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 ملخص البحث

ل فى فضأجاز المهام بشكل نإلومات فى نتٌجة للدور المحورى لتكنولوجٌا المع      

ومن ثم ضرورة  ،نشطة المنشؤة وظهور ما ٌسمى المراجعة الداخلٌة المستمرةأكافة 

ٌر ة التقاردثر على تحسٌن جوأت لما لها من آنشطة المراجعة الداخلٌة بالمنشأدعم 

حث الحالى ٌهدف الب .للنظام المحاسبى المطبق همٌةأكثر المالٌة، والتى تعد المنتج األ

إلتزامه بها المراجعة المستمرة و  إدراك المراجع الداخلى لمتطلبات تؤثٌرإلى تقٌٌم 

شتقاق ومن خبلل الدراسة النظرٌة، تم إ. للبنوك على جودة التقارٌر المالٌة عملٌا  

المراجعٌن الداخلٌٌن بمصرآلٌات تفعٌل مدخل  دركٌ الفرض األول: ؛الفروض التالٌة

ت األعمال وتحسٌن آٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منشالمراجعة الداخل

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة تتوافر  :نىالفرض الثا جودة التقارٌر المالٌة.

وتحسٌن جودة المصرٌة ت األعمال آالمستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش

 ٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة ٌإثر تفع :ثاثالفرض ال التقارٌر المالٌة.

ختبار اإستهدفت الدراسة التجرٌبٌة  على تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.إٌجابٌا  

فروض البحث لمعالجة مشكلته وتحقٌق أهدافه، وذلك من خبلل معالجات تجرٌبٌة 

دارات المراجعة إلعٌنة من المراجعٌن الداخلٌٌن ب بحاالت إفتراضٌة ٌتم تقدٌمها

تم تحلٌل البٌانات باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة  اخلٌة بالبنوك التجارٌة المصرٌة.لدا

، ما توصلت إلٌه الباحثة فى اإلطار النظرىالتجرٌبٌة أٌدت نتائج الدراسة  ،المناسبة

اسة تم تقدٌم مجموعة من وفى ضوء نتائج الدر ،صحة الفروضلتوصل إلى وا

 .التوصٌات

القٌمة  -جودة التقارٌر المالٌة -راجعة الداخلٌة المستمرةالم :مفتاحيةالكلمات ال

 . المراجعة الداخلٌة -المتابعة المستمرة -قتصادٌة المضافةاإل
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Abstract: 

       As a result of the pivotal role of information technology 

in accomplish the tasks better in all activities of the 

company, and then necessity of supporting the activities of 

the internal audit  in companies and their impact on 

improving the quality of financial reporting which is the 

most important product of the accounting system and the 

extent of compliance with these requirements , when they 

are partially faced with their  role. The purpose of current 

research is studying and analyzing the  effect of realizing 

and fulfillment the internal auditor for continuous auditing 

requirements and their effect on the quality of financial 

reporting under Electronic operating dada  using  the 

entrance to the economic value added  for improving the 

quality of financial reporting in Egyptian business. Based 

on the literature reviews and the theoretical part of the 

study, the hypotheses were extracted to be tested using 

appropriate statistical methods. Results of the 

experimental study supported the findings of the 

theoretical framework. Based on the theoretical and 

experimental study of the research, the researcher 

concluded with a set of recommendations.                          

                                             

Keywords: Internal continuos auditing- the quality of 

financial reporting - economic value added- continuous 

monitoring- internal auditing.    
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 المقدمة:

خٌرة كما تنوعت خبلل اآلونة األ ملحوظا   شهدت المراجعة الداخلٌة تطورا       

حص العملٌات المالٌة ة. فلم تعد تنحصر مهامها فى فالمهام التى تقوم بها داخل المنشؤ

صبحت إحدى ة فحسب، بل أؤشو حتى مراجعة جمٌع عملٌات المنوالمحاسبٌة أ

دارة ولجنة المراجعة فى ٌعتمد علٌها مجلس اإلالهامة التى دارٌة الوسائل اإل

)  ة.ؤالحصول على المعلومات الموثقة عن فعالٌة نظام الرقابة الداخلٌة بالمنش

 ( 3102مسعود، 

فً مختلف جوانب الحٌاة  ولقد أحدثت تكنولوجٌا المعلومات تغٌرات جذرٌة     

ه التغٌرات وٌعتبر الجهاز المصرفً هو األكثر إستفادة من هذ، المعاصرة

رتفاع حدة المنافسة بٌن مفردات ومكونات التطورات المتسارعة وذلك نتٌجة الو

وتوظٌف هذه اإلستثمارات  ،الجهاز المصرفً والتً تستدعً مساٌرة هذا التطور

حٌث أسهمت التطورات التكنولوجٌة  .لخدمة عملٌاتها وتحسٌن قدرتها التنافسٌة

ت ونظم اإلتصاالت فى المصارف فً إعادة الحدٌثة فً مجال األجهزة والبرمجٌا

 (3103هندسة عملٌاتها وتنوٌع خدماتها المصرفٌة. )الشٌخ، 

طار ما ورد راجع الداخلى فى البنوك، فى إتعاظم دور الم ذا الصدد،هوفى     

زل عام بالمبادىء المتصلة بوظٌفة المراجعة الداخلٌة بالبنوك الصادرة عن لجنة با

دارة المخاطر. نطاق أنشطة المراجعة الداخلٌة فى مجال إ والتى وسعت من 3103

دارة المخاطر ة نظم الرقابة الداخلٌة وعملٌات إوتتضمن فحص وتقٌٌم كفاءة وفعالٌ

، والحوكمة للبنك بالكامل فى سٌاق كل من المخاطر الحالٌة والمحتملة فى المستقبل

ختبارات تحمل ه من إوتقٌٌم مدى كفاٌة نظم وعملٌات إدارة المخاطر وما تتضمن

رٌر عن جمٌع المخاطر الناتجة والتقالضغوط لتحدٌد وقٌاس وتقٌٌم ورقابة ومطابقة 

وضاع لعملٌات المصرفٌة لقٌاس ومراقبة أنظمة واعن أنشطة البنك، وفحص األ

تطلبات دنى للممخاطر والبٌئة الخارجٌة والحد األالسٌولة فٌما ٌتعلق بصورة ال

ن المراجعة الداخلٌة والسلطات هتمام لجنة بازل بالعبلقة بٌلى إالتنظٌمٌة. باإلضافة إ
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مع المراجعٌن تصال منتظم ها؛ أن تكون السلطات اإلشرافٌة على إشرافٌة، ومناإل

جتماعات دورٌة مع المراجعٌن الداخلٌٌن للبنك لمناقشة وعقد إالداخلٌٌن بالبنك، 

 ((Basel, 2012  نتائجها وتوصٌاتها.

اخلٌة من التركٌز تمكن المراجعة المستمرة فرٌق المراجعة الدلمجال، فى هذا او     

دارة من الوفاء ، كما تساعد المتابعة المستمرة اإلثر خطرا  على المناطق األك

بالمتطلبات القانونٌة والتشرٌعٌة، والقدرة على التقٌٌم الصحٌح لهٌكل الرقابة الداخلٌة 

كتشاف احدة االقتصادٌة والقدرة على من خبلل المتابعة المستمرة لعملٌات الو

صول وعدم كفاءة العملٌات فى الوقت المناسب، ستخدام األاخطاء والغش وسوء األ

ٌتطلب تطوٌر المراجعة الداخلٌة و، مما ٌإثر على فاعلٌة وجودة التقارٌر المالٌة

ٌة زٌادة القٌمة التى تضٌفها إلى الوحدات االقتصادٌة لتحسٌن جودة التقارٌر المالل

 جابة علٌه نظرٌا  وتجرٌبٌا .، هذا ما سٌحاول هذا البحث اإلللبنوك فى مصر

  اإلطار العام للبحث: -1

 شكلة البحث:م 1- 1

هم ألٌة من إستخدام الحاسبات اآلتعتبر تكنولوجٌا المعلومات والتوسع فى     

الرقابة  وقد تطور مفهوم .المتغٌرات البٌئٌة المإثرة على مهنة المحاسبة والمراجعة

قتصادٌة والتوسع فى نتٌجة لكبر حجم المشروعات اإل كبٌرا   والمراجعة تطورا  

لدقة فى لى ضرورة تحقق السرعة واإللحاجة الملحة  لٌة نظرا  ستخدام الحاسبات اآلا

ستخدامها فى لومات بالدقة والسرعة المبلئمة إلنتاج المعتشغٌل وتخزٌن البٌانات إل

 تخاذ القرارات.إ

فً تقٌٌم وتحسٌن نظم  هاما   تلعب المراجعة الداخلٌة دورا   هذا المجال، وفى    

أهمٌة هذا الدور فً السنوات األخٌرة وزادت  ،دارة المخاطرحوكمة وإالرقابة وال

، وما ترتب من الشركات فً مطلع القرن الحالىنهٌارات المالٌة للكثٌر خاصة بعد اإل

ممارسة ٌة وهوما دفع الجهات التنظٌمٌة لالعلى ذلك من فقدان الثقة فً القوائم الم

. الموثوقٌة فً قوائمها المالٌة عمال لتحسٌن وزٌادةشؤت األمستمرة على من ضغوطا  
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 Chakroun and ؛3102،؛ ٌوسف 3102رضوان، ؛ 3103الرشٌدى، )

Hussainey,2013) 

مات ولقد غٌرت تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثة بشكل جذرى من مبلمح بٌئة المنظ   

خلٌة امما فرض على المراجعة الد ،نولوجٌا المعلومات بهذه المنظماتومستوى تك

لتقارٌر ا لمواكبة هذه البٌئة. كما تمثل لكترونٌةأدلة اإلثبات اإلضرورة البحث عن 

كثر على المراجعٌن الداخلٌٌن لتقدٌم خدمات المراجعة أ ضغوطا   الفورٌة للمحاسبة

  Continuous  Internalراجعة الداخلٌة المستمرة و ما ٌطلق علٌه المأالفورٌة 

Auditing حداث المالٌة والتقرٌر عنها من تى فٌها ٌنخفض الوقت بٌن حدوث األوال

( مجموعة  2تضمنت مقررات بازل )كما لى حدود مقبولة. إقبل المراجع الداخلى 

طر السٌولة من اإلصدارات تناولت أمورا  أساسٌة مثل مبادىء اإلدارة السلٌمة لمخا

 (Basel ,2008 ؛Adebayo, 2004 ؛ 3100)هاشم، واإلشراف علٌها. 

( وأكدت على أهمٌة  23صدرت لجنة بازل التوصٌة رقم )أ، صددوفى هذا ال    

دور المراجعة الداخلٌة فى البنوك حٌث أنها تمثل مصدرا  ذا قٌمة للمعلومات إلدارة 

تطوٌر وإستقرار آداء البنك. وقد جاءت البنك، كما ٌمكن أن تكون طرفا  فعاال  فى 

المبادىء الواردة بدراسات لجنة بازل متفقة مع التعرٌف الحدٌث للمراجعة الداخلٌة 

أن مكونات هٌكل  0221ومعاٌٌرها. كما أوضحت اللجنة فى تقرٌرها الصادر عام 

ة وإشراف الرقابة الداخلٌة فى البنوك هى بٌئة الرقابة، والتى تمثل الثقافة نحو الرقاب

اإلدارة، واإلعتراف بالمخاطر وتقٌٌمها، أنشطة الرقابة والفصل بٌن المهام، 

أنشطة المتابعة وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة. مع أهمٌة والمعلومات واإلتصاالت، و

متابعة مدى فاعلٌة الرقابة الداخلٌة للبنك بشكل مستمر أى المتابعة المستمرة لعناصر 

ة خاصة متابعة األخطار والذى ٌمثل أحد األنشطة الٌومٌة للبنك هٌكل الرقابة الداخلٌ

باإلضافة إلى التقٌٌم الدورى من خبلل المراجعة الداخلٌة. مع ضرورة إدارة 

المخاطر بما ٌتسق مع حجم المخاطر المصرفٌة الفعلٌة التى ٌواجهها البنك، 
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لة. باإلضافة إلى وجود هٌكل للرقابة الداخلٌة ومراجعة خارجٌة فاع

(Basel,1998  ) 

قتصادٌة هى المسئولة عن تصمٌم وتشغٌل هٌاكل فاعلة دارة الوحدات اإلإوتعد      

رٌة المتعمدة عداد قوائم مالٌة خالٌة من التحرٌفات الجوهإللرقابة الداخلٌة لضمان 

ة لها علتزام بالقوانٌن واللوائح الخاضإلى ضمان اإلضافة وغٌر المتعمدة. باإل

  .قتصادٌةنشطة وعملٌات الوحدات اإلأقتصادٌة وضمان كفاءة وفاعلٌة الوحدات اإل

بالدور الحٌوى  هتماما  إدت العدٌد من المنظات المهنٌة واللجان الدولٌة ٌأولقد 

دارة المخاطر بما ٌسهم فى تعزٌز قواعد الحوكمة إجال مللمراجعة الداخلٌة فى 

تم البنك اهالٌة. كما زمات مت المالٌة وتخفٌض حاالت التعرض ألبالمإسسا

دارة المراجعة إنشطة التى تمارسها هذا الدور من خبلل توسٌع نطاق األالمصرى ب

لمراجعة الداخلٌة المستمرة من اآللٌات نشطة اأوتعتبر الداخلٌة فى هذا المجال. 

  ستشارٌة لتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.اكٌدٌة المحورٌة ووظٌفة تؤ

Basel,2012)؛3101،سراٌا وعلى  ؛ 3102  ،كزى المصرى؛ البنك المر 

 ( 3103الباز،

مما تقدم ٌتبٌن أن مشكلة هذا البحث تهدف إلى محاولة اإلجابة على التساإل      

إدراك تؤثٌر مدى ختبار إدراسة وهل توجد تداعٌات جوهرٌة ملموسة لاآلتً: 

على جودة  عملٌا  لتزامه بها االمراجعة المستمرة و المراجع الداخلى لمتطلبات

وأهمٌة البحث عن دلٌل تجرٌبى فى المحٌط المهنى فى  ،للبنوك التقارٌر المالٌة

  ؟مصر

 هدف البحث: 2- 1

إدراك المراجع الداخلى تؤثٌر مدى  التعرف علىٌهدف البحث الحالى إلى     

و  التجارٌة فى مصر للبنوك على جودة التقارٌر المالٌة المراجعة المستمرة لمتطلبات

ومدى وفائهم فعبل  بهذه المتطلبات فى حالة مراجعتهم عملٌا ، وأهمٌة  ،امه بهاإلتز

 البحث عن دلٌل تجرٌبى فى المحٌط المهنى فى مصر .
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 :أهمية البحث 3- 1

تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من أهمٌة الدور الذى ٌقوم به المراجع الداخلى فى      

ام تكنولوجٌا المعلومات فى كافة قطاع البنوك فى مصر، خاصة مع تزاٌد إستخد

إدراك تؤثٌر مدى لالبحث عن دلٌل تجرٌبى  محاولةلى ضافة إباإلعملٌات البنوك. 

على جودة  عملٌا  إلتزامه بها والمراجعة المستمرة  المراجع الداخلى لمتطلبات

المعقدة فى فى ضوء المتغٌرات الكثٌرة و التجارٌة فى مصر للبنوك التقارٌر المالٌة

كما ترجع ، نظمة تكنولوجٌا المعلومات الحدٌثةأعمال وخاصة فى ظل تطبٌق ة األبٌئ

 .فى مصر جرٌت فى هذا المجالأقلة عدد البحوث التطبٌقٌة التى أهمٌته إلى 

 منهج البحث: 4- 1
لتطوٌر دور المراجعة اإلختبار التجرٌبى تحاول الباحثة فى هذه الدراسة        

لمراجعة الداخلٌة المستمرة وأثرها على تحسٌن جودة الداخلٌة باستخدام مدخل ا

تمدت الباحثة على المنهج اعوفى سبٌل ذلك . التقارٌر المالٌة فى البنوك المصرٌة

اإلٌجابى ) النموذج التفسٌرى( لتحلٌل مشكلة البحث وبناء وصٌاغة فروض البحث 

مفهوم وأهمٌة بستقراء الدراسات السابقة المتعلقة اومن خبلل تحلٌل ، وإختبارها

تحلٌل وإختبار ، مفهوم وأهمٌة جودة التقارٌر المالٌة، والمراجعة الداخلٌة المستمرة

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى 

فى  تجرٌبىوأهمٌة البحث عن دلٌل  منشآت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.

 .فى مصرالمحٌط المهنى 

 حدود البحث: 5- 1
اإلختبررار التجرٌبررى مررن خرربلل معالجررات تجرٌبٌررة بحرراالت ٌقتصررر البحررث علررى     

المررراجعٌن الررداخلٌٌن بررادارات المراجعررة الداخلٌررة  ،إفتراضررٌة ٌررتم تقرردٌمها لعٌنررة مررن

لٌرات تفعٌرل مردخل المراجعرة الداخلٌرة المسرتمرة لزٌرادة آل بالبنوك التجارٌة المصررٌة

البنروك فرى  التى تضٌفها إلى منشآت األعمرال وتحسرٌن جرودة التقرارٌر المالٌرةالقٌمـة 

فى هذا الشؤن، كمرا  الخارجٌةلن ٌتطرق البحث لدور المراجعة و .ٌةمصرالتجارٌة ال

 جراإها.التى سٌتم إ تجرٌبٌةالج البحث مشروط بنتائج الدراسة ن تعمٌم نتائأ
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 تنظيم البحث: 6- 1
 سوف ٌسٌر البحث كما ٌلى:ختبار الفروض، اق أهــداف البحث ولتحقٌ

 إستقراء وتحلٌل أهم الدراسات السابقة. -

 عرض وتحلٌل مفهـوم وأهمٌــــة المراجعة الداخلٌة المستمرة فً تحقٌق القٌمة -

     ركة وألصحاب المصالح.للش

 عرض وتحلٌل مفهوم جودة التقارٌر المالٌة. -

 ت األعمال.آالداخلٌة المستمرة فى منش عرض وتحلٌل متطلبات تطبٌق المراجعة -

 عرض وتحلٌل المشاكل والتحدٌات المصاحبة للمراجعة الداخلٌة المستمرة. -

تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى  عرض وتحلٌل آلٌات -

 تضٌفها إلى منشآت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.

بنى المراجعة الداخلٌة المستمرة على زٌادة القٌمة التى عرض وتحلٌل أثر ت - 

 تضٌفها إلى جودة التقارٌرالمالٌة.

 . الدراسة التجرٌبٌة  -

 الخبلصة والنتائج والتوصٌات. -

 وسنعرض لما سبق على النحو التالى:

 ستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة:إ -2

ة المراجعة الداخلٌبموضوع  اسبٌةالدراسات المحجانب من  هناك إهتمام متزاٌد    

اٌنت فٌما بٌنها من حٌث زاوٌة التى تبو، جودة التقارٌر المالٌةالمستمره وعبلقتها ب

 .بالمراجعة الداخلٌة المستمرةهتمام وأصبح من الضرورى اال  ،هتماماال

 ٌتم تصنٌف الدراسات السابقة إلى التبوٌب التالى:

 .مراجعة الداخلٌة المستمرةالأهمٌة ودراسات تناولت مفهوم  3-0

 .لتقارٌر المالٌةامفهوم وأهمٌة جودة دراسات تناولت  3-3

 و فى الجزء التالى سوف ٌتم تناول كل مجموعة بالتفصٌل كما ٌلى:

 :المراجعة الداخلية المستمرةدراسات تناولت مفهوم وأهمية  2-1
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وجٌة لنظم تقنٌة بخصائص البٌئة التكنول هتمت هذه المجموعة من الدراساتا     

المراجعة أهمٌة بمفهوم وهتمام واال فً أنظمة الرقابة الداخلٌة وأثرهاالمعلومات 

تناولت  .قتصادٌةوحدات اإل، مع ضرورة تطوٌر النظم المحاسبٌة للالداخلٌة المستمرة

( مدخل المراجعة فً ظل نظم التشغٌل المباشر ذات الوقت 0221مصطفى,) دراسة

المستمرة فً فحص الداخلٌة مدخل المراجعة أهمٌة ؛ لىقً, و توصلت إالحقٌ

ومراقبة أسالٌب القٌاس والتحدٌات المنطقٌة التشغٌلٌة الرئٌسٌة بشكل مستمر, من 

ٌتطلب  .ةنتباه المراجع نحو أٌة مشكبلت جوهرٌلفت إ، ول مقارنتها مع المعاٌٌرخبل

ٌل واألجهزة نظم وبرامج التشغ مدخل المراجعة المستمرة تغٌرات جوهرٌة فً

لكترونٌة, وبٌئة الرقابة والسلوك اإلداري, باإلضافة إلى سلوك المراجع, وكذلك اإل

 Price)كما قامت شركة  طبٌعة أدلة اإلثبات وأنواع إجراءات المراجعة وتوقٌتها.

Water House,2006) لتحدٌد أهمٌة المراجعة  3111جراء مسح فى سنة إب

فى الوحدات اإلقتصادٌة ومدى تؤثٌرها على الداخلٌة المستمرة ومدى وجودها 

% من الوحدات اإلقتصادٌة التى  10ممارسات المراجعة الداخلٌة, وتوصلت إلى أن 

شملها المسح إما لدٌها مراجعة مستمرة أو متابعة مستمرة أو تخطط لتطوٌر إستخدام 

( أهمٌة المراجعة  Coram , et  al., 2008تناولت دراسة )كما  إحداهما.

داخلٌة المستمرة لتقٌٌم هٌكل رقابة تكنولوجٌا المعلومات، من خبلل تحلٌل وتقٌٌم ال

، COSOاألطر المبلئمة لتقٌٌم هٌكل نظام الرقابة الداخلٌة؛ وهً إطار لجنة 

 قانون( من إرشادات 212للوقوف علً اإلطار المبلئم لمتطلبات القسم )

Sarbanes-Oxley رٌكً سنة المشكلة بقانون من الكونجرس األم

3113((SOX,2002 والتً تلزم إدارة الشركات المقٌدة ببورصة األوراق المالٌة ،

األمرٌكٌة بتقٌٌم هٌكل نظام الرقابة الداخلً عند إعداد التقارٌر المالٌة السنوٌة، 

 واإلفصاح عن مسئولٌة تصمٌم وتشغٌل هٌكل الرقابة الداخلٌة الكافٌة والمبلئمة. 

جراء مسح إ( ب(IIA,2009قام معهد المراجعٌن الداخلٌٌن  ،وفى نفس اإلتجاه      

ستمرة ومدى وجودها فى الوحدات اإلقتصادٌة همٌة المراجعة الداخلٌة المألتحدٌد 
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% من  21أن لى إعلى ممارسات المراجعة الداخلٌة, وتوصلت  هاثٌرومدى تؤ

و داخل أ،  اهقتصادٌة تتبنى مدخل المراجعة المستمرة خبلل كل عملٌاتالوحدات اإل

% منها تخطط لتبنى المراجعة المستمرة فى  22ن حوالى أمناطق محددة و

لى التعرف على المخاطر المإثرة ( إ3112هدفت دراسة )الشراٌرى، كما  المستقبل.

ن المراجعٌن وتوصلت إلى أفى المراجعة الداخلٌة فى ظل تكنولوجٌا المعلومات . 

سالٌب المنصوص علٌها فى المعاٌٌر واألات جراءاإلبعون تالداخلٌٌن فى البنوك ٌ

ن كدون مل بٌئة تكنولوجٌا المعلومات، وٌتؤذات العبلقة بالمراجعة الداخلٌة فى ظ

 Hunt and)كما أوضحت دراسةمن المعلومات المحاسبٌة. سبلمة وأ

Mare,2010)  ٌرجع الطلب على خدمات المراجعة الداخلٌة المستمرة إلى؛ حاجة

المالٌة لتخفٌض خطر المعلومات عند إتخاذهم للقرارات وذلك من مستخدمى القوائم 

خبلل اإلعتماد على معلومات موثوق فٌها قابلة لئلعتماد علٌها نتٌجة مراجعتها، كما 

ما ك دارات الشركات.تمثل آداة للرقابة المستمرة من جانب المبلك على مجالس إ

لى عمبلئها عن مدى ( بعمل مسح عGonzalez , et  al., 2012قامت دراسة )

% من الوحدات  02أن لى إتبنٌهم للمراجعة الداخلٌة المستمرة. تم التوصل 

% منها  23قتصادٌة التى شملها المسح لدٌها تشغٌل كامل للمراجعة المستمرة و إلا

وهذا معناه عدم  ،رة بشكل جزئى داخل مناطق محددةلدٌها مراجعة داخلٌة مستم

أثر خصائص (  3103دراسة )الشرفاء،  تتناولكما  .تشغٌل كامل لها وجود

المراجعٌن الداخلٌٌن على مراجعة األنظمة المحاسبٌة اإللكترونٌة فى مصارف 

المملكة العربٌة السعودٌة. توصلت الدراسة إلى قدرة المتغبرات الخمس التى تبحثها 

والتدرٌب  الشهادة المهنٌة، التخصص العلمى، التعلٌم الدراسة )الشهادة األكادٌمٌة ،

المهنى، وسنوات الخبرة( مشتركة على تفسٌر التغٌرات الحاصلة فى المتغٌر التابع 

. نظمة المحاسبٌة االلكترونٌة وبشكل كبٌر نسبٌا  األوالذى ٌمثل تنفٌذ انشطة مراجعة 

بتحلٌل مفهوم المراجعة الداخلٌة المستمرة  (  3102، مشابطدراسة ) قامتكما 

ستخدام على مدى فاعلٌة المراجعة وإختبار أثر هذا اإلمستمرة ، وعبلقتها بالمتابعة ال
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أن تبنى المراجع الداخلى  لىٌة. توصلت الدراسة إدافها الرقابهفى تحقٌق أ الداخلٌة

حٌث كفاءة  قتصادٌة منمرة له أثر إٌجابى على الوحدة اإللمدخل المراجعة المست

  ذات العبلقة بها.لتزام بالتشرٌعات واللوائح ، واإلتشغٌل العملٌات

 :التقارير الماليةدراسات تناولت مفهوم وأهمية جودة  2-2

بمفهوم وأهمٌة جودة التقارٌر المالٌة هتمت هذه المجموعة من الدراسات ا    

والمخاطر التى تتعرض لها البنوك، وكٌف ٌمكن التغلب على تلك المخاطر من خبلل 

( معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 3113،الخٌرأبو تناولت دراسة ) فصاح المختلفة.إلطرق ا

ستخدام اوالعوامل النظامٌة كمحددات لجودة التقارٌر المالٌة فى البٌئة المصرٌة. تم 

صول كمإشر ٌقٌس جودة التقارٌر المالٌة، إلى مجموع األنسبة العناصر غٌر العادٌة 

ر المالٌة لعٌنة ختبار متغٌر جودة  التقارٌاوربط هذا المتغٌر بالعوامل النظامٌة، تم 

و  3117شركة مساهمة مصرٌة متداولة فى البورصة عن سنتى (  73)مكونة من 

اضحة على جودة التقارٌر المالٌة ودلة أن هناك أ. وأوضحت نتائج الدراسة 3111

، وتعتبر أعلى منها للشركات التى 0210لسنة  ( 072)للشركات الخاضعة للقانون 

(  3111وسالم، تناولت دراسة ) جربوع كما  .0220لسنة  ( 312) تخضع للقانون

فصاح فى الدولٌة عند العرض واإل ةالمحاسبستخدام معاٌٌر اتحلٌل وتقٌٌم مدى 

خاصة المعٌار المحاسبى الدولى  ةالقوائم المالٌة للبنوك والمإسسات المالٌة المشابه

لبنوك فصاح فى القوائم المالٌة لواإل( المتعلقة بالعرض  21( ورقم ) 0رقم )

ن التقدم ألى إ. تم التوصل عداد دراسة مٌدانٌةإمع  ةوالمإسسات المالٌة المشابه

ا نظم المعلومات بم ةهمٌألى تعاظم إٌإدى مر فى مجال تكنولوجٌا المعلومات المست

  (Dheliwal, et  al., 2006)كما أكدت دراسة  فٌها نظم المعلومات المحاسبٌة.

أعضاء لجنة المراجعة وبٌن جودة برة المالٌة لدى نواع الخأعلى وجود عبلقة بٌن 

ن ألى إلجودة التقارٌر المالٌة. وتوصلت  ستحقاقات المحاسبٌة باعتبارها مقٌاسا  اإل

ن ألتحقٌق جودة عالٌة للتقارٌر المالٌة و حتماال  إكثر حاسبٌة هى األالخبرة المالٌة والم

عضاء لجنة المراجعة أبٌة لدى هناك عبلقة موجبة قوٌة بٌن الخبرة المالٌة والمحاس
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 (Gassen and Sellhorn,2006) ة ــكما قامت دراسوجودة التقارٌر المالٌة. 

لمانٌة لمعاٌٌر المحاسبة شركات األباختبار جودة التقارٌر المالٌة الناتجة عن تطبٌق ال

 ،ختٌارىإلمانٌة قد طبقت المعاٌٌر بشكل أن معظم الشركات األوضحت أالدولٌة. و

نعكس ب على جودة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة جودة عالٌة للتقارٌر المالٌة مما ٌٌترت

هدفت دراسة )إبراهٌم، كما فصاح والشفافٌة. فى شكل التحسٌن فى مستوى اإل

التقارٌر المالٌة على قرارات اإلستثمار فى األوراق  لى تناول تؤثٌر جودةإ(   3111

ن للمراجعة والتطبٌق الجٌد لحوكمة الشركات والتؤكٌد على أهمٌة تكوٌن لجاالمالٌة، 

القانونٌة بما ٌحقق  افمات واألطروتوافر خصائص جودة المعلو ،والتطوٌر للمعاٌٌر

مما حدث للعدٌد من الشركات ستفادة نفعتها، وذلك لئلجودة التقارٌر وتعظٌم م

 سات الخاطئةرنهٌارات مالٌة نتٌجة للمماإالعمبلقة فى الكثٌر من الدول من 

تثمرون والتبلعب فى التقارٌر المالٌة وفقدها للمصداقٌة مما أثر بالسلب على ثقة المس

 . بها

تقٌٌم سلوب لأ( تقدٌم Barth , et  al., 2008ستهدفت دراسة ) إكما          

 Standard & Poor، وقد تبنت مإسسة ومن ثم جودتهاشفافٌة التقارٌر المالٌة 

فصاح من قبل الشركات الكبرى فى رسات اإلالدراسة، من خبلل فحص مماهذه 

، وتم التركٌز على بٌانات القوائم المالٌة السنوٌة لتلك الشركات، أنحاء العالمجمٌع 

توصلت حتاجها المتعاملون فى السوق. باعتبارها المصدر الرئٌسى للمعلومات التى ٌ

بهٌكل لى نموذج مكون من ثبلث مجموعات رئٌسٌة هى؛ معلومات تختص إالدراسة 

ومات (، معل فرعٌا   عنصرا   01شتملت على إو)  رٌنـــالملكٌة وحقوق المستثم

 20شتملت على إفصاح عن المعلومات ) وة واإلـــــة المالٌــتختص بالشفافٌ

شتملت إ) و دارةومات تختص بهٌكل وعملٌات مجلس اإل( ، ومعل فرعٌا   را  ـــعنص

ن ألى إ( Lisa , et  al., 2009) كما توصلت دراسة(.  فرعٌا   عنصرا   27على 

لدٌهم خبرة بتكنولوجٌا عضاء أنتاج تقارٌر مالٌة ذات جودة عالٌة ٌعتمد على وجود إ

هتمت دراسة إكما  نهاء العملٌات المحاسبٌة فى نهاٌة المدة.إو، السرعة، المعلومات
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(Beest , et  al., 2009) قٌاس جودة التقارٌر المالٌة من خبلل وضع مقٌاس ب

معلومات امل لتقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة من خبلل تفعٌل الخصائص النوعٌة للش

قوائم المالٌة بشقٌها عداد وعرض الطار المفاهٌمى إلالمحاسبٌة الواردة فى اإل

النوعٌة المدعمة المتفق علٌها من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة وساسٌة الخصائص األ

ن جودة التقارٌر ألى إٌة. توصلت الدراسة الدولٌة ومجلس معاٌٌر المحاسبة المال

و خصائص المعلومات المحاسبٌة أثر فقط بمدى تطبٌق معاٌٌر المحاسبة تتؤ المالٌة ال

خرى التى تحكم عملٌة التقٌٌم النهائى بمجموعة من العوامل األ ٌضا  أثر إنما تتؤو

  بٌئة التطبٌق.وحجم الشركة، طبٌعة الصناعة،  ؛لجودة التقارٌر ومنها

فصاح فى التقارٌر ( جودة اإل Biddle, et  al., 2009تناولت دراسة )كما       

المالٌة فى تونس، وتقدٌم مجموعة من المحددات التى تساعد متخذى القرارات 

عتماد على عٌنة دى جودة التقارٌر المالٌة. تم اإلوأصحاب المصالح فى الحكم على م

ركات المدرجة فى البورصة التونسٌة ( تقرٌر مالى سنوى من الش 71مكونة من )

دارة ٌإثر إستقبلل مجلس اإللى أن إ. توصلت الدراسة  3111،  3113لسنة 

  Chen, et ستهدفت دراسةإكما  فصاح المحاسبى.إٌحابٌة على جودة اإلبطرٌقة 

al., 2010) ات ومن ثم جودة التقارٌر فصاح الشركإذا كانت جودة إ(  تحدٌد ما

ستخدم فى إ، وقد رباح السنوٌةقة تنبإات المحللٌن المالٌٌن باألى د، تإثر علالمالٌة

لتقٌٌم جودة   AIMRستثمار والبحوث إدارة اإلذلك النموذج الذى قدمته جمعٌة 

ن دقة تنبإات المحللٌن المالٌٌن ترتبط ألى إفصاح والحكم علٌها. وقد توصلت اإل

ٌعتمدون بصورة كبٌرة على  ن المحللٌن المالٌٌنأ، حٌث فصاحبجودة اإل ٌجابٌا  إ

لى إن زٌادة معرفتهم بتلك البٌانات ٌإدى أ، ورٌر المالٌةالبٌانات المقدمة فى التقا

تحدٌد العبلقة   (Jara, et  al.,  2011) ستهدفت دراسةإكما زٌادة دقة تنبإاتهم. 

 لتزامودرجة اإلفصاح ٌن المالٌٌن وبٌن كل من  جودة اإلبٌن دقة تنبإات المحلل

عتماد على النموذج الذى قدمه المركز الدولى بٌق معاٌٌر المحاسبة، وتم اإلبتط

فصاح فى التقارٌر المالٌة المالى للحكم على مستوى وجودة اإلللبحث والتحلٌل 
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  (Beest and Braam,2011 ) هدفت دراسة  كماللشركات محل الدراسة. 

التقارٌر المالٌة فصاح المحاسبى بٌن إختبلف جودة اإللى التعرف على مدى إ

، US GAAPمرٌكٌة المتعارف علٌها لمبادىء المحاسبٌة األل المنشورة وفقا  

، وقٌاس الفروق فى الخصائص IFRsعداد التقارٌر المالٌة والمعاٌٌر الدولٌة إل

 ةفى المملكة المتحدة والتقارٌر المالٌة المنشور ةالنوعٌة بٌن التقارٌر المالٌة المنشور

( بند من البنود المفصح  22تحدة . تم القٌام بدراسة مٌدانٌة على )فى الوالٌات الم

( تقرٌر مالى  30فصاح لعدد )المالٌة للتعرف على مدى جودة اإل عنها بالقوائم

 .  3112ٌات المتحدة والمملكة المتحدة عن عام المنشور بالو

 Waroonkun and)هتمت دراسة إ وفى نفس اإلتجاه،      

Ussahawanitchakit,2011)  على جودة التقارٌر المالٌة ثر جودة المحاسبة ؤب

وضغوط حملة خبلق المحاسبٌة أن األلى إنتهت الدراسة إ. ةؤستمرارٌة المنشإوعلى 

فضل أختٌار إن أكبر على عناصر الجودة المحاسبٌة واألسهم كان لهما التؤثٌر األ

كبر فى النتائج التى تترتب ألؤثٌر االطرق المحاسبٌة والرإٌة المستقبلٌة كان لهما الت

ة بٌن الجودة ــــٌجابٌإلى وجود عبلقة إعلى عناصر الجودة المحاسبٌة، و

  Anis, et) ة ــدراستناولت كما ستمرار. اإلعلى  ةة وقدرة الوحدــــــالمحاسبٌ

al., 2012)عتماد على الخصائص النوعٌة مقاٌٌس جودة اإلفصاح، من خبلل اإل

المتعلق ناء على المنشور الصادر بواسطة مجلس معاٌٌر المحاسبة للتقارٌر المالٌة ب

للسنوات  بالتقرٌر عن التشغٌل والمراجعة المالٌة باستخدام العبارات المقرإة آلٌا  

ٌة للبٌانات لقٌاس مدى جودة الخصائص النوع 3112حتى  3111المالٌة من 

عتماد ضافة إلى اإلالمنشورة، وتجمٌع اإلجراءات للتحقق من جودة اإلفصاح، باإل

 فصاح. توصلتة كبدٌل عن جودة اإلعلى الخصائص الكمٌة للمعلومات المنشور

ر مدخل جٌد للكشف عن مدى جودة فصاح ال ٌعتبام كمٌة اإلستخدإ أنلى إ ةــدراسال

فصاح تختلف عن المحددات النوعٌة ح، وأن المحددات الكمٌة لجودة اإلفصااإل

عن كٌف ( بتقدٌم دلٌل (Vasrhelyi, et  al., 2012قامت دراسة  كما  للجودة.
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م جودة المالٌة عند تقٌٌ ةٌختلف تقٌٌم العضو الخبٌر عن تقٌٌم العضو ذو المعرف

من  عداد التقرٌر المالى للشركة كجزءإعلى عملٌة كدت أو ،التقارٌر المالٌة

لخبراء عضاء لجنة المراجعة اأن تقٌٌم أشارت النتائج أمسئولٌات لجنة المراجعة. و

على خصائص جودة التقرٌر  ةلجودة التقارٌر المالٌة ٌعتمد بشد ةفى النواحى المالٌ

طار مفاهٌم المحاسبة المالٌة إن ؤ( بش 3رقم ) ةالواردة فى النشر ةءمالمالى مثل المبل

عضاء ذو بالمقارنه بتقٌٌم األ FASBالصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌه 

تؤثٌر خصائص المعلومات (  3103ا تناولت دراسة )الباز،كم المالٌة. ةالخلفٌ

ٌإثر إختبلف وجهات نظر  ،إلىر المالٌة. وتوصلت جودة التقارٌالمحاسبٌة فى 

المعلومات على مفهوم جودة  مستخدمى المعلومات المحاسبٌةهداف منتجى ووأ

ه لها عدادمنتج المعلومات المحاسبٌة عند إطراف. وٌركز بالنسبة لكل طرف من األ

المستخدم ٌركز على الفاعلٌة والمنفعة كمقٌاس  أنعلى الدقة كمقٌاس للجودة فى حٌن 

  لجودة المعلومات.

قتصادٌة العواقب اإل (Elzahar, et  al, 2013كما تناولت دراسة )       

 Key Performance Indicators (KPIs)ة ؤداء الرئٌسٌة للمنشلمإشرات اآل

ح. والتى قد تكون مالٌة أو غٌر مالٌة وٌنبغى لهذه فصاوأثرها على جودة اإل

القٌام بدراسة مٌدانٌة مع المإشرات الرئٌسٌة تسهٌل فهم موقف وتطوٌر أعمالها. 

وراق المالٌة بالمملكة المتحدة بٌن عامى على عٌنة من الشركات المدرجة بسوق األ

داء فصاح عن مإشرات اآلى أن جودة اإلإل. توصلت الدراسة 3101،  3111

كما تناولت دراسة )  المالٌة ذات تؤثٌر قوى على التكالٌف الضمنٌة لرأس المال.

ن خبلل دراسة مٌدانٌة فى بٌئة قٌاس جودة التقارٌر المالٌة م وسائل( 3102،رٌشو

لتزام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، مدى اإللتزام ب؛ مدى اإلتشملعمال المصرٌة. واأل

دارة باعداد تقرٌر ربع سنوى عن مدى فعالٌة ٌام اإلعاٌٌر المحاسبة المحلٌة، قبم

عن  دارةاإل فى تقرٌرأٌه هٌكل الرقابة الداخلٌة، قٌام المراجع باعداد تقرٌر عن ر

ن هناك مجموعة مختلفة ألى الرقابة الداخلٌة، وحجم الشركة. توصلت إ فعالٌة هٌكل
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عادة إرباح، مدى األ إدارةمن مقاٌٌس جودة التقارٌر المالٌة ومنها مستوى عملٌات 

وعٌة للمعلومات ـــللخصائص الن عدادها وفقا  إد تم ــذا كان قإعداد تلك التقارٌر وما إ

 دراسة  تناولتكما ؟.  م الأ

فصاح فى ظل المخاطر النظامٌة على تعظٌم قٌمة قٌاس جودة اإلأثر ( 3102أسعد، )

فصاح المحاسبى وما لى جودة اإلإ ةالمنشؤة، من خبلل التعرف على الطرق المإدٌ

رتقاء بقٌمة المنشؤه، خاصة فى ظل قتصادٌة قد تساعد على اإلإٌصاحبها من منافع 

ستثمارى، وما ٌصاحبها طر النظامٌة المحٌطة بالمجتمع اإلوجود مجموعة من المخا

هداف المرجوة من قبل لى األإقتصادٌة كبرى تحول دون التوصل إمن عقبات 

مع المحافظة على القٌام بافصاح  ،لىإالدراسة  قتصادٌة. توصلتالمنشؤت اإل

فصاح تطلعى بالتنبإات المستقبلٌة لنمو إمحاسبى ذات جودة، وما ٌصاحب ذلك من 

 المنشؤه، قد ٌساعد على تعظٌم قٌمة المنشؤه وتحقٌقها ألهدافها المرجوه.

 تقييم نتائج الدراسات السابقة: -

تفقت فٌما بٌنها إلى أنها قد إن التوصل ستعراض الدراسات السابقة، ٌمكإمن خبلل    

ق مزاٌا تنافسٌة تإدي المراجعة الداخلٌة دورا  هاما  فً إضافة القٌمة وتحقٌ ؛على

ستشاري فً مجاالت الحوكمة كٌدي واإلؤ، وذلك من خبلل دورها التمستدامة للمنشؤة

 و ،فقط الدراسات على جوانب جزئٌةركزت  كما .دارة المخاطر والرقابة الداخلٌةإو

ن ، حٌث ٌبلحظ ألمالٌة بشكل متكامللم تتناول العوامل المإثرة فى جودة التقارٌر ا

ضافة إلى باإللى القلٌل منها. قتصرت عات عند تناولها لتلك العوامل قد إهذه الدراس

عن جودة التقارٌر  كثر تعبٌرا  أن هذه الدراسات لم تحاول أن تحدد المقٌاس األ

 ،المستمرة الداخلٌة ستخدام المراجعةساسٌة إلسباب األهم األأ كما لم توضحالمالٌة، 

داة مفٌدة ؤستخدامها كدارة إلخلٌة المستمرة ٌعتمد على نظرة اإلتبنى المراجعة الدا

ورغم تعدد الدراسات البحثٌة التى تناولت جودة  .وذات قٌمة للمراجعة الداخلٌة

ن أال إ ،ملت العدٌد من دول العالمتساع نطاقها الجغرافى، حٌث شإالتقارٌر المالٌة و

 ن هذهألى إضافة ، باإل Vague غامضا   مفهوم جودة التقارٌر المالٌة مازال مفهوما  
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مراجعة ال تفهم المراجع الداخلى ألهمٌة متكامبل  ٌساعد فى طارا  إالدراسات لم تقدم 

الدراسة  هذا ما تسعى إلٌهو. فى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة المستمرةالداخلٌة 

تطوٌر متطلبات لقبول المراجعٌن الداخلٌٌن ل ىالتجرٌبالحالٌة من خبلل اإلختبار 

لتحسٌن قتصادٌة المضافة باستخدام مدخل القٌمة اإلالمستمرة دور المراجعة الداخلٌة 

 .لتقارٌر المالٌة فى البنوك اجودة 

قيمة للشـــركة مفهـوم وأهميــــة المراجعة الداخلية المستمرة في تحقيق ال - 3

 :وألصحاب المصالح

ارسة فى متغٌرات المم هائبل   خٌر من القرن العشرٌن نموا  شهد الربع األ     

هم المتغٌرات ما ٌعرف بتكنولوجٌا المعلومات أ. ومن المحاسبٌة وممارسة المراجعة

من خبلل مستوى عال عمال ؤثٌر ملموس وجوهرى على ممارسات األوالتى لها ت

ة التى ٌعمل ٌالبٌئ من المبلمح والخصائص ٌضٌف كثٌرا   ، والتىلمعلوماتمن تقنٌة ا

وجه مجاالت أثٌر القوى على كافة ؤمن العوامل الجدٌدة ذات الت بها. كما ٌطرح عدٌدا  

ى وعلى خدمات المراجع الداخلى. ومن ثم على نظام المعلومات المحاسب ،عمالاأل

إستجابة نها جاءت ؤخلٌة المستمرة بتتمٌز المراجعة الدا(  3111خرون، أعلى و)

ثار الحتمٌة لتكنولوجٌا المعلومات على المحاسبة والمراجعة، كما تمثل مهنٌة لآل

نشاط موضوعى مستقل، بسبب عدم خضوع عد تو لتطوٌر المراجعة الداخلٌة. مدخبل  

ٌة قٌود تحد بشكل جوهرى من نطاق وفاعلٌة عملٌة عمال المراجعة الداخلٌة ألأ

 ( 3112) السقا،  .والتقرٌر عن النتائجالفحص 

ومما ال شك فٌه، أن الفكرة التى بنٌت علٌها المراجعة المستمرة سواء التى     

هدافها ألٌة تنفٌذها وآن أال إو المراجع الداخلى واحدة أٌستخدمها المراجع الخارجى 

مرة. لتى تعرٌف للمراجعة المستإهناك العدٌد من المحاوالت للوصول و ،مختلفة

تعرف المراجعة الداخلٌة المستمرة بؤنها عملٌة تقع تحت سٌطرة ومسئولٌة اإلدارة 

قتصادٌة بحٌث ٌتم من خبللها تقٌٌم الرقابة داخل عملٌات ومعامبلت الوحدة اإل تتم

ستخدم من خبلل سالٌب تأ بؤنهاالمراجعة المستمرة بشكل مستمر وثابت. كما تعرف 
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 ،دارةملٌات المتابعة التى تقوم بها اإلٌٌم كفاءة عدارة وتمكن المراجع من تقاإل

  .ماكن الخطرأتحدٌد وتقٌٌم و

(AICPA/AICA,2000;AICPA/AICA,2003;CICA,1999;Rezaee, 

et al., 2002; Chakroun and Khaled,2013; Coderre,2005; 

Flemming,1999) 

داة فى ٌد أها نؤ( المراجعة الداخلٌة المستمرة بDeloitte,2010كما عرف )     

صول ودقة البٌانات المتابعة المستمرة بهدف حماٌة األدارة تساعد على تفعٌل اإل

داة تمكن المراجع الداخلى أنها ألى إضافة باإل عتماد على القوائم المالٌة.اإل مكانٌةإو

راجعة ـــنشطة المأمن التجمٌع المستمر للمعلومات عن العملٌات التى تدعم 

  عرفها سراٌا وعلى ة. كماـــالخارجٌ

دلة المراجعة لتحدٌد كفاءة وفاعلٌة نظم نها عملٌة تجمٌع وتقٌٌم ألؤ( ب3101)

صول والحفاظ على سبلمة وتكامل لفورٌة مما ٌساعد على حماٌة األالمحاسبة ا

 عتماد علٌها. انات باعداد قوائم مالٌة ٌمكن اإلالبٌ

المستمرة مشتق من مفهوم المراجعة الداخلٌة مفهوم ن أٌتضح مما سبق،      

  ((IIA,2009لذى وضعه معهد المراجعٌن الداخلٌٌن االمراجعة الداخلٌة التقلٌدٌة 

ستشارى إوAssurance كٌدى ؤالمراجعة الداخلٌة المستمرة نشاط ت

Consulting حداث م بشكل مستمر ومتزامن مع وقوع األموضوعى ومستقل ٌت

 فها.   هداأة وتحقٌق ؤعمال المنشأبهدف تحسٌن 

قتصادٌة مقٌدة بالبورصات العالمٌة إن كل وحدة أعلى المستوى العالمى نجد و     

نترنت وتقوم بنشر تقارٌرها ومعلوماتها المالٌة لكترونى على شبكة اإلإلدٌها موقع 

 3113مرٌكٌة فى عام ى. كما قامت الوالٌات المتحدة األوغٌر المالٌة بشكل فور

قتصادٌة المقٌدة الوحدات اإل قٌام (212) المادة ، وتتطلبSOXباصدار قانون 

مرٌكٌة باعداد تقارٌر مالٌة فورٌة عن التغٌرات فى الظروف المالٌة. بالبورصة األ

مكانٌة إستثمارات، وزٌادة قتصادٌة بجذب اإلاإلب على الوحدة ٌجامما ٌنعكس باإل
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                            قتصادٌة مرتفعة الخطر.حصول على القروض خاصة الوحدات اإلال

 ؛Verver,2008    ؛ Searcy, et al., 2009؛ 3102،مشابط )

(IAASB,2010  

صدرت الهٌئة العامة للرقابة المالٌة فى مارس سنة أوعلى المستوى المحلى،      

قتصادٌة المقٌدة بالبورصة لزام جمٌع الوحدات اإلإ منها،العدٌد من القرارات  3103

نترنت(  لنشر ات الدولٌة )اإللكترونٌة على شبكة المعلومإواقع المصرٌة بانشاء م

) الهٌئة العامة . ٌةٌضاحبٌاناتها وقوائمها المالٌة السنوٌة والدورٌة والتقارٌر اإل

كد من ؤللرقابة الداخلٌة والت فاعبل   وهذا ٌتطلب هٌكبل   ( 3103للرقابة المالٌة ، 

ٌات المستخدمة لحد اآلأخلٌة المستمرة فاعلٌته بشكل مستمر، وتشكل المراجعة الدا

ف واضح بٌن ختبلإهناك و كد من فاعلٌة هٌكل الرقابة الداخلٌة بشكل مستمر.ؤللت

حجار أوتشكبلن فى نفس الوقت  ،خلٌة المستمرةالمراجعة الداالمتابعة المستمرة و

 وقدرتها علىها ستجابة للتوقعات من دورفى مساعدة المراجعة الداخلٌة لئل زاوٌة

قتصادٌة على تحقٌق الكفاءة التشغٌلٌة ، كما تساعد الوحدات اإلالرقابٌةهدافها أتحقٌق 

 لعملٌاتها. 

 ،لىإ (COSO ,1992)  0223الصادر عام COSOشار تقرٌر لجنة أ كما      

حد مكونات الهٌكل المتكامل للرقابة الداخلٌة، كما تمثل أتمثل المتابعة المستمرة 

ات هٌكل الرقابة الداخلٌة للتحقق من فاعلٌته وكفاءته. وٌكون التقٌٌم الشامل لمكون

القٌام بهذه المتابعة بشكل  من الصعب، وترة من الزمنالتقٌٌم بشكل دورى كل ف

للمراجعة أن القٌام  3111الصادر عام  KPMGكما أوضح تقرٌر منشؤة ، دورى

خبلل القدرة على  بالمتابعة المستمرة ٌإدى إلى إضافة قٌمة للوحدة اإلقتصادٌة من

تحقٌق األهداف وإدارة الخطر بشكل فاعل وتحسٌن اإللتزام بالتشرٌعات واللوائح. 

كما تمثل المتابعة المستمرة آداة فاعلة فى متابعة هٌكل الرقابة الداخلٌة مما ٌإدى إلى 

تحسٌن الرقابة المالٌة والتشغٌلٌة داخل الوحدة اإلقتصادٌة، وسرعة التقرٌر عن أوجه 

القٌمة من صور لتدعٌم إتخاذ قرارات التصحٌح الفورٌة، وتحسٌن العمل وزٌادة الق
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كما تطبق المتابعة المستمرة فى الوحدة االقتصادٌة منظور أصحاب المصالح. 

ظل التشغٌل اإللكترونى  للتحقق من مدى كفاءة وفاعلٌة هٌكل الرقابة الداخلٌة فى

متابعة المستمرة هى المراجعة الداخلٌة ، والوسٌلة أو اآلداة التى تحقق الللبٌانات

المستمرة. وتكون المتابعة فعالة عندما ٌكون هٌكل الرقابة الداخلٌة متداخل مع بٌئة 

التشغٌل وٌنتج تقارٌر منتظمة ومستمرة عن المتابعة وتوثٌقها والتقرٌر عنها فى 

 (KPMG,2008)  .الوقت المناسب وعلى المستوى اإلدارى المبلئم

بتعرٌف المتابعة المستمرة   (Daigle, et  al., 2008)ى هذا المجال، قاموف       

نشطة ؤذا كان القائمون بإدارة للتقرٌر بشكل مستمر عما نها عملٌة تقوم بها اإلؤب

دارة. كما جراءات الموضوعة من قبل اإلقتصادٌة ملتزمٌن بالسٌاسات واإللوحدة اإلا

عملٌة تقع تحت سٌطرة ها ؤنمستمرة ببتعرٌف المتابعة ال  (Verver,2008)قام 

قتصادٌة بشكل خبللها متابعة عملٌات الوحدة اإل دارة بحٌث ٌتم منومسئولٌة اإل

مستمر بما ٌسمح بتقٌٌم مدى فاعلٌة الرقابة الداخلٌة على العملٌات ومدى سبلمة 

جعة كما تساعد المرا. ةالمستمرة على اإلجراءات اآللٌ ٌعتمد تطبٌق المتابعة ،التشغٌل

الداخلٌة المستمرة فى التؤكد من أن الرقابة الداخلٌة للنظام تعطً الثقة المستمرة عن 

صحٌحة ودقٌقة طبٌعة معالجة العملٌات المالٌة، وبالتالً تكون البٌانات والمعلومات 

كد من أن إجراءات المعالجة صحٌحة وفعالة أثناء تشغٌل النظام، ؤوكاملة وآمنة، والت

 .النظام ٌنتج معلومات مالٌة أو أي معلومات أخرى تتمٌز بالدقة باإلضافة إلى أن

لمراجعة المستمرة قٌمة همٌة المراجعة الداخلٌة المستمرة فى؛ تضٌف اأتتمثل     

رة داإلتزام بالقوانٌن والتشرٌعات وللوحدة اإلقتصادٌة من خبلل وسائل تحسٌن اإل

ات جدٌدة من التنظٌم لمتابعة توفر مستوٌو هداف،المخاطر والقدرة على تحقٌق األ

. قتصادٌةشراف على الوحدة اإلتنظٌم واضح لبٌانات المراجعة واإلالرقابة الداخلٌة و

رإٌة شاملة داخل  توفٌرو ة الرقابة وجهود المراجعة،لبٌئ طبٌعٌا   كما تمثل تطورا  

لى توافر شفافٌة كبٌرة للمدٌرٌن إنشطة والمعامبلت مما ٌإدى العملٌات واأل

لمراجعة خرٌن بسبب عدم النظر للمتابعة والمصلحة األصحاب اأمستثمرٌن ووال
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أنهما منهج منظم ، جل ولكن ٌتم النظر لهما على المستمرة بنظرة قصٌرة األ

ستفادة القصوى منهما ٌنبغى تطبٌقهما بشكل متواز وتعظٌم المٌزة وللحصول على اإل

همٌة المراجعة الداخلٌة أمن تككما  صحاب المصلحة.التنافسٌة وزٌادة القٌمة أل

إضفاء الصدق المستمر على اإلفصاح الفورى للشركات عبر  ؛المستمرة فى

كثر كفاءة مع تحسٌن جودتها وقدرتها على أنترنت، كما تجعل عملٌة المراجعة اإل

ألن  ،عملٌة بٌن المراجعة الداخلٌة واإلدارةلى العبلقة الإضافة أهدافها، باإلتحقٌق 

نها توفر لها مزاٌا أفضل من حٌث أن ترى المراجعة الداخلٌة بشكل أ دارة ٌمكناإل

ظم المحاسبة الفورٌة فى حماٌة . كما تساعد فى تحدٌد مدى كفاءة وفعالٌة نتشغٌلٌة

جراءات المراجعة إلى جعل إضافة لحفاظ على موضوعٌة البٌانات، باإلصول، وااأل

جراءات إ، وتقلٌل كثر خطرا  لى لذلك ٌركز المراجع على المناطق األآتتم بشكل 

على ) خطاء والغش.ٌقلل بشكل كبٌر الوقت المطلوب إلكتشاف األ المراجعة

 ( Hunt and Mare,2010؛3102مشابط،  ؛ 3111وأخرون، 

اخلٌة من التركٌز ٌتضح مما سبق، تمكن المراجعة المستمرة فرٌق المراجعة الد      

دارة من الوفاء بالمتطلبات بعة المستمرة اإل. وتساعد المتاثر خطرا  كعلى المناطق األ

القانونٌة والتشرٌعٌة، والقدرة على التقٌٌم الصحٌح لهٌكل الرقابة الداخلٌة من خبلل 

خطاء والغش إكتشاف األقتصادٌة والقدرة على ابعة المستمرة لعملٌات الوحدة اإلالمت

مما ٌإثر على  صول وعدم كفاءة العملٌات فى الوقت المناسب،إستخدام األوسوء 

 فاعلٌة وجودة التقارٌر المالٌة.

 التقارير المالية:جودة  مفهوم 

ٌنطوى مفهوم جودة التقارٌر المالٌة على خصائص المعلومات المالٌة التى       

تتضمنها تلك التقارٌر، وال ٌوجد إتفاق بٌن الهٌئات أو الباحثٌن على مجموعة 

لخصائص األساسٌة والتى تنبثق من الخصائص، إال أن هناك إتفاق على بعض ا

منفعة المعلومات المحاسبٌة فى إتخاذ القرارات والتى تتوقف على درجة الثقة فى 

المعلومات وعلى مبلئمة تلك المعلومات، باإلضافة إلى قابلٌة تلك المعلومات 
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لومات المحاسبٌة إلتخاذ للمقارنة. هذه العوامل مجتمعة تساهم فى تحسٌن منفعة المع

وتتوقف الثقة فى المعلومات على كل من ؛ تمثٌلها لحقٌقة األحداث  رارات،الق

والوقائع وعدالة تلك المعلومات، وقابلٌتها للتحقق. ومن العوامل المإثرة فى جودة 

دارة، وحوكمة التقارٌر المالٌة؛ معاٌٌر المحاسبة، جودة المراجعة، دوافع اإل

             (             3113الشركات. )نوروأخرون، 

ومن إحدى المبادىء الرئٌسٌة لحوكمة الشركات والتى إقترحتها منظمة        

ٌة والذى ٌشٌر إلى هو مبدأ االفصاح والشفافOECD)التعاون اإلقتصادى والتنمٌة ) 

فصاح المحاسبى فى التقارٌر المالٌة المنشورة من خبلل عدة آلٌات تحقٌق جودة اإل

اإللكترونى للتقارٌر المالٌة المنشورة، نظرا  لما تملكه من  متنوعة من أهمها اإلفصاح

توفٌر معلومات محاسبٌة مبلئمة ومتعددة ومناسبة لجمٌع فئات مستخدمى المعلومات 

 ( 3100المحاسبٌة. ) المٌهى، 

كونها  ،هتمام بجودة التقارٌر المالٌةسباب الرئٌسٌة لئلمن األفى هذا الصدد، و       

كما أن سبلمة الموقف  ،ستثمارٌةتخاذ القرارات اإلإٌة لعملٌة ساسالمدخبلت األ

فصاح ٌسهم فى اإلعمل به وسٌاسة المخاطر المالى للبنك وصٌاغة إستراتٌجٌة ال

والشفافٌة. وقد أصدرت لجنة بازل تقرٌر عن تعزٌز الحوكمة فى المصارف عام 

ت نسخة أصدر 3111، وفى فبراٌر 3117ثم أصدرت نسخة معدلة فى عام  0222

من مستخدم ٌختلف مفهوم الجودة محدثة تتضمن مبادىء الحوكمة فى المصارف. و

وقد  .راء للعناصر المحددة لهااآلف بلختإ لىإ ألخر ومن فرد ألخر، وٌرجع السبب

فً من الشركات الكبرى فً معظم دول العالم بنشر تقارٌرها المالٌة  رقامت الكثٌ

 ختبلف طبٌعة ومحتوٌات التقارٌرمبلحظ إت, ومن النترنموقع الشركة على اإل

لكترونٌا  بٌن الشركات, ففً بعض األحٌان ٌصاحب تلك التقارٌر, المالٌة المنشورة إ

تقرٌر مراجع الحسابات بدون توضٌح لنوعٌة المعلومات التى تم مراجعتها. ومن 

 شؤن هذه الممارسة الغٌر المنتظمة أن تإدي إلى معلومات مضللة وبالتالً تضلل

 (3112، المطٌرى)قوائم المالٌة.مستخدمً ال
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ن مفهوم جودة التقارٌر المالٌة ٌجب التعامل معها باعتبارها أ، ٌتضح مما سبق     

 ن ٌقدم هذا المنتجوٌجب أوهو مستخدمى التقارٌر المالٌة، منتج ٌتم تقدٌمه للعمٌل 

ا لدٌه. كما هدافه، وتوفٌر قدر كبٌر من الرضللعمٌل كل ما ٌساعده على تحقٌق أ

نشر القوائم المالٌة على مهنة المحاسبة والمراجعة تحدٌات جدٌدة فٌما ٌتعلق بتواجه 

ومن هذه التحدٌات؛ لجوء  إضعاف الثقة فً البٌانات مما ٌإدي إلى تاإلنترن

 الشركات إلى نشر قوائم مالٌة لم ٌتم مراجعتها فً مواقعها على الشبكة العالمٌة

 ا أو التى لم ٌتم مراجعتهاٌن بٌاناتها المالٌة التى تم مراجعتهأو الربط ب نترنت()اإل

لبٌانات المالٌة تعرض اونترنت مما قد ٌإدي إلى تضلٌل المستخدمٌن، على اإل

بب عدم تؤمٌن ٌر من قبل أطراف أخرى بسٌنترنت للتبلعب والتغالمنشورة على اإل

نترنت للتبلعب ى اإللبٌانات المالٌة المنشورة عللكترونً، وتعرض االموقع اإل

 والتغٌر من قبل صاحب المنشؤة. 

جودة  تحسينل فى منشآت األعمالالمراجعة الداخلية المستمرة  متطلبات تطبيق

 :               التقارير المالية

صحاب المصلحة أحد مطالب أستخدام المراجعة الداخلٌة المستمرة إٌمثل       

عتماد علٌها. مات فورٌة موثوق فٌها وٌمكن اإللى معلوإدارة، والتى تحتاج خاصة اإل

وتنبع أهمٌة تطوٌر فعالٌة المراجعة الداخلٌة المستمرة من خبلل العوامل التالٌة؛ 

ات التى ٌتم أهمٌة المراجعة الداخلٌة من حٌث بث الثقة والمصداقٌة فى المعلوم

ل إمدادها دارة العلٌا تستعٌن بالمراجعة الداخلٌة من خبلمراجعتها، حٌث أن اإل

بالمعلومات الموثوق فٌها، والتى تمكن المنشؤة من إتخاذ القرارات اإلستراتٌجٌة التى 

قتصادٌة المضافة لها. وتساعد إدارة المراجعة الداخلٌة تإدى إلى تعظٌم القٌمة اإل

على إرساء قواعد الرقابة والمساءلة وتوفٌر المعلومات عن األهداف المخططة، 

رات بتنفٌذ أنشطتها ومدى مبلئمة األهداف والنتائج النهائٌة مع وكٌفٌة قٌام اإلدا

األهداف المخططة وتقوٌم النتائج وتقدٌم التوصٌات المناسبة إلى اإلدارة العلٌا لتبلفى 

فى األداء، وهذا ٌإدى بالضرورة إلى  ةوعبلج أوجه الضعف وتقوٌة نواحى القو
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زٌادة بتختص المراجعة الداخلٌة  تحسٌن القٌمة اإلقتصادٌة المضافة للمنشؤة. كما

قدرتها على المساهمة فى إدارة المخاطر، فضبل  عن تقٌٌمها الذاتى والمستمر لبٌئة 

الرقابة ورقابة الجودة مما ٌإدى إلى زٌادة القٌمة اإلقتصادٌة المضافة للمنشؤة. 

 وٌساعد فى تخفٌض الوقت البلزم إلنجاز العمل، وتدعٌم وتطوٌر تقرٌر المراجعة،

وجدوى التوصٌات التى ٌقترحها فرٌق المراجعة بشؤن تطوٌر تنفٌذ العملٌة مجال 

 ؛3102؛ مسعود،3112خلٌل،  ؛3111الكاشف،  ؛3102مشابط،) .المراجعة

IIA,2013  ) 

ل بٌن الهٌكل وٌتطلب تطبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة ضرورة وجود تفاع    

 قتصادٌة،ابة الداخلٌة وعملٌات الوحدة اإلقتصادٌة وكل من الرقالتنظٌمى للوحدة اإل

من العوامل التى  .فراد داخل  هذه الوحداتلى األإضافة والتقدم التكنولوجى، باإل

مثالٌة العملٌات من حٌث  ؛ستخدام  المراجعة الداخلٌة المستمرةإتساعد فى تفعٌل 

حدٌد مما ٌساعد على ت سرعتها وكفاءتها وتوقٌتها والتخصٌص المبلئم للموارد

جراءات التصحٌحٌة والتحسٌن المستمر للعملٌات. تخاذ اإلوإ نظمة غٌر الفاعلةاأل

لتزام المستمر قتصادٌة وتتمثل فى؛ اإلالرقابة الداخلٌة للوحدة اإلباإلضافة إلى، 

قتصادٌة، والكفاءة والفاعلٌة التشغٌلٌة، وجودة بالتشرٌعات ذات العبلقة بالوحدة اإل

توافر موارد بشرٌة ذات خبرة ومهارة للتعامل بشكل جٌد . والمعلومات ، والشفافٌة

ن أ، وقتصادٌةمع عملٌات المراجعة الداخلٌة والتكنولوجٌا المتوافرة داخل الوحدة اإل

قتصادٌة تجاه مواردها البشرٌة، ستراتٌجٌة واضحة داخل الوحدة اإلإٌكون هناك 

ة فى تكنولوجٌا كون مواردها البشرٌة ذات معرفة وخبرة ومهارات متنوعتو

قتصادٌة لتقلٌل تكالٌف توافر التكنولوجٌا داخل الوحدات اإلباإلضافة إلى المعلومات. 

   .لمراجعة الداخلٌةل ضافة قٌمةإالعملٌات ودقة البٌانات مما ٌساعد فى 

(KPMG, 2010 ; Stippich, 2011; Havelka, 2012)  
 تحسٌنداخلٌة المستمرة ل( متطلبات تطبٌق المراجعة ال 0وٌوضح الشكل رقم ) 
 جودة التقارٌر المالٌة.
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 ( 1الشكل رقم ) 
 جودة التقارير المالية تحسينمتطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة ل

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌتضح من الشكل السابق، تتمثل متطلبات تطبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة      

دارة قتصادٌة والذى ٌإثر على الوضع التنظٌمى إلاإلفى؛ الهٌكل التنظٌمى للوحدة 

 ومثالٌة العملٌات التى تتم داخل قتصادٌةستقبللها عن الوحدة اإلإالمراجعة الداخلٌة و

مع ضرورة تفاعلها مع الرقابة الداخلٌة وعملٌات الوحدة   قتصادٌةالوحدة اإل

دارة إفراد داخل لى التقدم التكنولوجى، ومجموعة  األإضافة قتصادٌة، باإلاإل

 ختبارات الٌدوٌةجراء اإلإقتصادٌة مع ضرورة المراجعة الداخلٌة بالوحدات اإل

 . كل فترة صبلحٌة المراجعة الداخلٌة المستمرة إلختبار

تركز المراجعة الداخلٌة المستمرة على كل العملٌات متضمنه ٌتضح مما سبق،        

شرافى حٌث لى الفحص اإلإقرب أ. وتكون العناصر التى ال توجد فى التقارٌر المالٌة
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كثر من الفحص التقلٌدى والذى أثناء وبعد حدوث العملٌات أتقوم بالفحص قبل و

ٌمكن للمراجعة الداخلٌة المستمرة التنبإ وفحص العملٌات بعد حدوثها فقط. ٌٌراجع و

شتمل مجال ٌ .زمة مالٌةألى إحداث قبل تحولها بالحدث قبل وقوعه والتنبإ باأل

، وكافة المعلومات ؛ المعلومات والتقارٌر المالٌة الفورٌةالمراجعة المستمرة على

المراجعة  وتعد ن ٌنتجها نظام المحاسبة الفورٌة.أالمالٌة الجوهرٌة التى ٌمكن 

إلى تكامل الداخلٌة المستمرة من متطلبات تطبٌق المتابعة المستمرة مما ٌإدى 

التوكٌد  عنلٌة مع مسئولٌة المراجع الداخلى دارة تجاه الرقابة الداخمسئولٌة اإل

 ستقبلال  إستقبلل المراجعة الداخلٌة إمع الحفاظ على ؤن الرقابة الداخلٌة، المستمر بش

دارة والمراجعة الداخلٌة إلى زٌادة التعاون بٌن اإلوهذا التكامل ٌإدى  تنظٌمٌا  

صادٌة من التكٌف قتابة المتكررة مما ٌمكن الوحدة اإلنشطة الرقألتخفٌض جهود و

 فاعل مع التغٌرات التنظٌمٌة والخطر.تالسرٌع وال

 .طبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة( خطوات ت 3وٌوضح الشكل رقم ) 

 ( 2الشكل رقم )                                        
 خطوات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة.                          
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هداف المراجعة الداخلٌة المستمرة أهمٌة تحدٌد ٌتضح من الشكل السابق، أ         

قتصادٌة، وتحدٌد نطاقها لكى ٌتم تطبٌقها، وتحدٌد البٌانات داخل الوحدات اإل

ستثناءات عداد تقرٌر باإلإالمطلوبة لتنفٌذها، وتجمٌع البٌانات وتشغٌلها وتحلٌلها و

مراجعة الداخلٌة المستمرة ثناء عملٌة المراجعة. ولكى ٌتم تطبٌق الأظهرت التى 

على لبدء التشغٌل، وتحدٌد قواعد ولوٌة األ، ٌجب تحدٌد المناطق ذات األ بكفاءة

العملٌات، وتحدٌد مقٌاس  المتابعة والمراجعة المستمرة، ثم تحدٌد معدل تكرار

ساسٌة ات السابقة، مع مراعاة البنٌة األللمراجعة الداخلٌة المستمرة ومتابعة العملٌ

ثٌرها على موقع العمل وتوصٌل ؤقتصادٌة لتشغٌل العملٌات وتالتنظٌمٌة للوحدة اإل

 (3102مشابط، ؛ KPMG, 2008 ؛ (Ziegenfuss, 2006 النتائج.

 أهم المشاكل والتحديات المصاحبة للمراجعة الداخلية المستمرة:

لى حدوث إخٌرة ونة األنولوجٌا المعلومات فى اآلكأدت التطورات الهائلة فى ت    

لى تطبٌق أسالٌب وأنماط جدٌدة فى معالجة تلك إ، وغٌرات جذرٌة فى بٌئة األعمالت

اكبة أنظمة الرقابة الداخلٌة  مو ىومن هذا المنطلق أصبح من الضرور األعمال.

التى قد  من المشاكل .لتكنولوجٌا وما أحدثته على النظام المحاسبً من تغٌراتل

جعة الداخلٌة قتصادٌة هو عدم توافر العوامل التى تدعم المراإى وحدة أتواجه 

للمراجعة الداخلٌة  عدم توافر عملٌات مناسبة منها؛و هدافهاأالمستمرة فى تحقٌق 

ضافة باإل المراجعة الداخلٌة المستمرة،ن بٌئة الرقابة غٌر مبلئمة لتطبٌق ألى إٌإدى 

ٌجعل من الصعب للقٌام بالمراجعة المإهلة والمدربة ر المهنٌة الكوادعدم توافر لى إ

تداخل وتعقد المتغٌرات مما  ٌضاف لما سبق،تطبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة. 

ى أٌصعب على المراجع الداخلى تحدٌد المسئولٌة. ومن المشاكل التى قد تواجه 

مكن الوحدة االقتصادٌة من قتصادٌة؛ غٌاب تكنولوجٌا المعلومات المبلئمة ال ٌإوحدة 

سلٌم ) غٌر  ٌٌر البٌانات بشكل غٌرتغو ،ةالتطبٌق السلٌم للمراجعة الداخلٌة المستمر

مكانٌة التبلعب فى إى أ   Master Fileو الملف الرئٌسى أمصرح به( فى الدفتر 

على طبٌعة وخصائص  عتمادا  إثٌرها ؤهذه المخاطر السابقة ٌختلف مداها وت .البٌانات
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لذلك من الضرورى وجود  ،م معلومات الشركة والذى ٌإثر فى التقارٌر المالٌةنظا

 أوو سرقة أطراف المختلفة لقواعد البٌانات وذلك لتجنب فقد قٌود على دخول األ

على طبٌعة نظام  عتمادا  إوٌختلف مدى التؤثٌر لهذه المخاطر . تدمٌر المعلومات

ستثمار فى وفٌر الموارد المالٌة لئلن طرٌق توٌمكن حل ذلك ع .المعلومات للوحدة

فراد لتوفٌر موارد بشرٌة ذات كفاءة مع تكنولوجٌا المعلومات، والتدرٌب المناسب لؤل

 قتصادٌة.ئة رقابٌة مناسبة داخل الوحدة اإلتحسٌن عملٌات الرقابة مما ٌوفر بٌ

(Warren and Smith,20063111  ،على وأخرون ؛)  

 تطبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة.( مشاكل  2وٌوضح الشكل رقم )

 ( 3الشكل رقم )

 عة الداخلية المستمرةمشاكل تطبيق المراج
         

 
  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ٌتضح من الشكل السابق، من المشاكل التى تواجه تطبٌق المراجعة الداخلٌة        

جٌا غٌاب تكنولووعدم توافر عملٌات مناسبة للمراجعة الداخلٌة، المستمرة؛ 

، لكوادر المهنٌة المإهلة والمدربةعدم توافر الى باإلضافة إالمعلومات المبلئمة، 

  ، مما ٌإثر على تبنى المراجعة الداخلٌة المستمرة.وتداخل وتعقد المتغٌرات

حبُٗ 

انًراجعت 

انذاخهيت 

 انًسخًرة

 يت انًؤْهت ٔانًذربتعذو حٕافر انكٕادر انًُٓ

 

 عذو حٕافر عًهيبث يُبسبت نهًراجعت انذاخهيت

 

 غيبة حكُٕنٕجيب انًعهٕيبث انًالئًت

 

يشبكم 

حطبيق 

انًراجعت 

انذاخهيت 

 انًسخًرة

 حذاخم ٔحعقذ انًخغيراث
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 زيادة القيمـة التى تضيفها إلىلرة ـراجعة الداخلية المستمــالم مدخل فعيلتليات آ

 التقارير المالية:جودة تحسين وت األعمال آمنش

لى إنخفاض القٌمة المحققة للمساهمٌن فى العدٌد من إأدت األزمة المالٌة العالمٌة    

الشركات العالمٌة، وعلى الرغم من أن مسئولٌة ذلك تقع على عاتق مجالس إدارة 

تلك الشركات نتٌجة فشلهم فى عملٌة إدارة المخاطر, إال أن المراجعٌن الداخلٌٌن فى 

كات لم ٌقوموا بتقٌٌم المخاطر على أساس القٌمة المحققة للمساهمٌن ولكنهم تلك الشر

 .دارةى المخاطر الهامة من وجهة نظر اإلركزوا فقط عل

ومن خبلل تحلٌل وإستقراء الدراسات السابقة، تم التوصل إلى أهمٌة قٌام       

ر المالٌة المراجعة الداخلٌة بعملٌات المراجعة المستمرة لزٌادة جودة التقارٌ

ة الوقوف على ؤللقائمٌن علٌها، حتى ٌمكن للمنش للشركات، مع التهٌئة المناسبة

إجمالى المخاطر التى قد تتعرض لها، فضبل  عن ضمان المنشؤة زٌادة فعالٌة عملٌات 

المراجعة الخارجٌة نتٌجة التعاون القائم بٌن كل من المراجع الداخلى والخارجى. مع 

لمراجعة الداخلٌة من خبلل تطوٌر وتحسٌن عملٌات التخطٌط، إعادة هندسة عملٌة ا

التنفٌذ، اإلتصال والتقرٌر، والمتابعة، والمناقشة مع اإلدارة. وتطوٌر دور المراجعة 

الداخلٌة وجعلها أكثر قدرة على دعم كافة عملٌات المنشؤة بما ٌإدى لتعظٌم ما ٌتولد 

عة الداخلٌة من منظور شامل عنها من قٌمة، وٌتطلب ذلك ضرورة النظر للمراج

 ( 3102)  مسعود لتحدٌد األنشطة المكونة لها.

تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمة وتحسٌن جودة  تتمثل آلٌات

 :التقارٌر المالٌة فى

ة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا ـــــــالتهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌ -أ

 الهامة 

 .مرتبطة بالمنشؤةال

 لٌة.مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخودعم  -ب
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توسٌع نطاق وولوجٌا المعلومات ـــة توافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنـأهمٌ -ج

 المراجعة 

 ك.الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنو    

لقضايا داخلية لفهم وإدراك جميع االتهيئة المناسبة لفريق عمل المراجعة ال -أ

تواجه والسٌاسٌة التى إدراك الحقائق التنظٌمٌة أهمٌة  :الهامة المرتبطة بالمنشؤة

التاهٌل ، وعلى مستوى القطاع الذى تعمل به المنشؤة اإلستراتٌجٌٌنالمخططٌن 

ن العلمى والعملى الكافى للمراجع الداخلى وخبرته بتكنولوجٌا المعلومات مما ٌزٌد م

، مع ضرورة توافر مجموعة من الصفات السلوكٌة الهامة مثل التقارٌر المالٌةجودة 

وٌستطٌع المراجع اإلستعانة  ،النزاهة واإلخبلص والمحافظة على سرٌة المعلومات

، إستقبلل إدارة المراجعة الداخلٌة تلك مهارات متخصصة. باإلضافة إلىبخبٌر ٌم

وٌقصد بالموضوعٌة تمتع أعضاء فرٌق ، طةكمعٌار للموضوعٌة فى اآلداء واألنش

وقد تطلب معٌار  ملة فى ممارسة مهامها دون تحٌز.المراجعة الداخلٌة بحرٌة كا

الوضع التنظٌمى إلدارة المراجعة  إلستقبللٌة والموضوعٌة (،)ا0011المراجعة 

ستقبلل إالمسئولٌات والمهام المكلف بها بالداخلٌة فى مستوى ٌسمح له بآداء 

أى ضرورة وضع إدارة المراجعة الداخلٌة فى موقع متوازى مع  ،عٌةوموضو

 مجلس اإلدارة مما ٌحقق جودة أنشطتها. 

دعم فرٌق المراجعة الداخلٌة بالتخصصات الفنٌة المبلئمة  ٌضاف لما سبق،      

والضرورٌة وذات العبلقة المباشرة والمستمرة بعمل المنظمة ومعرفة أوسع من 

الٌة والمحاسبٌة، والقدرة على التفكٌر التحلٌلى والتنبإ والتخطٌط مجرد النواحى الم

سلوك مهنة المراجعة داب وداء المهنى ودستور آم بمعاٌٌر اآللتزاواإل .طوٌل األجل

لٌمات البنك المركزى لتزام بما ورد فى مقررات لجنة بازل المختلفة وتعالداخلٌة، اإل

ر المستمر فى برامج التعلٌم المهنى التطوٌ، وداء المهام بالبنكالمصرى عند آ

المستمر، وتوجٌه البحوث لحل مشاكل الممارسة المهنٌة والمشاركة فى تخطٌط 

 وتنفٌذ برامج التعلٌم المهنى المستمر.
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مساندة ودعم ٌعد  :ةا ألنشطة إدارة المراجعة الداخليمساندة اإلدارة العليودعم  -ب

معٌار هام ومإثر فى فعالٌة وآداء  ةلداخلٌاإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة ا

أنشطتها، من خبلل توفٌر إحتٌاجاتها المادٌة والبشرٌة، وعدم التدخل فى عملها، مع 

ة بتبنى عملٌة ؤها، وجود ثقافة تدعم إتجاه المنشمتابعة وتنفٌذ توصٌاتها ومقترحات

ب المراجعٌن تدرٌ دارة برامجأهمٌة تبنى مجالس اإلالتطوٌر والتحسٌن المستمر ، 

الداخلٌٌن بما ٌتبلءم مع المراجعة المستمرة للقٌام بعملهم بكفاءة، أهمٌة إعادة التؤهٌل 

والتخطٌط لنجاح مهنة المراجعة الداخلٌة فى تجاوز التحدى الذى ٌواجهها، وتوفٌر 

أهمٌة ، الموارد واإلمكانٌات البلزمة ألداء نشاط المراجعة الداخلٌة وكفاءة إستخدامها

دارة لتطوٌر المراجعة الداخلٌة وتلزمها الجمعٌات العامة بدعم مجالس اإل مقٌا

باإلضافة . دارة المراجعة الداخلٌة سنوٌا  فة التى تحققها إاالفصاح عن القٌمة المضاب

من ألتزامها بتحقٌق إدارة المنشؤة وإتإكد على دعم  وجود سٌاسة واضحةإلى 

، وٌستلزم ذلك ضرورة توفٌر المناخ من التنظٌمىتحقٌق األ، وسبلمة المعلومات

من وسبلمة أجراءات تحقٌق إلمبلئم الذى ٌضمن تطبٌق سٌاسات وادارى اإل

إن عدم والشك  .طبلع على البٌاناتفراد المسموح لها باإلالمعلومات وتحدٌد األ

 هاالمراجعة الداخلٌة ٌعوق تؤدٌة مهام جانب اإلدارة العلٌا ألنشطةكفاٌة الدعم من 

 .بفاعلٌة

توسيع نطاق وأهمية توافر الخصائص اإلدارية لنظم تكنولوجيا المعلومات  -ج

لكً تتمكن اإلدارة  :المراجعة الداخلية المستمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنوك

من تنفٌذ أنشطتها وتحقٌق أهدافها بكفاءة وفعالٌة، ٌجب بناء وتطوٌر أنظمتها 

درة على تحقٌق الخصائص الفرعٌة المعلوماتٌة بصورة مبلئمة بحٌث تكون قا

ومنها؛ الحداثة ومواكبة التطورات المتسارعة التً ٌحدثها اإلبداع التكنولوجً 

المتواصل فً مجال تقنٌة وتكنولوجٌا المعلومات وإستخداماتها المصرفٌة وما تنتجه 

 ءطة والعملٌات المصرفٌة بصورة كفاألنش ن فرص وإمكانٌات تساعد على إنجازم

، والقدرة على تحقٌق التكامل بٌن أنشطة لبنكً تحقٌق مٌزة تنافسٌة لسهم فوت
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وفعالٌات األنظمة الفرعٌة وتجنب التعارض بٌن الوظائف المختلفة، سهولة 

اإلستخدام والسرعة فً إنجاز العملٌات، والقدرة على تحقٌق درجة عالٌة من الدقة 

تنوع وضخامة حجم والموثوقٌة فً المعلومات التً ٌنتجها، على الرغم من 

من الخصائص اإلدارٌة لنظم تقنٌة المعلومات فً البنوك؛ وجود دلٌل عمل العملٌات. 

دا  لئلجراءات المتبعة وقنوات ٌتضمن وصفا  محددا  لكافة الوظائف والمهام، وتحدٌ

تصال الرسمٌة بٌن اإلدارات واألقسام المختلفة ودوره فً تطبٌق نظام من اإل

م لمناسبة لمكونات النظالحماٌة اضوابط رقابٌة كافٌة لتوفٌر توافر والمسإولٌة، 

وتحقٌق التكامل والترابط التنظٌمً بٌن اإلدارات  )البرامج والملفات(، المنطقٌة

 واألقسام المختلفة.

لكى ٌنجح المراجع الداخلى فى تحقٌق هدف إضافة القٌمة ٌضاف لما سبق،       

والمخاطر التى  نكلطبٌعة نشاط البلدٌه فهم وتحسٌن عملٌات البنوك، ٌجب أن ٌكون 

تعرض لها حتى ٌتمكن من فحص وتقٌٌم هذه األنشطة وتقٌٌم فعالٌة إدارة المخاطر. ٌ

إن المنفعة المتوقعة من تطبٌق مدخل القٌمة اإلقتصادٌة المضافة لدى ممارسة وظٌفة 

وٌم الذاتى إلدارة المراجعة الداخلٌة ال تكتمل إال من خبلل القٌام بممارسة محور التق

المراجعة الداخلٌة وبٌان مدى التقدم الذى حققته فى مجال إنجاز أهدافها ورسالتها 

وذلك بما ٌضمن ربط  راتٌجٌة العامة للبنوك التجارٌة،األساسٌة فى سٌاق اإلست

معاٌٌر تقوٌم آداء إدارة المراجعة الداخلٌة كمجموعة متكاملة ٌمكن اإلعتماد علٌها فى 

وٌم عوامل ومتغٌرات النجاح طوٌلة األجل لئلدارة. وفى هذا اإلطار أكدت قٌاس وتق

لجنة بازل من خبلل ما ورد بالمبدأ التاسع من مبادىء حوكمة البنوك على، حتمٌة 

قٌام مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا بالبنك بتحسٌن قدرة وظٌفة المراجعة الداخلٌة فى 

رة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلٌة، من خبلل داإحدٌد ومعالجة المشاكل المرتبطة بت

تولى المراجعٌن الداخلٌٌن مهام الحكم على فاعلٌة إدارة المخاطر والتقرٌر عن 

وتعد إدارة المخاطر Basel(2010 ختبارات لمجلس اإلدارة.)اإلالمخاطر ونتائج 

علومات أحد اإلتجاهات المعاصره البلزمه لتقٌٌم عناصر الخطر بالبنوك وتوفٌر الم
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 02مسعود،;   (Krishnan, 2005 د القرارات.التى تساعد على ترشٌ التفصٌلٌة

 (3112سعد الدٌن،  ;3102شاهٌن، ;31

زٌادة لرة ـراجعة الداخلٌة المستمــالم مدخل فعٌلتآلٌات (  2وٌوضح الشكل رقم )

 جودة التقارٌر المالٌةوتحسٌن ت األعمال آمنش القٌمـة التى تضٌفها إلى

 ( 4رقم ) لشكلا

 جودة التقارير الماليةوتحسين رة ـراجعة الداخلية المستمــالم مدخل فعيلتآليات 
 

         

 

 

 

 

 

 
         

 

(، أهمٌة تطوٌر المراجعة الداخلٌة لزٌادة القٌمة التى 2ٌتضح من الشكل رقم )    

ة من من خبلل مجموع وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌةتضٌفها إلى منشؤت األعمال 

زٌادة القٌمـة التى لرة ـراجعة الداخلٌة المستمــالم مدخل فعٌلتلاآللٌات المقترحة 

التهٌئة ، وتتمثل فى؛  جودة التقارٌر المالٌةوتحسٌن ت األعمال آمنش تضٌفها إلى

المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة 

ة ـأهمٌلٌة، وندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخمساودعم و، بالمنشؤة

 .توسٌع نطاق المراجعة وولوجٌا المعلومات ـــتوافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكن

 لتقارير المالية:اجودة تحسين المراجعة الداخلية المستمرة على تطبيق ثر تبنى أ

ٌر المالٌة وما تحتوٌه من عادة الثقة فى التقارظهرت الحاجة إلى ضرورة إ     

خاصة فى ظل تطبٌق  عدادهاهامة، وتخفٌض الزمن المستغرق فى إمعلومات 

توافر الخصائص اإلدارية لنظم  أهمية
 ولوجيا المعلوماتنتك

 

 عةالتهيئة المناسبة لفريق عمل المراج

 الداخلية لفهم وإدراك جميع القضايا الهامة

 .المرتبطة بالمنشؤة

مساندة اإلدارة العليا ألنشطة إدارة ودعم  

 ليةالمراجعة الداخ

 

 تحسين
 جودة

 التقارير

 المالية

 
 آليات

 فعيلت
 مدخل

راجعــالم
 ة الداخلية

 رةـالمستم
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صدارات المهنٌة قامت اإلوقد (  3102)الشهاوى،  المراجعة الداخلٌة المستمرة.

طار إبتقدٌم  (AICPA,SAS, No.55,1988; No.78, 1997)الحدٌثة 

وعلى الرقابة  ،عداد القوائم المالٌةإملٌة تكنولوجٌا المعلومات على ع ثٌرؤلتوضٌح ت

عداد القوائم إنظم الرقابة الداخلٌة على عملٌة وعلى فهم المراجع الداخلى ل ،الداخلٌة

ستخدام إصف المنافع والمخاطر الناجمة عن وعلى تقٌٌم خطر الرقابة مع و ،المالٌة

ل علومات على كملوتإثر تكنولوجٌا ا مات على الرقابة الداخلٌة.معلوتكنولوجٌا ال

ة الداخلٌة والذى ٌإثر فى عملٌة جزاء الخمسة التى تشكل هٌكل الرقابجزء من األ

الرقابة الداخلٌة وزٌادة جودة  فهداأالتقارٌر المالٌة وفى تحقٌق عداد القوائم وإ

من المراجع الداخلى تطوٌر عمله  كما تطلبت فصاح المحاسبى بالتقارٌر المالٌة.اإل

نها أ، كما صدارات ووسٌلة التطوٌرات هذه اإلوالوفاء بمتطلب ،دائهآة فى ستعادة الثقإل

  .ستخدامها للمراجعة بشكل فورى ومستمرإداة تكنولوجٌة متقدمة ٌتم آ

عمال الوحدة أة الداخلٌة المستمرة بهدف تحسٌن تتم المراجعوفى هذا المجال،       

حرٌفات مالٌة خالٌة من الت عداد قوائمإمما ٌضمن  ،هدافهاأقتصادٌة وتحقٌق اإل

لتزام بالقوانٌن واللوائح ذات العبلقة صول وضمان اإلالجوهرٌة وتقوم بحماٌة األ

ستخدام إ ،سالٌب المراجعة المعتمدة على تكنولوجٌا المعلوماتأتتضمن و بالوحدة.

مع زٌادة الطلب همٌة المراجعة الداخلٌة المستمرة أوتزداد  ،لٌة للمراجعةآبرامج 

وتإثر . عتماد علٌها فى الوقت المناسباإلكثر مبلءمة والممكن لمعلومات األعلى ا

ٌجب ؛ المراجعة الداخلٌة المستمرة على عملٌة المراجعة فى العدٌد من النواحى منها

الرقابة المرتبطة بها لزٌادة  نشطةألومات وععلى المراجع الداخلى فهم تدفق الم

ءات رقابة داخلٌة مبلئمة جراإفحص مدى وجود ، لكترونٌةعتماد على البٌانات اإلاإل

كتشاف إرقابة الداخلٌة التى تهدف لمنع وختبارات لتحدٌد فعالٌة نظم الإباجراء 

عمال ن التشرٌعات المنظمة ألإ ة.وائم المالٌوتصحٌح التحرٌفات الجوهرٌة فى الق

ٌن على المراجع وجد ضغوطا  أ ،قتصادٌة وتزاٌد مسئولٌاتهادارة الوحدات اإلإ

داة مساعدة لقٌام آوتمثل الداخلٌٌن للبحث عن طرق جدٌدة تعزز كفاءة وفاعلٌة عملهم 
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ن ألى إضافة المراجعة الداخلٌة المستمرة. باإلدارة بمسئولٌاتها من خبلل إلا

لتزامات الحالٌة على الوحدات تقلٌدٌة لم تعد كافٌة لمقابلة اإلالمراجعة الداخلٌة ال

 ( 3111  ،خرونأعلى و ; (Warren and Smith, 2006قتصادٌة. اإل

تقٌٌم مدى فاعلٌة هٌكل  ،دارة منتمكن المتابعة المستمرة اإل، صددفى هذا الو      

نشطته أبالعمل وتحسٌن عملٌات المشروع و الرقابة الداخلٌة وكشف الخطر المرتبط

لخطر فى خبلق وتنفٌذ قرارات كمٌة ونوعٌة مرتبطة بااٌٌر واأللتزام بالمعوتدعٌم اإل

 عبر تكنولوجٌا المعلومات. ةمن  فاعلٌة الرقابة والمتابع تزٌد  ، كماالوقت المناسب

معالجة البٌانات بسرعة والتركٌز على جودة  ،ومن مزاٌا المراجعة الداخلٌة المستمرة

المراجع الداخلى  تمكن، ومراجعة القوائم المالٌة وفعالٌة هٌكل نظم الرقابة الداخلٌة 

نشطة أعم لبٌانات عن العملٌات والمعامبلت والحسابات والتى تدمن تجمٌع ا

مما ٌساعد فى تحقٌق جودة هدافها الرقابٌة أٌق المراجعة الداخلٌة وتمكنها من تحق

جراءات لتزام بالسٌاسات واإلقتصادٌة من اإل. كما تمكن الوحدة اإلٌر المالٌةالتقار

شتراك فى وضع خطة اإلمن  قل وتمكٌن المراجع الداخلىأبشكل وقتى وبتكلفة 

عتماد على نتائج المراجعة المراجعة السنوٌة بحٌث تكون الخطة موضوعة باإل

كٌد ؤ، وتقدٌم تقتصادٌةوجود غش داخل الوحدات اإل حتمالإمن  تقللكما  المستمرة.

لى معرفة إضافة ٌة. باإلدارة للرقابة الداخلضافى عن مدى فاعلٌة عملٌات متابعة اإلإ

قتصادٌة وتخفٌض تجاه الغش فى معامبلت الوحدة اإل متوقع من الموظفٌنالسلوك ال

ن المراجعة الداخلٌة ألوهذا ٌوسع من نطاق المراجعة الداخلٌة التقٌلدٌة.  ،الخسائر

جعلها قادرة على فحص المعامبلت غٌر المتكررة وغٌر العادٌة تالمستمرة 

ثرها على السجبلت أالمٌزانٌة، وهى معامبلت ال ٌظهر والمعامبلت خارج 

قتصادٌة وهذا ٌحمى الوحدات عمال الوحدات اإلأنها تإثر فى نتائج أال إالمحاسبٌة 

نذار ٌنبه إلمراجعة الداخلٌة المستمرة جهاز ن اأى أزمات المالٌة المستقبلٌة، من األ

معلومات متحقق منها بسبب وفر حداث. كما تقبل وقوع األقتصادٌة الوحدات اإل

لى متابعة مستمرة للرقابة الداخلٌة إمما ٌإدى  ،مر للتقارٌر المالٌةتالتوكٌد المس
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سباب ٌتم تطبٌق المتابعة والمراجعة المستمرة أل .وتوكٌد مستمر على البٌانات

لة وتحسٌن الحوكمة ومحاولة توفٌر نظرة سآداء والمستراتٌجٌة مثل تحسٌن اآلإ

سباب عملٌة ٌتم التطبٌق أل صحاب المصلحة. كماأقتصادٌة من قبل فضل للوحدة اإلأ

كتشاف الغش إقتصادٌة ومثل تخفٌض الخطر والسلوك السٌىء داخل الوحدات اإل

لى وجود ضغوط إضافة باإل ،مثل لتكنولوجٌا المعلوماتستخدام األوالرغبة فى اإل

 Flowerday and) كد.ؤلتزام بالقوانٌن والتشرٌعات وزٌادة الخطر وعدم التلئل

Solms,2005; Alles, et  al., 2008) 

من فى تحقٌق أ كبٌرا   دارة المراجعة الداخلٌة دورا  ٌتضح مما سبق، تلعب إ     

لرقابة الداخلٌة المطبقة دوات ا، من خبلل قٌامها بدراسة وتقٌٌم أوسبلمة المعلومات

مما ٌإدى إلى اإللتزام بضوابط إعداد التقارٌر المالٌة من وسبلمة المعلومات لتحقٌق أ

ٌة لسرعة تقدٌم التقارٌر متضمنة الضوابط التى تعتمد على مبلئمة وموثوقٌة لوٌوفر آ

به المخاطر التى  دارة موضحا  عداد تقرٌر لمجلس اإلوإالمعلومات التى تحتوٌها، 

دوات البلزمة لمواجهة تلك سات واألقتراح السٌاأمن وسبلمة المعلومات مع إتواجه 

إلى نشطة المراجعة الداخلٌة عال بدور ألذا تظهر أهمٌة اإلرتقاء الف المخاطر. 

داء المهنى للمراجع الداخلى عالٌة لرفع درجة كفاءة وتطوٌر اآلكثر كفاءة وفمستوى أ

من خبلل تطبٌق مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لما توفره من معلومات مبلئمة 

لمواجهة ت المناسب تتسم بالموضوعٌة ٌمكن أن تعتمد علٌها إدارة المنشؤة فى الوق

من وسبلمة لبناء ضوابط رقابٌة فعالة تحقق أ وتقدٌر المخاطر كدظروف عدم التؤ

ستراتٌجى ومهارات التخطٌط والتحلٌل كٌر اإللى التفإضافة باإل .تطبٌقاتها المختلفة

داء الدور المنوط بهم لتحسٌن جودة التقارٌر التفسٌر الجٌد، والتى تمكنهم من آو

قارٌر المالٌة من حٌث ٌجابى على خاصٌة مبلئمة التر إأثالمالٌة، مما ٌكون له 

ن المناسب، كما أ تاحتها للمستفٌدٌن فى الوقتعداد التقارٌر المالٌة وإالسرعة فى إ

وهناك  داء المهنى للمراجع الداخلى.لها أثر إٌجابى على رفع كفاءة وتطوٌر اآل

دة التقارٌر المالٌة جو ضافٌة تعد مإشرات مبلئمة لقٌاس مستوىمتغٌرات محاسبٌة إ
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و زام بالمعاٌٌر المهنٌة للمحاسبة ألتمنها؛ مدى دقة الحسابات، ومدى اإلة فى المنشؤ

ى المراجع أفصاح المالى، وررف علٌها، ومدى شفافٌة وتوقٌت اإلالمراجعة المتعا

 ;Quinn, 2002; Curitis, 2002) .الخارجى المنشور فى التقرٌر السنوى

David ,2007; Martin,2011; Prawitt , et  al., 2010) 

كل ٌتضح مما سبق، توفر المراجعة الداخلٌة المستمرة تقارٌر ٌتم تحدٌثها بش       

الٌة، مما ٌنعكس على تحسٌن جودة مو غٌر فعال ومستمر سواء كانت مالٌة أ

لى زٌادة القدرة التنبإٌة خبلل خاصٌة المبلئمة والتى تإدى إالتقارٌر المالٌة من 

لكترونٌا  لخدمة المعلومات المنشورة إ فً تحسٌن جودة كما تساعد لومات.للمع

 ،داقٌة النظام المنتج للمعلوماتمتخذي القرارات،  ٌعتبر وجود التؤكٌد على مص

عدالة تمثٌل القوائم المالٌة للوضع المالً للمنشؤة أهم عنصرٌن من حٌث درجة و

ومات وفقا  لنظم جوهري  إلعداد المعلاألهمٌة بالنسبة لمتخذي القرارات. التؤثٌر ال

عتماد علٌها وتتمتع بشروط أمنٌة مناسبة على زمنٌة المعلومات. محاسبٌة ٌمكن اإل

 ( 3111)جوهرة،

 وإختبار فروض البحث:  الدراسة التجريبية -4

، فروض وأهداف البحث فى ضوء حدوده تهدف الدراسة التجرٌبٌة إلى إختبار     

المتغٌر المستقل وٌتم عرضها على  عملٌة تضمنت معالجة التوذلك من خبلل حا

باستخدام األسئلة، كما تم ة عٌنة الدراسة، وكذا الحصول على رأى مفردات العٌن

 ستجابة وفقا  لمقٌاس لٌكرت الترتٌبى  الخماسى كما ٌلى:وزان لئلإعطاء أ

 

موافق  التصنٌف
 تماما  

غٌر  محاٌد موافق
 موافق

غٌر موافق 
 تماما  

 0 3 2 2 7 زنالو

 
 :التجريبية الدراسة تصميم 4-1

سٌتم إجراء الدراسة التجرٌبٌة من خبلل إعداد ثبلث حاالت إفتراضٌة         

بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصلة وبنفس المنهجٌة، التى سارت علٌها 
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( حٌث (Hunt and Mare,2010( و3102بعض هذه الدراسات )شحاته،

تلك التجارب مع طبٌعة البحث. الحالة األولى هى حالة إلمام  ٌتناسب إستخدام

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة  المراجعٌن الداخلٌٌن )أفراد البحث( ألهمٌة توافر

بالبنوك الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة 

مدخل المراجعة الداخلٌة آلٌات تفعٌل  ، والحالة الثانٌة مدى توافرالتجارٌة المصرٌة

بالبنوك التجارٌة  المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

على تحسٌن المصرٌة، والحالة الثالثة أثر تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المسترة 

االجابة والرد  . وطلب من المشاركٌن فى هذه التجربةالفورٌة جودة التقارٌر المالٌة

على األسئلة المرفقة بكل حالة والتى تعكس الردود علٌها مدى إلمام أفراد العٌنة 

بمتطلبات المراجعة الداخلٌة المستمرة فى تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة الفورٌة 

 بالبنوك. 

 الدراسة:وعينة مجتمع  2- 4

دارات المراجعة إٌٌن بمجموعة من المراجعٌن الداخلٌتكون مجتمع الدراسة من      

، ن لدٌها تشغٌل آلى لبعض العملٌاتأحٌث  بالبنوك التجارٌة المصرٌة الداخلٌة

وتعتمد بصفة أساسٌة على نظم المعلومات المحاسبٌة الفورٌة إلجراء عملٌاتها 

الٌومٌة وتعتمد عملٌاتها الٌومٌة على توافر وسبلمة وإمكانٌة اإلعتماد على 

لهم أسئلة الحاالت  نظام المعلومات المحاسبى. وجهت المعلومات التى ٌنتجها

) ملحق البحث( ، صممت للحصول على المعلومات األساسٌة  اإلفتراضٌة

والضرورٌة البلزمة إلجراء الدراسة والتى إشتملت عددا  من المتغٌرات التى تم 

توظٌفها للتعامل مع فروض الدراسة وأهدف البحث، وقد تم إستخبلص هذه 

ت من خبلل مراجعة الدراسات السابقة مع األخذ فى اإلعتبار طبٌعة المتغٌرا

. وتتكون عٌنة الدراسة، كعٌنة حكمٌة من وظروف المحٌط المهنى فى مصر

والتى المراجعة الداخلٌة بالبنوك التجارٌة المصرٌة  المراجعٌن الداخلٌٌن بادارات

اتهم على الحاالت تتجاوز خبرتهم أكثر من سبع سنوات، مما ٌجعل ردودهم وإجاب
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توجهت الباحثة باجراء مقاببلت  التجرٌبٌة أكثر مبلئمة إلختبار فروض البحث. ولقد

مع بعض أفراد العٌنة تم من خبللها التعرٌف بؤهداف البحث وأهمٌته، وتسلٌم مواد 

 التجربة، وتحدٌد موعد تجرٌبى إلستبلم الردود علٌها. 

 :أسلوب جمع البيانات 4-3

نات البلزمة إلختبار فروض البحث من خبلل عرض حاالت اع البٌتم تجمٌ      

تضمنت الحالة األولى سٌنارٌو  فى المراجعة على أفراد البحث، تجرٌبٌة إفتراضٌة

للكشف عن مدى إدراك المراجعٌن الداخلٌٌن  سإاال  ى عشرة إثنالتجربة وعددها 

ة لزٌادة القٌمـة التى آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمر ألهمٌة توافر

بالبنوك التجارٌة المصرٌة ، كما تضمنت تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة 

آلٌات تفعٌل مدخل  للكشف عن مدى توافر سإاال  عشر  ةثبلثالحالة التجرٌبٌة الثانٌة 

المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة 

 سإاال  عشر  أربعةتضمنت الحالة التجرٌبٌة الثالثة ، كما بالبنوك التجارٌة المصرٌة

على تحسٌن جودة رة مللكشف عن مدى أثر تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المست

( نموذج االستمارة التى  0ملحق البحث رقم ).  وٌوضح الفورٌة التقارٌر المالٌة

( ردا  17تتكون عٌنة الدراسة من ) فى البحث.تضمن الحاالت التجرٌبٌة المستخدمة ت

الداخلٌٌن بالشركات المساهمة المقٌدة بالبورصة المصرٌة ، المراجعٌن صحٌحا  من 

تحلٌبل  لحجم العٌنة محل (  0وٌوضح الجدول رقم ). ( قائمة إستقصاء32تم توزٌع )

 .الدراسة

 ( 1جدول رقم )

 ردودستقصاء الموزعة والمعادة ونسبة القوائم اإل

عدد القوائم  مجتمع الدراسة
 الموزعة

 عدد القوائم المعادة
 والصالحة للتحليل

 نسبة الردود

 المراجعٌن الداخلٌٌن
 

32 17   12 % 
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% و تعتبر نسبة  12ستجابات الصحٌحة تضح من الجدول السابق، أن عدد اإلٌ       

لتوصرل إلٌهرا مرن تشرغٌل كافٌة إلجراء الدراسة المٌدانٌة، وٌإكد ذلك النتائج التى تم ا

ٌنة وفقرا  عضافة إلى القٌام بتوصٌف مفردات الٌانات عن طرٌق الحاسب اآللى. باإلالب

( الخصائص  3الخبرة العملٌة بالسنوات، والمستوى التعلٌمى. وٌوضح الجدول رقم )

 الدٌمغرافٌة لمفردات العٌنة.

 ( 2جدول رقم )
 ية لمفردات العينةالخصائص الديمغراف                        

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 الخبرة العملٌة
 بالسنوات

 واتسن2قل من أ
 سنوات 7 -سنة
 سنوات 01- 7

 سنوات 01كثر من أ

7 
01 
07 
27 

1 % 
07 % 
32 % 
72 % 

 % 011 17 المجموع 

 المستوى
 التعلٌمى

 بكالورٌوس
 ماجستٌر

 دبلوم دراسات علٌا
 أخرى

37 
31 
07 
7 

21 % 
20 % 
32 % 
1 % 

 % 011 17 المجموع

           
ٌتضح من الجدول السابق، أن معظم المشاركٌن من أفراد العٌنة تمتلك خبرات       

مناسبة فى مجال الواقع العملى، وتتنوع مإهبلتها العلمٌة ذات اإلرتباط بؤنشطة 

اإلعتماد على إجابات  المصرٌة، وبالتالى ٌمكن المستمرة بالبنوكالمراجعة الداخلٌة 

 مفردات عٌنة البحث، فى تحلٌل نتائج الدراسة، وإختبار فروض البحث.

 المتغيرات والفروض: 4-4

ستخدام متغٌر تابع وهو تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة وذلك تقوم الدراسة على إ      

ات محل الدراسة فى آلٌ ةالمستقل اتتمثل المتغٌرختبار فروض الدراسة. وتلغرض إ

ت آزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منشلالمراجعة الداخلٌة المستمرة  مدخل فعٌلت

ثٌر كل آلٌة )متغٌر حاول الباحثة دراسة تؤ. وتجودة التقارٌر المالٌةوتحسٌن األعمال 

مستقل( على حده على المتغٌر التابع خبلل الدراسة حتى ال ٌتداخل أكثر من محدد 
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ارٌر المالٌة، خاصة وأنه من الصعوبة تحدٌد التؤثٌر الذى فى التؤثٌر على جودة التق

ٌحدثه كل متغٌر عند دراسة أكثر من متغٌر مستقل معا  وهو ما ٌعنى صعوبة تحدٌد 

فى و أثر التفاعل الذى قد ٌحدثه وجود متغٌرٌن مستقلٌن أو أكثر على المتغٌر التابع.

فى أبعاد القٌاس  ”Internal Consistency“سبٌل إختبار ثبات اإلتساق الداخلى 

 Cronbach’s Alphaالمستخدم فى جمع البٌانات، تم حساب معامل كرونباخ ألفا 

( و 1لكل مجموعة من األسئلة المستخدمة فى الدراسة ، وتتراوح قٌمة المعامل بٌن )

أن األسئلة تتمتع بمعامبلت ثبات عالٌة حٌث تجاوز معامل وتم التوصل الى، (. 0)

( مما ٌدل على  1.11غٌر من متغٌرات الدراسة الحد األدنى وهى ) الثبات لكل مت

ثبات العبارات المكونة لكل متغٌر من هذه المتغٌرات، وبالتالى ٌمكن اإلعتماد على 

ضافة إلى إمكانٌة حساب معامل نتائج هذه الدراسة وتعمٌمها على المجتمع. باإل

س الصدق الذاتى بحساب الجذر الصدق الذاتى لكل متغٌر من متغٌرات الدراسة، وٌقا

التربٌعى لمعامل الثبات. وبحساب معامل الصدق الذاتى لكل متغٌر من متغٌرات 

( ، مما ٌدل على صدق العبارات  1.17الدراسة تم التوصل إلى أنه أكبر من ) 

 المكونة لكل متغٌر من المتغٌرات.

ٌتم إختبارها  وفلتحقٌق أهـداف البحث تم إشتقاق فـروض البحث والتى سو    

 فى بٌئة الممارسة المصرٌة، و تتمثل فى : مٌدانٌا  

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة المراجعٌن الداخلٌٌن بمصر دركٌ الفرض األول:

ت األعمال وتحسٌن جودة آالداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش

 .التقارٌر المالٌة

 على النحو التالى: فرعٌة روضفثبلثة وٌنقسم هذا الفرض إلى   

التهٌئة المناسبة أهمٌة  ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن : / أ(1الفرض الفرعى األول )

 .ة آلفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش

مساندة ودعم  أهمٌة ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن:  / ب (1الفرض الفرعى الثانى )

 . دارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلٌةاإل
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أهمٌة توافر الخصائص  ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن:  (ج/ 1) لثالفرض الفرعى الثا

توسٌع نطاق المراجعة الداخلٌة المستمرة فى واإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات 

 بالبنوك. مجال إدارة المخاطر

 :نىالفرض الثا

مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى  آلٌات تفعٌلتتوافر 

 .وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌةالمصرٌة ت األعمال آمنش

 على النحو التالى: روض فرعٌةفثبلثة وٌنقسم هذا الفرض إلى 

التهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة  توافرت : أ( /2الفرض الفرعى األول )

 .ة آوإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش لفهم

مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة ودعم  ٌتوافر : /ب(2الفرض الفرعى الثانى )

 . المراجعة الداخلٌة

وافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا ت: ت (ج/2) لثالفرض الفرعى الثا

 رة فى مجال إدارة المخاطرتوسٌع نطاق المراجعة الداخلٌة المستموالمعلومات 

 بالبنوك.

 :ثلثاالفرض ال

على تحسٌن جودة التقارٌر إٌجابٌا   ٌإثر تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة 

 المالٌة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  4-5

المستلمة للتؤكد من إكتمالها وصبلحٌتها، فقـد  ستبٌاناتاالبعد مراجعة وتصنٌف      

إجاباتها على الحاسب اآللى بعد ترمٌز المتغٌرات والبٌانات باستخدام  تم إدخال

 وتم إستخدام األسالٌب اآلتٌة: ،   SPSS بـرنامج

: وٌوضح مدى اإلعتماد على نتائج Reliabilityمقٌاس اإلعتمادٌة أو المصداقٌة  -0

خبلل  ، ومدى إمكانٌة تعمٌم النتائج على مجتمع الدراسة، وذلك منأسئلة الكتٌبات

 ( (Cronbach’s Alpha .Kite, et  al., 2008مقٌاس معامل الثبات 



 

 777 

                   لمعرفة الوسٌط المتوقع Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ -3

 P-Value    Median   .لكل فرض من فروض البحث 

و المشاهدات فى أالمقاٌٌس  نأل،  Non Parametricختبار البلمعلمى اإل -2

 .رة رتب ولٌس فى صورة مقاٌٌس كمٌة صو

قٌاس طبٌعة عبلقة اإلرتباط بٌن المتغٌرات: للتعرف على طبٌعة وإتجاه عبلقة  -2
  اإلرتباط بٌن المتغٌرات.

 
 ختبار فروض البحث:وإ تجريبيةصائى لنتائج الدراسة الحالتحليل اإل 4-6

 كما ٌلى:صاء ستقحصائى لنتائج االٌمكن عرض أدوات وكٌفٌة عمل التحلٌل اإل

 

ختبار حصائى المناسب إلسلوب التحليل اإلأعتدالية وتحديد ختبار اإلإ 4-6-1

 الفروض:

ختبار إجراء إختبار الفروض فقد تم المبلئم إل حصائىاإلختبارلتحدٌد اإل       

لمعرفة توزٌع  ستقصاءاالعلى البٌانات المتحصل علٌها من  Normalityعتدالٌة اإل

 عتدالٌة على الفرض التالى:ختبار اإلإالبٌانات وٌقوم 

 .بٌانات العٌنة مسحوبة من مجتمع تتبع بٌانات التوزٌع الطبٌعى الفرض العدمى:

 .بٌانات العٌنة مسحوبة من مجتمع ال تتبع بٌانات التوزٌع الطبٌعى الفرض البدٌل:

% وبالتالى ٌتم رفض  7قل من أى أ  1.111تساوى   P-Valueن قٌمة أوقد تبٌن 

ن بٌانات العٌنة مسحوبة من مجتمع ال تتبع ؤض العدم ونقبل الفرض البدٌل، بفر

ل علٌها والتى تمثل لطبٌعة البٌانات التى تم الحصو ونظرا  . بٌانات التوزٌع الطبٌعى

 Nonختبار البلمعلمى عتماد على اإللذلك فقد تم اإل ،سئلة ترتٌبٌةأفى غالبٌتها 

Parametric و المشاهدات فى صورة رتب ولٌس أقاٌٌس نه عندما تكون الم، أل

ستخدام الطرق البلمعلمٌة. وكذلك ال إرة مقاٌٌس كمٌة ٌصبح من المناسب فى صو

 ستخداموإصلى. تراض شكل معٌن لتوزٌع المجتمع األفإتعتمد هذه الطرق على 

                     لمعرفة الوسٌط المتوقع Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ
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 P-Value  Median  .جراء إ لىباإلضافة إلكل فرض من فروض البحث

% ،  27عند مستوى ثقة  P-Valueصدار الحكم على قٌمة إختبار فى اإل

تباع قاعدة الحكم التى تقوم إو قبول فرض معٌن فانه ٌجب أصدار الحكم برفض وإل

 % ، 7د مستوى معنوٌة المحسوبة باستخدام البرنامج عن P-Valueعلى مقارنة 

% نرفض فرض العدم ونقبل الفرض  7قل من أP-  Value ذا كانت قٌمة إبحٌث 

بل فرض العدم % نق 7كبر من أ P-Valueن كانت أحالة والعكس فى  البدٌل.

(  3ث رقم )وٌوضح ملحق البح  (Kite, et  al., 2008). ونرفض الفرض البدٌل

  .نتائج التحلٌل االحصائى

 ختبار فروض البحث:إ  4-6-2

 ،لى فروض عدمإسة فقد تم تحوٌل الفروض البدٌلة ختبار فروض الدراإل      

 على النحو التالى: حصائٌا  إختبار صالحة لئل

المراجعٌن الداخلٌٌن بمصرآلٌات تفعٌل مدخل المراجعة  ٌدرك: ولالفرض األ

ت األعمال وتحسٌن جودة آالداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش

 كما ٌلى: حصائٌا  إصٌاغة هذا الفرض  وتم ارٌر المالٌة.التق

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أن غالبٌة أ ومعناه 2و ٌساوى أقل من أط ٌالوس :H0 فرض العدم

لٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها آ ٌدركون

 لالفرض البدٌ، وذلك فى مقابل  ت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌةآشإلى من

H1 : لٌات تفعٌل آٌدركون فراد العٌنة أ ن غالبٌةأوٌنص على  2 كبر منأ طٌالوس

ت األعمال آمدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش

 روض فرعٌةف ثبلثةلى إهذا الفرض الرئٌسى  وٌنقسم .وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

 على النحو التالى:

ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن أهمٌة التهٌئة المناسبة / أ ( : 0الفرض الفرعى األول )

  .ة آلفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش
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 كما ٌلى: حصائٌا  إوتم صٌاغة هذا الفرض 

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أغالبٌة ، ومعناه  2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

أهمٌة التهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع ٌدركون 

ط ٌالوس : H1 الفرض البدٌل ، وذلك فى مقابل ةآالقضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش

أهمٌة التهٌئة المناسبة  ٌدركونفراد العٌنة أ غالبٌةأن  ، وٌنص على 2 كبر منأ

 .ةآلفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش

مساندة ودعم  أهمٌة ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن :ب( /0الفرض الفرعى الثانى )

وتم صٌاغة هذا الفرض احصائٌا كما ، إدارة المراجعة الداخلٌةاإلدارة العلٌا ألنشطة 

 ٌلى:

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أغالبٌة  ، ومعناه2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

فى  ، وذلكمساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلٌةودعم  ٌدركون أهمٌة

فراد العٌنة أ غالبٌةأن  على، وٌنص  2 كبر منأط ٌالوس : H1 الفرض البدٌل مقابل 

 ٌة.مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلودعم  ٌدركون أهمٌة

ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن أهمٌة توافر الخصائص  :ج ( /0)الفرض الفرعى الثالث 

توسٌع نطاق المراجعة الداخلٌة المستمرة فى ومات اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلو

 وتم صٌاغة هذا الفرض احصائٌا كما ٌلى: مجال إدارة المخاطر بالبنوك.

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أغالبٌة ، ومعناه 2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

توسٌع نطاق واإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات أهمٌة توافر الخصائص ٌدركون 

مقابل ، وذلك فى المراجعة الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنوك

فراد العٌنة أ غالبٌةأن  على، وٌنص  2 أكبر منط ٌالوس : H1 الفرض البدٌل 
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نطاق توسٌع وأهمٌة توافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات  ٌدركون

 المراجعة الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنوك.

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة تتوافر :  ثانىالفرض ال

 وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.المصرٌة ت األعمال آالتى تضٌفها إلى منش

 كما ٌلى: حصائٌا  إوتم صٌاغة هذا الفرض 

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أن غالبٌة أومعناه  2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0 فرض العدم

لٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى آمدى توافرٌدركون 

مقابل الفرض ى ت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة ، وذلك فآتضٌفها إلى منش

مدى  ٌدركونفراد العٌنة أ ن غالبٌةأوٌنص على  2 أكبر من طٌالوس : H1 لالبدٌ

لٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى آ توافر

لى إوٌنقسم هذا الفرض الرئٌسى  .ت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌةآمنش

 على النحو التالى: روض فرعٌةف ثبلثة

 التهٌئة المناسبةبتوافرٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن / أ ( : 3الفرض الفرعى األول )

 .ة آلفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش

 كما ٌلى: حصائٌا  إوتم صٌاغة هذا الفرض  

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أ، ومعناه غالبٌة  2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

التهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك  مددى توافرٌدركون 

 : H1 الفرض البدٌل ة، وذلك فى مقابل آجمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنش

التهٌئة مدى توافر ٌدركونفراد العٌنة أ غالبٌةأن ، وٌنص على  2 أكبر منط ٌالوس

المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة 

 .ةآبالمنش
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مساندة ودعم  بتوافر ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن ب(: /3الفرض الفرعى الثانى )

ٌاغة هذا الفرض احصائٌا كما وتم ص، اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلٌة

 ٌلى:

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أغالبٌة أن ، ومعناه 2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلٌة، ودعم  مدى توافرٌدركون 

 غالبٌةأن  على، وٌنص  2 أكبر منط ٌالوس : H1 الفرض البدٌل وذلك فى مقابل 

مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة ودعم مدى توافر ٌدركون فراد العٌنة أ

 ٌة.الداخل

توافر الخصائص  ٌدرك المراجعٌن الداخلٌٌن ج (: /2الفرض الفرعى الثالث )

الداخلٌة المستمرة فى توسٌع نطاق المراجعة واإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات 

 وتم صٌاغة هذا الفرض احصائٌا كما ٌلى: .المخاطر بالبنوك مجال إدارة

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أغالبٌة أن ، ومعناه 2أقل من أو ٌساوى ط ٌالوس :H0فرض العدم 

توسٌع نطاق ولمعلومات الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا امدى توافرٌدركون 

المراجعة الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنوك، وذلك فى مقابل 

فراد العٌنة أ غالبٌةأن  على، وٌنص  2 أكبر منط ٌالوس : H1 الفرض البدٌل 

توسٌع نطاق وتوافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات  مدى ٌدركون

 تمرة فى مجال إدارة المخاطر بالبنوك.المراجعة الداخلٌة المس

على تحسٌن إٌجابٌا   ٌإثر تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة  :ثاثالفرض ال

 كما ٌلى: حصائٌا  إوتم صٌاغة هذا الفرض  جودة التقارٌر المالٌة.

2<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

فراد العٌنة ال أن غالبٌة أومعناه  2ى أقل من أو ٌساوط ٌالوس :H0 فرض العدم

على تحسٌن إٌجابٌا   تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة  ٌدركون مدى تؤثٌر
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 2 أكبر من طٌالوس : H1 لالفرض البدٌجودة التقارٌر المالٌة ، وذلك فى مقابل 

تفعٌل مدخل المراجعة  ٌدركون مدى تؤثٌرفراد العٌنة أ ن غالبٌةأوٌنص على 

  .على تحسٌن جودة التقارٌر المالٌةإٌجابٌا   داخلٌة المستمرة ال

ائى تم حساب حصختبار اإللى صٌغة قابلة لئلإوبعد تحوٌل فروض البحث       

  -P وجاءت قٌمة  Wilcoxonحصائى ختبار اإلجراء اإلإالوسٌط لكل الفروض و

  Value   وقبول  لى رفض كل فرض من فروض العدمإمما ٌإدى  %. 7قل من أ

فروض البحث تم  ختبارإٌة فى لى مزٌد من الموضوعإالفروض البدٌلة. وللوصول 

 -Pوحساب قٌمة  Wilcoxonحصائى ختبار اإلجراء اإلإو 2لى إرفع قٌمة الوسٌط 

 Value     ختبار الفروض كالتالى:إوجاءت نتائج 

 ول:ختبار الفرض األإنتيجة  - أ

آلٌات ب المراجعٌن الداخلٌٌن بمصرمام إلختبار مدى إول ستهدف الفرض األإ      

ت آالداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش المراجعةتفعٌل مدخل 

كشفت ردود أفراد البحث بشؤن مدى وقد  األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة.

لى إ (،0رقم )ملحق البحث  آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرةدراكهم بإ

 لى رفض الفرض العدم األول% مما ٌقود إ 7أقل من     P-  Valueقٌمة   نأ

( نتائج  3، وٌوضح الملحق رقم )لبدٌلقبول الفرض ا، ووالفروض الفرعٌة له

لٌات تفعٌل آل فى مصر ٌٌنالداخل ٌنالمراجع فهموهذا ٌعكس  التحلٌل االحصائى.

ت األعمال آمـة التى تضٌفها إلى منشمدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌ

 ، وذلك كما ٌلى:وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة

Wilcxon Signed Rank Test : C1 

3<   Test of  Median =3 Versus Test of Median 

N   for Test Wilcxon Statistic  P   Median Estimated       

C1      65                98             4325.6    0.000      4.600       
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 نتيجة اختبار الفرض الثانى: -ب

بمدى المراجعٌن الداخلٌٌن بمصر مدى إدراك ختبارإستهدف الفرض الثانى إ       

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى توافر 

ر هذا الفرض من ختباإتم و ٌر المالٌة.وتحسٌن جودة التقارالمصرٌة ت األعمال آمنش

وقد كشفت ردود أفراد البحث بشؤن مدى  2وعند قٌمة وسٌط  وضه الفرعٌةخبلل فر

ملحق البحث رقم  آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرةإعتقادهم بتوافر

تساوى     P-  Valueجاءت قٌمة ،  Wilcoxonختبار إوفى ضوء نتائج . (0)

مما ٌقود الى رفض الفرض العدم الثانى الرئٌسى ، %  7كبر من أى أ   1.332

( نتائج  3البحث رقم )، وٌوضح ملحق جزئٌا  وفرعٌته ومن ثم قبول الفرض الثانى 

حٌث كشفت النتائج عن توافر بعض آلٌات تفعٌل المراجعة . حصائىالتحلٌل اإل

كشفت  فقدة المصرٌة، لٌات فى البنوك التجارٌالداخلٌة المستمرة، وغٌاب بعض اآل

لنظم تقنٌة المعلومات، حٌث تشٌر ضعف توافر الخصائص اإلدارٌة النتائج عن 

إلى وجود درجة كبٌرة من المركزٌة فً العمل، ووجود سٌطرة  عٌنةإجابات أفراد ال

على  وتداخبلت بدرجة كبٌرة من قبل اإلدارة العلٌا، وقد جاء متوسطها الحسابً عالٌا  

لبنك دارة المراجعة الداخلٌة فً ااإلجابات فٌما ٌتعلق بمدى تمتع إ الرغم من تباٌن

داء األعمال الموكلة إلٌها. كما ٌبلحظ التباٌن بٌن إجابات باستقبللٌة كافٌة ومناسبة آل

أفراد العٌنة فٌما ٌتعلق  بحرص اإلدارة على رفع مستوى التؤهٌل العلمً والعملً 

لكترونً ، ودقة وسبلمة التشغٌل اإلهارتفعٌل دوللعاملٌن وإنشاء الهٌئات الرقابٌة و

حتٌاجات ختلفة، وضعف قدرتها على تلبٌة اإلللبٌانات فً مراحل التشغٌل الم

دارة المراجعة إ ستقبللباإلضافة إلى إ .التشغٌلٌة مع تطور حجم العملٌات المصرفٌة

ٌة المهنٌة وال الداخلٌة من الناحٌة التنظٌمٌة ولكن ال ٌتمٌز المراجع الداخلى بالعنا

المراجعة الداخلٌة ن كما أ، داء وظٌفته بكفاءةك الخبرة الكافٌة التى تمكنه من آٌمتل

تساعد على حماٌة عتماد علٌها، وومات وإمكانٌة اإلعلى مدى سبلمة المعل كٌدا  تقدم تؤ

على مدى اإللتزام بالتشرٌعات  كٌدا  األصول من السرقة واإلختبلس ولكنها ال تقدم تؤ
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كٌد على على مدى اإلستغبلل األمثل للموارد ، كما ال تقدم أى تؤ كٌدا  وائح أو تؤوالل

، وتدنً مستوى كفاءة النظم فً إنجاز المهام من حٌث هدافهمدى تحقٌق البنك أل

نخفاض عدد البنوك التى تطبق ، وإدورها فً تحقٌق الترابط والتكامل التنظٌمً للبنك

ت ٌتطلب ضرورة تطوٌر معاٌٌر المراجعة ذا مما. المراجعة الداخلٌة المستمرة

 المراجعٌن الداخلٌٌنلتطبٌق وتدرٌب ا رشاداتإالصلة فى مصر وتحدٌثها مع 

 وذلك كما ٌلى: ،المهنى مدائهآلتطوٌر جودة 

Wilcxon Signed Rank Test: C2 

3<   Test of  Median =3 Versus Test of Median 

N       for Test Wilcxon Statistic  P   Median Estimated    

C2      65                    71           0.0             0.724        2. 00 

من المإهل الجامعى، ثٌر كل كما تم إستخدام تحلٌل التباٌن إلختبار مدى تؤ    

لٌات تفعٌل المراجعة مدى توافر آن وسنوات خبرة أفراد البحث على آرائهم بشؤ

 Fن قٌم بالبنوك التجارٌة المصرٌة. وقد أظهرت نتائج التحلٌل أ ة المستمرةالداخلٌ

عدم وجود فروق جوهرٌة ذات داللة الجدولٌة، مما ٌرجح  Fقل من أ المحسوبة

لٌة بالبنوك إحصائٌة بٌن متوسطات ردود أفراد البحث بشؤن مدى توافر كل آ

وات الخبرة ، فٌما عدا أثر امعى، وسنختبلف المإهل الجإل التجارٌة المصرٌة تبعا  

ن حرص اإلدارة على رفع المإهل الجامعى ألفراد البحث على متوسط إجاباتهم بشؤ

رها، مستوى التؤهٌل العلمً والعملً للعاملٌن وإنشاء الهٌئات الرقابٌة وتفعٌل دو

ختلفة، وضعف لكترونً للبٌانات فً مراحل التشغٌل المودقة وسبلمة التشغٌل اإل

تطور حجم العملٌات المصرفٌة. باإلضافة حتٌاجات التشغٌلٌة مع تلبٌة اإل قدرتها على

دارة المراجعة الداخلٌة من الناحٌة التنظٌمٌة ولكن ال ٌتمٌز المراجع إلى إستقبلل إ

ته بكفاءة ، داء وظٌفك الخبرة الكافٌة التى تمكنه من آالداخلى بالعناٌة المهنٌة وال ٌمتل

تماد ععلى مدى سبلمة المعلومات وإمكانٌة اإل كٌدا  تقدم تؤ كما أن المراجعة الداخلٌة

على  كٌدا  علٌها، وتساعد على حماٌة األصول من السرقة واإلختبلس ولكنها ال تقدم تؤ
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مثل للموارد ، اإلستغبلل األعلى مدى  كٌدا  مدى اإللتزام بالتشرٌعات واللوائح أو تؤ

هدافه، وتدنً مستوى كفاءة النظم فً م أى تؤكٌد على مدى تحقٌق البنك ألكما ال تقد

نخفاض رابط والتكامل التنظٌمً للبنك، وإإنجاز المهام من حٌث دورها فً تحقٌق الت

مع  % وٌتفق 27عدد البنوك التى تطبق المراجعة الداخلٌة المستمرة. وبمستوى ثقة 

 .Wilcoxonختبار النتٌجة السابقة التى توصل لها إ

 ط بين المتغيرات:قياس عالقة اإلرتبا 4-6-3

، والتى تنقسم إلى انىرتباط بٌن متغٌرات الفرض الثإلمن األهمٌة تحلٌل عبلقة ا    

ثبلثة متغٌرات تتعلق، بالتهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك 

مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة ودعم ، لقضاٌا الهامة المرتبطة بالمنشؤةجمٌع ا

أهمٌة توافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات ، وراجعة الداخلٌةالم

 طر بالبنوك.توسٌع نطاق المراجعة الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخاو

وللتعرف على طبٌعة وإتجاه عبلقة اإلرتباط بٌن الثبلث متغٌرات، تم اإلعتماد على 

( وهو أحد مقاٌٌس اإلختبارات tau-b)من النوع الثانى  Kendallمعامل اإلرتباط 

ات الترتٌبٌة. كما ٌقٌس درجة اإلرتباط بٌن المتغٌرات نالبلمعلمٌة وٌناسب البٌا

آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة ألهمٌة الثبلث باعتبارها مإشرا  

ة ت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌآلزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منش

  Kite,et )من فروض البحث. نى، والتحقق من صحة الفرض الثاالفورٌة للبنوك

al., 2008)   ( قٌمة معامبلت اإل 2وٌوضح الجدول رقم ) رتباط لمحاور أسئلة

 . استمارة االستثصاءب نىالفرض الثا
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 ( 4الجدول رقم ) 

 نىرتباط لمحاور أسئلة الفرض الثاقيمة معامالت اإل

المحور  باطرتمعامل اإل
 األول

المحور 
 الثانى

 المحور الثالث

 1.237 1.233 0 المحور األول

 1.232 0 1.233 المحور الثانى

 0 1.232 1.237 المحور الثالث

 

(  وهذا   1.217ٌتضح من الجدول السابق، أن معامل االرتباط هو )+          

لٌات تفعٌل المراجعة آ بعضبشؤن توافر  ٌوضح أن هناك عبلقة إرتباط طردٌة وقوٌة

دة التقارٌر المالٌة وهى الداخلٌة المستمرة بالبنوك التجارٌة المصرٌة وعبلقتها بجو

التهٌئة المناسبة ؛  بٌن كل من رتباط قوٌةعبلقات إرتباط منطقٌة . فهناك عبلقة إ

 ،لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع القضاٌا الهامة المرتبطة بالمنشؤة 

أهمٌة توافر ، ومساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة الداخلٌةودعم 

توسٌع نطاق المراجعة الداخلٌة والخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات 

من  نى، كما ٌإكد صحة الفرض الثاطر بالبنوكالمستمرة فى مجال إدارة المخا

 فروض البحث.

 :ختبار الفرض الثالثإنتيجة  - ج

لمراجعة الداخلٌة ذا كان تفعٌل مدخل اإستهدف الفرض الثالث إختبار ما إ     

قارٌر المالٌة. وللكشف عن درجة تؤثٌر على تحسٌن جودة الت ٌجابٌا  المستمرة ٌإثر إ

ودة التقارٌر لٌات تفعٌل المراجعة الداخلٌة المستمرة على تحسٌن جكل آلٌة من آ

لٌات التفعٌل على جودة التقارٌر المالٌة من ٌة من آآلثر غٌاب كل المالٌة، تم دراسة أ

لٌة تفعٌل واحدة التقارٌر المالٌة فى حالة غٌاب آ خبلل مقارنة متوسط درجة جودة

الداخلٌة لٌات تفعٌل المراجعة التقارٌر المالٌة فى حالة وجود آ بمتوسط درجة جودة

أفراد قد كشفت . و(2)ختبار الفرض عند قٌمة وسٌط المستمرة مجتمعة ، وتم إ

ٌجابى لتفعٌل المراجعة الداخلٌة المستمرة على البحث بشؤن مدى إدراكهم لؤلثر اإل
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)ملحق البحث تحسٌن درجة جودة التقارٌر المالٌة الفورٌة للبنوك التجارٌة المصرٌة 

  -Pن  قٌمة ألى إتم التوصل  Wilcoxon ختبار. وفى ضوء نتائج إ(0رقم 

Value     قبول الفرض لى رفض الفرض العدم الثالث، وٌقود إ% مما  7أقل من

وضح أهمٌة . وهذا ٌحصائى( نتائج التحلٌل اإل 3البحث رقم )ملحق  حوٌوض لبدٌلا

دة التقارٌر لٌات تفعٌل المراجعة الداخلٌة المستمرة كوحدة واحدة لتحسٌن جوتوافر آ

لبنوك التجارٌة با جودة التقارٌر المالٌة حد منها من درجةالمالٌة وٌضعف غٌاب أ

نه فى حالة غٌاب اإللتزام مثال قد ٌعتقد المراجع الداخلى بؤ. على سبٌل الالمصرٌة

لتزام بما لوك مهنة المراجعة الداخلٌة، واإلداب وسودستور آداء المهنى بمعاٌٌر اآل

داء ى المصرى عند آالبنك المركز ررات لجنة بازل المختلفة وتعلٌماتورد فى مق

التؤهٌل العلمى والعملى  الكافى لمدٌر إدارة المراجعة الداخلٌة وفرٌق  ، وغٌابالمهام

العمل التابع له والذى ٌإهله للقٌام بالمراجعة الداخلٌة المستمرة، باإلضافة إلى 

مجموعة من المهارات البلزمة والمناسبة لطبٌعة أنشطة البنك مما ٌتٌح إضافة قٌمة 

داخلٌة المستمرة هداف المراجعة التحدٌد أ، غٌاب إقتصادٌة للبنك وتحسٌن عملٌاته

، وتحدٌد نطاقها لكى ٌتم تطبٌقها، وتحدٌد البٌانات قتصادٌةداخل الوحدات اإل

ٌع البٌانات وتشغٌلها وتحلٌلها وإعداد تقرٌر باإلستثناءات المطلوبة لتنفٌذها، وتجم

رٌر المالٌة ، ثٌر سلبى على جودة التقاان لذلك تؤثناء عملٌة المراجعة، فالتى ظهرت أ

 وذلك كما ٌلى:

Wilcxon Signed Rank Test: C3 

3<   Test of  Median =3 Versus Test of Median 

N       for Test Wilcxon Statistic  P   Median Estimated   

C3      65              95           3925.7           0.000        4.700 

دراكهم لجودة التقارٌر المالٌة للبنوك عن إ عٌنةفراد الوقد كشفت ردود أ      

ة، وتنخفض لٌات تفعٌل المراجعة الداخلٌة المستمرالمصرٌة عندما تتوافر آالتجارٌة 

وهذا لٌة. درجة الجودة عند غٌاب أحد هذه اآللٌات بمقدار ٌتوقف على أهمٌة كل آ
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وللتعرف على ، سئلةألتساق اإبمعنى وضوح و ولختبار الفرض األإٌتسق مع نتٌجة 

جودة على تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة ثر ألختبلف إمدى وجود 

%  7قل من أ  P-  Valueختبار فرٌدمان وجاءت قٌمة إجراء إتم  التقارٌر المالٌة،

لٌات تفعٌل المراجعة أفراد البحث لتوافر آن هناك فروق معنوٌة بٌن ردود أمما ٌعنى 

ة غٌاب كل آلٌة من آلٌات رة على جودة التقارٌر المالٌة فى حالالداخلٌة المستم

الداخلٌٌن لما ٌثٌره غٌاب ستجابات المراجعٌن التطوٌر، وٌرجع تفسٌر ذلك إلختبلف إ

ر ٌؤثتن وجود ؤل الفرض الثالث للبحث بشوترجح النتائج السابقة قبو. لٌةهذه اآل

 على جودة التقارٌر المالٌة. لٌات تفعٌل المراجعة الداخلٌة المستمرةإٌجابى آل

 الخالصة والنتائج و التوصيات: -5

إدراك المراجع الداخلى تؤثٌر مدى ختبار إتحلٌل وستهدف هذا البحث إ      

 للبنوك على جودة التقارٌر المالٌة عملٌا  إلتزامه بها المراجعة المستمرة و  لمتطلبات

ى ٌتناول عرض وتحلٌل مفهـوم إطار نظر مولقد تم البدء بتقدٌ التجارٌة فى مصر.

وأهمٌــــة المراجعة الداخلٌة المستمرة فً تحقٌق القٌمة للشـــركة وألصحاب 

عرض وتحلٌل متطلبات  المصالح، عرض وتحلٌل مفهوم جودة التقارٌر المالٌة،

ت األعمال، عــرض وتحلٌل خطوات آتطبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة فى منش

خلٌة المستمرة، عرض وتحلٌل المشاكل والتحدٌات المصاحبة تطبٌق المراجعة الدا

تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة  مستمرة، عرض وتحلٌل آلٌاتللمراجعة الداخلٌة ال

المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها إلى منشآت األعمال وتحسٌن جودة التقارٌر 

رة على زٌادة القٌمة التى المالٌة، وعرض وتحلٌل أثر تبنى المراجعة الداخلٌة المستم

كما تم  ،تضٌفها إلى جودة التقارٌرالمالٌة فى ظل مجموعة من الفروض اإلختبارٌة

  .ٌجابى ) النموذج التفسٌرى(ستخدام المنهج اإلإ

، تجرٌبٌةنتهت الٌه الدراسة التناوله الٌحث فى شقه النظرى وما إفى ضوء ما و     

 تالى:ٌمكن بلورة اهم نتائجه على النحو ال
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لتكنولوجى المستمر فى ستجابة للتطور اإبٌق المراجعة الداخلٌة المستمرة ٌمثل تط -أ

نظمة رقابة أت، مما ٌتطلب نظمة المعلوماأقتصادٌة وخاصة مع تعقٌد الوحدات اإل

نظمة التشغٌل الفورى أل مثلتمرة النظام األوتمثل المراجعة الداخلٌة المس فورٌة.

ة والتحلٌل الفورى للمعلومات خطاء المحاسبٌتقلٌل األلى إمما ٌإدى ، للبٌانات

قتصادٌة ككل مع زٌادة كفاءة وفاعلٌة الرقابة تصال الفعال عبر الوحدة اإلواإل

تضٌف المراجعة المستمرة قٌمة للوحدة اإلقتصادٌة من خبلل وسائل كما  .الداخلٌة

 على تحقٌق األهداف،مخاطر والقدرة تحسٌن اإللتزام بالقوانٌن والتشرٌعات وإدارة ال

كما توفر مستوٌات جدٌدة من التنظٌم لمتابعة الرقابة الداخلٌة وتنظٌم واضح لبٌانات 

 .قتصادٌةعلى الوحدة اإلالمراجعة واإلشراف 

لى ظهور مخاطر بالرغم من اإلٌجابٌات الكثٌرة للتكنولوجٌا، إال أنها أدت إ -ب

و التبلعب بمدخبلتها. وتزداد خطورة دٌات جدٌدة مرفقة لها، كامكانٌة إختراقها أوتح

عتماد على بنوك التى خطت خطوات كبٌرة فى اإلهذه التحدٌات فى قطاع ال

بحت تستخدم تكنولوجٌا المعلومات فى كافة لمراجعة الداخلٌة المستمرة حٌث أصا

نظمة الرقابة، والمراجعة دماتها البنكٌة مما ٌتطلب تطوٌر أمراحل عملٌاتها وخ

 ٌضمن سبلمة عملٌاتها المالٌة ودقتها. الداخلٌة بما

ساسى من محددات جودة التقارٌر ائص المعلومات المحاسبٌة محدد أتعتبر خص -ج

التوقٌت  المستخدمٌن فى التقارٌر المالٌة خاصة المالٌة، ٌجب تحقٌقه للوصول لثقة

 . المناسب، والثبات

زٌادة القٌمـة التى للمستمرة المراجعة الداخلٌة ا مدخل فعٌلتتحدٌد  عتماد فىتم اإل -د

ستفادة من ، باإلةجودة التقارٌر المالٌوتحسٌن تضٌفها إلى منشؤت األعمال 

لٌات المساهمات العلمٌة للدراسات السابقة فى هذا المجال، مع تقدٌم مجموعة من األ

التهٌئة المناسبة لفرٌق عمل المراجعة الداخلٌة لفهم وإدراك جمٌع منها؛ ضافٌة اإل

مساندة اإلدارة العلٌا ألنشطة إدارة المراجعة ودعم ، ٌا الهامة المرتبطة بالمنشؤةلقضاا

توسٌع نطاق وأهمٌة توافر الخصائص اإلدارٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات و، الداخلٌة
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والسعى نحو تحول ، طر بالبنوكالمراجعة الداخلٌة المستمرة فى مجال إدارة المخا

 .داءبما ٌحقق للمهنة مستوى متقدم من األ ،لٌةالعمل المهنى للمراجعة الداخ

ألغراض التحقق من مدى صحة فروض البحث والوقوف على أنسب سبل  -هـ

ادة القٌمـة التى تضٌفها زٌلالمراجعة الداخلٌة المستمرة  مدخل فعٌلتآلٌات  تطبٌق 

ى فللبنوك التجارٌة  المصرٌة  ةجودة التقارٌر المالٌوتحسٌن ت األعمال آإلى منش

آراء مجموعة من المراجعٌن الداخلٌٌن بادارات عتماد على اإل الواقع العملى ، تم

ن لدٌها تشغٌل آلى لبعض أالمصرٌة حٌث بنوك التجارٌة المراجعة الداخلٌة بال

نتائج  تجرٌبٌةئج الدراسة الوقد أٌدت نتا ،ت، والذٌن ٌمثلون مجتمع الدراسةالعملٌا

 الى: تجرٌبٌةال خبلل الدراسة التوصل منالتحلٌل النظرى، و تم 

عن  لكترونٌا  م شبكة المعلومات الدولٌة وتفصح إنسبة البنوك التى تستخد تزاٌد -0

 معلوماتها المالٌة فى مصر.

من تساعد المراجعة الداخلٌة المستمرة على تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة وتدعم  -3

عم التوقٌت المناسب حٌث ٌتم وتددارة قٌٌمٌة والتنبإٌة للمستثمرٌن واإلالمقدرة الت

خر موقف مالى للبنوك فى صورة تقرٌر ربع نشر أحدث المعلومات التى تعبر عن أ

 سنوى.

الفرض الثانى ، وقبول  الفرض االول للبحثقبول  عنكشفت ردود أفراد البحث  -2

جزئٌا . حٌث كشفت النتائج عن توافر بعض آلٌات تفعٌل المراجعة الداخلٌة 

أٌدت نتائج ، كما لٌات فى البنوك التجارٌة المصرٌةوغٌاب بعض اآل لمستمرة،ا

 .الدراسة قبول الفرض الثالث

 باآلتى:وفى ضوء النتائج السابقة توصى الباحثة 

ثٌر على البٌانات مراجعة الداخلٌة المستمرة فى التؤهمٌة الضرورة التوعٌة بؤ -

رض لها البٌانات المالٌة وأثر تى تتعوالمعلومات المالٌة من خبلل بٌان المخاطر ال

 عتمادٌة على البٌانات الفورٌة.صاح فى القوائم المالٌة ودرجة اإلفذلك على اإل
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ثر المراجعة حول أالتجرٌبٌة المزٌد من البحوث والدراسات جراء ضرورة إ -

 الداخلٌة المستمرة ودقة المعلومات المالٌة الفورٌة من حٌث العوامل المالٌة

 ثر السلوكى لها.األواإلقتصادٌة و

هتمام بمسئولٌاتها بالجامعات المصرٌة بالمزٌد من اإلهمٌة قٌام اقسام المحاسبة أ -

تجاه تطوٌر مقررات المحاسبة والمراجعة خاصة فٌما ٌتعلق بتغطٌة موضوعات 

 دخالها فى عدةالتقارٌر المالٌة وإالمراجعة الداخلٌة المستمرة وعبلقتها بجودة 

 .مقررات دراسٌة

المعاٌٌر الدولٌة لٌواكب تعدٌبلت  لمصرى للمراجعة الداخلٌةأهمٌة تحدٌث المعٌار ا -

راجعة الداخلٌة جراءات المشادى إلرإ بدلٌل ن ٌكون مصحوبا  أذات الصلة على 

 ٌدته نتائج الدراسة التجرٌبٌة فى هذا البحث.أمر الذى المستمرة، وهو األ

ٌة لنظم المعلومات المصرفٌة بصورة ضرورة تطوٌر البنٌة التحتٌة التكنولوج  -

زٌادة االهتمام بتدرٌب وتؤهٌل الكوادر ولرقابة الفعالة، مستمرة لضمان تحقٌق ا

توافق إجراءات وضوابط مع ضرورة  البشرٌة للقٌام بمهام الرقابة بكفاءة وفاعلٌة.

الرقابة فً نظم وتكنولوجٌا المعلومات المحاسبٌة مع السٌاسات واألهداف العامة 

 .والقوانٌن المختصة

 مقترحات ألبحاث مستقبلية: -

على الرغم من أن الدراسة الحالٌة قد حققت أهدافها، اال أنها ٌمكن أن تكون موضع 

كما تشكل أرضٌة مهمة إلجراء  ،إنطبلق لبحوث مستقبلٌة تغطى مجاالت أخرى

 مزٌد من الدراسات المستقبلٌة فى بلدان عربٌة أخرى. مثل:

ختبلف إل فى القطاع الحكومى نظرا  المستمرة المراجعة الداخلٌة  ضوابط تطوٌر -

 أبعاد وزواٌا التقوٌم.

فى المستمرة باإلضافة إلى إجراء المزٌد من البحوث فى مجال المراجعة الداخلٌة  -

 الشركات المصرٌة بغرض التعمق بشكل أكبر فى هذا المجال.
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 مراجع البحث
 المراجع العربية:

عزثّبس فٝ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ػٍٝ لشاساد اإل ، "  رؤث١ش خٛدح 7887ِسّذ اٌغ١ذ،  إثشا١ُ٘، ٍٔٙخ -

، و١ٍخ اٌزدبسح، خبِؼخ ػ١ٓ رسبنت يبجسخير غير يُشٕرةدساعخ ١ِذا١ٔخ" ،  –األٚساق اٌّب١ٌخ 

 شّظ.

، " أثش ِؼب١٠ش اٌّسبعجخ اٌذ١ٌٚخ ٚاٌؼٛاًِ إٌظب١ِخ ػٍٝ خٛدح  7881أثٛ اٌخ١ش، ِذثش ؽٗ،  -

انًجهت انعهًيت، طٛي"، رطج١ك ِؼ١بس اإلٔخفبع فٝ ل١ّخ األس٠ش اٌّب١ٌخ: دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٓ اٌزمب

 .78-7، و١ٍخ اٌزدبسح ، خبِؼخ ؽٕطب، اٌؼذد اٌثبٔٝ، ص انخجبرة ٔانخًٕيم

بعجٝ فٝ ظً اٌّخبؽش إٌّزظّخ فظبذ اٌّس، " ل١بط خٛدح اإل ٠7877ٕت أعؼذ، أعؼذ ، ص -

، و١ٍخ اٌزدبسٖ، خبِؼخ ػ١ٓ شّظ، ػذد انًحبسبٗ انفكرّخ إٌّشؤٖ " ، فظبذ اٌزطٍؼٝ ٌزؼظ١ُ ل١ٚاإل

دارة انًخبطر ُٕاٌ دٔر انًحبسبت ٔانًراجعت فٗ إانًؤحًر انعهًٗ انسُٕٖ نهقسى بعخبص، 

 . 787-117اوزٛثش ،  ص  77- 77، اٌدضء اٌثبٔٝ،  انًعبصرِ

ػٛء خظبئض اٌّؼٍِٛبد ، " خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ فٝ 7877اٌجبص، ِبخذ ِظطفٝ ػٍٝ،  -

اٌزدبسح،  ، و١ٍخانًجهت انعهًيت نهذراسبث انخجبريت ٔانبيئيتاٌّسبعج١خ ِٚجبدٜء زٛوّخ اٌششوبد"، 

 . 777-777عّبػ١ٍ١خ، ص خبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ، اإل

داسح اٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّظشٜ ٔدبصاد ِدٍظ إ، " رمش٠ش ػٓ إ 7877شوضٜ اٌّظشٜ، اٌجٕه اٌّ -

يخبح عهٗ يٕقع:   .7877، ٠ٕب٠ش "7877ٚززٝ د٠غّجش  7887جش خالي اٌفزشح ِٓ د٠غّ

www.cbe.org.eg 
عب١ٌت رم١١ُ خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ"، ، " دساعخ رس١ٍ١ٍخ أل 7877ِسّذ،  اٌشش١ذٜ، ِّذٚذ طبدق -

عٛ٘بج، اٌّدٍذ اٌغبدط ٚاٌؼششْٚ،  خ اٌزدبسح، خبِؼخــــــ، و١ٍرةـــيجهت انبحٕد انخجبريت انًعبص

 اٌؼذد اٌثبٔٝ، 

 .78-7ص 

 ،كهيت انخجبرة، "لشاءاد ٚزبالد رذس٠ج١خ فٝ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ "،7887زّذ، ١ذ أاٌغمب، اٌغ -

 جبيعت طُطب.

ؼٍّٝ ٌٍّشاخؼ١ٓ ،" اٌزبط١ً اٌؼٍّٝ ٚاٌ 7877زّذ وٍجٛٔخ،أِدذ، زبصَ اٌّؼب٠طخ، أاٌششفبء،  -

رطج١م١خ ػٍٝ اٌّظبسف فٝ اٌٍّّىخ ٚدساعخ رس١ٍ١ٍخ  -ٌىزش١ٔٚخ ٔظّخ اٌّسبعجخ اإلاٌذاخ١١ٍٓ فٝ ظً أ

، خبِؼخ االص٘ش، اٌّدٍخ اٌؼ١ٍّخ ٌمطبع انًجهت انعهًيت نقطبع كهيبث انخجبرةاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ"، 

 . 77-77و١ٍبد اٌزدبسح، اٌؼذد اٌزبعغ، ٠ٕب٠ش ،ص 

ىٌٕٛٛخ١ب اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ فٝ ظً ث١ئخ ر خشاءادع١بعبد ٚإ ، "7887، خّبي ػبدي ،اٌششا٠شٜ -

خ اٌؼٍَٛ ، عٍغٍيجهت جبيعت حشريٍ نهبحٕد ٔانذراسبث "،سد١ٔخاٌّؼٍِٛبد فٝ اٌجٕٛن األ

 ٚي.( ، اٌؼذد األ 77ٚاٌمب١ٔٛٔخ، اٌّدٍذ )لزظبد٠خ اإل

ٔشطخ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ خٛدح اٌزمبس٠ش ،" أثش رط٠ٛش أ7877اٌشٙبٜٚ، طالذ أزّذ ِسّذ،  -

، و١ٍخ انًجهت انعهًيت، انخجبرة ٔانخًٕيمدساعخ ١ِذا١ٔخ"،  -ح١خ ثزطج١ك ٔظُ رخط١ؾ ِٛاسد إٌّشؤاٌّبٌ

 . 717-777ٚي، اٌّدٍذ اٌثبٔٝ، ص األاٌزدبسح ، خبِؼخ ؽٕطب، اٌؼذد 

و١ٍخ  خبِؼخ شٕذٞ، ،"، " دٚس اٌّشاخؼخ فٟ ػجؾ اإلٔفبق اٌؼب7877َاٌش١خ، األ١ِٓ ص٠ٕت ػّش، -

 www.cbe.org.eg يخبح عهٗ يٕقع: . دبسح ٚإداسح األػّبيااللزظبد ٚاٌز

، " ٔسٛ إؽبس ِزىبًِ ٌزط٠ٛش فبػ١ٍخ اٌّـشاخؼخ اٌذاخ١ٍـخ وٕشبؽ  7888اٌىبشف، ِسّٛد ٠ٛعف،  -

اٌؼذد  و١ٍخ اٌزدبسح، خبِؼخ ػ١ٓ شّظ، انًجهـت انعهًيـت نالقخصبد ٔانخجبرة،ِؼ١ف ٌٍم١ّـخ"، 

 اٌشاثغ.

انًجهت انعهًيت اٌزسذ٠بد اٌزٟ رٛاخٗ ِٕٙخ اٌّسبعجخ ٚاٌّشاخؼخ",  ،" 7887اٌّط١شٞ، ػج١ذ عؼذ,  -

 . 778-777, ص77, خبِؼخ األص٘ش, اٌؼذد نكهيت انخجبرة

http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/


 

 777 

،" أثش آ١ٌبد زٛوّخ اٌششوبد ػٍٝ اإلفظبذ  7877ػبدي ػجذ اٌفزبذ ِظطفٝ، ا١ٌّٙٝ،  -

و١ٍٗ  انًجهت انعهًيت، انخجبرِ ٔانخًٕيم،دٌخ ١ِذا١ٔخ ِمبسٔخ"، أ -١ٌخ إٌّشٛسحٌىزشٚٔٝ ٌٍزمبس٠ش اٌّباإل

 . 778-777اٌزدبسٖ، خبِؼٗ ؽٕطب، اٌّدٍذ اٌثبٔٝ، اٌؼذد اٌثبٔٝ، ص 

 . S&P/EGX ESG"عزخذاَ ِؤشش ،" أ١ّ٘خ ٚإ 7877ا١ٌٙئٗ اٌؼبِٗ ٌٍشلبثٗ اٌّب١ٌٗ،  -

 www.egx.com.eg :يخبح عهٗ يٕقع 
، " رس١ًٍ ٚرم١١ُ ِذٜ إعزخذاَ ِؼب١٠ش  7887عبٌُ ػجذ هللا زٍظ، ٚخشثٛع، ٠ٛعف، ِسّٛد،  -

اٌّسبعجخ اٌذ١ٌٚخ ػٕذ اٌؼشع ٚاالفظبذ فٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌٍجٕٛن ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّشبثٙٗ فٝ 

 يخبح عهٗ يٕقع:دساعخ ١ِذا١ٔخ رس١ٍ١ٍخ".  -دٌٚٗ فٍغط١ٓ

http://www.acc4arab.com/acc/indx.php 

دٚس اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح فٟ رسغ١ٓ خٛدح اٌّؼٍِٛبد إٌّشٛسح  , "7887خٛ٘شح ، شبدٞ إثشا١ُ٘، -

خجبرة, رسبنت يبجسخير في انًحبسبت غير يُشٕرة , كهيت اناالٌىزش١ٔٚبً ٌخذِخ ِزخزٞ اٌمشاساد", 

 جبيعت انسقبزيق.

داء ٚظ١فـخ اٌّشاخؼـخ اٌذاخ١ٍخ ِمزشذ إلداسح ٚرم١١ُ آ، " ّٔٛرج  7887خ١ًٍ، ػجذ اٌٍط١ف ِسّذ،  -

، و١ٍخ يجهت انبحــٕد انخجبريتثبٌزطج١ك ػٍٝ اٌجٕٛن اٌزدبس٠خ" ،  -فٝ ػٛء رٛخٙبرٙب اٌّؼبطشح

 .717- 778اٌزدبسح، خبِؼخ اٌضلبص٠ك، اٌؼذد األٚي ، اٌدضء اٌثبٔٝ، ص 

ٍٛة اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح ػٍٝ لشاس ع، " رم١١ُ أثش رطج١ك أ 7877ِسّذ، زّذ خّؼٗ سػٛاْ ، أ -

،  انًجهت انعهًيت، انخجبرة ٔانخًٕيمػزّبد اٌّشاخغ اٌخبسخٝ ػٍٝ ٚظ١فخ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ" ، إ

 .777 -777ٚي ، ص ٚي ، اٌّدٍذ األو١ٍخ اٌزدبسح،  خبِؼخ ؽٕطب، اٌؼذد األ

م١بط(: دساعخ ، " خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ) اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ٚٚعبئً ا7877ٌٛ، ثذ٠غ اٌذ٠ٓ، س٠ش -

، و١ٍٗ اٌزدبسٖ، خبِؼٗ ؽٕطب انًجهّ انعهًيّ، انخجبرِ ٔانخًٕيمػّبي اٌّظش٠خ"، ١ِذا١ٔخ فٝ ث١ئخ األ

 .777-777ٚي، اٌؼذد األٚي، ص اٌّدٍذ األ، 

اٌشلبثخ ٚاٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌسذ٠ثخ"،  ، " 7878ػٍٝ، ػجذ اٌٛ٘بة ٔظش ٚعشا٠ب ، ِسّذ اٌغ١ذ،  -

 .انذار انجبيعيت، عىٕذس٠خخبِؼخ اإلو١ٍخ اٌزدبسح، 

ؽش االئزّبْ عزشار١دٝ ٌٍّشاخغ اٌذاخٍٝ ٌٍسذ ِٓ ِخب، " رفؼ١ً اٌذٚس اإل٠7887ّبْ، ، إعؼذ اٌذ٠ٓ -

يجهت انًحبسبت دبس٠ٗ"، فٝ اٌجٕٛن اٌز دساعخ ١ِذا١ٔخ -صِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخاٌّظشفٝ فٝ ظً األ

-777ٚي، ص اٌؼذد اٌشاثغ ٚاٌزغؼْٛ، اٌدضء األ، خ اٌزدبسح، خبِؼخ اٌمب٘شح، و١ٍٔانخأييٍ ٔاالدارة

777 . 

، " ِذخً ِمزشذ ٌزط٠ٛش دٚس اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ  7877شب١٘ٓ، ػجذ اٌس١ّذ ازّذ ازّذ،  -

انًجهت انعهًيت، انخجبرة ١خ"، ِغ دساعخ ١ِذأ 7الخزجبساد رسًّ اٌؼغٛؽ فٝ اؽبس ِمشساد ثبصي 

 . 777-777ٚي، اٌّدٍذ اٌثبٔٝ، ص األ، و١ٍخ اٌزدبسح ، خبِؼخ ؽٕطب، اٌؼذد ٔانخًٕيم

ردب٘بد ،" اإل 7887ٚ شسبرٗ اٌغ١ذ شسبرٗ، ػٍٝ ، ػجذ اٌٛ٘بة ٔظش ، وبًِ، ع١ّش ِسّذ ، -

انذار االعىٕذس٠خ ، "، ٌىزش١ٔٚخِغ اٌزطج١ك ػٍٝ ث١ئخ اٌسبعجبد اإلاٌسذ٠ثخ فٝ اٌشلبثخ ٚاٌّشاخؼخ 

 .انجبيعيت

ّخ اإللزظبد٠خ ،" إؽبس ِمزشذ ٌٍزىبًِ ث١ٓ ِذخٍٝ اٌم7877١ِغؼٛد ، عٕبء ِب٘ش ِسّذٜ،  -

داء اٌّزٛاصْ ٌزط٠ٛش دٚس اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ فٝ إداسح اٌّخبؽش ثبٌجٕٛن اٌّؼبفخ ّٚٔٛرج ا٢

 ثٕٙب.، و١ٍخ اٌزدبسح ، خبِؼخ غير يُشٕرة دكخٕراِ رسبنتاٌزدبس٠خ"، 

ثش رجٕٝ اٌّشاخغ اٌذاخٍٝ ٌّذخً اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح ػٍٝ ، " أ7877ِشبثؾ ، ٔؼّخ زشة ،  -

يجهت ٘ذافٙب اٌشلبث١خ ِغ دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌّظش٠خ"،  بػ١ٍخ رسم١ك اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ألف

 اٌّدٍذ اٌٛازذ ٚي،سح ، خبِؼخ االعىٕذس٠خ، اٌؼذد األ، و١ٍخ اٌزدب كهيت انخجبرة نهبحٕد انعهًيت

 .71 – 71ٚاٌخّغْٛ ،  ٠ٕب٠ش ، ص 

ِذخً اٌّشاخؼخ فٟ ظً ٔظُ اٌزشغ١ً اٌّجبشش راد اٌٛلذ  ، " 7777ِظطفٝ ، طبدق زبِذ, -

 .771-787, و١ٍخ اٌزدبسح, خبِؼخ اٌضلبص٠ك, اٌؼذد اٌثبٟٔ, صيجهت انبحٕد انخجبريتاٌسم١مٟ", 

http://www.egx.com.eg/
http://www.acc4arab.com/acc/indx.php
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و١ٍخ ِشاخؼخ اٌسغبثبد",  ، " 7881, ذ شسبرٗزّذ ِسّذ, زغ١ٓ أزّذ ػج١ذ, ٚشسبرٗ اٌغ١ٔٛس، أ -

 .777-777, صانذار انجبيعيتاإلعىٕذس٠خ، اٌزدبسح، خبِؼخ 

،" إؽبس ِزىبًِ ٌٍّزطٍجبد اإلػبف١خ اٌالصِخ ٌزسغ١ٓ خٛدح ا٢داء  7877٘بشُ ، ِسّذ طبٌر ،  -

و١ٍخ ، يئٍانخأ ارةًحبسبت ٔاالديجهت انٌىزش١ٔٚخ"، ّبي اٌّشاخؼخ فٝ ث١ئخ اٌزدبسح اإلػإٌّٙٝ أل

 .777 – 777اٌغٕخ اٌخّغْٛ ، ص  ،خبِؼخ اٌمب٘شح ، اٌؼذد اٌثبِٓ ٚاٌغجؼْٛاٌزدبسح، 

ػّبي فٝ ظً اٌسٛعجٗ اٌغسبث١ٗ"، داسح ِخبؽش ِٕظّبد األ، " إ 7877زّذ، أ ٠ٛعف، ؽٗ ِسّذ -

ى انًؤحًر انعهًٗ انسُٕٖ نهقس، و١ٍخ اٌزدبسٖ، خبِؼخ ػ١ٓ شّظ، ػذد خبص، انفكر انًحبسبٗ

وزٛثش ، أ 77- 77، اٌدضء اٌثبٔٝ،  دارة انًخبطر انًعبصرُِٕاٌ دٔر انًحبسبت ٔانًراجعت فٗ إبع

 .771-717ص 
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 مالحق البحث
 (1) الملحق رقم 

 أسئلة الدراسة التجريبية
 أٔالً: بيبَبث عبيت:

 ( انًسخٕٖ انخعهيًٗ: 1) 

 ثىبٌٛس٠ٛط                                           ِبخغز١ش 

   ----أخشٜ ) اروش٘ب( دثٍَٛ دساعبد                                        

                         

 ( انخبرة انعًهيت ببنسُٕاث: 2)

 

    عٕٛاد               7 -7                                          عٕٛاد 7ألً ِٓ 

 عٕٛاد فؤوثش 78                            عٕٛاد               78 -7

 

 ( ْم حصهج عهٗ دٔراث حذريبيت فٗ يجبل حكُٕنٕجيب انًعهٕيبث: 3)

     ٔؼُ                                                                   ال    

 ...............................................ِب ٘ٝ .............................

 ثبَيبً : أسئهت االسخقصبء:

ىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙب ٝ ٠ّز: فٝ سأٜ ع١بدرىُ ِب ٘ٝ أوثش آ١ٌخ ِٓ ا١ٌ٢بد اٌزب١ٌخ ٚاٌ 7ط

رؤث١ش ػٍٝ رفؼ١ً اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ثبعزخذاَ ِذخً اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح ٌزسغ١ٓ خٛدح 

 اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ: 

 اٌز١ٙئخ إٌّبعجخ ٌفش٠ك ػًّ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٌفُٙ ٚإدسان خ١ّغ اٌمؼب٠ب  -7

                                                  .ثبٌّٕشؤح اٌٙبِخ اٌّشرجطخ

 .دػُ ِٚغبٔذح اإلداسح اٌؼ١ٍب ألٔشطخ إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ -7

 أ١ّ٘خ رٛافش اٌخظبئض اإلداس٠خ ٌٕظُ رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٚرٛع١غ ٔطبق -7

 اٌّغزّشح فٝ ِدبي إداسح اٌّخبؽش ثبٌجٕٛن                                                           خ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍ 

 -----------------------------روش٘ب(إ)أخشٜ  – 7

 األولى:الحالة 
نك مراجع داخلى للبنك )س ( " بنك تجارى مصرى" ، والذى لدٌه أ بفرض     

 .إدارة للمراجعة الداخلٌة
 تاريخية: خلفية
ة الممارسات المحاسبٌة للبنك مع سٌاسة الحٌطتتفق  ، و0221سس منذ عام ك تؤالبن

 صدار قوائمه المالٌة.لبنك فى أى سنة سابقة إعادة إوالحذر، ولم ٌطلب من ا
 دارة:مجلس اإل

عضاء من بٌنهم المدٌر التنفٌذى وهو مإسس أ (  01دارة البنك من )ٌتكون مجلس إ
 البنك ورئٌس المجلس.
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 لجنة المراجعة:
عضاء خبٌر ( أعضاء مستقلٌن من بٌنهم أحد األ 7تتكون لجنة المراجعة من )

 ( مرات خبلل العام . 3جتمعت ). اللجنة لدٌها أجندة اعمال قوٌة وإبالنواحى المالٌة
 الهيكل التنظيمى لقسم المراجعة الداخلية:

ٌتوقف ٌنفذ البنك أنشطة المراجعة الداخلٌة من خبلل قسم المراجعة الداخلٌة بالبنك، و
فراد فرٌق العمل فى قسم المراجعة الداخلٌة على مستوى الهٌكل التنظٌمى عدد أ

دارة المراجعة الهٌكل التنظٌمى إل كونٌت)هل هو كبٌر، متوسط، صغٌر(. لفرع ل
مراجعٌن و؛ رئٌس القسم، نائب رئٌس القسم، مدٌر المراجعة، للبنك من الداخلٌة 

 على النحو التالى:
 

 
 :بالبنك  قسم المراجعة الداخليةالمهام التى يقوم بتنفيذها 

 ٌقوم قسم المراجعة الداخلٌة بالبنك بمجموعة من المهام منها:   
المستقل لئلجراءات الرقابٌة  دراسة وتقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة من خبلل التقٌٌم -0

هداف الرقابة الداخلٌة. وقد شملت لتحدٌد ما إذا كانت اإلجراءات الرقابٌة تحقق أ
فحص  ؛المراجعةعتمدتها لجنة لداخلٌة عن السنة السابقة والتى إخطة المراجعة ا

ر عداد تقرٌة والدولٌة للمراجعة الداخلٌة، وإللمعاٌٌر المصرٌ الرقابة الداخلٌة وفقا  
 لى لجنة المراجعة.الضعف ومقترحات التحسٌن ورفعها إ بنقاط

الرقابة السابقة من خبلل مراجعة إستٌفاء المستندات المإٌدة للملف اإلئتمانى  -3
 ودراسة الجدوى قبل التصرٌح بالتعامل على الحساب فى عملٌات اإلئتمان.

بل وسائل الرقابة ق كد من مدى كفاٌة وسائل الرقابة الداخلٌة من خبلل فحصالتؤ -2
استخدام اسالٌب الفحص سالٌب الرقابة على النظام تنفٌذ نظام جدٌد للحاسب، وضع أ

 . باستخدام الحاسب االلى لمتابعة التاكد من فعالٌة نظم الرقابة
اخلٌة ومدى فاعلٌتها من خبلل التؤكد لتزام بوسائل الرقابة الدالتؤكد من مدى اإل -2

ومستمر ولم تجر علٌها أٌة تعدٌبلت ال تتفق واألهداف  بشكل سلٌمنها تطبق من أ
 .بشكل مستمردوات الرقابة الشاملة للرقابة، وإختبار مدى فعالٌة أ
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 تحقٌق من أو واالختبلس، من التبلعب المنشؤة وأصول أموال حماٌة من التؤكد -7
وقٌعات ، ومراجعة التاالستعمال سوء أو الكفاءة عدم أو اإلهمال نتٌجة الخسائر بها

 على الشٌكات اثناء مراحل التنفٌذ.
ستغبلل كفاءة وفعالٌة نشاط التشغٌل اإللكترونى للبٌانات، ومدى حسن إتقوٌم  -1

لتوسع فى و اسات التى تمت للتطبٌقات الجدٌدة أالموارد المتاحة، وفحص الدرا
 .كد من جدواها فعبل  التطبٌقات الحالٌة والتؤ

 ،لكترونٌةمن خبلل برامج المراجعة اإلالحاسب ت خرجاكد من مدى كفاٌة مالتؤ -3
عد وتتم الرقابة البلحقة ب ختبارٌة.نات الملفات، وبرامج المراجعة اإللمراجعة بٌا

عمال بعضها جزئى وبعضها كلى. انتهاء ٌوم العمل، لمراجعة األعمال، وهذه األ
توجد  ٌضا  )مخرجات الحاسب( وأ عمال المراجعة من خبلل تقارٌرمعظم أوتتم 

: مستندات الصرف ٌجب أن ٌكون مراجعة مستندٌة حٌة على المستند نفسه. مثال 
مامه، ونموذج التوقٌع والعقود. كما تتم عملٌات الخزٌنة من خبلل المستند حى أ

لى صحة الحركات التى تمت. وٌتحدد الحاسب لكى ٌصل المراجع الداخلى إتقارٌر 
حتملة، مثال، الشٌكات التى تزٌد مبالغها عن للمخاطر الم حجم العٌنة المختارة وفقا  

خذ جنٌه ٌتم أ 011111جنٌه ٌتم مراجعتها كاملة، أما الشٌكات أقل من  011111
ب ذلك التوسع فى العٌنة %. وكلما زادت المخاطر تطل 31-01عٌنة تتراوح من 

 %. 011لى حتى تصل إ
 نظم تقٌٌم ؛وتشمل اخلٌةالد لنظم الرقابة والتحدٌث والتطوٌر المستمرة المراجعة -1

 نظام سبلمة من التؤكد، واإلجراءات الخطط تقٌٌم، والحسابات الداخلً الضبط
 سبلمة من التؤكد، والتطبٌق التصمٌم؛ حٌث من والنظام المحاسبً الداخلً الضبط

 أو الضعف نقاط اكتشاف، األنظمة تلك تنتجها الدورٌة التً والتقارٌر المعلومات
لتعدٌل  المقترحات وتقدٌم التوصٌات إعطاء، المستخدمة إلجراءاتالنظ وا فً النقص
 حدوث مخاطر خفض، وكفاءتها وفاعلٌتها لزٌادة واإلجراءات النظم تلك وتطوٌر
 .الدورٌة للمراجعات الموظفٌن نتٌجة بٌن تواطإ

 الكفاءة اإلنتاجٌة إلى الوصولوسلٌمة  قرارات تخاذإ على اإلدارة مساعدة -2
 تحسٌن خبلل من نجازواإل داءكفاءة اآل تحسٌن وبالتالً القصوى، لمالٌةوا واإلدارٌة

 .المنتجة المعلومات نوعٌة
ة التؤكد من التزام الجهة باألنظمة واللوائح والتعلٌمات واإلجراءات المالٌ -01

 .والتحقق من كفاٌتها ومبلءمتها
ت تقوٌم مدى كفاٌة الخطة التنظٌمٌة للجهة من حٌث وضوح السلطا -00

 ،والمسإولٌات وفصل االختصاصات المتعارضة وغٌر ذلك من الجوانب التنظٌمٌة
وصحتها وسبلمة التوجٌه  فحص السجبلت المحاسبٌة للتؤكد من انتظام القٌودو

 .المحاسبً
القٌام بمتابعة الجرد من حٌث تقٌٌم إجراءات الجرد وحضور عملٌة الجرد  -03

رٌة والبحث عن أسباب أٌة فروق والتقرٌر ومطابقة نتائج الجرد مع األرصدة الدفت
 عن أى اخطاء إلى لجنة المراجعة.
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( 0،2،2،7،1،3،1،00) المختص بالمهام ولقد طبق فرٌق المراجعة الداخلٌة بالبنك
بالمهام سالٌب الٌدوٌة المهام المطلوبة منه، واأل داءفى آ المراجعة المستمرة

بصفة  عتمادواإل لبعض العملٌاتلى اآلتشغٌل ، وٌرجع ذلك إلى ال(3،2،01،03)
 .أساسٌة على نظم معلومات المحاسبة الفورٌة إلجراء عملٌاتها الٌومٌة

وفى ضوء المعلومات الداخلٌة المستمرة على خبرتك فى مجال المراجعة  ا  بناء     
آلٌات تفعٌل من فضلك ما هو تقٌٌمك للعبارات التالٌة والتى تتعلق ب السابق عرضها.

جعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر مدخل المرا
 :والواردة بالجدول التالى  المالٌة بالبنوك التجارٌة المصرٌة

 انبيبٌ

 
 يٕافق

 حًبيبً 

5 

       

 يٕافق

4 

       

 يحبيذ

 

3 

 ال

 أٔافق 

2 

 ال

 أٔافق 

 يطهقبً 

1 
ريةةةةةةق عًةةةةةةم انًراجعـةةةةةةـت انخٓيئةةةةةةت انًُبسةةةةةةبت نف -أ -1

 ت نفٓى انذاخهيـــــ

 ٔإدراك جًيع انقضبيب انٓبيت انًرحبطت ببنًُشأة :                                                  -2

ــــش-7 ـــب رط٠ٛـ ــــإِىب١ٔ ــــخ ٚاٌؼ١ٍّ ــــشاخغ اٌؼ١ٍّـ خ د اٌّ

ِـــــبد اٌّزطــــــٛسح ٌزـــــــــٛاوت اٌّؼٍٛ ثزىٌٕٛٛخ١ـــــب

ٌّؼٍِٛـبد ِـٓ خـالي  ـٛساد فـٟ رىٕـــٌٛٛخ١ب اٌزطـ

اٌّؼٍِٛـبد خ ٔظُ ٚساد رذس٠ج١خ ٌزؤ١ٍ٘ٗ ٌّشاخؼـــد

  .خ اٌّزمذِخ اٌّسبعج١ـ
ــــش اإلعـــزمالي اٌزٕظ١ّـــٝ إداسح  -7 ـــٝ رٛف١ــ اٌؼّـــً ػٍ

ــــخ اٌّـــــشاخؼخ  اٌذا ــــخ ٚرٕظــــ١ُ رجؼ١زٙــــب اإلداس٠ خ١ٍ

ٌٍدٕـــخ اٌّــشاخؼخ فٝ اٌجٕه،  ػّبٔب ٌم١بِٙب ثّٙبَ 

 ِغئ١ٌٛبرٙب ثبٌّٛػٛػ١خ ٚاٌس١ـــبد .

ــــأ١ّ٘ -7 ـــً اٌشلبثـ ـــخ ١٘ى ـــبءح ٚفؼب١ٌ ـــ١ٓ وف ــــخ رسغ خ ـ

 خ ٌّٕغ اٌّّبسعبد اإلزز١ب١ٌخ.ــاٌذاخ١ٍ

٠ــزُ اٌفظــً ثــ١ٓ اٌمــبئ١ّٓ ثذساعــخ ٚرم١ــ١ُ ٔظــبَ -7      

ـــخ ٚاٌمـــبئ١ّٓ ثزظـــ١ُّ أٚ رشـــغ١ً  اٌذاخ١ٍـــخ،  اٌشلبث

 ِسً اٌّشاخؼخ.ــــــخ إٌظبَ اٌشلبث

 رٛف١ش لبػذح ِؼٍِٛبر١خ ِزىبٍِخ رغبػذ ػٍٝ عـٌٙٛخ -7

داساد لغـبَ ٚاإلػٍٝ ث١بٔبد ػٓ وبفـخ األ اٌسظٛي

 ثبٌجٕه.

ــــب١٠ش ا٢اإل-7 ــــضاَ ثّؼ ــــٝ ٚدعزــــٌز داة آٛس ـداء إٌّٙ

ٌزــضاَ ثّــب اإلٚاٌّشاخؼــخ اٌذاخ١ٍــخ،  خ ــــٚعـٍٛن ِٕٙ

١ٍّـبد شساد ٌدٕخ ثبصي  اٌّخزٍفخ ٚرؼـــٚسد فٝ ِم

 داء اٌّٙبَ.آشٜ ػٕذ ــاٌجٕه اٌّشوضٜ اٌّظ

خ ــــرٛافش ِدّٛػـخ ِـٓ اٌظـفبد اٌغٍٛو١ ػشٚسح -1

ــــً إٌ ــــذاخٍٝ ِث ــــغ اٌ ــــٝ اٌّشاخ ــــخ ف ـــــاٌٙبِ ضا٘خ ـ

 خ ػٍٝ  عش٠خ اٌّؼٍِٛبد.ـــــٚاإلخالص ٚاٌّسبفظ
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ت إدارة ــــرة انعهيب ألَشطذة اإلداــدعى ٔيسبَ -ة   

 تـــراجعــانً

 : انذاخهيت

ص٠بدح اٌّؼشفخ ٌذٜ اٌّشاخغ اٌذاخٍٝ زـٛي إٌّشـؤح  -7

شػخ ــــــخ ػٍّٙب ِٓ خـالي عــــــٚؽج١ؼ  داسرٙبإٚ 

ٚاٌّؼٍِٛـبد اٌزـٝ رٛفش٘ـب   اٌسظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد

 إٌظُ.

شاء رسٍــــ١الد ـــــــــدػــــُ اٌّشاخــــغ اٌــــذاخٍٝ إلخ -7

داسح رٛطـــــ١بد ٌـــــإُ بٔـــــبد ٚرمـــــذ٠ٌٍج١ خـــــــإػبف١

 إرخبر اٌمشاساد. خــــٌٍّغبػذح فٝ ػ١ٍّ

الي اٌفســـض ـــــخ ِـــٓ خـــــــشاخؼــدػـــُ ٌدٕـــخ اٌّ -78

اٌشلبثـــخ اٌذاخ١ٍـــخ ٚرســـذ٠  عـــدً  ٚاٌزم١ـــ١ُ ١ٌٙىـــً

 اٌّخبؽش.

 ٓ خ١ّــغـش٠ك اٌؼّــً رد١ّــغ ِؼٍِٛــبد ػـــػٍـٝ فــ -77

 اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٚ اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ.

شلبثخ اٌذاخ١ٍــخ اٌّطجــك ـــــ٠زطٍــت رم١ّــه ٌٕظــبَ اٌ -77

إٌظش ٌٍزم١١ُ اٌغبثك، ِـٓ خـالي اٌم١ـبَ  إػبدحثبٌجٕه 

 : خشاءاد اٌزب١ٌخثبإل

خ ـــــخ اٌذاخ١ٍــــذ ِذٜ ِالءِخ ٔظبَ اٌشلبثـرسذ٠ 77/7

 داسح اٌجٕه.إاٌّطجك  ِٓ لجً 

خ اٌذاخ١ٍـخ اٌّظـُّ ـؽالع ػٍـٝ ٔظـبَ اٌشلبثـاإل 77/7 

  داسح اٌجٕه.إلجً  ِٓ ٚاٌّطجك

 
 :ثانيةالالحالة 

والتى وردت بالجدول السابق )الحالة األولى( كانت المعلومات السابقة  أن بفرض    
 ،الداخلٌة المستمرة فى مجال المراجعةكمراجع داخلى على خبرتك  ا  ، وبناءمتوافرة

الداخلٌة  مدى توافر آلٌات تفعٌل مدخل المراجعةن من فضلك ما هو تقٌٌمك بشؤ
المستمرة لزٌادة القٌمـة التى تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة بالبنوك التجارٌة 

 :الواردة بالجدول التالى و، المصرٌة

 انبيبٌ

 

 يٕافق

 حًبيبً  

5 

 يٕافق

 

4 

 يحبيذ

 

3 

 ال

 أٔافق 

2 

 ال

 أٔافق

      

يطهقب 

1 

ـخ ١ٍّــــاٌؼ اٌذاخٍٝ ِىب١ٔبد اٌّشاخغش إـــرط٠ٛ  -7

ٛسح ِـٓ ـاٌّؼٍِٛبد اٌّزط ثزىٌٕٛٛخ١بخ اٌؼ١ٍّــٚ

ـــخــالي دٚساد ر ــٗـذس٠ج١  ٌّشاخؼــخ ٔظــُ خ ٌزؤ١ٍ٘

خ ٚوزٌه رـذػ١ُ ـــخ اٌّزمذِــاٌّؼٍِٛبد اٌّسبعج١

 ٔزشٔذ.ٌٍزؼبًِ ِغ شجىخ اإل ِؼبسفٗ ٚطمً

بد رطـ٠ٛش إِىب١ٔـغ١ـش ِٛافـك، فـبْ  وٕذارا  -

ــــــــــذاخٍٝ   اٌّشاخــــــــــغ  ــــــــــٓ اٌ ــــــــــزُ ِ ر

 .........................................خالي...
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ش اإلعـزمالي اٌزٕظ١ّـٝ ــــــاٌؼًّ ػٍٝ رٛف١ -7      

إلداسح اٌّشاخؼــــخ  اٌذاخ١ٍــــخ ٚرٕظــــ١ُ رجؼ١زٙـــــب 

      خ فـــــٝ اٌجٕـــــه،ـــــــشاخؼــخ اٌّـــــــٌٍدٕ خاإلداس٠ـــــ

خ ــــثّٙبَ ِغئ١ٌٛبرٙب ثبٌّٛػٛػ١ بػّبٔب ٌم١بِٙ

 ِثً رٍه اٌّٙبَ. إلٔدبصٚاٌس١بد 

اٌؼّــً ػٍــٝ  ارا وٕــذ غ١ــش ِٛافــك، فــبْ -     

إلداسح  اٌزٕظ١ّــــــــٝ رــــــــٛف١ش اإلعــــــــزمالي

ــــــــــــــخ ٠غــــــــــــــبػذ  اٌّشاخؼــــــــــــــخ اٌذاخ١ٍ

 .....................ػٍٝ...........

     

شلبثخ ــــخ ١٘ىـً اٌـــــأ١ّ٘خ رسغ١ٓ وفـبءح ٚفؼب١ٌ -7

 ٌّٕغ اٌّّبسعبد اإلزز١ب١ٌخ. اٌذاخ١ٍخ

ءح ش ِٛافــك، فـبْ   رسغــ١ٓ وفــبــــارا وٕـذ غ١ -

خ ١٘ىـً اٌشلبثـخ اٌذاخ١ٍـخ ٠غـبػذ ــــــٚفؼب١ٌ

ـــــــــــــــٝ...................... ................ػٍ

  

     

٠ــزُ اٌفظـــً ثـــ١ٓ اٌمــبئ١ّٓ ثذساعـــخ ٚرم١ـــ١ُ  -7

ٚاٌمـبئ١ّٓ ثزظـ١ُّ   اٌذاخ١ٍـخ، ٔظبَ اٌشلبثخ

 ِسً اٌّشاخؼخ. أٚ رشغ١ً إٌظبَ اٌشلبثٝ

فؼــً ِــٓ وٕــذ غ١ــش ِٛافــك، فّــب ٘ــٛ األ ارا -

 ...........................ٔظش ع١بدرىُٚخٙخ 

     

رٛف١ش لبػذح ِؼٍِٛبر١خ ِزىبٍِخ رغبػذ ػٍٝ  -7

ــخ  اٌسظــٛي عــٌٙٛخ ــبد ػــٓ وبف ــٝ ث١بٔ ػٍ

 االلغبَ ٚاالداساد ثبٌجٕه.

ــــٛف١ش لبػــــذح       ــــبْ ر ــــك، ف ــــش ِٛاف ــــذ غ١ ارا وٕ

 ................ػٍٝ..... رغبػذِؼٍِٛبر١خ ِزىبٍِخ 

     

ـــٝ ٚدعـــزٛس ب١٠ش ا٢ٌزـــضاَ ثّؼـــاإل -7 داء إٌّٙ

ـــداة ٚعــٍٛن ِٙآ ــخ، ٕـ خ اٌّشاخؼــخ اٌذاخ١ٍ

ـــخ ـــــــاالٌزـــضاَ ثّـــب ٚسد فـــٝ ِم شساد ٌدٕ

١ٍّــبد اٌجٕــه اٌّشوــضٜ اٌّخزٍفــخ ٚرؼ ثـبصي

 داء اٌّٙبَ.آشٜ ػٕذ ــــاٌّظ

ارا وٕذ غ١ش ِٛافك، فبْ االٌزـضاَ ٠ىـْٛ  -     

 ِٓ خالي ...............

     

ٌذٜ اٌّشاخغ اٌذاخٍٝ زٛي ص٠بدح اٌّؼشفخ  -1 

ٚإداسرٙب ٚؽج١ؼخ ػٍّٙب ِـٓ خـالي  إٌّشؤح

عــــــــــــشػخ اٌسظــــــٛي ػٍــــٝ اٌج١بٔــــبد  

 ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رٛفش٘ب إٌظُ.

ـــذارا  -       ـــبدح  وٕ ـــبْ  ص٠ ـــك، ف ــــش ِٛاف غ١ــ

اٌــذاخٍٝ زــٛي  ٌــذٜ اٌّشاخــغ اٌّؼشفــــــــخ

 إٌّشؤح رزُ ِٓ خالي....................

     

ػٍـٝ فــــش٠ك اٌؼّــً رد١ّـغ ِؼٍِٛـبد ػــٓ  -7

خ١ّـــــــغ اٌؼ١ٍّـــبد  اٌّب١ٌـــخ ٚ اٌزشـــغ١ٍ١خ 

 ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّظشف١خ.

ارا وٕذ غ١ش ِٛافك، فبْ  فش٠ك اٌؼًّ ٠دت  -

 ػ١ٍُٙ ............
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٠زطٍــــت رمم١ّــــه ٌٕظــــبَ اٌشلبثــــخ اٌذاخ١ٍــــخ  -7

اٌّطجك ثبٌجٕه إػبدح إٌظش ٌٍزم١١ُ اٌغـبثك، 

 ثّدّٛػخ ِٓ اإلخشاءاد.ِٓ خالي اٌم١بَ 

ارا وٕــــــذ غ١ــــــش ِٛافــــــك، فّــــــب ٘ــــــٝ  -     

 اإلخشاءاد...........................

     

ــــت دٚس  -7 8   ــــخ ٠ٍؼ ــــخ اٌّشاخؼ ٚخــــٛد ٌدٕ

اٌّسزــــٜٛ  سئ١غــــٝ فــــٝ ػــــّبْ خــــٛدح

اٌّؼٍِٛــبرٝ ٌٍزمــبس٠ش اٌّب١ٌــخ ِــٓ ِٕطٍـــك 

ِغئ١ٌٛزٙب ػٓ فسض اٌمٛائُ اٌّب١ٌـخ ٌٍزؤوـذ 

ػــــّبْ خــــٛدح     ِــــٓ إوزّــــبي اإلفظــــبذ ٚ

اٌّؼٍِٛـــبد اٌّب١ٌـــخ لجـــً رمـــذ٠ّٙب ٌّدٍـــظ 

 االداسح.

ــخ اٌّشاخؼــخ  - ــك، فــبْ ٌدٕ ــش ِٛاف ارا وٕــذ غ١

 رغبػذ ػٍٝ ........

     

ٌىٝ ٠ـٕدر اٌّشاخـغ اٌـذاخٍٝ فـٝ رسم١ـك   -77

٘ـــذف إػـــبفخ اٌم١ّـــخ  ٚرسغـــ١ٓ ػ١ٍّـــبد 

اٌجٕــٛن، ٠دــت أْ ٠ىــْٛ ٌذ٠ــٗ فٙــُ ٌطج١ؼــخ 

ــٝ ٠ؼّــً ثٙــب  ــٛن اٌز ٚاٌّخــبؽش ٔشــبؽ اٌجٕ

اٌزــٝ رزؼــــــشع ٌٙـــب ززــٝ ٠ــزّىٓ   ِـــٓ 

فسـض ٚرم١ــ١ُ ٘ـزٖ األٔشــطخ ٚرم١ـ١ُ فؼب١ٌــخ 

 إداسح اٌّخبؽش. 

ـــخ - ــب ٘ــٝ اٌخٍف١ـــــــ ــك، ِ ــش ِٛاف ــذ غ١ ارا وٕ

ــــــــغ  ــــــــٝ اٌّشاخ ــــــــب ف                 اٌٛاخــــــــت رٛافش٘

 اٌذاخٍٝ .......................................

     

خ ٌــــٕظُ رم١ٕــــخ ِــــٓ اٌخظــــبئض اإلداس٠ــــ -77

اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌجٕٛن؛  ٚخـٛد د١ٌـً ػّـً 

ـــخ اٌٛظـــبئف  ٠زؼـــّٓ ٚطـــفبً ِســـذداً ٌىبف

ٚاٌّٙـــبَ،  ٚرسذ٠ـــذاً ٌإخـــشاءاد اٌّزجؼـــخ 

ٚلٕـــــــــٛاد االرظـــــبي اٌشع١ّــــــــخ ثـــــ١ٓ      

اإلداساد ٚاأللغبَ اٌّخزٍفــــــخ ٚدٚسٖ فٟ 

ــٛافش  ــٓ اٌّغــؤ١ٌٚخ، ر ـــك ٔظــبَ ِ رطجـ١ـــــ

ٌزــــٛف١ش اٌسّب٠ــــخ  ػـــٛاثؾ سلبث١ــــخ وبف١ــــخ

ـــــخ  ــــبد إٌظــــبَ إٌّطم١ـــ إٌّبعــــجخ ٌّىٛٔ

ٚرسم١ـــــك اٌزىبِـــــً ٚاٌزـــــشاثؾ اٌزٕظ١ّـــــٟ     

 ث١ٓ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌّخزٍفخ.

ارا وٕذ غ١ش ِٛافك، فّب ٘ٝ اٌخظبئض -     

 اإلداس٠خ................

     

٠زّثـــً أثـــش رىٌٕٛٛخ١ـــب اٌّؼٍِٛـــبد ػٍـــٝ  -77

 ١ٍخ فٝ:ػٕبطش ١٘ىً اٌشلبثخ  اٌذاخ

ــــخ 77/7 ــــبءح اٌشلبث ــــخ ٚوف رسغــــٓ ِــــذٜ فؼب١ٌ

ـــذٜ اٌجٕـــه ِـــٓ خـــالي رسغـــ١ٓ  اٌذاخ١ٍـــخ ٌ

رٛل١ذ ٚرٛافش ٚدلـخ اٌّؼٍِٛـبد، ٚرغـ١ًٙ 

 اٌزس١ًٍ  اإلػبفٝ ٌٍّؼٍِٛبد.

ـــخ اٌشلبثـــخ،  77/7   77 ـــ١غ خطـــش إػبل رخف

 SC ٚرطج١ك سلبثخ ا٢ِبْ
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 :ثالثةالالحالة 
ة التى آلٌات تفعٌل مدخل المراجعة الداخلٌة المستمرة لزٌادة القٌمـ أن بفرض    

والتى وردت  تضٌفها وتحسٌن جودة التقارٌر المالٌة بالبنوك التجارٌة المصرٌة
على خبرتك فى مجال  ا  وبناءبالجدول السابق )الحالة الثانٌة( كانت متوافرة، 

مدى أثر تفعٌل للعبارات التالٌة والتى تتعلق بمن فضلك ما هو تقٌٌمك  ،المراجعة
 :الفورٌة على تحسٌن جودة التقارٌر المالٌةة مدخل المراجعة الداخلٌة المستمر

٠ؤدٜ رطج١ك اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح  إٌٝ ص٠بدح خٛدح اٌّؼٍِٛبد اٌّسبعج١خ إٌّشٛسح ِٓ ز١   -7

ٕشؤح، ٚاٌم١بَ ثّزبثؼخ ِغزّشح رٛل١ذ اٌسظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد, إػبفخ إٌٝ رسم١ك ِضا٠ب رٕبفغ١خ وج١شح ٌٍّ

١ٍب، ِٚغبػذح ِغزخذِٝ ِؼٍِٛبد داسح اٌؼإلٌٝ اإبس٠ش ثبٌٕزبئح ٚاٌزٛط١بد ٔشطخ اٌّخزٍفخ ٚسفغ رمٌأل

 رخبر اٌمشاس.إٌىزشٚٔٝ فٝ ػ١ٍّخ فظبذ اإلاإل

دٌخ ِٓ خالي س٠ش اٌّب١ٌخ، ٠زُ اٌم١بَ ثدّغ األفظبذ فٝ اٌزمبٌٍسىُ ػٍٝ عالِخ ل١بَ اٌجٕه ثبإل فٝ رمذ٠شن ، -7

 خشاءاد اٌزب١ٌخ:ثبإلاٌم١بَ 

 داسح اٌجٕه.إزّبػبد ِدٍظ خإفسض ِسبػش  7/7

 اَ اٌجٕه ثبٌّؼب١٠ش اٌّسبعج١خ ٚاٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ.إٌزض اٌزسمك ِٓ 7/7

 . 7زضاَ اٌجٕه ثّزطٍجبد ٌدٕخ ثبصي إٌاٌزسمك ِٓ  7/7

 فسض اٌّشوض اٌّبٌٝ ٌٍجٕه. 7/7

غّر ٌٍّشاخغ اٌذاخٍٝ ر فٝ رمذ٠شن رؤدٞ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح إٌٝ ص٠بدح خٛدح اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ألٔٙب -7

٘زّبِبً أوجش ٌىً ِٓ اإلٌّبَ ثطج١ؼخ ٔشبؽ اٌجٕه , ١٘ٚىً اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ اٌّطجك، فبْ رٌه ٠ؤثش إثؤْ ٠ٌٟٛ 

 ػٍٝ رطج١ك اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح ثبٌجٕه ثٕغجخ ِمذسح ٘ٝ:
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اٌّشرجطخ  COSOؽبس ٌدٕخ إٌّغزّشح ٠ؼًّ ػٍٝ رٍج١خ ِزطٍجبد رمذ٠شن ، رطج١ك اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ افٝ  -7

ف١ش ِؼٍِٛبد فٝ اٌزٛل١ذ إٌّبعت ٚوغٍٝ ِٓ خالي رٛأٌزضاَ ثّزطٍجبد لبْٔٛ عبسثٕض ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ، ٚاإل

 داسح اٌخطش.إٌٝ رسغ١ٓ إػبفخ لشة ٌٍٛلذ اٌسم١مٝ ثبإلأ

بد رفؼ١ً ِذخً اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح ٌض٠بدح اٌم١ّـخ اٌزٝ رؼ١فٙب ٌّٕشآد األػّبي ثبفزشاع أْ آ١ٌ -7

ٌٝ أٜ ِذٜ عٛف ٠ؤثش رٌه ػٍٝ رسغ١ٓ خٛدح ئاٌسبٌخ اٌثب١ٔخ( وبٔذ ِزٛافشح، فٚاٌٛاسدح ثبٌدذٚي اٌغبثك )

 اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ثبٌجٕٛن اٌزدبس٠خ اٌّظش٠خ: 

 

 78 طفش

% 

78 

% 

78 

% 

78 

% 

78 

% 

78 

% 

18 

% 

78 

% 

78 

% 

788 % 

           

 

ٚ لغُ ِغزمً ثبٌجٕه، ٠ٚزّزغ اٌّشاخغ أداسح إشح ٘ٝ داء اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّآرا وبٔذ اٌدٙخ اٌمبئّخ ثإ -7

١ً٘ اٌىبفٝ ثزىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد. فبْ رٌه ٠ؤثش ػٍٝ خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ؤٚاٌز اٌذاخٍٝ ثبٌخجشح اٌالصِخ

 سح ٘ٝ:ٌٍجٕه ثٕغجخ ِمذ

فـــٝ اٌزطج١مـــبد ٚلٛاػـــذ اٌج١بٔـــبد ٚٔظـــُ        

 اٌزشغ١ً.

خ عٌٙٛخ ِشالجخ ػ١ٍّـبد ٚأٔشـطخ عشػ 77/7

 اٌجٕه. .

ارا وٕذ غ١ش ِٛافك، فّب ٘ٛ أثش رىٌٕٛٛخ١ـب -  

اٌّؼٍِٛــبد ػٍــٝ ػٕبطــش ١٘ىــً اٌشلبثـــخ 

 اٌذاخ١ٍخ.........................................
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لزظبد٠خ اٌّؼبفخ، ١ّ٘خ رطج١ك ِذخً اٌم١ّخ اإل١ٍخ ألداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخإدسان ِذ٠ش إل فٝ رمذ٠شن، ٔظشاً  -1

 ٠مَٛ ثزى٠ٛٓ فش٠ك ػًّ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ خالي ِؼب١٠ش ِسذدح ٚ٘ٝ وبٌزبٌٝ:

ٚعغ ِٓ ِدشد أظ١ٓ فٝ اٌّدبالد ا١ٌّٕٙخ ِٚؼشفخ ػؼبء فش٠ك ػًّ اٌّشاخؼخ ِٓ ِزخظأ٠ىْٛ  ْأ 1/7

 إٌٛازٝ اٌّب١ٌخ ٚاٌّسبعج١خ.

زذٜ اٌششوبد إِغزشبس ِٓ  ٚأِٓ خبسج اٌجٕه وخج١ش  فشاداً أخؼخ ْ ٠شًّ فش٠ك ػًّ اٌّشاأ 1/7

 ي اٌّشاد ِشاخؼزٗ.عزؼبٔخ ثُٙ فٝ اٌّدبٚ ث١ٛد اٌخجشح ٌإأعزشبساد اٌّزخظظخ ثّدبي اإل

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش اٌزس١ٍٍٝ. 1/7

 خً.ذسح ػٍٝ اٌزٕجؤ ٚاٌزخط١ؾ ؽ٠ًٛ األاٌم 1/7

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزغ١١ش. 1/7

ٌٝ ٌزٌه ٠شوض آشاءاد اٌّشاخؼخ رزُ ثشىً فٝ رمذ٠شن، رغبػذ اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح فٝ خؼً إخ -7

وزشبف اٌّطٍٛة إلشاءاد اٌّشاخؼخ ٠مًٍ ثشىً وج١ش اٌٛلذ اٌّشاخغ ػٍٝ إٌّبؽك األوثش خطشاً ، ٚرم١ًٍ إخ

اٌزؤوذ ِٓ أْ اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍٕظبَ رؼطٟ اٌثمخ اٌّغزّشح ػٓ ؽج١ؼخ ِؼبٌدخ اٌؼ١ٍّبد ، ٚخطبء ٚاٌغشاأل

اٌّب١ٌخ، ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد طس١سخ ٚدل١مخ ٚوبٍِخ ٚإِٓخ، ٚاٌزؤوذ ِٓ أْ إخشاءاد اٌّؼبٌدخ 

ٌٝ أْ إٌظبَ ٠ٕزح ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ أٚ أٞ ِؼٍِٛبد أخشٜ رز١ّض إٚفؼبٌخ أثٕبء رشغ١ً إٌظبَ، ثبإلػبفخ  طس١سخ

 .ثبٌذلخ

ثبفزشاع رٛافش آ١ٌبد رفؼ١ً ِذخً اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح ٌض٠بدح اٌم١ّـخ اٌزٝ رؼ١فٙب ٌٍجٕه ، فبْ  -7

 اٌزدبس٠خ اٌّظش٠خ ِٓ ز١ : رٌه عٛف ٠ؤثش ػٍٝ رسغ١ٓ خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ثبٌجٕٛن 

 رسغ١ٓ اٌٛلز١خ ، رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد فٝ اٌٛلذ إٌّبعت، ٚص٠بدح اٌذلخ فٝ اٌّؼٍِٛبد، ٚاٌّٛثٛل١خ. 7/7

ٍج١بٔبد ثظٛسح خ١ذح ٚدل١مخ رسغ١ٓ ٚرغ١ًٙ اٌزس١ًٍ اإلػبفٝ ٌٍّؼٍِٛبد، ِٓ خالي رشغ١ً اٌسبعت ٌ 7/7

اٌغ١ٍّخ داس٠خ داسح ٌٍمشاساد اإلرخبر اإلإظ ػٍٝ ظبَ ِّب ٠ٕؼىٌٝ ص٠بدح خٛدح اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ ٠مذِٙب إٌإ٠ؤدٜ 

 ِثً ٌٍّٛاسد.عزغالي األثظٛسح رسمك اإل

 رخف١غ اٌخطش اٌزٜ ٠س١ؾ ثبخشاءاد اٌشلبثخ. 7/7

ػٓ ؽش٠ك رٕف١ز سلبثخ إِٓٗ، لٛاػذ ث١بٔبد،    Segregationِىب١ٔخ اٌفظً إٌّبعت ث١ٓ اٌّٙبَ إرسغ١ٓ  7/7

 ٚٔظُ رشغ١ً.

ٌىزش١ٔٚخ رغٕٝ ػٓ اٌىث١ش ِٓ اٌٍّفبد ٚاٌغدالد إزخض٠ٓ اٌج١بٔبد فٝ طٛسح ٍِفبد ىب١ٔخ اٌؼخّخ ٌِاإل 7/7

 ا١ٌذ٠ٚخ.

ػالٚح ػٍٝ  ،لًأاٌّؼبِالد فٝ ٚلذ لظ١ش ٚثزىٍفخ  ِىب١ٔخ رشغ١ً لذس ٘بئً ػٓإخشاء زغبثبد ِؼمذح ٚإ 7/7

ٔخفبع دسخخ إ ،ب١ٔبد رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبدعزفبدح ثبِىٔز١دخ اإًل  خطبء اٌزشغ١ٍ١خ ٚاٌسغبث١خ رمش٠جبً ٔؼذاَ األإ

 ػزّبد ػٍٝ اٌؼٕظش اٌجششٜ.اإل

 ٌٝ فٝ رسم١ك اٌشلبثخ اٌزار١خ ػٍٝ وً ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً ا١ِٛ١ٌخ.٢عزفبدح ثبٌسبعت اِىب١ٔخ اإلإ 7/1

اٌىبفٝ  فٝ رمذ٠شن، ٠زٛافش ٌّذ٠ش إداسح اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚفش٠ك اٌؼًّ اٌزبثغ ٌٗ اٌزؤ١ً٘ اٌؼٍّٝ ٚاٌؼٍّٝ  -78

ٚاٌزٜ ٠ؤٍ٘ٗ ٌٍم١بَ ثبٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح، ثبإلػبفخ إٌٝ ِدّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد اٌالصِخ ٚإٌّبعجخ 

 ٌطج١ؼخ أٔشطخ اٌجٕه ِّب ٠ز١ر إػبفخ ل١ّخ إلزظبد٠خ ٌٍجٕه ٚرسغ١ٓ ػ١ٍّبرٗ ِٕٚٙب:

بد اإلداس٠خ اٌزٕف١ز٠خ رظبي اٌفؼبي ٚاٌغٍٛن اإل٠دبثٝ ٚرٕجٝ فٍغفخ اٌّشبسوخ ِغ اٌّغز٠ٛٙبساد اإل78/7ِ

 ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبد اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ.

 عب١ٌت رم١١ّٙب ٚرسذ٠ذ اٌّخبؽش ٚإداسرٙب ٚرم١١ّٙب.أِؼبسف ِزخظظخ فٝ ِدبالد إٌظُ اٌشلبث١خ ٚ 78/7

 ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثذاػٝ ٚأعب١ٌت اٌزس١ًٍ اٌش٠بػٝ ٚاإلزظبئٝ ٚاٌفسض اٌزس١ٍٍٝ ٚاإلٔزمبدٜ. 78/7

 ت ط١بغخ رمبس٠ش اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّشرجطخ ثبٌفسض ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزؤو١ذ ٚاإلعزشبساد ٚرذػ١ّٙب.أعب١ٌ 78/7

أعب١ٌت ٚؽشق إثذاء اٌشأٜ ٚأٔٛاػٗ ٚرٛث١ك أٔشطخ اٌّشاخؼخ ٚاٌفسض ٚاٌزم١١ُ ٚاإلعزشبساد ٚخّغ  78/7

 ٛػ١خ.أدٌخ اإلثجبد إٌّبعجخ ٚاٌىبف١خ ٌىً زبٌخ ٚزذٚد اٌّسبفظخ ػٍٝ اإلعزمالي ٚاٌّٛػ
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٠ؼًّ اٌّشاخؼْٛ اٌذاخ١ٍْٛ ٚفك خطخ ِشاخؼخ شبٍِخ ِٛثمخ ِؼٍٕخ ٌّخزٍف اٌّغز٠ٛبد اإلداس٠خ  -77

ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌجٕه ِٚؼزّذح ِٓ ٌدٕخ اٌّشاخؼخ. فبْ رٌه ٠ؤثش ػٍٝ خٛدح اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٌٍجٕه ثٕغجخ ِمذسح 

:ٝ٘ 
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اٌّسبعجخ فٝ رمذسن، ٠ؤدٜ رطج١ك اٌّشاخؼخ اٌذاخ١ٍخ اٌّغزّشح اٌٝ رسذ٠ذ ِذٜ االػزّبد ػٍٝ ٔظُ  -77

ْ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ثٙب رؼجش ثذلخ ػٓ اٌٛالغ، اٌزسمك ِٓ خٛدح اٌشلبثخ ٚإٌزبئح أوذ ِٓ ؤٚاٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٚاٌز

 اٌزشغ١ٍ١خ ٚرسغ١ٓ خٛدح اٌج١بٔبد إٌبردخ.

ٌىزش١ٔٚخ, ٔظُ ٚثشاِح اٌزشغ١ً ٚاألخٙضح اإل طٍت ِذخً اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح رغ١شاد خٛ٘ش٠خ ف٠ٟز -77

ٚث١ئخ اٌشلبثخ, ٚاٌغٍٛن اإلداسٞ, ثبإلػبفخ إٌٝ عٍٛن اٌّشاخغ, ٚوزٌه ؽج١ؼخ أدٌخ اإلثجبد ٚأٔٛاع ٚإخشاءاد 

 اٌّشاخؼخ ٚرٛل١زٙب.

دٚاد أثبعزخذاَ  In Real Timeاٌفٛس٠خ اٌّشاخؼخ اٌّغزّشح ِخً ِشْ ٠غّر ثّّبسعخ اٌّشاخؼخ  -77

 رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد، ِثً اٌجشاِح اٌدب٘ضح ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزشغ١ً.

 عتداليةإختبار اإلحصائى * التحليل اإل  ( 2الملحق  رقم )
Test of Normality 

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smimov*  

Sig. df Statistic Sig. df Statistic 

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.771 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.771 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.771 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.717 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 األٌٚٝ اٌسبٌخ 8717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.717 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.771 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ األٌٚٝ 8777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.778 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.178 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888
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 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 سبٌخ اٌثب١ٔخاٌ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 ثب١ٔخاٌسبٌخ اٌ 8.717 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.717 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 خ اٌثبٌثخاٌسبٌ 8.717 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 خاٌسبٌخ اٌثبٌث 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.717 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.771 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.771 78 8.888
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 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.771 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.771 78 8.888 8.778 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.717 78 8.888 8.777 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.717 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8777 78 8.888 8.787 78 8.888

 اٌسبٌخ اٌثبٌثخ 8.777 78 8.888 8.777 78 8.888

 


