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ته فى كشف أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاء

 دراسة تجريبية –الغش بالقوائم المالية
  1د. محمد محمد محمد فتيحة                                       

 

 الملخص:

إلى إختبار أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على  الدراسة تهدف
إختبار أثر كاًل من مستوى التنمية المهنية إلى  أيضا   تكما هدفكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. 

 تم إجراء األهداف هذه  ولتحقيقاجعين الداخليين وإستقالل وظيفة المراجعة الداخلية على هذه العالقة. للمر 

الداخليين بالشركات  من المراجعين عينة تجريبية اشتملت على ثالث حاالت تجريبية وزعت على دراسة
 أهمية وتتمثل مراجع داخلى ، 35الصناعية المصرية وبلغت عينة الدراسة التى تم عليها التحليل اإلحصائى 

كونه يتناول قضية بحثية محاسبية خاصة بالدور الجديد للمراجعة الداخلية بشأن كشف الغش  فى الدراسة
من الندرة فى البحوث المحاسبية األكاديمية التى تختبر العالقة  الدراسةوأيضا  تنبع أهمية بالقوائم المالية ، 

وكذلك وأثر هذه العملية على كفاءة المراجعين الداخليين فى كشف الغش، بين عملية اإلبالغ عن المخالفات 
إلى دراسة وتحليل وإختبار أهم المتغيرات المؤثرة على العالقة محل الدراسة، وتحديدًا؛ إستقالل  باإلضافة

وجود إلى عدم  وتوصلت الدراسة ،وظيفة المراجعة الداخلية ومستوى التنمية المهنية للمراجعين الداخليين
تأثير إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش 

عدم وجود تأثير للتنمية المهنية إلى  كما توصلت الدراسة أيضا  بالقوائم المالية فى الشركات المصرية ، 
راجعة الداخلية من جهة أخرى على للمراجعين الداخليين من جهة، وعدم وجود تأثير إلستقالل وظيفة الم

بسبب إختالف بيئة تطبيق الدراسة الحالية سواء بيئة األعمال أو  ويبرر الباحث ذلكالعالقة محل الدراسة.
 بيئة الممارسة المهنية للمراجعين الداخليين.

ظيفة المراجعة االبالغ عن المخالفات المالية ، الغش ، التنمية المهنية ، استقالل و   الكلمات المفتاحية:
 الداخلية
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The Impact of the Internal Auditor's Response to Whistle Blowing In 

the Company on His Efficiency in Detecting Fraud in the Financial 

Statements - Experimental Study 
Abstract: 

This Study Aimed To Examine The Impact Of The Internal Auditor's Response To 

Whistle Blowing In The Company On Its Efficiency In Detecting Fraud In The Financial 

Statements. As Well As, Examining The Impact Of Both The Level Of Professional 

Development Of Internal Auditors And The Independence Of The Internal Auditing 

Function On This Relationship. To Achieve These Objectives, Experimental Study Was 

Conducted, Which Included Three Experimental Cases Distributed To A Sample Of 

Internal Auditors In The Egyptian Industrial Companies. The Sample Of The Study On 

Which The Statistical Analysis Was Conducted Was 35 Internal Auditors. The 

Importance Of This Study Lies In The Fact That It Deals With The Issue Of Accounting 

Research, Especially The New Role Of The Internal Audit On Disclosure Of Fraud In 

The Financial Statements. Also, The Importance Of The Study Stems From The Rareness 

Of Academic Accounting Research That Tests The Relationship Between The Whistle 

Blowing And The Impact Of This Process On The Efficiency Of Internal Auditors In 

Detecting Fraud .As Well As The Studying , Analyzing And Testing Of The Most 

Important Variables Affecting The Relationship Under Study, Specifically; Independence 

Of The Function Of Internal Audit And The Level Of Professional Development Of 

Internal Auditors, The Study Found That There Was No Effect On The Response Of The 

Internal Auditor To Whistle Blowing In The Company On Its Efficiency In Detecting 

Fraud In Financial Statements In Egyptian Companies. The Study Also Found That There 

Is No Effect On The Professional Development Of The Internal Auditors On This 

Relationship. As Well As, the Absence of the Effect of the Independence of the Internal 

Audit Function On This Relationship. The Researcher Justified This Because Of The 

Different Environment Of Applying The Current Study, Whether Business Environment 

Or Professional Practice Environment For Internal Auditors 

Keywords: Whistle blowing, Fraud, Professional Development, Independence of the 

internal auditing function 
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 المقدمة: -1
 International Professionals Practices Frameworkإطار الممارسات المهنية الدولية يعرف    

(IPPF)  فى الواليات المتحدة األمريكية  الداخليينالصادر عن معهد المراجعين (IIA,2011)  المراجعة
وتحسين مم إلضافة قيمة ستشارى موضوعى ومستقل يصأو نشاط توكيدى الحديثة على أنها " الداخلية
منظم ومنضبط لتقييم وتحسين  مدخلمن خالل أسلوب  ،الشركة فى تحقيق أهدافهالمساعدة الشركة  عمليات

 توكيدن المراجعة الداخلية هى المسئولة عن تقديم ولذلك فإ،"فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة
Assurance ولقد زادت . عليهاالرقابة متابعة عمليات و إدارة المخاطر  نشطةألية تقييم فعا بشأن موضوعى

مما جعل هناك إحتمال  ،وتعقدهاعمال بسبب تنوع عمليات الشركات وتغير بيئات األأهمية هذه المسؤلية 
 .حتمال وجود خطر غش بالشركاتقد تؤدى بالتبعية ال، لمواجهة الشركات لمخاطر جديدة 

داخل الشركات على عاتق إدارة الشركات من  Corruptionوالفساد  Fraud وتقع مسؤلية منع الغش    
األمانة  وتتمثل هذه اإلجراءات فى خلق ثقافة .همالمنع وتقليل فرص إحتمال حدوثخالل وضع إجراءات 

المراجعة الداخلية وظيفة وطالما أن .الصدق والسلوك األخالقى وتعزيزها بهيكل رقابة داخلية كفء وفعالو 
 .2الغشضمنى جديد لها وهو كشف ومنع فإنها تكون أمام دور م شامل لهيكل الرقابة الداخلية تقوم بتقيي
يتبين أنها ال تضع  ،الداخليينالصادرة عن معهد المراجعين ،الداخليينلمعايير المهنية للمراجعين وبالنظر ل

ولكنها قدمت الغش  ومنعفيما يتعلق بكشف  الداخلييناجعين مسؤلية مباشرة ومحددة وواضحة على المر 
 .تباعهااو  اإللمام بهاتعين عليهم توجيهات ي

 Association Certified Fraudجمعية الفاحصين المعتمدين للغش وفى هذا الشأن أوضحت     

Examiners (ACFE, 2014) Of   أن المراجعة الداخلية هى واحدة من أكثر المصادر للكشف عن
ويرجع هذا إلى إلمام . لمراجعة الخارجيةهذا الكشف بواسطة امعدل معدل يزيد أربعة أضعاف عن بالغش و 

الحصول على وبالتالى يمكنهم وهيكل الرقابة الداخلية عليها،  كاتبطبيعة عمليات الشر  الداخليينالمراجعين 
ومن أهم الوسائل . إحتمال وجود خطر غش يزيد بهاتحديد األماكن التى قد معلومات مالئمة تساعدهم فى 

عن  whistleblowingاإلبالغ  عمليةهى فى جمع المعلومات  الداخليينى تساعد المراجعين الت
عن مجاالت  للمعلومات اً قيم اً من جانب العاملين والموظفين بالشركات حيث يعتبروا مصدر  3المخالفات

 . األنشطة داخل الشركات

ى دالئل وحقائق عن الدوافع الرئيسية تعط إن المعلومات المقدمة من خالل عملية اإلبالغ عن المخالفات  
)دوافع إدارية بسبب أوجه القصور الجوهرية وأوجه الضعف الجوهرية فى هيكل الرقابة  إلرتكاب الغش

                                                 
.ISA No. 240   , SAS No) (99ة ينجم عنه إختالس األصول  و/أو إعداد قوائم مالية مضللة. الغش : تحريف متعمد فى القوائم المالي 2 

         

 

: اإلفصاح عن المخالفات غير القانونية )سواء المالية أواإلدارية( أو المخالفات غير األخالقية،   whistleblowingاإلبالغ عن المخالفات 3 

ً الكشف عن أفعال أخرى، يمكن أن تضر بالشركة وأصحاب المصلحة من قبل المبلغيّن )وهم الموظفين والعاملين بالشركة، سواء  وأيضا

 (  Indriasih , 2016السابقين أو الحاليين( ويتم اإلبالغ للمراجع الداخلى.  )



 - 178 - 

 والتى تتمثل فى ،تقييم خطر الغشب قيامهعند لمراجع الداخلى دعم الحالة الفكرية والذهنية لمما ي الداخلية(
 .منع الغش ، الكشف عن الغش ، التحقيق فى الغشتقدير خطر الغش ،  ؛أربعة مراحل

على كفاءتهم فى كشف أن تنعكس  من المفترضلإلبالغ عن المخالفات  الداخليينإن إستجابة المراجعين    
بها عن منطقة عمل بالشركة يحتمل وجود خطر  وامعلومات جديدة لم يكن يعلمن اإلبالغ يقدم لهم الغش، أل

تدعم معلومات اإلبالغ  أوللمراجع الداخلى(  4الشك المهنىلة ذهنية من )مما يعنى خلق حاغش بها 
وبالتبعية يصل لقرار حاسم  ،الذهنية لليقين بحالتهمعلومات كانت لدى المراجع الداخلى أصاًل مما يصل 

كفاءة المراجعين و عن المخالفات اإلستجابة لإلبالغ العالقة بين  قد تتأثرولكن وقاطع بشأن خطر الغش. 
إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية تدعم هذه العالقة مثل؛ من المحتمل أن بعوامل كشف الغش فى  الداخليين

إستقالل تنظيمى إلدارة المراجعة الداخلية داخل  الهيكل التنظيمى وتبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس )
التعليم والتدريب المستمر من خالل ) الداخليينن للمراجعي ، مستوى التنمية المهنية (اإلدارة أو للجنة المراجعة

مهارات فى كشف الغش وتدريبهم على اإلصدارات المهنية إلكتسابهم  الداخلييندورات تدريبية للمراجعين 
 .(والحصول على الشهادات المتخصصة

لها تنظيم مهنى أنها وظيفة وليس وفيما يتعلق ببيئة الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية فى مصر يتضح    
فى التشريعات الخاصة قواعد للسلوك المهنى وكذلك قصور  مارسة المهنية وليس لهاموال يوجد لها معايير لل

الدولى،  الداخليينوال يوجد إلتزام بمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين  ،بالمراجعة الداخلية
 وعدم إدراكتقدمها وظيفة المراجعة الداخلية التى خدمات لانشطة و األقصور ألقى بظالله على  اكل هذ

وتركيزها فقط على الدور التقليدى لها وهو المراجعة لقيمة المضافة لوظيفة المراجعة الداخلية دارة لاال
 .الالئحية المالية المستندية

القيام أتى ضمنيًا عند وهذا الدور ي ،يتمثل فى كشف الغش الداخليينهناك دور جديد للمراجعين وإذا كان    
بوسائل وآليات  الداخليينلتفعيل هذا الدور الجديد يجب دعم المراجعين فإنه ، بتقييم إدارة المخاطر بالشركة

تقدم لهم معلومات مبدئية عن إحتمال وجود خطر غش ومن هذه الوسائل عملية اإلبالغ عن المخالفات 
لإلبالغ فى مصر هل تؤثر إستجابة المراجع الداخلى  ه ؛مؤدا وبناءًا على ذلك يثور تساؤل . داخل الشركة

ماسيتم التحقق منه  هذا ؟عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية
  .تجريبيًا من خالل هذا البحثنظريًا و 

 
 

 :مشكلة البحث -2

                                                 
ناء أداء عملية المراجعة : يعرف على أنه ضرورة حفاظ المراجع على عقليته المتشككة أث  Professional Skepticismالشك المهنى  4 

 (2017والتى توجد الحاجة إلى األخذ فى الحسبان أى تحريفات جوهرية ينجم عنها وجود غش بالقوائم المالية )على ، 
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 ; Ojha , 2012  ; Indriasih , 2016 ; Dezoort & Harrison, 2018) دراسات الكثير منتتفق    

Gitahi , 2017) الصادرة عن عايير المهنية للمراجعة الداخلية، على أن الم(IIA)  تضع مسئوليات ال
يكونوا فى حالة أن و ممارسة الشك المهنى  همبل تتطلب من ،لكشف الغش الداخليينمباشرة على المراجعين 

ن فإ (Dordevic & Dukic, 2015) دراسة وحسب .ألى حالة غش محتملة وممكنةتأهب )إستنفار( 
المراجعة الداخلية ال تتحمل مسئولية رئيسية عن كشف ومنع الغش ولكن يتم إدماج هذه العملية ضمن عملية 

 .إدارة المخاطر
إلى أن  (Dordevic & Dukic, 2015 ; Indriasih , 2016) دراستىوفى نفس السياق خلصت   

تكون على دراية بجميع عمليات الشركة والمخاطر التى تتعرض لها وهيكل الرقابة وظيفة المراجعة الداخلية 
ولهذا  .تعتبر خط الدفاع األولمن ثم و  ،فى كشف ومنع الغش على كفاءتها وفعاليتهاهذا ينعكس و  ،الداخلية

طاته وفهم الغش ومخطها، قادرة على ممارسة الشك المهنى فى عمليات تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية
. ومما من إجراء تقييم كافى إلحتمال حدوث الغش الداخليينمما يمكن المراجعين والتقنيات المستخدمة فيه 

 على تقييمهمبعملية اإلبالغ عن المخالفات قد يكون له بالغ األثر  الداخليينال شك فيه أن دعم المراجعين 
     إلحتمال وجود غش. 

 :على األسئلة التالية تجريبيا  يا  و بحث فى كيفية اإلجابة نظر وعليه فيمكن التعبير عن مشكلة ال  
  ما مدى مسئولية المراجع الداخلى عن كشف الغش فى القوائم المالية فى ضوء اإلصدارات المهنية

 والدراسات السابقة؟

 وما أهم مجاالت هذا  عن المخالفات المالية بالشركة؟ ماهو الهدف من إبالغ المراجع الداخلى
 غ؟اإلبال

 الغش بالقوائم لإلبالغ عن هذه المخالفات يرفع كفاءته فى كشف  هل إستجابة المراجع الداخلى
 المالية؟

  التأثير بإختالف مستوى تنميته المهنية إذا كانت كفاءته هذه تتأثر إيجابا  باإلبالغ فهل يختلف هذا
 وإستقالل وظيفته؟

  المصرية؟هل يوجد دليل تجريبى على هذه العالقات فى الشركات   

 

 البحث: هدف -3
وجود مخالفات مالية البحث إلى دراسة وإختبار العالقة بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن  يهدف   

من  كالً  أثرلدراسة وإختبار  يهدف البحث أيضا  كما . بالشركة وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية
    .العالقةهذه  علىإستقالل وظيفة المراجعة الداخلية و يينالداخلمهنية للمراجعين التنمية المستوى 

         

 أهمية ودوافع البحث: -4
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كونه يتناول قضية بحثية محاسبية خاصة بالدور الجديد للمراجعة من  أهمية البحث األكاديميةتنبع   
 كما، فى الشركات الغشالعديد من حاالت  وذلك بعد ظهور، الداخلية بشأن كشف الغش بالقوائم المالية

دور المراجعة الداخلية فى فى وجود ندرة فى البحوث المحاسبية التى تناولت للبحث  األهمية العلميةتكمن 
 تقييمعملية اإلبالغ عن المخالفات وأثر ذلك على كشف الغش بالقوائم المالية ، وكذلك البحوث التى تناولت 

 وخاصة فى البيئة المصرية.  ،خطر الغش
ستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ اإختبار العالقة بين من كونه يسعى إلى  أهمية عمليةكتسب البحث كما ي  

وهذا  ية،مصر الفى بيئة األعمال كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية و عن وجود مخالفات مالية بالشركة 
مساهمة فى تطوير منهجية ال يحاول البحث أيضا  كما  مايؤدى إلثراء البحث المحاسبى فى هذا المجال.

المراجعة الداخلية من خالل  مجالوذلك بتبنى منهجية بحث متطورة فى  البحوث فى مجال المراجعة الداخلية
ستقصاء فروض البحث والتحقق منها عمليًا، ومن ثم تالفى النقد الموجه لال المنهج التجريبى إلختبار

 ر.الميدانى فى معظم بحوث المراجعة الداخلية فى مص
عملية فى البحوث المحاسبية األكاديمية التى تختبر العالقة بين فى؛ الندرة  أهم دوافع هذا البحثوتتمثل   

وجود كما أن  فى كشف الغش. الداخلييناإلبالغ عن المخالفات وأثر هذه العملية على كفاءة المراجعين 
مما  ،فى اإلبالغ عن أى مخالفات ساعد على وجود حرية للموظفينيالشركات األعمال بميثاق أخالقيات 

فى معظم الشركات مما يدفع ( 24/7لة لذلك الخط الساخن ة اإلبالغ عن المخالفات )أكثر وسيوجد سياسي
 ،فى هذا المجال بصفة خاصة( المراجعة الداخلية)و  بصفة عامة إلى اتجاه تطوير مجاالت البحث المحاسبى
المؤثرة على وإختبار أهم المتغيرات دوافع البحث دراسة وتحليل  منوهو مايسير عليه البحث الحالى. وأيضًا 

للمراجعين  مستوى التنمية المهنيةو  إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية ؛، وتحديداً العالقة محل الدراسة
 . الداخليين

 حدود البحث: -5
إستجابة  العالقة بين من وتجريبياً سيقتصر البحث على التحقق نظريًا وفقًا ألهداف البحث ومشكلته    

. وبالتالى كفاءته فى كشف الغش بالقوائم الماليةو المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة 
دراسة على؛ كما تقتصر متغيرات ال .المالية المؤسساتفى  العالقة هذه ختبارا يخرج عن نطاق البحث
للمراجع  ، مستوى التنمية المهنيةة المراجعة الداخليةإستقالل وظيف، ف الغش، كشاإلبالغ عن المخالفات

وآخيرًا فإن قابلية نتائج البحث . (مثل؛ العصف الذهنى ، اإلسناد)دون غيرها من المتغيرات اآلخرى  الداخلى
 للتعميم مشروطة بضوابط تحديد مجتمع وعينة الدراسة.  

 
         
    البحث: مسلمة -6
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ليس من صالحه أو صالح الشركة عدم اإلستجابة الداخلى كموظف بالشركة  المراجعيفترض البحث أن    
" إلبالغه بوجود مخالفات مالية بالشركة. ومن ثم سيتم إختبار فروض البحث إنطالقًا من المسلمة التالية: 

ال  فعله إلبالغه عن المخالفات المالية طالما حدث اإلبالغ بالضرورة يستجيب المراجع الداخلى يفترض أن 
" 
 البحث: خطة -7 
 لتحقيق هدف البحث ، وفى ضوء مشكلته وحدوده ، سوف يستكمل البحث على النحو التالى:  
كشف الغش فى القوائم المالية من منظور اإلصدارات المهنية مسئولية المراجع الداخلى الحديث عن  -7/1

 والدراسات السابقة.
 (، األهمية، المجالالمفهوم) مالية بالشركة إبالغ المراجع الداخلى عن وجود مخالفات -7/2
تحليل العالقة بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة وكفاءته فى  -7/3

 .للبحث وإشتقاق الفرض األولكشف الغش بالقوائم المالية 
فته، على العالقة محل الدراسة، إستقالل وظيو تحليل أثر مستوى التنمية المهنية للمراجع الداخلى  -7/4

 وإشتقاق الفرض الثانى )وفرعياته( للبحث
 نموذج ومنهجية البحث -7/5
  نتائج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة. -7/6
مسئولية المراجع الداخلى الحديث عن كشف الغش فى القوائم المالية من منظور اإلصدارات  -7/1

 :المهنية والدراسات السابقة
عايير تشير لدور المراجع الداخلى فى يتبين وجود م (IIA) معايير المراجعة الداخلية الصادرة عنبتحليل   

 :كما يلى كشف الغش
 معيار رقم A2  1210: "  معرفة كافية لتقييم مخاطر الغش  الداخليينيجب أن يكون لدى المراجعين

ولكن ليس من المتوقع أن يكون لديهم خبرة  ،والطريقة التى تستخدمها الشركة فى إدارة مخاطر الغش
من المعيار ، ويتطلب هذا  " هشخص تكون مسئوليته الرئيسية هى الكشف عن الغش والتحقق من

ة الداخلية للحد من هذه المخاطر عند إعداد وتقييم الرقابتحديد وتقييم مخاطر الغش  الداخليينالمراجعين 
 . الداخلية خطة المراجعة

 معيار رقم A2  2120 أنشطة المراجعة الداخلية إمكانية حدوث غش وكيفية إدارة  تشمل: " يجب أن
 بين وظيفة المراجعة الداخلية وإدارة مخاطر الغش.المعيار ، وبالتالى يربط هذا الشركة لمخاطر الغش " 

 معيار رقم A2  2210 " : ء هامة وغش وعدم إلحتمال وجود أخطايجب أن ينظر المراجع الداخلى
 " التكليف الوظيفىوذلك عند تطوير أهداف اإلدارة بتجنب ذلك،  تزامإل
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  ومجلس  ،لمراجعة الداخلية أن يقدم تقارير دورية لإلدارة العليا" يجب على مدير ا :2060معيار رقم
 حول الغرض من نشاط المراجعة الداخلية والسلطة والمسئولية واألداء المالئم لخطة المراجعة ،اإلدارة
المخاطر الهامة والرقابة وأخطار الغش والحوكمة هذه التقارير على  ويجب أن تشتمل .ةالداخلي

   اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة "  تطلبهاخرى أوموضوعات 
 ،كشف الغش وهويقوم به المراجع الداخلى جديد دور  إلىأنها تشير تحليل هذه المعايير من يتضح و    

مباشرة عن كشف  تتحدث عن مسئولية)ال ح مسئوليات محددة ملقاة عليه ولكن هذه المعايير لم تحدد بوضو 
  .الغش كشف فى مجال الداخليينوإنما توجيهات للمراجعين ( الغش

 , .Dezoort & Harrison, 2018 ;Cox , 2013 ;Carpenter Et Al) السابقة دراساتالوبشأن    

2011  ; Ojha , 2012 ; Dordevic & Dukic, 2015 ; Indriasih , 2016 ; Gitahi , 2017)  فقد
للمراجعة الداخلية  اً وهام اً جديد اً على أن هناك دور  وتتفق ،تناولت مسئولية المراجع الداخلى عن كشف الغش

لإلدارة والتى تساعدها على تحقيق وذلك لكونها األداة الرئيسية  ،يجب أن تلعبه فيما يتعلق بكشف الغش
ة خط وتعتبر المراجعة الداخلي .فهى تضيف قيمة للشركات التى تعمل داخلها وبالتالى ،وظيفتها الرقابية

مما ها، بعمليات الشركة وهيكل الرقابة الداخلية بكونها على دراية تامة ل ،الدفاع األول ضد مخاطر الغش
 ,Dezoort & Harrison) دراسة، وتضيف  غش بها وجوديحتمل التى مناطق المن التعرف على  يمكنها

وأهمية  ،فجوة توقعات فى مجال كشف الغش بوجودرتبط اأن هذا الدور الجديد للمراجعة الداخلية ( 2018
تشير بحوث أخالقيات األعمال  كما ،إدارة مخاطر الغشجودة  التحقق من على المراجعة الداخلية تركيز

  .الغشأخالقى لمرتكبى  الناتجة عن تدهورغش البسبب حاالت لفشل المراجعة 
لمنع وكشف الغش يضًا تتفق الدراسات السابقة على أن المراجعة الداخلية ال تتحمل مسئولية رئيسية وأ   

والتى بالتبعية تدخل  ،مج مكافحة الغشاأو ضمن بر  ،ولكن تدمج هذه العملية فى عملية إدارة المخاطر
 (Dezoort & Harrison, 2018 ; Dordevic& Dukic, 2015) البعضتفق وي .ضمن إدارة المخاطر

فى  اً ويكون حذر  االدارية نشطةالمهنى عند مراجعة األشك اليجب أن يمارس المراجع الداخلى على أن 
 Professional Scepticismالشك المهنى  الداخليينويعرف معهد المراجعين  .مؤشرات الغشالتعامل مع 

    ألدلة التحقيق.  إنتقادى  على أنه نمط وسلوك للمراجع يتضمن عقاًل تساؤليًا إستجوابيًا وتقييم 
ويخلص الباحث مما سبق إلى ضرورة أخذ المراجعين الداخليين فى اإلعتبار الدور الجديد الموكل إليهم    

، وأيضًا ضرورة توافر فكر جديد عند أداء انشطة المراجعة والمتعلق بكشف ومنع الغش بالقوائم المالية 
يمكن المراجعة الداخلية من أداء دورها الحيوى كخط دفاع أولى مما  ،الداخلية يرتكز على الشك المهنى

   .القوائم الماليةفرص الغش الممكنة بوأساسى ضد 
 
 

 :إبالغ المراجع الداخلى عن وجود مخالفات مالية بالشركة )المفهوم، المجال، األهمية( -7/2
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  , Khan ,  2009 ; Chartered Institute Of Internal Auditors) الدراسات هتمت الكثير منا   

2015  ,Sowmya2010 ;  ,2016 ; Transparency   ,2011 ; Indriasih     ,; Ahmad  4201) 
ويرجع فى هذا الشأن. تعريف عام متفق عليه ومقبول لم تتفق على هاولكن ،إلبالغ عن المخالفاتبتعريف ا

إلبالغ عن المفاهيم المختلفة لول ، وفيما يلى الباحث ذلك إلى إختالف البيئات الثقافية واألخالقية بين الد
 الدراسات السابقة: كما عرضتهاالمخالفات 

 دراسة (Khan ,  2009)  عن بمعرفة موظفى الشركة " اإلبالغ عن المخالفات هو إفصاح
 القيامممارسات غير أخالقية وغير قانونية وغير شرعية ألشخاص ربما يكونوا قادرين على 

 " ةمؤثر  اتتصرفب

 دراسة (Transparency , 2010) "  اإلبالغ عن المخالفات هو كشف عن معلومات خاصة
تخاذ قرار بهدف اعلى ، يعتقد أنهم قادرون وهيئات ،ألفرادداخل الشركة خطار ابمخالفات محددة و 

 حماية المصلحة العامة " 

  دراسة(Ahmad  ,  2011) األخالقى"  "اإلبالغ عن المخالفات هو نوع من سلوك صنع القرار 

 دراسة (Chartered Institute Of Internal Auditors  , 2014)  اإلبالغ عن "
 ،بالخروج عن قنوات اإلدارة العادية ،أو الموردين المتعاقدين ،قيام أحد الموظفين يعنىالمخالفات 
ثوق بطريقة مو خارجيُا  وإبالغهامشتبه فيها فى العمل ،  أمور خاطئة ،واإلفصاح عن ،للكشف عن

جهة خارجية مثل داخلية توضع من خالل المنظمة أو بواسطة عمليات ذلك  يتميمكن أن و  ،بها
 المنظم والمشرع "

 دراسة (2015 , Sowmya)  من قبل الموظفين حول مخالفات  إتصال" اإلبالغ عن المخالفات هو
غير  والبحث عن تصرفات صحيحة للحد من الممارسات ،أو موظفيه ،رتكبها صاحب العملا

 والتى تؤثر بشكل كبير على المصلحة العامة " ،األخالقية

 دراسة (Indriasih  ,  2016)  أعضاء المنظمة )سابقين  يعنى أن يكشف" اإلبالغ عن المخالفات
تحت سيطرة  ،أو ممارسات غير مشروعة ،غير أخالقي، أو أو حاليين( عن تصرف غير قانوني

تكون قادرة على اتخاذ إجراء " أو قد يعرف اإلبالغ  قد ، ألشخاص أو منظمات ،أصحاب العمل
اإلفصاح عن مخالفات غير القانونية أو غير األخالقية أو الكشف عن أفعال بأنه "عن المخالفات 

والمراجعة  المراجعةيمكن أن تضر بالمنظمة وأصحاب المصلحة، والتي تجريها لجنة  ،أخرى 
 أخرى اتخاذ إجراءات بشأن هذه االنتهاكات"  أو يمكن لرئيس المنظمة أو مؤسسة ،الداخلية

عريف يخلص الباحث لتولهذا  ،أشمل وأعم (Indriasih ,   2016) دراسة ويعتقد الباحث أن تعريفى  
" اإلفصاح عن المخالفات سوف يستخدمه فى باقى أجزاء هذا البحث وهو  شامل لإلبالغ عن المخالفات

وأيضًا الكشف  ،المخالفات الرقابيةأو  ،أو المخالفات غير األخالقية ،ية(غير القانونية )سواء المالية أواإلدار 
عن أفعال أخرى يمكن أن تضر بالشركة وأصحاب المصلحة من قبل المبلغّين )وهم الموظفين والعاملين 
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بإبالغ  ثم يحدد هو إمكانية القيام ،أوالً  ،بالشركة سواء السابقين أو الحاليين( ويتم اإلبالغ للمراجع الداخلى
أو أطراف خارجية )القضاء(  ،أطراف أخرى من خالله سواء أطراف داخلية )لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة(

." 
 Chartered Institute Of Internalدراستى )اإلبالغ عن المخالفات فقد إتفقت  أما فيما يتعلق بأنواع   

2015)  ,Sowmya;  4201  ,Auditors   بالغ وهما :على أن هناك نوعين لإل 
 داخليين عن سوء سلوك لزميل أو موظف أو  اً أشخاص بمعنى أن المبلغين يبلغون  :إبالغ داخلى

ويفضل فى  ،ويتم اإلبالغ إذا كانت أنظمة الشكاوى ال تقدم بدائل وخيارات للسرية التامة .مسئول بالشركة
ثم يحدد هو إمكانية القيام بإبالغ أطراف  ،أوالً  ،حالة الثقة فى اإلدارة ، وعادة يتم اإلبالغ للمراجع الداخلى

 خارجية من خالله.

 عن سوء سلوك بشأن أشخاص معينين  أطراف خارج الشركة بمعنى أن المبلغين يبلغون : إبالغ خارجى
ويمكن أن يكون اإلبالغ للمحامين  ،ويكون اإلبالغ وفقًا لقوة وخطورة المعلومات وطبيعتها ،داخل المنظمة

م ووكاالت إنفاذ القانون ووحدات محلية وحكومية ، ويفضل لتوفير حماية أكثر للمبلغين من والقضاة واإلعال
 التصرفات المضادة للمبلغ عنهم.  

أنه يمكن تقسيم وتصنيف المبلغين وفقا لمثلث اإلبالغ  (Smaili & Arroyo ,2017) دراسة تضيفو   
وفقًا  ،/ الضغوطالحافزويعرف  .فرصة والتبريرمثلث اإلبالغ من ثالثة عناصر وهى؛ الحافز واليتكون ، و 

أو مخاوف أخالقية تحت ضغوط شخصية  ائم بالتبليغالقيكون عندما  ،لنظرية السلوك والعدالة التنظيمية
 لفرصةويقصد با والحوافز المادية لإلبالغ.)ضغوط نفسية ، إجتماعية ، القيم ، االخالق ، الوالء الدينى( 

محاولة تقليل فيعرف على أنه  التبرير. أما الموارد المتاحة لإلبالغ عن المخالفاتأنواع وأعداد المصادر و 
ووفقًا لنظرية  سلوكه بتقليل إنزعاجه وعدم راحته.بترشيد  القائم بالتبليغ ويقوم ،داخل الفرد االدراكىالتنافر 
شخص بإتخاذ عند قيام ال Cognitive Dissonance Theory االدراكأو إضطراب االدراكى التنافر 

من أجل الحد من التوتر وعدم ختياره، اأو ترشيد  ،تبرير يجب عليه ،بداًل عن الصمت ،قرار اإلبالغ
تنافر بين  -)أ(ن من التنافر قى سلوك المبلغ وهما: ة اإلبالغ عن المخالفات يوجد نوعاوفى حال .الراحة

 -)ب(تكون فى خطر )اإلدراك( ،  فعل اإلبالغ عن المخالفات )سلوك( والوعى بأن وظيفة المبلغ قد
 ،ماسيعانيه أصحاب المصلحة اآلخرين من عواقب مالية نتيجة لسلوك اإلبالغ ، وبالتالى توجد عدم راحة

 .افيه غير المرغوببين سلوك اإلبالغ وعواقبه المحتملة  ،أو تنافر

 ؛وهىالغ وحددت الدراسة أربعة أنواع من المبلغين وفقًا لنوع اإلبالغ ومن يقوم باإلب
 )مبلغين من الداخل وإبالغ داخلى(   Protective الحمائى -أ

 (خارجى)مبلغين من الداخل وإبالغ   Skeptical   الشكاك -ب

 وإبالغ داخلى(  الخارج)مبلغين من   Role- Prescribed مسبقاً  دور موصوف -جـ  -ت
 (خارجىوإبالغ  الخارج)مبلغين من  Self- Interestedمصلحة ذاتية   -د  -ث
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   (CIMA  , 2009   ; Saipem   , 2015 ; Gitahi , 2017دراسات )وفى نفس المجال تناولت عدة    
  2015; ,  Sowmya  أدوات وأساليب يمكن إستخدامها من قبل المبلغين لإلبالغ عن المخالفات بطريقة

د اإللكترونى ، بوستات تحقق لهم السرية وحماية الهوية ومنها: البريد العادى ، ارقام الفاكس ، عنوان البري
، خدمات 24/7اإلتصال بالخط الساخن اإلنترنت ، من خالل تقارير مجهولة الهوية للموارد البشرية ،  على

 .والشكاوى  قتراحاتصندوق االو ، ، هواتف محمولةل قصيرة، رسائالويب
على إلقاء الضوء  تتمثل فى؛ ، وأنهاعن المخالفاتإلبالغ أهمية ا على (CIMA ,  2009) دراسة وتؤكد   

صول على معلومات فراد ذو الحاجة للمعلومات من الحتمكين األ، معالجة مبكرة للمشاكل المحتملة وإجراء 
الحد من مخاطر التسريبات ،  لجهات الخارجية بأن اإلدارة تسيطر وتدير الشركة بفعاليةطمأنة ا، هامة 

. الحفاظ على سمعة جيدة للشركات، الحوادث  عنضات تقليل التكاليف والتعوي،  المجهولة والسيئة والكاذبة
اإلبالغ عن المخالفات  أن هناك مزايا من سياسة (Sowmya , 2015) دراسة أضافتوفى نفس السياق 

ممارسات جيدة ،  ضمان هيكل فعال للرقابة الداخلية،  أداة لمكافحة الفساد وردع األخطاء تتمثل فى؛
  .عالة إلدارة الخطرإستراتيجية فو ،  لحوكمة الشركات

أن مجال اإلبالغ عن المخالفات يتمثل  (Indriasih  ,  2016) دراسة أوضحتأيضًا وفى نفس المجال   
عدم اإللتزام وعدم اإلنصياع لسياسات وإجراءات األخطاء والغش واإلحتيال واألنشطة اإلجرامية ، فى؛ 

، ، تواطؤ مع أطراف داخلية وخارجيةلفساد الشركة ، إستخدام ممتلكات الشركة ومعداتها ، الرشوة وا
   مثل: التحرش الجنسى والعنصرية والمحسوبية.وتضر باألخالق موضوعات ذات حساسية عالية و 
بالغ عن المخالفات تعتبر جزءًا حيويًا من ميثاق أخالقيات ن سياسة اإلأويخلص الباحث مما سبق إلى   

من  24/7ويعتبر الخط الساخن  ،أخالقيةإدارية، و و  ،ماليةفات مخال ،واإلبالغ عن ،وتهتم بتوصيل ،األعمال
لمراجع الداخلى ، أو لويعتبر اإلبالغ الداخلى للجنة المراجعة ،أهم طرق وأدوات هذه السياسة وأكثرها إنتشاراً 

 الدول األجنبية. هو النوع األكثر شيوعًا فى

 

غ عن وجود مخالفات مالية بالشركة تحليل العالقة بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبال -7/3 
 للبحث: شتقاق الفرض األولاوكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية و 

على أن اإلبالغ له أهمية للمراجع الداخلى  (Read & Rama ,2003 ; Peters , 2014) ادراست اتفقت  
لل من خطر الغش وضمان ، كما أنه يقمعلومات عن كفاءة تشغيل هيكل الرقابة الداخلية  يوصلكونه ل

ستكشافية. اكرقابة وقائية و  ئيسياً ور  ًا حيوياً دور اإلبالغ  ولهذا يلعب .كل الرقابة الداخليةلفعالية مستمرة لهي
له أثر كبير على  24/7أن وجود خط ساخن لإلبالغ  (Dezoort & Harrison, 2018) دراسةوتضيف 

    طريقة الكشف المبدئية عن الغش. 
 على (Dordevic & Dukic , 2015; IIA , 2009 ; IIA - SA , 2014)دراسات ال بعض كما تتفق   
خطر الغش  تقييم -)أ( -مراحل وهى : 4فى تتمثل مسئولية المراجع الداخلى فى كشف الغش بالشركات  أن
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وداخل كل مرحلة من هذه المراحل  التحقيق فى الغش. -)د(الكشف عن الغش  -)جـ(منع الغش  -)ب(
  المراجع الداخلى بعدة إجراءات وذلك على النحو التالى: يقوم
توثيق واإلبالغ عن المخاطر المقدرة ى بما يلى؛ يقوم المراجع الداخلخطر الغش  فى مرحلة تقييم -)أ(

أنواع الغش التى لها إحتمال ظهور أعلى ، ومخاطر الغش الكامنة ، وكفاية   -)وتوضيح الجوانب التالية :
الغش وتحديد فجوة آليات الرقابة الموجودة وأثر الغش على عمليات الشركة( ، رسم خريطة برامج مكافحة 

مع مخططات الغش المحتملة  ومقارنتها آليات الرقابة الداخلية الموجودة والموجهة لمنع الغش والكشف عنه
خطر الغش من تقييم فعالية هذه اآلليات فى منع الغش ، تصنيف  ،لتحديد هل توجد فجوة محتملة أم ال

خالل مقدار الخسارة المقدرة والمحتملة وإحتمال حدوث الغش )إحتمال حدوث الخسارة( ، تحديد عوامل 
خطر الغش ذات الصلة )من خالل جمع معلومات عن أنشطة وعمليات الشركة لتحديد مجاالت الغش 

 المحتملة وتحديد مخططات الغش المحتملة أيضًا(.

تحديد مدى توفر مناخ جيد من  ؛وهى" يقوم المراجع الداخلى بعدة إجراءات " منع الغش  فى مرحلة -)ب(
الوعى الرقابى من خالل آليات الرقابة وذلك من قبل اإلدارة ، وجود سياسة أخالقية مكتوبة بشأن 
التصرفات واألفعال الواجب القيام بها عند إكتشاف الغش ، تحديد مدى كفاية السياسات الرقابية المعمول 

، وجود سياسات وإجراءات وآليات آخرى لحماية االنشطة والموارد فى المناطق شديدة الخطورة ، فعالية  بها
( ، تقديم ووجود خط ساخن لإلبالغ عن الغش قنوات اإلتصال )توفير معلومات كافية وموثوق فيها

 .توصيات لوضع وتحسين آليات رقابة لمنع الغش

تحديد مؤشرات بما يلى؛  " يقوم المراجع الداخلى لتحقيق فى الغش" كشف الغش " و " ا فى مرحلتى -)جـ(
الغش )أماكن وجود الغش( المالية وغير  مؤشراتالغش ومخططات الغش المحتملة من خالل فحص 

بعد كشف الغش تحتاج إلى جمع معلومات أكثر عن الغش المحتمل وذلك من خال المقابالت ، المالية 
وهنا  ،ذا بهدف تحديد طبيعة الغش والتقنيات المستخدمة فيه والمشاركين فيهوكل هواإلقرارات المكتوبة، 

 .يلعب اإلبالغ عن المخالفات دورًا هامًا فى تقديم معلومات للمراجعة الداخلية

تتمثل  هذه األدوار الثالث، و يكون للمراجع الداخلى أحد ثالث أدوار فى مجال التحقيق فى الغش  -)د(
ئولية تحمل مس)يشارك فى التحقيق( ،  يكون مصدر هام للمعلومات،  اإلطالقليس له دور على  ؛فى

 رئيسية فى التحقيق عن الغش.

وفى نفس  .آخرى وهى مراجعة اإلجراءات التصحيحية مرحلة (Saipem  , 2015) دراسةوتضيف   
زيد وت (IIA , 2009 ; IIA-SA , 2014) دراستىمع  (Matriciani , 2014) دراسةتتفق السياق 

وهما مصداقية  ،ومات عن الغش عليه تحديد عنصرينلعنهما أن المراجع الداخلى فى مرحلة جمع المع
معلومات الغش من خالل  ،وإدارة ،أن إجراءات التعامل مع كما  . ـغِّـالمبـلـ درجة الثقة فىالمعلومات و 

ية ومنع مكونات الداخل خطوات وهى: منع الغش )تقييم هيكل الرقابةالمراجعة الداخلية تتم من خالل 
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وأيضًا التعامل مع معلومات الغش، التحقيقات التى تجريها المراجعة الداخلية.(، الثالث 5مثلث الغشنموذج 
تطور خطة المراجعة المبنية على تقدير وتقييم الخطر أن المراجعة الداخلية  (Cox , 2013) دراسةتظهر 

وتقوم المراجعة الداخلية بمراجعة برامج وسياسات محددة  طر الغش والفساد كجزء من المخاطر.وتقييم مخا
، اإلبالغ عن المخالفات له دور هام فى مساعدة مثل )عمليات الدفع ، التبرعات الخيرية ، الهدايا( 

إلى أنه يتوقع من المراجع  (Ojha , 2012) دراسةوخلصت  المراجعة الداخلية عند تقييم مخاطر الغش.
لمجلس  ًا موضوعياً كيدإدارة مخاطر الغش ، وكذلك يقدم تو ت حدوث الغش وكيفية حتماالا تقييمالداخلى 

 المحددة وضمان تأكيد أنها تعمل بفعالية.مخاطر الغش لمواجهة اإلدارة بأن إجراءات رقابة الغش كافية 
 يؤثر علىمؤداها أن اإلبالغ عن المخالفات للمراجع الداخلى إلى نتيجة  مما سبق ويخلص الباحث  

 :وهىمن خالل أحد ثالثة مواقف إستجابة المراجع الداخلى فى كشف الغش 
فهذا قد يحسن من  ،معلومات اإلبالغ عن المخالفات تؤكد معلومات كانت لدى المراجع الداخلىأن  -)أ(

 قتراح اإلجراءات التصحيحية.اوسرعة رد فعل المراجع الداخلى فى تقييم وتحديد مخاطر الغش 

ت اإلبالغ عن المخالفات تعطى صورة مبدئية وأولية عن مشكلة داخل الشركة للمراجع معلوماأن  -)ب(
،  مصداقية المعلومات المقدمة من القائم بالتبليغ للتحقق من هنا عليه تجميع معلومات إضافيةو  .الداخلى

 عنها. التى تم التبليغمع البدء فى إتخاذ إجراءات مكافحة مخاطر الغش عن المجاالت 

هذا يتطلب . و معلومات اإلبالغ عن المخالفات تتنافى مع معلومات كانت لدى المراجع الداخلىأن  -)جـ(
وقد يستعين بخبراء  المقدمة من القائم بالتبليغمعلومات الأكبر للتحقق من صحة  اً من المراجع الداخلى جهد

 .ينيخارج

الغش بالقوائم المالية ترتبط إيجابًا كفاءة المراجع الداخلى فى كشف  إلى أن مما سبقويخلص الباحث    
ونتيجة لوجود إتفاق عام بين  غ عن وجود مخالفات مالية بالشركة.لإلبالنفسه المراجع الداخلى  إستجابةب

 , Cox , 2013 ; Matriciani , 2014; Dordevic & Dukic , 2015; IIA)الكثير من الدراسات 

2009 ; IIA-SA, 2014 ) إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود  قة بينذات الصلة بشأن العال
إستجابة المراجع الداخلى بأن ، يمكن القول مخالفات مالية بالشركة وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية

وهو ما  ،كفاءته فى كشف الغش بالقوائم الماليةتؤثر إيجابًا على لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة 
 على النحو التالى: ، للبحث األولالفرض وعليه يمكن إشتقاق  .ث معهيتفق الباح

لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة فى الشركات المصرية ستجابة المراجع الداخلى ا " تؤثر:  1ف 
 " إيجابا  على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية

                                                 
: يفسر إرتكاب الغش من خالل توافر ثالثة عوامل أساسية وهى؛ توافر الدافع المسبب Fraud Triangle Modelنموذج مثلث الغش  5 

إرتكاب الغش ، الفرص والظروف المالئمة إلرتكاب الغش ، قدرة الفرد على تبرير إرتكابه للغش. ويعتبر أول نموذج مفسر للتفكير فى 

 (2017للعوامل المسببة إلرتكاب الغش )شحاته  ،  
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،على العالقة محل خلى وإستقالل وظيفتهتحليل أثر مستوى التنمية المهنية للمراجع الدا -7/4
  :( للبحثوفرعياته)شتقاق الفرض الثانى واالدراسة، 

ستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن اخلص الباحث فى الجزئية السابقة من البحث إلى وجود عالقة بين    
 ثر بالعديد منلعالقة قد تتأولكن هذه ا ،وجود مخالفات مالية بالشركة وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية

مليجى ) السابقة ذات الصلةالدراسات لكثير من  ، حيث يجد المتتبع  Moderators المتغيرات المعدلة
 Indriasih  ,  2016  ; Ojha, 2012; Gitahi, 2017 ;2009،  العفيفى ;2014المدهون ،  ;2013،

;        Carpenter 
Et Al., 2011) غيرات المعدلة التى من المحتمل أن تؤثر على العالقة الرئيسية محل وجود الكثير من المت

، ستقالل وظيفة المراجعة الداخلية امستوى التنمية المهنية للمراجع الداخلى ، مدى  ومن أهمها: الدراسة
مستوى التنمية المهنية للمراجع  ؛وهما ،متغيرين فقطوسوف يركز الباحث على . 6سناداالو ، ف الذهنىالعص

ا على العالقة منهم نظرًا لجوهرية تأثير كالً  وذلك ،إستقالل وظيفة المراجعة الداخليةمدى و لداخلى ، ا
   ; ( Ojha , 2012 الدراساتوذلك على غرار العديد من  ،الرئيسية محل الدراسة من وجهة نظر الباحث

 .(; 2014Cox , 2013المدهون ،  ; 2013، مليجى
أن التنمية المهنية  (2017)على ،  دراسةتوضح  هنية للمراجع الداخلىمستوى التنمية الموبشأن    

Professional Development   تشير إلى ضرورة أن يكون من يقوم بممارسة المهنة مؤهاًل مهنيًا وذلك
ويتم إكتساب  ،يتطلب توافر المهارة والخبرة العلمية والعملية التى تساعد على ضمان جودة األحكام المهنية

يوضح  2008لسنة  610ك من خالل التدريب والتعليم المستمر. كما أن معيار المراجعة المصرى رقم ذل
أن المراجعة الداخلية يتوافر لها كفاءة مهنية وفنية ويقوم بها أشخاص تلقوا تدريبًا فنيًا مناسبًا ولديهم كفاءة 

 وعناية مهنية واجبة.
 عفيفىال  ; Ojha , 2012 Gitahi , 2017 ; Cox , 2013  ; Indriasih  ,  2016 ;) دراساتال وتتفق بعض  
ومراجعين أكفاء  ًا كافياً يتطلب تدريب ،والمتمثل فى كشف الغش ،على أن الدور الجديد للمراجعة الداخلية (2009، 

الداخلية( المراجعة  فىومستويات دعم وتدريب مرتفعة للمراجعين وتوافر دورات تدريبية متنوعة )وتشمل حاالت معينة 
وبالتبعية زيادة قدرتهم  ،لهموكل هذا بسبب الحاجة لتحسين الكفاءة المهنية  ،كتساب خبرات متخصصة ومناسبةال

  ,  Indriasih) دراسةوتضيف  .كلما كان ذلك ممكناً  ،على تقييم مخاطر الغش وكشف الغش بأسرع ما يمكن

 (2009،  العفيفى) دراسةلمهارات ، القيم والسلوك. أما أن الكفاءة تتضمن ثالثة عناصر وهى: المعرفة ، ا (2016
 تهم بشكل مستمر.اتعزيز معارفهم ومهار  الداخليينفتبين أيضًا أنه يتعين على المراجعين 

أن التدريب المستمر يتحقق من  (2014؛ المدهون ،  2013، مليجى) دراستىوفى نفس المجال توضح   
به ، مما يكسدورات التدريبية المتخصصة لتنمية مقدرته المهنيةخالل حضور المؤتمرات وورش العمل وال

                                                 
للحصول على مزايا  : التعاقد مع طرف ثالث على أداء خدمة، أو وظيفة ، يمكن أدائها داخل الشركة ، وذلكOut Sourcingاالسناد  6 

 (2015تنافسية )السيد  ، 
 



 - 189 - 

خبرات نظرية وعملية ، والتدريب يكون فى إطار خطة سنوية للوقوف على المهارات التى يجب أن يتسم بها 
 المراجع الداخلى.  

  ,Ojha , 2012; James) دراساتال بعضتتفق ، ستقالل وظيفة المراجعة الداخليةامدى وبشأن    

2003 ;  Gitahi  , 2017; Cox , 2013 ; )  أن المراجعة الداخلية وظيفة مركزية ومستقلة على
اإلدارة ولجنة المراجعة وإمداد ، وفى موقع رئيسى لتقييم ومعالجة برامج إدارة خطر الغش وموضوعية 

حتمال ات التى يوجد بها عن الحاال مستمرة لعملية إدارة المخاطر وهيكل الرقابة الداخلية والتقريرمات يبتقي
أنه ينبغى  (Ojha , 2012) كما يرى  .والتى يكون تم اإلبالغ عنها من خالل الخط الساخن ،وجود غش

تفويض سلطة متابعة ورصد الخط الساخن لإلبالغ عن المخالفات لوظيفة المراجعة الداخلية على اإلدارة 
حيث يشارك لجنة  للجنة المراجعة مباشرة والوصول وأيضًا توفير سلطة مستقلة وخطوط إبالغ مستقلة

 الغش. ،والوقاية من ،المراجعة فى التعرف على
كما  ،أن اإلستقالل للمراجعة الداخليةعلى  (2014؛ المدهون ،  2013، مليجى) دراستى تتفقوفى نفس السياق   

 :ما يلى لبيتط -1100رقم معيار اإلستقاللية والموضوعية  –جاء فى معيار المراجعة الداخلية 
داخل الهيكل التنظيمى ومستقل عن إستقالل مهنى ومالى: توافر إستقالل تنظيمى إلدارة المراجعة الداخلية  -)أ(

)لضمان أداء واجباته المهنية لمجلس اإلدارة من الناحية التنظيمية  اإلدارات التنفيذية التى يراجع أنشطتها وتبعيته
من خالل رفع ) للجنة المراجعة حية الفنيةاوتبعيته من النديد نطاق المراجعة( بحرية تامة وبعيدًا عن الضغوط فى تح

 .(والتشاور معها فى األمور الفنية الخاصة بالشركةالتقارير لها 

إستقالل وموضوعية فى تخطيط عملية المراجعة ووضع وتنفيذ خطة إستقالل فى أداء عملية المراجعة:  -)ب(
 المراجعة.

إمتالك المراجع الداخلى أعلى درجات المهارة فى أداء العمل وتعزيزها من خالل مؤهالت  إستقالل فنى: -)جـ(
    علمية وتدريب.

أن المراجعة الداخلية يتوافر لها إستقالل فى الوضع  2008لسنة  610كما يوضح معيار المراجعة المصرى رقم    
 التنظيمى وترفع تقاريرها لمستوى إدارى أعلى. 

 2013، مليجى Ojha , 2012 ; James ,2003 ;)جود إتفاق عام بين الكثير من الدراسات ونتيجة لو     
على العالقة بين إستجابة  المؤثرةذات الصلة بشأن المتغيرات المعدلة  (; 2014Cox , 2013المدهون ،  ;

المالية ، يمكن المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم 
بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة  تأثير على العالقةالقول بوجود 

إستقالل مستوى التنمية المهنية للمراجع الداخلى، ومدى بسبب وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية 
،  تهوفرعياالثانى فرض البحث ليه يمكن إشتقاق وع .وهو ما يتفق الباحث معه، وظيفة المراجعة الداخلية

 على النحو التالى:
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لإلبالغ عن وجود مخالفات  فى الشركات المصرية ستجابة المراجع الداخلىاإليجابى التأثير اليختلف ":  2ف 
بإختالف كال  من مستوى تنميته مهنيا  ومدى مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية 

 "ستقالل وظيفتهإ
 كما يلى: إشتقاق ثالثة فروض فرعيةومن هذا الفرض سيتم 

لإلبالغ عن وجود  فى الشركات المصرية ستجابة المراجع الداخلىيختلف التأثير اإليجابى ال/ أ: "2ف
 "بإختالف مستوى تنميته مهنيا   مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية

لإلبالغ عن وجود  فى الشركات المصرية ستجابة المراجع الداخلىاليختلف التأثير اإليجابى /ب: "2ف
 "بإختالف مدى إستقالل وظيفته مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية

عن وجود لإلبالغ  فى الشركات المصرية ستجابة المراجع الداخلىال يختلف التأثير اإليجابى/جـ: "2ف
مستوى األثر المشترك لمخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية بإختالف 

 "ميته مهنيا  ومدى إستقالل وظيفتهتن
 نموذج ومنهجية البحث  -5/ 7
 على النحو التالى:نموذج البحث ومنهجية البحث، يستهدف هذا الجزء من البحث عرض    
 ث:نموذج البح -7/5/1
 (: 1يمكن التعبير عن نموذج البحث فى الشكل التالى )شكل رقم   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: نموذج البحث )من إعداد الباحث(1شكل رقم )
 منهجية البحث: -7/5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 المتغير المستقل

المراجع ستجابة ا

 الداخلى

 المتغير التابع 

كفاءة المراجع 

الداخلى فى كشف 

 الغش

 1ف

 

 2ف

 المتغيران المعدالن

 

 

 التنمية المهنية للمراجع الداخلى

 

 إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية

 

/أ 2ف

       

       
  

/ب 2ف

         
       

جـ/2ف  
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يلى يعرض الباحث  وفيما.تم القيام بدراسة تجريبيةبحث ، ومن ثم إختبار فروض البحث تحقيقًا لهدف ال  
راسة ، مجتمع وعينة الدراسة ، توصيف وقياس متغيرات الدراسة ، أدوات وإجراءات أهداف الد ؛لكاًل من

 الدراسة ، أدوات التحليل اإلحصائى ، نتائج إختبار فروض البحث. وذلك على النحو التالى:  
 أهداف الدراسة التجريبية: -7/5/2/1

الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية إستجابة المراجع  تستهدف الدراسة التجريبية إختبار العالقة بين   
بالشركة وكفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية ، وكذلك إختبار أثر كاًل من مستوى التنمية المهنية للمراجع 

 & Dezoort)الداخلى، ومدى إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية على هذه العالقة، وذلك قياسًا على 

Harrison, 2016  ; Ojha , 2012 ; James ,2003.) 

 مجتمع وعينة الدراسة: -7/5/2/2  
ختبار تم ا، و  مصر العاملة فىالصناعية الشركات المراجعين الداخليين فى يتكون مجتمع الدراسة من   

ويوضح الجدول التالى  ،(Read And Rama ,2003)وذلك قياسًا على  7عينة حكمية من هذا المجتمع
وعدد ونسبة الردود باإلضافة إلى عدد ونسبة الردود الصحيحة والتى  الموزعة، الثةعدد الحاالت التجريبية الث

                     ستخضع للتحليل اإلحصائى:

 (: بيان الحاالت التجريبية1جدول رقم )
 العدد والنسبة بيان

 100  الموزعة الحاالت التجريبية عدد

 54 عدد الحاالت المستلمة 

 % 54 نسبة اإلستجابة 

 35 عدد الحاالت المكتملة 

 % 64.8 نسبة الحاالت المكتملة إلى الحاالت المستلمة 

 توصيف وقياس المتغيرات: -7/5/2/3
 :الدراسةمتغيرات وضح الجدول التالى توصيف وقياس ي  
 
 
 
 
 
 
 

 (: توصيف وقياس متغيرات الدراسة 2جدول رقم )
                                                 

روعى فى العينة عدة اعتبارات؛ أن يكون المراجعون الداخليون متفاوتى التنمية المهنية والخبرة، وأال يكون هناك اسناد لوظيفة  - 7 

 .  المراجعة الداخلية ، وأن يكونوا من المحاسبين
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نوع  المتغير

 المتغير

 القياس التوصيف

المراجع  كفاءة

الداخلى فى 

 كشف الغش

تحديد المراجع الداخلى لمؤشرات  تابع

وعالمات تدل على احتمال وجود غش 

(Dezoort & Harrison, 2018 ;  

IIA , 2009 ; IIA-SA, 2014) 

من خالل تحديد عناصر مثلث الغش الثالثة وهى: 

 الحافز والفرصة والتبرير، قياساً على

(Indriasih  ,  2016 ; Dezoort & 

Harrison, 2018 ) 

استجابة 

المراجع 

 الداخلى

إلبالغ عن المخالفات هو إتخاذ اإلستجابة ل مستقل

خطوات وإجراءات للتعامل مع اإلفصاح عن 

مخالفات غير القانونية أو غير األخالقية أو 

الكشف عن أفعال أخرى يمكن أن تضر 

وأصحاب المصلحة، والتي تجريها  بالشركة

 والمراجعة الداخليةلجنة المراجعة 

 (Indriasih  ,  2016) 

تقدير خطر الغش ، منع الغش ، تأثره عند مدى 

وى بمحت الكشف عن الغش ، التحقيق فى الغش

 ، قياساً علىاالبالغ عن المخالفات المالية

(Dordevic & Dukic , 2015; IIA , 

2009 ; IIA-SA, 2014) 

مستوى التنمية 

المهنية 

للمراجع 

 الداخلى

تشير إلى ضرورة أن يكون من يقوم  عدلم

بممارسة المهنة مؤهالً مهنياً وذلك يتطلب 

توافر المهارة والخبرة العلمية والعملية التى 

تساعد على ضمان جودة األحكام المهنية 

ويتم إكتساب ذلك من خالل التدريب والتعليم 

 المستمر

 (2017)على ، 

 الخبرة ، الشهادات العلمية من خالل سنوات

صصة ، عدد الدورات التدريبية التى حصل المتخ

  قياساً على   عليها فى المراجعة ،

 ( ; 2014Cox , 2013 المدهون ، )

ستقالل مدى ا

وظيفة 

المراجعة 

 الداخلية

المراجعة الداخلية وظيفة مركزية ومستقلة  معدل

وموضوعية ، وفى موقع رئيسى لتقييم 

د ومعالجة برامج إدارة خطر الغش وإمدا

اإلدارة ولجنة المراجعة بتقييمات مستمرة 

، وذلك دون تدخل لعملية إدارة المخاطر

المسئولين بالمستويات االدارية فى عمل 

 المراجع الداخلى

(;James ,2003  Gitahi , 2017  Cox 

, 2013; Ojha , 2012;) 

كانت المراجعة  ( لو1متغير ضمنى يأخذ القيمة )

، ة أو مجلس اإلدارة الداخلية تتبع لجنة المراجع

 ( بخالف ذلك ، قياساً على0ويأخذ )

(Read & Rama ,2003) 

 أدوات وإجراءات الدراسة التجريبية: -7/5/2/4
(( تمثلت الحالة األولى فى: 9/1إعتمدت الدراسة التجريبية على ثالثة حاالت إفتراضية )ملحق البحث رقم )

الة غش وإبالغ ومراجع داخلى مستقل ، الحالة الثالثة فى: حالة غش وعدم إبالغ  ، الحالة الثانية فى: ح
 .(Read & Rama ,2003) دراسةوذلك قياسًا على حالة غش وإبالغ ومراجع داخلى غير مستقل ، 

ثم قام الباحث بتوزيع الحاالت الثالث على المراجعين الداخليين ببعض الشركات الصناعية وناقش بعضهم   
طلبوا منه( مدلول بعض االلفاظ الواردة بالحاالت. بعد ذلك تم تجميع الردود فيها، واوضح لهم )عندما 

 وفحصها لتحديد المستكمل والصادق منها، والذى سيخضع للتحليل اإلحصائى.    
 المعالجات التجريبية والمقارنات بينها -7/5/2/5 

  :الدراسة التجريبية مكنة داخلوالذى يعكس الحاالت المتصميم الدراسة التجريبية فى الشكل التالى  تم  
 

 )فى حالة االستجابة( 2×2 (: التصميم التجريبى3جدول رقم )
 وظيفة المراجعة الداخلية  ظيفة المراجعة الداخليةو    محددات                
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     مردود                  

 ستجابة اال                  

  بالغ عناال

 المخالفات      

 غير مستقلة  مستقلة

 تنمية مهنية محدودة تنمية مهنية قوية تنمية مهنية محدودة تنمية مهنية قوية

كفاءته فى كشف الغش  تم االستجابة

  ((1معالجة ))

كفاءته فى كشف الغش 

 ((3معالجة ))

كفاءته فى كشف 

 ((2معالجة ))الغش 

 

كفاءته فى كشف 

 ((4معالجة ))الغش 

 (5فى كشف الغش معالجة )كفاءته  ستجابة لم يتم اال

 أوال  : المعالجات التجريبية:  
استقالل وظيفة المراجعة  لإلبالغ عن المخالفات المالية / المراجع الداخلى ستجابةإ( : 1معالجة رقم )

 / كفاءته فى كشف الغش / وجود تنمية مهنية قويةالداخلية 

استقالل وظيفة المراجعة عدم المخالفات المالية / إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن ( : 2معالجة رقم )
 الداخلية / وجود تنمية مهنية قوية / كفاءته فى كشف الغش

إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن المخالفات المالية / استقالل وظيفة المراجعة ( : 3معالجة رقم )
 الداخلية / وجود تنمية مهنية محدودة / كفاءته فى كشف الغش

إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن المخالفات المالية / عدم استقالل وظيفة المراجعة ( : 4جة رقم )معال
 الداخلية / وجود تنمية مهنية محدودة / كفاءته فى كشف الغش

 ( : عدم اإلستجابة لإلبالغ / كفاءته فى كشف الغش5معالجة رقم )
 
 البحث: ضفرو  وإختبار انيا  : المقارنات بين المعالجاتث

 المقارنات التالية الختبار فروض البحث:تم إجراء 
إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود أثر  لقياس( (: وذلك 5( ×)4+3+2+1المقارنة ) ) .1

بغض النظر عن استقالل وظيفته مخالفات مالية الشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية، 
 (.1)فالبحث  فرض إختبار ثمومن ومستوى تنميته المهنية 

 العالقة بين أثر التنمية المهنية للمراجع الداخلى علىلقياس ( ( : وذلك 4+3( × )2+1المقارنة ) ) .2
 ، ومن ثم كفاءته فى كشف الغش بالقوائم الماليةو إستجابته لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية الشركة 

 . (/ أ 2)فالبحث  فرض إختبار

 على العالقة بينأثر إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية لقياس ( ( : وذلك 4+2) ( ×3+1المقارنة ) ) .3
كفاءته فى كشف الغش بالقوائم و إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية الشركة 

 . (/ ب 2)فالبحث  فرض إختبار ، ومن ثم المالية
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رك لكاًل من التنمية المهنية و إستقالل وظيفة األثر المشتلقياس ( ( : وذلك 4( × )1المقارنة ) ) .4
إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية الشركة  على العالقة بينالمراجعة الداخلية 

 .(/ جـ  2)فالبحث  فرض إختبار ، ومن ثم كفاءته فى كشف الغش بالقوائم الماليةو 

 : للردود التحليل اإلحصائي -7/5/2/6
بيانات الدراسة التجريبية للتحليل اإلحصائي، قام الباحث بترميز األسئلة بطريقة واضحة، حتى لتجهيز 

وتأخذ  Qبالحرف الحاالت التجريبية الثالثة  أسئلةال يحدث خلط في داللة الرموز المعطاة، حيث تم ترميز 
 ( للحالة الثانية،B) حرفوال( للحالة األولي، A) الحرف ؛كل حالة حرف أخر إضافى ليدل على رقم الحالة 

 . ((9/1)ملحق البحث رقم )( للحالة الثالثةC) والحرف
إستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم إدخال البيانات و فى عملية  EXCELولقد إستخدم الباحث برنامج 

( في عملية التحليل اإلحصائي، وقام الباحث بإستخدام األساليب 23اإلصدار رقم ) SPSSاإلجتماعية 
 حصائية التالية:اإل

: لحساب الثبات والصدق اإلحصائي ألداة الدراسة، Reliabilityاإلعتمادية )الثبات(  مقياس -أ
ختبار مدي اللألسئلة المرافقة لكل حالة ، وذلك  Cronbach's Alphaوذلك من خالل المقياس 

 ،راسة للتحليل اإلحصائيالموثوقية في إستجابات مفردات العينة على األسئلة، ومدي صالحية بيانات الد
لمعرفة مدي إمكانية تعميم النتائج التى تم الحصول عليها من العينة على مجتمع الدراسة. وتتراوح قيمة هذا 
المقياس بين الصفر والواحد الصحيح. فإذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة هذا المعامل تساوي 

م في البيانات فإن قيمة هذا المعامل تساوي الواحد الصحيح، وإذا صفرًا، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تا
أمكن اإلعتماد على نتائج الدراسة وتعميمها على المجتمع، وكانت نتيجة  0.60زاد هذا المقياس عن 

 ((:9/2اإلختبار على النحو التالي )ملحق البحث رقم )
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.754 19 

لألسئلة المرافقة للحاالت ككل، مما يدل على  754.08يتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا بلغت 
 عتماد على النتائج وتعميمها على مجتمع الدراسة.ة عالية، األمر الذي يمكن معه االإنها تتمتع بصالحي

ف(: لتحديد ما إذا سمينرو  -)اختبار كلوموجروف  Kolmogorov-Smirnovاإلعتدالية  ختبارإ -ب
الذي أخذت منه العينة موزعًا توزيعًا طبيعيًا، أم غير طبيعي، لتحديد نوعية االختبار  ،كان مجتمع الدراسة

 لهذا اإلختبار كما يلي: الفرض اإلحصائيصياغة  وتم المستخدم.
 :  بيانات العينة مسحوبة من مجتمع له توزيع معتدل. 0Hفرض العدم   

                                                 

 ق جذر معامل الثباتوتم حسابه عن طري  0.868يبلغ معامل الصدق  8 
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 : بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ليس له توزيع معتدل. 1Hالفرض البديل 
فإذا كانت القيمة اإلحتمالية ، 5%( αودرجة خطأ ) 95%( α-1وتطبق قاعدة الحكم عند مستوي ثقة )

( ال يتم رفض فرض العدم )بمعني مجتمع الدراسة الذي أخذت %5أكبر من أو يساوي )  P.Valueالحرجة 
( يتم رفض فرض %5أقل من ) P.Valueالحرجة  القيمةطبيعيًا(. أما إذا كانت منه العينة موزعًا توزيعًا 

العدم، ومن ثم قبول الفرض البديل )بمعني مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة موزًعا توزيعًا غير 
على النحو   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testإختبار    وكانت نتيجةطبيعي(. 

 (:9/2قم )التالي)ملحق البحث ر 

 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

  أسئلة الحاالت الثالثة

QA1    :   QA5 .000c 

QB1    :   QB7 .000c 

QC1    :   QC7 .000c 

أن القيمة اإلحتمالية لهذا اإلختبار ألسئلة الحاالت التجريبية الثالثة بلغت يتضح من الجدول السابق و    
، أى ال يمكن إستخدام األساليب لعدم وقبول الفرض البديلرفض فرض ا( ، ومن ثم يتم 0.000)

ولذا ينبغي اإلتجاه نحو األساليب  ،(Peck & Devore, 2012)اإلحصائية المعلمية على بيانات الدراسة 
إلجراء التحليل اإلحصائي الالزم للمشاهدات  (SPSS) ببرنامج Non Parametric tests الالمعلمية 

حاالت التجريبية الثالثة للتوصل إلى نتائج إحصائية تؤيد قبول أو رفض فروض التي تم تجميعها من ال
البحث. وتم اختيار هذه االختبارات نظًرا الستخدام الباحث مقاييس أسمية وترتيبية لتجميع البيانات الالزمة 

 ، ومن ثم سيقوم الباحث باإلعتماد على اإلختبارات اإلحصائية التالية:الختبار فروض البحث
  إختبار ويلكوكسنWilcoxon Signed Rank Test: ختبارات الالمعلمية، الذي والذي يعتبر أحد اال

أ(. ويقوم هذا اإلختبار على 2007يستخدم في حالة كون البيانات غير موزعة توزيعًا طبيعيًا )سليمان، 
ستجابات العينة، ويمكن إستخدام هذا اإلختبار في ال Expected Medianحساب الوسيط المتوقع 

عتمد الباحث على اختبار )ويلكوكسن( ا حالة العينة الواحدة أو في حالة عينتين غير مستقلتين. و 
الالمعلمي للعينتين غير المستقلتين إلجراء المقارنات الثنائية وقياس مدى االختالف بين وسيطّي عينتين 

وهما المقارنات األولى )المستخدمة إلختبار ، قارنات الدراسة التجريبيةغير مستقلتين الثنتين من م
 . (فرض فرعى ثانى -، والمقارنة الثالثة )المستخدمة إلختبار الفرض الثانى(الفرض األول

 ويتني  إختبار مانMann-Whitney: بين مجموعتين مستقلتين  ،تباين،أو ختالفختبار مدى وجود اإل
وإستعان الباحث باختبار مان ويتنى ب(، 2007ختبار المعلمي )سليمان، اهدات، كمن األفراد، أو المشا

Mann-Whitney test  الالمعلمي للعينات المستقلة إلجراء المقارنات الثنائية وقياس مدى االختالف
مة المقارنة الثانية )المستخدالثنتين من مقارنات الدراسة التجريبية وهما  بين وسيطّي عينتين مستقلتين

والمقارنة الرابعة من الدراسة التجريبية )المستخدمة إلختبار (،فرض فرعى أول -إلختبار الفرض الثانى
 .(فرض فرعى ثالث -الفرض الثانى
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 وفى هذه الحالة يمكن صياغة الفرض اإلحصائي على النحو التالي:
 2M =1: M0H :فرض العدم

يطّي عينتّي المراجعين الداخليين األكثر خبرة أي ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وس 
إلى  2Mوتشير  ،إلى وسيط المشاهدة للعينة األولى المستقلة 1Mواألقل خبرة كعينتين مستقلتين. وتشير 
 وسيط المشاهدة للعينة الثانية المستقلة.

 2M ≠1H1: M :الفرض البديل
اجعين الداخليين األكثر خبرة واألقل أي توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي المر  

خبرة كعينتين مستقلتين. ويتم رفض فرض العدم اإلحصائي، وبالتالي قبول الفرض البديل، إذا كانت 
، بمعنى وجود اختالفات معنوية بين %95، وذلك عند مستوى ثقة %5أقل من  P.Valueقيمة 

 وسيطي العينتين المستقلتين.
 مستقلتين   اختبار االشارة لعينتين غيرTwo Samples - Sign Testيستخدم هذا اإلختبار إلختبار : 

، أبو دقة وسمير) مجتمعين وذلك في حالة العينات المرتبطة فرضية تتعلق بالفرق بين متوسطى
ختبار إضافى يؤيد / يخالف نتائج إختبار ويستخدم الباحث إختبار اإلشارة كا. (2013

   صائي لهذا اإلختبار كما يلي:ويلكوكسن.ويمكن صياغة الفرض اإلح

yxاليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجتمعين   : H0فرض العدم             
yx  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي مجتمعين : H1الفرض البديل          

  روض البحث:ختبار فتحليل النتائج وا -7/5/2/7
 نتيجة إختبار الفرض األول: -أ

لإلبالغ عن وجود  فى الشركات المصرية أثر إستجابة المراجع الداخلىالفرض إختبار هذا إستهدف   
وتم إختبار هذا الفرض من خالل  .على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم الماليةمخالفات مالية الشركة 

الحاالت التجريبية الثالثة فى ظل بديل اإلستجابة لإلبالغ عن ردود عينة الدراسة التجريبية على أسئلة 
بة لإلبالغ عن المخالفات المالية مقارنة بوضع عدم اإلستجا (4+3+2+1)معالجات رقم المخالفات المالية 

 (.5)معالجة رقم 
ائية وقياس مدى ختبار )ويلكوكسن( الالمعلمي للعينتين غير المستقلتين إلجراء المقارنات الثنوتم استخدام ا  

صياغة الفرض اإلحصائي على النحو  . وتماالختالف بين وسيطّي عينتين غير مستقلتين للمقارنة األولى
 التالي:

 M2 =H0: M1 فرض العدم:
أي ال توجد اختالفات جوهرية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين قبل وبعد اإلبالغ عن المخالفات  

قلتين بشأن مدى أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية المالية كعينتين غير مست
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إلى وسيط المشاهدة للعينة األولى غير  M1بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. وتشير 
المستقلة  إلى وسيط المشاهدة للعينة الثانية غير M2وتشير  (Aالمستقلة )الحالة التجريبية األولى ورمزها 

 (. B and C)وسيطى الحالتين التجريبيتين الثانية والثالثة ورمزهما 
 M2  ≠H1: M1الفرض البديل:

 ،أي توجد اختالفات جوهرية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين قبل وبعد اإلبالغ عن المخالفات المالية
لى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة بشأن مدى أثر إستجابة المراجع الداخ ،كعينتين غير مستقلتين

 إيجابًا على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية 
أقل من  P.Valueويتم رفض فرض العدم اإلحصائي، وبالتالي قبول الفرض البديل، إذا كانت قيمة    
 ر المستقلتين.، بمعنى وجود اختالفات جوهرية بين وسيطّي العينتين غي%95، وذلك عند مستوى ثقة 5%
 Wilcoxonختبار ويلكوكسن اوتظهر نتائج التحليل اإلحصائى إلختبار هذا الفرض فى ظل كاًل من   

Signed Rank Test   وإختبار االشارة لعينتين غير مستقلتينTwo Samples - Sign  Test   فى
وهى أكبر من   ( 180.) فى ظل إختبار ويلكوكسن كانت  P.Valueأن قيمة  (9/2)ملحق البحث رقم )

مما يعنى قبول فرض العدم والذى يشير لعدم وجود تأثير إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود  5%
 مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. 

فى ) P.Value (.359)حيث بلغت قيمة  ،ولقد أيد إختبار االشارة لعينتين غير مستقلتين النتيجة السابقة  
ومن ثم يتم رفض  ،قبول فرض العدميتم أيضًا وبالتالى  %5وهى أكبر من  ((9/2ملحق البحث رقم )

 , Cox) وهذا عكس ماتوصلت له الدراسات السابقة بشأن وجود إتفاق عام .(1)ف الفرض األول للبحث

2013 ; Matriciani , 2014; Dordevic & Dukic , 2015; IIA , 2009 ; IIA-SA, 2014 ) 
على وجود عالقة إيجابية بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة وكفاءته 

  .فى كشف الغش بالقوائم المالية
ختالف نتيجة البحث عن نتائج الدراسات السابقة يرجع إلى واحد أو أكثر من سبب اويعتقد الباحث أن   

ال ، ميثاق أخالقيات الشركاتوالتى تعتبر جزء من  ،أن سياسة اإلبالغ عن المخالفات )أ(األسباب التالية: 
 ليس لديهاوحتى وإن وجدت ال تكون مفعلة بل أيضًا الكثير من الشركات  .توجد فى كثير من الشركات

ن نظرًا لطبيعة وبيئة العمل المصرية داخل الشركات فيعتقد الكثير م )ب(خالق األعمال ، ألميثاق 
المراجعين الداخليين أن اإلبالغ قد يشتمل على الكثير من الشكاوى الكيدية بين الموظفيين مما يجعل 

 تقييمأن مسئولية المراجع الداخلى عن  )جـ(بيانات المقدمة فى اإلبالغ ، يهتموا للالمراجعين الداخليين ال 
فى العديد من  (Dezoort & Harrison, 2018) دراسةكما أوضحت  ةجديدتعتبر وكشف ومنع الغش 

لها  وضعكيان تنظيمى مهنى  ولها ،وليست وظيفة ،الدول األجنبية والتى تنظر للمراجعة الداخلية كمهنة
وهذا على خالف ما يوجد فى البيئة المصرية والتى تنظر للمراجعة  ،معايير مهنية وقواعد للسلوك المهنى

بل فى الكثير من الشركات ال توجد مراجعة داخلية وإن  ،لها ياً ًا تنظيميًا مهنالداخلية كوظيفة وال توفر كيان
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 الالئحية المراجعة علىوجدت فتكون فى شكل غير مستقل وتابعة لإلدارة المالية ويقتصر دورها الرئيسى 

( والتى أوضحت أنه ال يوجد إلتزام 2011سمره ، ) دراسةيستشهد الباحث بنتيجة  )د(المستندية ،  المالية
ت المراجعة الداخلية فى الشركات المصرية والتى تعتمد على أسلوب إدارة المخاطر)مما يعنى أن بممارسا

 لتقييمتوجه المراجعين الداخليين بالشركات المصرية ال يركز على إدارة المخاطر وبالتالى ال توجد أهمية 
ية والتشريعية بين الدول إختالف البيئات الثقافية واألخالق )هـ(وكشف ومنع والتحقيق فى خطر الغش( ، 

 جعل هناك إختالف فى نتائج الدراسات األكاديمية. 
 إختبار الفرض الثاني للبحث وفرعياته: نتائج -ب

فى الشركات  تأثير إستجابة المراجع الداخلى ما إذا كانإستهدف فرض البحث الرئيسي الثاني إختبار 
يختلف اءته فى كشف الغش بالقوائم المالية لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كف المصرية
 كال  من مستوى تنميته مهنيا  ومدى إستقالل وظيفته. باختالف

تأثير إستجابة  ما إذا كانأ( إختبار  /2ف وبشأن الفروض الفرعية، فقد إستهدف الفرض الفرعي )
على كفاءته فى كشف  لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة فى الشركات المصرية المراجع الداخلى

إستند الباحث فى قياس التنمية المهنية  .مستوى تنميته مهنيا   يختلف باختالفالغش بالقوائم المالية 
وتم إختبار هذا ( Cox , 2013)مستخدمًا عدد سنوات الخبرة المهنية كمؤشر وعامل لها مسترشدًا بدراسة 

تين وهما: مجموعة مراجعين داخليين ذو خبرة الفرض من خالل تقسيم عينة الدراسة التجريبية لمجموع
أكثر تأهياًل( ، ومجموعة مراجعين داخليين ذو خبرة منخفضة )أقل من  –مرتفعة )أكبر من خمس سنوات 

أقل تأهياًل(، ومن خالل ردود عينة الدراسة التجريبية على أسئلة الحالتين التجريبيتين الثانية  –خمس سنوات 
 (2+1)معالجات رقم مع توافر خبرة مرتفعة  ،ستجابة لإلبالغ عن المخالفات الماليةفى ظل بديل االوالثالثة 

 .(4+3)معالجات رقم مقارنة بوضع اإلستجابة لإلبالغ عن المخالفات المالية مع توافر خبرة منخفضة 
الثنائية  الالمعلمي للعينات المستقلة إلجراء المقارنات Mann-Whitney testوبإستخدام إختبار مان ويتنى 

صياغة الفرض اإلحصائي على  للمقارنة الثانية، تموقياس مدى االختالف بين وسيطّي عينتين مستقلتين 
 النحو التالي:

 2M =1: M0H :فرض العدم
أي ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين األكثر خبرة واألقل  

بشأن مدى أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة  ،تينكعينتين مستقل ،خبرة
إلى وسيط المشاهدة للعينة األولى المستقلة وتشير  1Mعلى كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. وتشير 

2M .إلى وسيط المشاهدة للعينة الثانية المستقلة 
 2M ≠1H1: M :الفرض البديل
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فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين األكثر خبرة واألقل  أي توجد 
بشأن مدى أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة  ،كعينتين مستقلتين ،خبرة

وبالتالي قبول الفرض  على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. ويتم رفض فرض العدم اإلحصائي،
، بمعنى وجود اختالفات %95، وذلك عند مستوى ثقة %5أقل من  P.Valueالبديل، إذا كانت قيمة 

 معنوية بين وسيطي العينتين المستقلتين.
 Mann-Whitney testوتظهر نتائج التحليل اإلحصائى إلختبار هذا الفرض فى ظل إختبار مان ويتنى 

تم قبول ، وبالتالى  %5وهى أكبر من  (872.)كانت  P.Valueأن قيمة  ( 9/2فى ملحق البحث رقم )
 Ojha ;  )وهذا عكس ماتوصلت له الدراسات السابقة  .أ(/2 ف) البديلفرض العدم ومن ثم رفض الفرض 

, 2012 ; Indriasih  ,  2016 Gitahi ,2017; ; 2009،  العفيفى ;  Cox ,2013)  بشأن وجود عالقة
 .كفاءة المراجعين الداخليين فى كشف الغش بالقوائم الماليةو تنمية المهنية لبين اإيجابية 

ويعتقد الباحث أن سبب إختالف نتيجة البحث عن نتائج الدراسات السابقة يرجع إلى واحد أو أكثر من    
ية مما أدى عدم توافر الدعم المالى الكافى إلدارات المراجعة الداخلية بالشركات المصر  )أ(األسباب التالية: 

فكانت  خبرتهمللمراجعين الداخليين مما أثر بصورة سلبية وافر دورات تدريبية وتعليم مستمر عدم تبالتبعية ل
ن فى كشف ومنع هنية حقيقية يرتكز عليها المراجعون الداخليو فقط تقاس بعدد السنوات وال تعكس خبرة م

الدراسة التجريبية على السؤال الخاص  ويدلل الباحث على ذلك من خالل إجابة مفردات عينة .الغش
البالغ عددهم بالدورات التدريبية )عدد من حصل على دورات تدريبية ثمانية أفراد من إجمالى أفراد العينة 

( والشهادات المهنية )عدد من حصل على شهادات مهنية فرد واحد فقط من إجمالى خمسة وثالثون فرداً 
 )سمرة دراستىوبهذا يتفق الباحث مع ما توصلت له  .(ثالثون فرداً و  أفراد العينة البالغ عددهم خمسة

بشأن عدم إلتزام المراجعين الداخليين بممارسات وخصائص التعليم المستمر  (El-Sayed,2011 ؛2011،
وعدم توافر الدعم المالى واإلدارى والمعنوى والتسهيالت إلدارات المراجعة الداخلية وضعف مستوى التأهيل 

أن هناك الكثير من األفراد العاملين فى إدارات المراجعة الداخلية  )ب(والعملى للمراجعين الداخليين ، العلمى 
ليسوا مراجعين داخليين فى الحقيقة وإنما حاصلين على مؤهالت أكاديمية آخرى بخالف المحاسبة والمراجعة 

دراية بمجاالت أصحاب خبرة و  ومن خالل عملهم المستمر فى المراجعة الداخلية جعلهم يعتقدون بأنهم
وبالتالى لم ترجح سنوات الخبرة الكبيرة  ،ولكن هذا غير حقيقى وغير سليم علمياً المراجعة الداخلية، 

ن كشف ومنع الغش بالقوائم المالية يحتاج أ )جـ(للمراجعين الداخليين فى مقابل سنوات الخبرة المنخفضة ، 
وكل هذه  ،سات العصف الذهنى وفى التنقيب عن البياناتلخبرات متخصصة فى إدارة المخاطر وفى جل

بل قد تكون الخبرة بالكيف ونوعية الخبرات وليس بالكم وعدد  ،عكسها سنوات الخبرة الكبيرةتالمتطلبات قد ال 
 السنوات.     

تأثير إستجابة  ما إذا كانب( إختبار  /2ف وبشأن الفروض الفرعية، فقد إستهدف الفرض الفرعي )
لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف  فى الشركات المصرية اجع الداخلىالمر 



 - 200 - 

وتم إختبار هذا الفرض من خالل ردود عينة . إستقالل وظيفتهيختلف باختالف الغش بالقوائم المالية 
إلستجابة لإلبالغ عن الدراسة التجريبية على أسئلة الحالتين التجريبيتين الثانية والثالثة فى ظل بديل ا

مقارنة بوضع اإلستجابة  (3+1)معالجات رقم المخالفات المالية مع إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية 
 .(4+2)معالجات رقم لإلبالغ عن المخالفات المالية مع عدم إستقالل وظيفة المراجعة الداخلية 

مستقلتين إلجراء المقارنات الثنائية وقياس مدى وبإستخدام إختبار )ويلكوكسن( الالمعلمي للعينتين غير ال   
صياغة الفرض اإلحصائي على النحو وتم  ،االختالف بين وسيطّي عينتين غير مستقلتين للمقارنة الثالثة

 التالي:
 M2 =H0: M1 فرض العدم:

ين وغير أي ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين المستقلي 
بشأن مدى أثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات  .المستقليين كعينتين غير مستقلتين

إلى وسيط المشاهدة للعينة األولى  M1مالية بالشركة على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. وتشير 
إلى وسيط المشاهدة للعينة الثانية غير  M2وتشير  (Bورمزها  الثانيةغير المستقلة )الحالة التجريبية 

 (.C ورمزها  الثانيةالمستقلة )الحالة التجريبية 
 M2  ≠H1: M1الفرض البديل:

أي توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين المستقليين وغير 
حصائي، وبالتالي قبول الفرض البديل، إذا ويتم رفض فرض العدم اإل. المستقليين كعينتين غير مستقلتين

، بمعنى وجود اختالفات جوهرية بين %95، وذلك عند مستوى ثقة %5أقل من  P.Valueكانت قيمة 
 وسيطّي العينتين غير المستقلتين.

 Wilcoxonوتظهر نتائج التحليل اإلحصائى إلختبار هذا الفرض فى ظل كاًل من إختبار ويلكوكسن 

Signed Rank Test   وإختبار االشارة لعينتين غير مستقلتينTwo Samples - Sign  Test   فى
وهى أكبر من   (405.)فى ظل إختبار ويلكوكسن كانت   P.Value(  أن قيمة 9/2ملحق البحث رقم )

ختبار االشارة لعينتين غير مستقلتين النتيجة السابقة حيث بلغت ،ولقد أيد ا قبول فرض العدممما يعنى  5%
ومن ثم يتم رفض الفرض  %5وهى أكبر من ( (9/2ملحق البحث رقم )فى ) P.Value (.581)ة قيم

 Ojha , 2012; James ,2003  ;    Cox)وهذا عكس ماتوصلت له الدراسات السابقة .ب( /2 ف) البديل

, 2013 ; Gitahi , 2017;)  ة المراجعة الداخلية وظيفة مركزيعلى أن  بشأن وجود إتفاق عام بينها
اإلدارة ولجنة  وإمدادومستقلة وموضوعية ، وفى موقع رئيسى لتقييم ومعالجة برامج إدارة خطر الغش 

المراجعة بتقييمات مستمرة لعملية إدارة المخاطر وهيكل الرقابة الداخلية والتقرير عن الحاالت التى يوجد بها 
 .نإحتمال وجود غش والتى يكون تم اإلبالغ عنها من خالل الخط الساخ

ويعتقد الباحث أن سبب إختالف نتيجة البحث عن نتائج الدراسات السابقة يرجع إلى واحد أو أكثر من    
البيئة المهنية فى الدول التى تمت بها الدراسات االكاديمية السابقة كانت داعمة لمهنة  )أ(األسباب التالية: 
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تقالل فى ساإلتنظيمى و ال هانى تدعم إستقاللالمراجعة الداخلية من حيث وضع معايير مهنية وقواعد سلوك مه
وأيضًا وفرت الشركات الموارد والدعم المادى والمعنوى لهذه اإلدارات  ،بالشركاتأداء المراجعة الداخلية 

 )ب(، بيئة األعمال المصريةوهذا بعكس الوضع فى  ،وأنعكس ذلك على القيمة المضافة للمراجعة الداخلية
الداخلية فى أغلب الشركات المصرية تكون لإلدارة المالية داخل الهيكل التنظيمى  أن تبعية إدارة المراجعة

)سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة( مما يفقد إدارة المراجعة الداخلية الموضوعية واإلستقالل عند مراجعة 
ة المراجعة الداخلية السؤال الخاص بتبعية إدار أن  )جـ(إدارة من أهم إدارات الشركة وهى اإلدارة المالية ، 

 الردود عليه بأنه فى سبع حاالت كانت تتبع ( كانت(2فى ملحق البحث رقم )  Q4Bبالشركة )سؤال رمزه 
تتبع لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة  حالةن فى ثمانية وعشريو  ،اإلدارة المالية

وهذا بدوره يظهر  ،ستقالل على كفاءة منع الغشورغم هذا تم رفض فرض البحث الخاص بأثر اإل .المنتدب
معنى وأهمية إستقالل وظيفتهم وأيضًا قد تكون التبعية للجنة المراجعة أو  أن المراجعين الداخليين ال يدركون 

مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب هى تبعية صورية داخل الهيكل التنظيمى وتكون التبعية 
وتكوين إدارات للمراجعة الداخلية بالشركات المصرية غير ملزم لكل  أن إنشاء )د(الية ، الحقيقية لإلدارة الم

كما جاء فى  ،وبالتالى ال يوجد إلتزام بالمعايير القياسية إلنشائهابالبورصة الشركات وإنما للشركات المسجلة 
ل فى الوضع التنظيمى ستقالوالذى أوضح أنه يجب توافر ا 2008 لسنة 610معيار المراجعة المصرى رقم 

ولهذا فالكثير من الشركات التى أوجدت إدارة  .ترفع تقاريرها لمستوى إدارى أعلىأن للمراجعة الداخلية و 
كمتطلب للقيد والتسجيل أو إستمرار القيد أو الشطب فقط  كان ذلكللمراجعة الداخلية داخل هياكلها التنظيمية 

راجعة الداخلية ولهذا عند سؤال أفراد العينة التجريبية أجابوا أنهم دون اإلهتمام بالكيفية وأهمية إدارة الم
 مستقليين وقد ال يعى الكثير منهم معنى اإلستقالل.   

تأثير إستجابة  ما إذا كانجـ( إختبار  /2ف وبشأن الفروض الفرعية، فقد إستهدف الفرض الفرعي )
خالفات مالية بالشركة على كفاءته فى كشف لإلبالغ عن وجود م فى الشركات المصرية المراجع الداخلى

 .االثر المشترك لكال  من مستوى تنميته مهنيا  و إستقالل وظيفتهيختلف باختالف الغش بالقوائم المالية 
وتم إختبار هذا الفرض من خالل تقسيم عينة الدراسة التجريبية لمجموعتين وهما: مجموعة مراجعين داخليين 

، ومجموعة مراجعين داخليين غير مستقليين وذو خبرة منخفضة  (1)معالجة رقم ة مستقليين وذو خبرة مرتفع
الالمعلمي للعينات المستقلة  Mann-Whitney test، وبإستخدام إختبار مان ويتنى (4)معالجة رقم 

ياغة صوتم  ،إلجراء المقارنات الثنائية وقياس مدى االختالف بين وسيطّي عينتين مستقلتين للمقارنة الرابعة 
 الفرض اإلحصائي على النحو التالي:

 2M =1: M0H :فرض العدم
أي ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين المستقليين وذو  

الخبرة المرتفعة و المراجعين الداخليين الغير مستقليين وذو الخبرة المنخفضة األقل خبرة كعينتين مستقلتين 
بشأن مدى األثر المشترك لكاًل من التنمية المهنية للمراجعين الداخليين وإستقالل وظيفة المراجعة الداخلية 
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على إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن المخالفات المالية وأثر ذلك كفاءته فى كشف الغش بالقوائم 
إلى وسيط المشاهدة للعينة الثانية  2Mشير إلى وسيط المشاهدة للعينة األولى المستقلة وت 1Mالمالية. وتشير 

 المستقلة.
 2M ≠1H1: M :الفرض البديل

أي توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين وسيطّي عينتّي المراجعين الداخليين المستقليين وذو الخبرة  
ين مستقلتين. ويتم المرتفعة و المراجعين الداخليين الغير مستقليين وذو الخبرة المنخفضة األقل خبرة كعينت

، وذلك %5أقل من  P.Valueرفض فرض العدم اإلحصائي، وبالتالي قبول الفرض البديل، إذا كانت قيمة 
 ، بمعنى وجود اختالفات معنوية بين وسيطي العينتين المستقلتين.%95عند مستوى ثقة 

 Mann-Whitney testوتظهر نتائج التحليل اإلحصائى إلختبار هذا الفرض فى ظل إختبار مان ويتنى 

، وبالتالى يمكن القول  %5وهى أكبر من  (788.)كانت  P.Value(  أن قيمة 9/2فى ملحق البحث رقم )
وهذا عكس ماتوصلت له الدراسات  .جـ( /2 ف) الفرض البديلتم رفض ، ومن ثم تم قبول فرض العدمأنه 

بشأن المتغيرات المعدلة والتى   Ojha , 2012 ; James ,2003 ; Cox , 2013)) ذات الصلة السابقة
تؤثر على العالقة بين إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة وكفاءته فى 

 . كشف الغش بالقوائم المالية
ويعتقد الباحث أن سبب إختالف نتيجة البحث عن نتائج الدراسات السابقة يرجع إلى واحد أو أكثر من    

وأيضًا  ،والخاص بالتنمية المهنية للمراجع الداخلى/ أ( 2)ف أن رفض الفرض الفرعى  )أ(تالية: األسباب ال
رفض الفرض الفرعى لوالخاص بإستقالل وظيفة المراجعة الداخلية أدى / ب( 2)ف رفض الفرض الفرعى 

تقالل وظيفة المراجعة والخاص باألثر المشترك لكاًل من التنمية المهنية للمراجعين الداخليين وإس/ جـ( 2)ف 
الداخلية على إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن المخالفات المالية وأثر ذلك كفاءته فى كشف الغش 

على أهمية وجود ( 2014؛ المدهون ،  2013، مليجى) دراستىيدلل الباحث من  )ب(بالقوائم المالية، 
التنمية المهنية( والذى يتطلب إمتالك المراجع الداخلى إستقالل فنى للمراجعة الداخلية )يجمع بين اإلستقالل و 

وهذا ما ال يتوافر فى أغلب  ،أعلى درجات المهارة فى أداء العمل وتعزيزها من خالل مؤهالت علمية وتدريب
إختالف بيئات الدراسات األكاديمية األجنبية السابقة عن البيئة المصرية من حيث  )جـ(الشركات المصرية ، 

  تشريعية والمهنية والمتطلبات المهنية لمزاولة مهنة المراجعة الداخلية.البيئة ال
 نتائج البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة -6/ 7

وتوصيات البحث باإلضافة إلقتراح بعض مجاالت  والتجريبىفيما يلى عرض لنتائج البحث بشقيه النظرى 
 لك على النحو التالى:البحث التى يمكن تناولها من جانب الباحثين ، وذ

 نتائج البحث  -7/6/1
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. ويمكن بلورة أهم نتائج البحث إشتمل البحث علي دراسة نظرية ، باإلضافة إلي دراسة تجريبية
  -بشقيه النظري والتطبيقي، ومن ثم اإلجابة على أسئلته علي النحو التالي:

  شف الغش فى القوائم المالية فى على مدى مسئولية المراجع الداخلى عن ك السؤال األول للبحثركز
، وإتضح أن الدور  نظريا  وتمت اإلجابة على هذا السؤال  ضوء اإلصدارات المهنية والدراسات السابقة.

الجديد للمراجع الداخلى هو كشف الغش ولكن المعايير المهنية لم تحدد بوضوح مسئوليات محددة ملقاة 
لغش( وإنما توجيهات للمراجعين الداخلين فى مجال عليه )ال تتحدث عن مسئولية مباشرة عن كشف ا

كشف الغش ، وأيضًا خلصت الدراسات السابقة فى هذا المجال إلى أن المراجعة الداخلية ال تتحمل 
مسئولية رئيسية لمنع وكشف الغش ولكن تدمج هذه العملية فى عملية إدارة المخاطر أو ضمن برمج 

 إدارة المخاطر. مكافحة الغش والتى بالتبعية تدخل ضمن

  اإلبــالغ عــن المخالفــات الماليــة بالشــركة.  ،ومجــال ،علــى تحديــد الهــدف مــن الســؤال الثــانى للبحــثركــز
ـــا  وتمـــت اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال  ، حيـــث تـــم تعريـــف اإلبـــالغ عـــن المخالفـــات الماليـــة علـــى أنـــه  نظري

المخالفــــات غيــــر األخالقيــــة أو  اإلفصــــاح عــــن المخالفــــات غيــــر القانونيــــة )ســــواء الماليــــة أواإلداريــــة( أو"
المخالفات الرقابية وأيضًا الكشف عن أفعال أخرى يمكـن أن تضـر بالشـركة وأصـحاب المصـلحة مـن قبـل 
المبلغــّين )وهــم المــوظفين والعــاملين بالشــركة ســواء الســابقين أو الحــاليين( ويــتم اإلبــالغ للمراجــع الــداخلى 

ســواء أطــراف داخليــة )لجنــة المراجعــة  ،راف أخــرى مــن خاللــهثــم يحــدد هــو إمكانيــة القيــام بــإبالغ أطــ ،أوالً 
" ، وكـــذلك تحديـــد أنـــواع ومزايـــا اإلبـــالغ عـــن المخالفـــات ، ومجلـــس اإلدارة( أو أطـــراف خارجيـــة )القضـــاء(

وأدوات وأســاليب يمكــن إســتخدامها مــن قبــل المبلغــين لإلبــالغ عــن المخالفــات بطريقــة تحقــق لهــم الســرية 
 .24/7اإلتصال بالخط الساخن  وحماية الهوية ومن أهمها

  إستجابة المراجعين الداخليين لإلبالغ عن المخالفات المالية  تعلى ما إذا كان السؤال الثالث للبحثركز
، حيث خلص  نظريا  رفع من كفاءتهم فى كشف الغش بالقوائم المالية. وتمت اإلجابة على هذا السؤال ت

 -مراحل وهى : كشف الغش بالشركات تتمثل فى أربع مسئولية المراجع الداخلى فى الباحث إلى أن
. ويلعب اإلبالغ عن المخالفات تقدير خطر الغش ، منع الغش ، الكشف عن الغش ، التحقيق فى الغش
إلختبار أثر  التجريبية بالدراسةالمالية دور هام فى دعم وتفعيل هذه المراحل األربعة. ثم قام الباحث 

على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم بالغ عن وجود مخالفات مالية الشركة إستجابة المراجع الداخلى لإل
عدم وجود تأثير إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة تضح ا، و المالية 

 على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية.

  هل ، و الداخلى هذه تتأثر إيجابًا باإلبالغعلى ما إذا كانت كفاءة المراجع  السؤال الرابع للبحثركز
يختلف هذا التأثير بإختالف مستوى تنميته المهنية وإستقالل وظيفته. وتمت اإلجابة على هذا السؤال 

أن الدور الجديد للمراجعة الداخلية، والمتمثل فى كشف الغش،  ، حيث خلص الباحث إلى أن نظريا  
ومستويات دعم وتدريب مرتفعة للمراجعين وتوافر دورات تدريبية يتطلب تدريبًا كافيًا ومراجعين أكفاء 
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متنوعة إلكتساب خبرات متخصصة ومناسبة ،وكل هذا بسبب الحاجة لتحسين الكفاءة المهنية 
للمراجعين، وبالتبعية زيادة قدرتهم على تقييم مخاطر الغش وكشف الغش ، وأيضًا تعتبر المراجعة 

وموضوعية ، وفى موقع رئيسى لتقييم ومعالجة برامج إدارة خطر الغش  الداخلية وظيفة مركزية ومستقلة
وإمداد اإلدارة ولجنة المراجعة بتقييمات مستمرة لعملية إدارة المخاطر وهيكل الرقابة الداخلية والتقرير عن 
الحاالت التى يوجد بها شبهة إحتمال وجود غش ، والتى يكون تم اإلبالغ عنها من خالل الخط 

ستقالل وظيفة المراجعة اإلختبار أثر التنمية المهنية ، وأثر  التجريبية بالدراسةثم قام الباحث  الساخن.
العالقة بين  علىإستقالل وظيفة المراجعة الداخلية الداخلية ، واألثر المشترك لكاًل من التنمية المهنية و 

عدم وأتضح . الغش كشففى هم فاءتكاستجابة المراجعين الداخليين لالبالغ عن المخالفات المالية  و 
عدم وجود تأثير إلستقالل وظيفة المراجعة من جهة، وً  وجود تأثير للتنمية المهنية للمراجعين الداخليين

 . العالقة محل الدراسةعلى من جهة أخرى الداخلية 

 ة يبرر الباحث بصورة أساسية رفض فروض البحث بسبب إختالف بيئة تطبيق الدراسة الحالية سواء بيئ
 . للمراجعين الداخليين األعمال أو بيئة الممارسة المهنية

 :يمكن تلخيص نتيجة إختبار فروض البحث من خالل الدراسة التجريبية فى الجدول التالى-  

 (: نتائج إختبار الفروض4جدول رقم )
 

نتيجة  نص الفرض الفرض

اختبار 

 الفرض

مخالفات مالية بالشركة إيجاباً على كفاءته فى كشف الغش تؤثر إستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود  1ف

 بالقوائم المالية

تم 

 رفضه

فى  يختلف التأثير اإليجابى إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته 2ف

 وظيفته ختالف كالً من مستوى تنميته مهنياً ومدى إستقاللكشف الغش بالقوائم المالية با

تم 

 رفضه

فى  يختلف التأثير اإليجابى إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته  /أ2ف

 ختالف مستوى تنميته مهنياً كشف الغش بالقوائم المالية با

تم 

 رفضه

فى  مخالفات مالية بالشركة على كفاءتهيختلف التأثير اإليجابى إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود  /ب 2ف

 ختالف مدى إستقالل وظيفتهكشف الغش بالقوائم المالية با

تم 

 رفضه

يختلف التأثير اإليجابى إلستجابة المراجع الداخلى لإلبالغ عن وجود مخالفات مالية بالشركة على كفاءته فى  /جـ2ف

 وى تنميته مهنياً ومدى إستقالل وظيفتهختالف األثر المشترك لمستوائم المالية باكشف الغش بالق

تم 

 رفضه

 توصيات البحث  -7/6/2
  -في ضوء أهداف البحث وحدوده وطبيعة مشكلته، وما إنتهى إليه من نتائج،  يوصى الباحث باآلتي:

  بإنشاء  اً لزام هذه الشركات جميعتشريعات الخاصة بالشركات )العامة والخاصة( اال تتضمنيجب أن
 دارات.، مع التأكيد على توافر االستقالل التنظيمى لهذه االجعة الداخليةإدارات للمرا

  بما يالئم بيئة معايير لها وقواعد للسلوك المهنى يضعيجب إنشاء تنظيم مهنى قوى للمراجعة الداخلية ،
 .األعمال المصرية  
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 الغ عن المخالفات ضرورة إلزام الشركات بتضمين ميثاق أخالقيات األعمال لها جزء خاص بسياسة اإلب
  .فى كل الشركات وتفعيله 24/7وإنشاء خط ساخن 

  توفير الدعم المادى والمعنوى إلدارة المراجعة الداخلية حتى تتمكن من على مجالس ادارات الشركات
 أداء عملها بموضوعية وإستقالل وتقديم تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.

  فى الشركات باإلشتراك فى الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وورش العمل إلزام المراجعين الداخليين
 والحصول على شهادات مهنية دولية كشرط للترقية واإلستمرار فى العمل.   

 مجاالت البحث المقترحة -7/6/3
 في ضوء أهداف ومشكلة وحدود البحث ومنهجيته، وما إنتهي إليه من نتائج وتوصيات، يعتقد الباحث

    -بأهمية البحث مستقباًل في بعض المجاالت ذات الصلة، أهمها ما يلي:
  دراسة تجريبية –الداخليةجودة المراجعة على أثر التعليم والتدريب المستمر للمراجعين الداخليين. 

  أثــر جلســات العصــف الــذهنى علــى كفــاءة المراجــع الــداخلى فــى كشــف ومنــع الغــش بــالقوائم الماليــة- 
 ية.دراسة تجريب

  دراسـة ميدانيـة  –أثر إسناد وظيفـة المراجعـة الداخليـة علـى إمكانيـة كشـف ومنـع الغـش بـالقوائم الماليـة
 وتجريبية.

  دور سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات فــى دعــم وظيفــة المراجعــة الداخليــة فــى القيــام بــدوريها التوكيــدى
  دراسة تجريبية. –لبرامج إدارة المخاطر  واإلستشارى 
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مالحق البحث – 9  

          ملحق البحث رقم )1/9( الحاالت التجريبية الثالث 
 جامعة اإلسكندرية    

 كلية التجارة          

 والمراجعة المحاسبة قسم

    
 السيد األستاذ الفاضل /........................... 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته    
 تحية طيبة وبعد ،،،               
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يقوم الباحث بإعداد بحث في مجال المراجعة الداخلية ، لدراسة وإختبار أثر إستجابة المراجع الداخلى      
 عن المخالفات المالية على كفاءته فى كشف الغش بالقوائم المالية. Whistleblowing(1)لإلبالغ 

التكرم باإلجابة على األسئلة المرافقة للحاالت التالية، ويؤكد  والباحث إذ ُيقدر لكم تعاونكم معه، يرجو     
 في إحصائياً  تعالج سوفلكم أن هذه الدراسة يتم إجراؤها ألغراض البحث العلمي فقط ، كما أن إجاباتكم 

             .. وأخيرًا نشكركم على حسن تعاونكم ، ونعتذر لسيادتكم عما قد يسببه ذلك لكم من مشقةتامة سرية
 وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية واإلحترام ،،،                          

 
 

 دكتور/ محمد محمد محمد فتيحة       
 مدرس بقسـم المحاسبـة والمراجعة      

 جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة        

 
 
 

 -أوال : بيانات شخصية ووظيفية :
     .....................................................     اإلسم )إختياري( -1
   Q1          المؤهالت العلمية: -2

 دبلوم المحاسبة المالية والمراجعة - بكالوريوس محاسبة -  

 دبلوم المحاسبة اإلدارية والتكاليف - ماجستير في المحاسبة -  

     آخرى ....................          - دكتوراه في المحاسبة -  

 Q2         الشهادات المهنية:    -3

                 CIA    (Certified Internal Auditing)شهادة  -       

           CMAشهادة  -       
             CFE    (Certified Fraud Examiner)  شهادة - 

 

 ..........                    شهادات مهنية أخري : ......................... -        

    Q3          عضوية الجمعيات المهنية: -4

                                                 
المخالفات أو   غير األخالقيةالمخالفات أو  )سواء المالية أواإلدارية( اإلفصاح عن المخالفات غير القانونية" اإلبالغ عن المخالفات هو (1)

بالشركة عاملين الموظفين والوهم ) يّنمن قبل المبلغ الكشف عن أفعال أخرى يمكن أن تضر بالشركة وأصحاب المصلحةالرقابية وأيضاً 

 سواء أطراف حاليين( ويتم اإلبالغ للمراجع الداخلى أوالً ثم يحدد هو إمكانية القيام بإبالغ أطراف أخرى من خاللهالسابقين أو سواء ال

 . )القضاء( " خارجيةأطراف  أو )لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة( داخلية
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 جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية                 - جمعية المراجعين الداخليين -  

               آخرى وهى .................. -          
     Q4المركز الوظيفي: -5

  Q4Aدارة المراجعة الداخلية: * المركز الوظيفى داخل إ
 مراجع داخلى - المراجعة الداخليةمدير إدارة  -  

 مركز آخر وهو ................ - رئيس فريق عمل مراجعين داخليين -  

 Q4B:  * تتبع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة
 رئيس القطاع التجارى  -     لجنة المراجعة -  

 المدير المالى -   مجلس اإلدارة -  

 جهة أخرى داخل الشركة وهى ......... - عضو مجلس اإلدارة المنتدب -  

  Q5عدد سنوات الخبرة في ممارسة العمل بإدارة المراجعة الداخلية:   -6

 سنة 15ألقل من  –سنوات  5من  -     سنوات 5أقل من  -  

 سنة فأكثر 15من  - 

  6Qلتى حصلتم عليها:الدورات التدريبية ا  -7

 )……..(  سنة ……………………………………… دورة  -               
 )……..(  سنة ……………………………………… دورة  -                

 
 األولى الحالة

شركة " اليكس " شركة مساهمة مصرية مقرها مدينة برج العرب تعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج    
بالبورصة منذ خمسة عشر عاما  ، ونظرا  لظروف المنافسة الشديدة فى ومقيدة  1980تم تأسيسها سنة 

إجراء تحسينات شاملة  1/7/2017مجال صناعة الغزل والنسيج فقد قررت اإلدارة العليا بالشركة فى 
لآلالت والمعدات الصناعية داخل المصانع. وحدد مهندسو اإلنتاج اآلالت والمعدات عالية التكنولوجيا 

 ن يتم شراؤها من أجل تحسين الكفاءة الصناعية للشركة.والتى يجب أ
وإقترح مدير إدارة المشتريات قيام الشركة بإجراء مناقصة محدودة لشراء هذه اآلالت والمعدات الجديدة    

وبرر ذلك بسبب طبيعة اآلالت والمعدات المطلوبة ومستوى التقدم الفنى والتقنى لها. وبالفعل تم اإلتصال 
 .(المسجلين فى سجل الموردين بالشركة )علما  بأن هذا السجل لم يتم تحديثه منذ عشر سنواتبالموردين 

ورفعت لجنة البت تقريرها لمجلس اإلدارة بعد الجلسة العلنية لفتح المظاريف الفنية وأوصت اللجنة فى    
بإخطار مقدمى  تقريرها بقبول أربعة عروض من العشرين عرض المقدمين لها، وقامت إدارة المشتريات

العروض المقبولة فنيا  بموعد ومكان إنعقاد لجنة فتح المظاريف المالية، وبالفعل تم إختيار أحد الموردين 
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 6)الشركة العالمية للمعدات الصناعية( من بين هؤالء الموردين وكان صاحب أقل عرض مالى بمبلغ 
 مليون جنيه.

شخاصا  من شركة المورد يقومون بعمل صيانة عادية وبمرور الوقت الحظ عمال المصانع أن هناك أ   
ودورية لآلالت والمعدات القديمة بالمصانع دون توريد وتركيب اآلالت والمعدات الجديدة. كما تم إدراج 

مليون جنيه ضمن حساب اآلالت والمعدات  4تكاليف عمليات الصيانة التى قام بها المورد وتبلغ قيمتها 
ى صرف جزء من مستحقات المورد فور إستالم اآلالت والمعدات الجديدة فى وبدأت إدارة الحسابات ف

على الرغم من عدم وجود محضر إستالم وفحص فنى لآلالت والمعدات الجديدة  25/12/2017
 المشتراة.

 معلومات أخرى:   
 مليون جنيه ، وإجمالى األصول الثابتة 400إجمالى تكلفة اآلالت والمعدات قبل عملية الشراء  .1

 مليون جنيه 900

 % 1من واقع خبرتكم فإن حد األهمية النسبية لحساب اآلالت والمعدات  .2

 من كل عام. 31/12تنتهى السنة المالية للشركة فى  .3

 
 
 

 :هل توافق على مايلى السابقة البيانات ضوء وفي أحد المراجعين الداخليين بالشركة بصفتك   
 QA1  آلالت والمعدات؟يوجد تحريف جوهرى متعمد )غش( فى حساب ا -1

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  2QAأن عملية شراء اآلالت والمعدات الجديدة تنطوى على مخالفات مالية ورقابية وإدارية؟ -2

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  QA3ل عن كشف هذا التحريف الجوهرى بصفتك مراجع داخلى بالشركة؟أنك مسئو -3

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

المالية للشركة فى جعل القوائم جوهرى فى حساب اآلالت والمعدات سي هو تحريف أن هذا التحريف -4
  QA4مضللة؟ 31/12/2017

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق
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أنك ستكون أكثر قدرة على كشف هذا الغش إذا أبلغك أحد ما )أو أكثر( من العاملين بالشركة  -5
  QA5بالمخالفات فى توريد هذه اآلالت والمعدات؟

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحالة الثانية

 إفترض فى الحالة السابقة مايلى :

أن أحد موظفى الشركة أبلغك بوجود تواطؤ فى إرساء عملية التوريد على الشركة العالمية  -1
 للمعدات الصناعية. 

 أن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تتبع مجلس اإلدارة مباشرة. -2

 :هل توافق على مايلى السابقة البيانات ضوء وفي عين الداخليين بالشركةأحد المراج بصفتك   
  QB1يوجد تحريف جوهرى متعمد )غش( فى حساب اآلالت والمعدات؟ -1

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  QB2الية ورقابية وإدارية؟أن عملية شراء اآلالت والمعدات الجديدة تنطوى على مخالفات م -2

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  QB3أنك مسئول عن كشف هذا التحريف الجوهرى بصفتك مراجع داخلى بالشركة؟ -3

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

فى حساب اآلالت والمعدات سيجعل القوائم المالية للشركة فى جوهرى  تحريفهو  أن هذا التحريف -4
  QB4مضللة؟ 31/12/2017

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

أنك ستكون أكثر قدرة على كشف هذا الغش إذا أبلغك أحد ما )أو أكثر( من العاملين بالشركة  -5
  QB5فى توريد هذه اآلالت والمعدات؟ بالمخالفات

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

كأحد أهم أدوات  لإلبالغ عن المخالفات 24/7يتمثل اإلبالغ عن ذلك من خالل وجود خط ساخن  -6
  QB6؟اإلبالغ عن المخالفات



 - 214 - 

 ال أوافق على اإلطالق   ق  ال أواف محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  QB7؟فى التحقيق عن الغشهنا فى تحمل مسئولية رئيسية  الداخلى تتمثل مسئولية المراجع -7

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحالة الثالثة

 : أفترض فى الحالة األولى مايلى
أن أحد موظفى الشركة أبلغك بوجود تواطؤ فى إرساء عملية التوريد على الشركة العالمية  .1

 للمعدات الصناعية. 
 أن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة تتبع مدير اإلدارة المالية. .2

 :هل توافق على مايلى السابقة البيانات ضوء وفي أحد المراجعين الداخليين بالشركة بصفتك   
  1CQجد تحريف جوهرى متعمد )غش( فى حساب اآلالت والمعدات؟يو  -1

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  C2Qأن عملية شراء اآلالت والمعدات الجديدة تنطوى على مخالفات مالية ورقابية وإدارية؟ -2

  أوافق على اإلطالق  ال ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  C3Qأنك مسئول عن كشف هذا التحريف الجوهرى بصفتك مراجع داخلى بالشركة؟ -3

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

فى حساب اآلالت والمعدات سيجعل القوائم المالية للشركة فى جوهرى  هو تحريف أن هذا التحريف -4
  C4Qمضللة؟ 31/21/2017

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

أنك ستكون أكثر قدرة على كشف هذا الغش إذا أبلغك أحد ما )أو أكثر( من العاملين بالشركة  -5
  QC5بالمخالفات فى توريد هذه اآلالت والمعدات؟

 ال أوافق على اإلطالق   وافق  ال أ محايد  أوافق   تماماً   أوافق

لإلبالغ عن المخالفات كأحد أهم أدوات  24/7يتمثل اإلبالغ عن ذلك من خالل وجود خط ساخن  -6
  QC6؟ اإلبالغ عن المخالفات
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 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

  QC7؟مل مسئولية رئيسية فى التحقيق عن الغش هنا فى تح الداخلى تتمثل مسئولية المراجع -7

 ال أوافق على اإلطالق   ال أوافق   محايد  أوافق   تماماً   أوافق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


