحد مف  فيدكر الجيات الرقابية في الشركات المساىمة العامة في بكرصة فمسطيف قياس  -3

 ض ليا الشركات.المخاطر التي تتعر 

  .منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر لمشركات المساىمة العامة تطبيؽمالئمة  كاقع -3

كدكرىا في الحد مف  معكقات كمحددات تطبيؽ منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطرقياس  -1

 تطبيقو.

 . أثر غياب التدقيؽ الداخمي في الشركات المساىمة العامة عمى سعر السيـ -4

دارة المخاطر كدكرىم -3 في خمؽ قيمة مضافة كتحسيف أداء  ابياف العالقة بيف التدقيؽ الداخمي كا 

 الشركات المساىمة العامة. 
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 قائمة المصادر والمراجع 5.6

 المراجع العربية : 2.5.6

مكتبة  ، 3ط ،( التدقيؽ القائـ عمى مخاطر األعماؿ حداثة كتطكر3112إيياب نظمي) ،إبراىيـ -3

 األردف. ،عماف ،ع العربي لمنشر كالتكزيعالمجتم

رسالة  ،( التكامؿ بيف المراجعة الداخمية كالمراجعة الخارجية3131عبد السالـ ) ،أبك سرعة -3

 الجزائر جامعة الجزائر. ،ماجستير غير منشكرة

( مدل قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ المخاطر التشغيمية في 2016احمد أياد صبحي ) ،أبك شعباف  -3

الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معات كالكميات المتكسطة الفمسطينية في قطاع غزةالجا

 فمسطيف. ،غزة ،اإلسالمية

( مدل استخداـ معايير منيج سيجما ستة  لتحقيؽ جكدة التدقيؽ 3133جيياف ) ،أبك ناىية -4

 فمسطيف. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الداخمي

ترجمة مجمة المدقؽ الداخمي _ الشرؽ  ،( األىمية المتزايدة لمتدقيؽ المستمر3133يكرس ) ،بافرم -3

 .(33ص) ،األكسط

دراسة ميدانية في  ،( دكر المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر3133شادم صالح ) ،البجيرمي -3

 سكرية . ،جامعة دمشؽ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،المصارؼ السكرية

 ،( دكر جياز التدقيؽ الداخمي في الكشؼ عف الفساد مف خالؿ المسائمة2013ادم)ش ،البرغكثي -7

 .23العدد  ،المجمد الثامف ،مجمة دراسات محاسبية كمالية
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 ،( دكر التدقيؽ الداخمي في تحسيف الداء المالي لممؤسسات المصرفية2015عائشة ) ،بمعالـ -2

 الجزائر . ،جامعة قاصدم،رسالة ماجستير غير منشكرة 

( اثر التدقيؽ الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضكء معايير التدقيؽ 3134الحادة ) ،بف شركدة -2

جامعة  الشييد حمة لخضر بالكادم.  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،دراسة ميدانية ،الدكلية

 الجزائر.

 فمسطيف. ،جامعة القدس  ،( طرؽ الكتابة كالبحث العممي3133بساـ ) ،بنات -31

كنتائج  اإلطار الدكلي أدلة ،( المدخؿ الى التدقيؽ كالتأكيد الحديث2009مي )احمد حم ،جمعة -33

 األردف. ،عماف ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،1ط ،التدقيؽ

 ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،( دراسات كبحكث في التدقيؽ كالتأكيد2009احمد حممي ) ،جمعة  -33

 األردف. ،عماف

دار  ،3بنكؾ ( ط –شركات  –إدارات  -لمخاطر)إفراد( إدارة ا3113طارؽ عبد العاؿ ) ،حماد -31

 مصر . ،اإلسكندرية ،التعميـ الجامعي لمطباعة كالنشر كالتكزيع

دكر الرقابة كالتدقيؽ الداخمي لمحد مف ظاىرة الفساد اإلدارم  (2010عبد الزىرة خضر) ،حيدر -14

 .في مستشفيات دائرة صحة بغداد

الناحية المحاسبية كالتدقيقية، جامعة البتراء، دار (: التأميف مف 2009الخطيب، خالد راغب ) -33

 كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، األردف. 
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( مدل مساىمة التدقيؽ الداخمي في الحد مف المخاطر 3134دركيش ) ،مراد ،حسيف ،دحدكح -33

 ،كث كالدراسات العمميةمجمة جامعة تشريف لمبح ،التشغيمية في المصارؼ اإلسالمية في سكرية

 .121-132( ص3( العدد )13المجمد )

( دكر كحدات التدقيؽ الداخمي في إدارة 3131محمد عبد اهلل ) ،كالمكمني ،حسيف ،دحدكح -33

سمسمة العمكـ القتصادية  ،مجمة بحكث جامعة حمب ،المخاطر في شركات التأميف  األردنية

 .12-31( ص33العدد ) ،كالقانكنية

(: مراجعة الحسابات المتقدمة، اإلطار 2009أحمد، كالقاضي، حسيف يكسؼ  ) دحدكح، حسيف -32

 النظرم كاإلجراءات العممية، الجزء األكؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. 

( التدقيؽ المبني عمى المخاطر كآلية لمكاجية التحديات 3133كآخركف ) ،عامر حاج ،دحك -32

( 31العدد) ،مركز البحث كتطكير المكارد البشرية ،كالدراسات مجمة رماح لمبحكث ،المعاصرة

 .34-31ص

 ،( كاقع التدقيؽ التشغيمي في شركات المساىمة العامة في قطاع غزة3131ابتياؿ معيف ) ،رجب -31

 فمسطيف. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،دراسة ميدانية

التدقيؽ الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضكء ( أثر 2012إيياب ديب مصطفى ) ،رضكاف -21

رسالة ماجستير غير  ،دراسة حالة البنكؾ الفمسطينية في قطاع غزة ،معايير التدقيؽ الدكلية

 فمسطيف . ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،منشكرة

دار التعميـ الجامعي لمطباعة  ،3ط ،( الرقابة كالمراجعة الحديثة3131شحاتو )،السيد  ،شحاتو -33

 مصر. ،اإلسكندرية ،شر كالتكزيعكالن
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( دكر التدقيؽ الداخمي تقييـ فاعمية إدارة المخاطر في شركات التاميف 3131مريد ) ،شراب -31

 فمسطيف . ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،العاممة في فمسطيف

مع العربي المج  (acpa( منياج محاسب عربي قانكني معتمد )2013جماؿ ) ،الطرايرة  -24

المممكة  ،عماف ،نشر عف طريؽ المجمع العربي لممحاسبييف القانكنييف ،لممحاسبييف القانكنييف

 األردنية الياشمية.

( مدل فاعمية أجيزة التدقيؽ الداخمي في الجامعات الفمسطينية 3112عصاـ محمد) ،الطكيؿ -33

رسالة ماجستير غير  ،ةفي ظؿ معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية: دراسة تطبيقي ،بقطاع غزة

 فمسطيف. ،غزة  ،جامعة غزة اإلسالمية ،منشكرة

مجمة المدقؽ  ،( عممية التدقيؽ الداخمي كتمبية تكقعات لجنة التدقيؽ 3133سمطاف ) ،الظاىرم -33

 (33ص ) ،الداخمي _ الشرؽ األكسط

 ة.مكسكعة معايير المراجعة،القاىرة، دار الجامعية اإلسكندري (2007عبد العاؿ، طارؽ) -27

 سكريا. ،منشكرات جامعة دمشؽ،الطبعة األكلى  ،( التدقيؽ مدخؿ نظرم3112حسيف ) ،القاضي -32

ترجمة مجمة المدقؽ  ،( التدقيؽ الداخمي الحديث القائـ عمى المخاطر 3133نكرماف ) ،ماركس -32

 (.33ص ) ،الداخمي _ الشرؽ األكسط

 المالي األداء ضبط في الداخمي التدقيؽ كظيفة دكر2007 ) يكسؼ ) سعيد يكسؼ المدلؿ، -30

 فمسطيف. غزة، اإلسالمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير رسالة ،"تطبيقية دراسة :كاإلدارم

( دكر المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في المصارؼ العاممة 3133إبراىيـ ) ،المدىكف -13

 فمسطيف. ،غزة  ،الجامعة اإلسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،في قطاع غزة 
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( قياس مدل تطبيؽ التدقيؽ الداخمي القائـ عمى 3134طارؽ ) ،كمبيضيف ،إيياب ،نظمي -13

مجمة  ،مخاطر األعماؿ في مصارؼ دكلة اإلمارات العربية المتحدة كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ

 .13-33ص ،(34العدد ) ،اإلمارات العربية المتحدة ،العمـك القتصادية كعمـك التسيير

( مدل تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي المتعارؼ عمييا في البنكؾ 3112ماؿ )ك ،النكنك -11

 ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،اإلسالمية ا لعاممة في قطاع غزة

 فمسطيف.

دارة المخاطر في إطار حككمة 3133محمد ) ،نصار -14 ( العالقة بيف ادارة التدقيؽ الداخمي كا 

 اإلمارات العربية المتحدة . ،معية المدققيف الداخمييفج ،مؤسسية سميمة 
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 (2)ممحق رقم 

 مــــن الرحيــم اهلل الرحمــبس

 جـــامعــة القـــدس

 عمــادة الدراســات العميــا

 المحاسبة والضرائببرنامج الماجستير في 

 

 

 المدققة الداخمية  أختي  /المدقق الداخمي أخي 

 طيبة وبعد.تحية 

المخاطر في الشركات  عمى يتطبيق التدقيق الداخمي المبن واقع" بعنكافدراسة  يقكـ الباحث بإعداد

"، كذلؾ استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى المدرجة في بورصة فمسطين المساىمة العامة الفمسطينية

ننا نتطمع إلى تعاكنؾ معنا ،، مف جامعة القدسالمحاسبة كالضرائبدرجة الماجستير في  كالمساىمة  ،كا 

نة بدقة لما ليذه اإلجابة مف أىمية في في ىذه الدراسة مف خالؿ تكرمكـ باإلجابة عمى أسئمة الستبا

 تحقيؽ أىداؼ الدراسة كخدمة المجتمع، كلذا فإننا نتقدـ منكـ سمفان بكافر الشكر كالمتناف.

 كلف تستخدـ إل مف أجؿ البحث العممي فقط. ،مؤكديف أف ىذه البيانات سُتعامؿ بسرية مطمقة

 

 
 

 

 

 

 

ىك منيج التدقيؽ الذم يقكـ عمى تحديد شكؿ مخاطر اإلعماؿ ، كيشكؿ : انتذقُق انذاخهٍ انًبٍُ عهً انًخاطز
أىمية, كتكزيع مكارد التدقيؽ بناءن  عممية التدقيؽ بناءن عمى طبيعة ىذه المخاطر، كيركز عمى المخاطر األكثر

 .عمى ىذه المخاطر لتطكير فعالية التدقيؽ
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المدرجة فـي  عمى المخاطر في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية يتطبيق التدقيق الداخمي المبن واقع قسم الثالث:لا

التــي  اإلجابــةرمــز مقابــل  ()ارة إشــعنيــا بوضــع  واإلجابــةبعنايــة،  اآلتيــةيرجــى قــراءة الفقــرات  ،بورصــة فمســطين
 تراىا/ترينيا مناسبة.

 
 الرقم

 الفقرات

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

 

ن 
بي

- 
 بين

ض
عار
م

ض  
عار
م

شدة
ب

 

 م الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بإعداد خطة لمتدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرالتز ا -1
مى المخاطر بناءان عمى متطمبات يتـ إعداد خطة التدقيؽ الداخمي المبني ع  .1

 معايير التدقيؽ الداخمي الدكلية 
     

الداخمي المبني عمى تدقيؽ لم استراتيجية تعتمد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة  .2
 المخاطر

     

       المبني عمى المخاطر داخميالتدقيؽ لمتعد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة سنكية   .3

      اتيجية  لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر سنكيان  تتـ مراجعة الخطة الستر   .4

يقؼ تحديد المخاطر المستقبمية عائقان أماـ دقة الخطة السنكية لمتدقيؽ المبني   .5
 عمى المخاطر 

     

تشمؿ الخطة الستراتيجية  جميع المخاطر المتكقعة خالؿ مدة الخطة مثؿ   .6
 المخاطر القانكنية (  ،اطر السكؽمخ ،مخاطر المؤسسة ،)المخاطر التشغيمية

     

يمتـز المدقؽ الداخمي بكضع خطط خاصة بالمخاطر عند إدارة كؿ نشاط   .7
 تدقيؽ داخمي

     

8.    تؤثر نتائج آخر عمميات تدقيؽ عمى إعداد خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى
 المخاطر 

     

9.    تدقيقيا تكضح الخطة السنكية أكلكيات مجالت التدقيؽ التي يجب      

10.    تشتمؿ الخطة عمى أياـ عمؿ احتياطية لتنفيذ تدقيؽ خاص أك تدقيؽ غير كارد
 بالحسباف 

     

 م الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بتنفيذ خطة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر .التز ا -2
الداخمي المبني عمى المخاطر التدقيؽ خطة  ببنكد متـز  فريؽ التدقيؽ الميدانيي  .11

 السنكية
     

التدقيؽ الداخمي في تدعيـ قدرة الشركة عمى مكاجية  تنفيذ خطة يساىـ  .12
 المستقبمية  مخاطر ال
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13.    ِالمبني عمى  مف المدققيف لتنفيذ خطة التدقيؽ يتكفر في دائرة التدقيؽ عدد كاؼ
 المخاطر

     

 مع الخطط راءات التدقيؽ المطبقة إج انسجاـ يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف  .14

 المكضكعة
     

عدـ تكافر الميارات الالزمة لدل المدققيف الداخمييف يقؼ عائقان أماـ تطبيؽ   .15
 ىذه الخطط

     

الشركات المساىمة العامة المدرجـة فـي بورصـة فمسـطين موازنـة كافيـة لتغطيـة مصـاريف ميمـة التـدقيق الـداخمي المبنـي  اعتماد -3
 . خاطرعمى الم

غير المبني عمى المخاطر  المكازنة المخصصة لتنفيذ خطة التدقيؽ تعتبر  .16
  كافية

     

      تكفر المكازنة إمكانية الستعانة بمتخصصيف مف خارج الشركة   .17

      تكفر المكازنة مكافآت لممدققيف المميزيف   .18

      زمة عدـ تكفر مكافآت كافية يحد مف استقطاب الكفاءات البشرية الال  .19

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين من خالل  في تطوير مينة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر -4
 التدريب المستمر.

      يتمقى المدقؽ الداخمي تدريبان كتعميمان مستمران عمى معايير التدقيؽ الداخمي   .20

      مى مينة التدقيؽ بشكؿ مستمر يتابع المدقؽ الداخمي جميع التطكرات ع  .21

يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر المستجدة في   .22
 مجاؿ الحتياؿ كالسرقة كالختالس 

     

      يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر المرتبطة بالسكؽ  .23

      فيـ المخاطر القانكنية يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى  .24

      يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ مخاطر التكنكلكجيا  .25

انًهبراث  .26 فٍحطىَر هبيبً اإلعًبلعبيسً فٍبُئت انخطىراثانسرَعت حعخبر

انًهُُتبشكميسخًر
     

      يؽ تتضمف خطة التدقيؽ الستراتيجية  بند تدريب كتطكير فريؽ التدق  .27

 أىمية التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر. -5
      يركز المدقؽ عمى المخاطر الجكىرية التي قد تؤثر عمى أىداؼ الشركة   .28
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يعتبر منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر غير مختمؼ عف منيج   .29
 التدقيؽ التقميدم 

     

تساعده في إدراؾ المخاطر مشاركة المدقؽ الداخمي في دكرات تدريبية   .30
المخاطر القانكنية  ،مخاطر السكؽ ،المختمفة مثؿ )المخاطر التشغيمية

 كالسياسية(

     

يعزز التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف مصداقية التدقيؽ الداخمي   .31
 أماـ اإلدارة العميا 

     

التكسع في فيـ  يدفع منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر المدقؽ إلى  .32
نشاط الشركة كمجاؿ أعماليا مف اجؿ تحديد المخاطر الخارجية مثؿ مخاطر 

 السكؽ كالداخمية مثؿ مخاطر الشركة التي تكاجيو الشركة   

     

يزيد منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف قيمة المنشأة مف خالؿ   .33
 تركيزه عمى المخاطر األكثر أىمية 

     

ر تكمفة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مقبكلة بالمقارنة مع الفكائد تعتب  .34
 الكبيرة منيا 

     

تقميؿ المخاطر التي تكاجو  في عمى المخاطر التدقيؽ الداخمي المبني ىـيسا  .35
 الشركة 

     

 محددات تطبيق التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر.  -6  
      فيـ جميع المخاطر التي تكاجو الشركة   يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  .36

تقؼ التكاليؼ عائقا أماـ النتقاؿ مف منيج التدقيؽ التقميدم إلى منيج التدقيؽ   .37
 المبني عمى المخاطر

     

يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  خبرات جديدة في التدقيؽ الداخمي المبني عمى   .38
 المخاطر 

     

ني عمى المخاطر معرفة إضافية ببرامج تدقيؽ يتطمب التدقيؽ الداخمي المب  .39
 كحكسبة متخصصة 

     

يحتاج المدقؽ الداخمي لمقدرة عمى تحديد المخاطر األكثر أىمية التي تكاجو   .40
 األىداؼ الرئيسة لمشركة

     

تعتبر دكافع التحكؿ إلى منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر شكمية   .41
 كغير ضركرية 

     

 

 شاكزٍَ نكى حسٍ تعاوَكى                                            

 

 8599713528بساو بُاث :
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(3ممحق رقم )  

) االستبانة(الّدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء أسماء   

 االسم التخصص الجامعة

 د. إبراىيم عتيق محاسبة  جامعة القدس

 د.إقبال الشريف محاسبة جامعة بوليتكنك فمسطين

 د. بسام بنات البحث العمميطرق وأساليب  امعة القدسج

 د. مجدي الكببجي محاسبة  جامعة القدس المفتوحة 

 د. معن الصرصور محاسبة جامعة بوليتكنك فمسطين
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لمصفوفة ارتباط كل فقرة من فقرات المجال  (Person correlationاالرتباط بيرسون ): نتائج معامل (4ممحق رقم )
 .مع الدرجة الكمية لممجال

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 م الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بإعداد خطة لمتدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرالتز ا أواًل:

ى متطمبات معايير يتـ إعداد خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر بناءن عم  .1
 0.000 **0.695 التدقيؽ الداخمي الدكلية 

 0.000 **0.727 الداخمي المبني عمى المخاطرتدقيؽ لم استراتيجية تعتمد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة  .2
 0.000 **0.768  المبني عمى المخاطر داخميالتدقيؽ لمتعد دائرة التدقيؽ الداخمي خطة سنكية   .3
 0.000 **0.842 الستراتيجية  لمتدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر سنكيان   تتـ مراجعة الخطة  .4

يقؼ تحديد المخاطر المستقبمية عائقان أماـ دقة الخطة السنكية لمتدقيؽ المبني عمى   .5
 0.000 **0.653 المخاطر 

تشمؿ الخطة الستراتيجية  جميع المخاطر المتكقعة خالؿ مدة الخطة مثؿ )المخاطر   .6
 0.000 **0.811 المخاطر القانكنية (  ،مخاطر السكؽ ،مخاطر المؤسسة ،شغيميةالت

 0.000 **0.718 يمتـز المدقؽ الداخمي بكضع خطط خاصة بالمخاطر عند إدارة كؿ نشاط تدقيؽ داخمي  .7

8.  
  تؤثر نتائج آخر عمميات تدقيؽ عمى إعداد خطة التدقيؽ الداخمي المبني عمى

 المخاطر 
0.693** 0.000 

9.    0.000 **0.630 تكضح الخطة السنكية أكلكيات مجالت التدقيؽ التي يجب تدقيقيا 

10.  
  تشتمؿ الخطة عمى أياـ عمؿ احتياطية لتنفيذ تدقيؽ خاص أك تدقيؽ غير كارد

 بالحسباف 
0.781** 0.000 

 اخمي المبني عمى المخاطرم الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين بتنفيذ خطة التدقيق الدالتز ا ثانيًا:

التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر خطة  ببنكد متـز  فريؽ التدقيؽ الميدانيي  .11
 0.000 **0.763 السنكية

مخاطر الالتدقيؽ الداخمي في تدعيـ قدرة الشركة عمى مكاجية  تنفيذ خطة يساىـ  .12
 0.000 **0.730 المستقبمية  

13.  
  ِالمبني عمى  مف المدققيف لتنفيذ خطة التدقيؽ يتكفر في دائرة التدقيؽ عدد كاؼ

 المخاطر
0.818** 0.000 

 0.000 **0.648 المكضكعة مع الخطط إجراءات التدقيؽ المطبقة  انسجاـ يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف  .14

عدـ تكافر الميارات الالزمة لدل المدققيف الداخمييف يقؼ عائقان أماـ تطبيؽ ىذه   .15
 0.000 **0.619 الخطط

الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين موازنة كافية لتغطية مصاريف ميمة التدقيق الداخمي  اعتماد لثًا:ثا
 المبني عمى المخاطر

 0.000 **0.648  غير كافيةالمبني عمى المخاطر  المكازنة المخصصة لتنفيذ خطة التدقيؽ تعتبر  .16
 0.000 **0.788 يف مف خارج الشركة تكفر المكازنة إمكانية الستعانة بمتخصص  .17
 0.000 **0.653 تكفر المكازنة مكافآت لممدققيف المميزيف   .18
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000 **0.616 عدـ تكفر مكافآت كافية يحد مف استقطاب الكفاءات البشرية الالزمة   .19
ة في بورصة فمسطين من خالل الشركات المساىمة العامة المدرج في تطوير مينة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطر رابعًا:

 التدريب المستمر
 0.000 **0.720 يتمقى المدقؽ الداخمي تدريبان كتعميمان مستمران عمى معايير التدقيؽ الداخمي   .20
 0.000 **0.689 يتابع المدقؽ الداخمي جميع التطكرات عمى مينة التدقيؽ بشكؿ مستمر   .21

22.  
يـ المخاطر المستجدة في يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى ف

 مجاؿ الحتياؿ كالسرقة كالختالس 
0.787** 0.000 

 0.000 **0.744 يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر المرتبطة بالسكؽ  .23
 0.000 **0.768 يساعد التدريب المستمر المدقؽ الداخمي عمى فيـ المخاطر القانكنية  .24
 0.000 **0.739 ر المدقؽ الداخمي عمى فيـ مخاطر التكنكلكجيايساعد التدريب المستم  .25

تعتبر التطورات السريعة في بيئة اإلىمال ىامالً هاماً في تطوير المهارات المهنية   .26
 بشكل مستمر 

0.609** 0.000 
 0.000 **0.750 تتضمف خطة التدقيؽ الستراتيجية  بند تدريب كتطكير فريؽ التدقيؽ   .27

 
 ة التدقيق الداخمي المبني عمى المخاطرأىمي خامسًا:

 0.000 **0.452 يركز المدقؽ عمى المخاطر الجكىرية التي قد تؤثر عمى أىداؼ الشركة   .28

يعتبر منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر غير مختمؼ عف منيج التدقيؽ   .29
 0.000 **0.543 التقميدم 

تساعده في إدراؾ المخاطر المختمفة مثؿ مشاركة المدقؽ الداخمي في دكرات تدريبية   .30
 0.000 **0.599 المخاطر القانكنية كالسياسية( ،مخاطر السكؽ ،)المخاطر التشغيمية

يعزز التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف مصداقية التدقيؽ الداخمي أماـ اإلدارة   .31
 0.000 **0.655 العميا 

32.  
المخاطر المدقؽ إلى التكسع في فيـ نشاط يدفع منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى 

الشركة كمجاؿ أعماليا مف اجؿ تحديد المخاطر الخارجية مثؿ مخاطر السكؽ 
 كالداخمية مثؿ مخاطر الشركة التي تكاجيو الشركة   

0.678** 0.000 

يزيد منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مف قيمة المنشأة مف خالؿ تركيزه   .33
 0.000 **0.579 ر األكثر أىمية عمى المخاط

تعتبر تكمفة التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر مقبكلة بالمقارنة مع الفكائد الكبيرة   .34
 0.000 **0.628 منيا 

 0.000 **0.641 تقميؿ المخاطر التي تكاجو الشركة  في عمى المخاطر التدقيؽ الداخمي المبني ىـيسا  .35
 ق الداخمي المبني عمى المخاطرمحددات تطبيق التدقي سادسًا:

 0.000 **0.484 يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  فيـ جميع المخاطر التي تكاجو الشركة   .36

تقؼ التكاليؼ عائقا أماـ النتقاؿ مف منيج التدقيؽ التقميدم إلى منيج التدقيؽ المبني   .37
 0.000 **0.707 عمى المخاطر
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.000 **0.654 في التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر  يحتاج المدقؽ الداخمي إلى  خبرات جديدة  .38

يتطمب التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر معرفة إضافية ببرامج تدقيؽ كحكسبة   .39
 0.000 **0.687 متخصصة 

يحتاج المدقؽ الداخمي لمقدرة عمى تحديد المخاطر األكثر أىمية التي تكاجو األىداؼ   .40
 0.000 **0.469 الرئيسة لمشركة

تعتبر دكافع التحكؿ إلى منيج التدقيؽ الداخمي المبني عمى المخاطر شكمية كغير   .41
 0.000 **0.658 ضركرية 

 (α≤1.16(، * دالة إحصائيًا عند )α≤1.12** دالة إحصائيًا عند )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 

 

 (5ممحق رقم )
 راسةالشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين / مجتمع الد

 الرقم  اسم الشركة  القطاع  رمز التداول رقم الهاتف
02-2983800 ABRAJ الكطنية أبراج خدمات  3 

02-2944019 PALTEL 3 التصالت الفمسطينية خدمات 

02-2974444 
WASSEL خدمات 

ية لمتكزيع كالخدمات الفمسطين
 المكجستية كاصؿ

1 

08-2888600 PEC 4 الفمسطينية لمكيرباء خدمات 

02-2965240-1 AHC 3 المؤسسة العربية لمفنادؽ خدمات 

2384030-2 ARE 3 المؤسسة العقارية العربية خدمات 

02-2975108 GCOM ؿ كـك لالتصالتاجمكب خدمات  3 

09-2341501 NSC 2 مركز نابمس الجراحي التخصصي خدمات 

02-2956488 RSR 2 مصايؼ راـ اهلل خدمات 

02-2415000 
WATANIYA خدمات 

مكبايؿ الكطنية الفمسطينية 
 لالتصالت

31 

02-2407060 
AIB 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

العربي اإلسالميالبنؾ   
33 

02-2949797 
ISBK 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

الفمسطيني اإلسالميالبنؾ   
33 

02-2943500 
PIBC 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

 بنؾ الستثمار الفمسطيني
31 

02-2946090 
TNB 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

 البنؾ الكطني 
34 

02-2979555 
QUDS 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

 بنؾ القدس
33 

02-2946700 
BOP 

بنكؾ كخدمات 
 مالية

 بنؾ فمسطيف
33 

02-287603 PICO 33 فمسطيف لمتاميف  التاميف 

02-2983800 NIC 32 التأميف الكطنية التأميف 

02-2986634 AIG لمتأميف األىميةالمجمكعة  التأميف  32 

02-2958090 MIC 31 المشرؽ لمتأميف التأميف 

02-2947070 TIC التكافل الفلسطينية للتامين   التاميف  33 

02-2978550 TRUST 33 ترست العالمية لمتأميف التأميف 

09-2390919 GUI  31 انعبنًُتانًخحذةنهخاليٍُ التأميف 

http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-abraj
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-paltel
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-wassel
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-wassel
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-pec
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-ahc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-are
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-gcom
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-nsc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-rsr
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-wataniya
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-wataniya
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-aib
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-isbk
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-pibc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-quds
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-bop
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-nic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-aig
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-mic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-trust
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09-2311301-3 APC 34 العربية لصناعة الدىانات صناعة 

02-2406550 JPH 33 القدس لممستحضرات الطبية صناعة 

09-2311290-1 NCI 33 الكطنية لصناعة الكرتكف صناعة 

02-2987572-4 BPC لألدكيةزيت  بير صناعة  33 

02-2683177-8 AZIZA 32 دكاجف فمسطيف صناعة 

02-2799777 JCC 32 سجاير القدس صناعة 

09-2398716-7 LADAEN 11 فمسطيف لصناعات المدائف صناعة 

09-2324161 VOIC 13 مصانع الزيكت النباتية صناعة 

02-2818013 GMC 13 مطاحف القمح الذىبي صناعة 

02-2429050 SANAD  11 سند لممكاد اإلنشائية  صناعة 

02-2742855 BJP ناعة ص  14 بيت جاال لصناىة األدوية  

09-2347222 
NAPCO  الوطنية لصناىة األلمنيوم و  صناعة

 البروفيالت 
13 

02-2228874 ELECTRODE  13 مصنع الشرق لاللكترود  صناعة 

02-2900680 PHARMACAR  13 دار الشفاء لصناىة االدويىة  صناعة 

09-2332333 
PALAQAR  وادارة و تشغيل ىقار لتطوير  استثمار

 العقارات 
12 

02-2986916-7-8 AQARIYA 12 العقارية التجارية لالستثمار  استثمار 

0096265562910 APIC 41 العربية الفلسطينية لالستثمار استثمار 

02-2974992-3-4-5 UCI كالستثمار لألعمارالتحاد  استثمار  43 

02-2954028 PID كاإلنماءالفمسطينية لالستثمار  استثمار  42 

02-2965215-6 JREI 43 القدس لالستثمارات العقارية استثمار 

02-2799021 ARAB 44 المستثمركف العرب استثمار 

09-2386180-3 PIIC 45 فمسطيف لالستثمار الصناعي استثمار 

02-2986505 PRICO 46 فمسطيف لالستثمار العقارم عقارية استثمار 

009624647837 PADICO 47 فمسطيف لمتنمية كالستثمار استثمار 

09-2390999 PSE 48 سوق فلسطين لؤلوراق المالية  استثمار 

 

 

 

 

http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-apc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-jph
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-nci
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-bpc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-aziza
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-jcc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86-ladaen
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-voic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-gmc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-uci
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-pid
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-jrei
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-arab
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-piic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-prico
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-padico

