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مستخلص
استتتتتتاددر الدراستتتتتة تحديد آليات التوجه االستتتتتتراتيحد لوادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية
بالمملكة العربية الستتتعودية وأ رل علح تحستتتي جودة األدا الماند الذي تقدمه ،والتغلب علح أوجه القصتتتور
التد تعتاند مناا هذل الوادات ،ويقصتتتتتتد باذا التوجه محموعة االجرا ات التح تتبعاا المنظمة غاية مناا دح
تحقيق أهداداا االستتتراتيحية ،وبما يستتاف دد دتن نوادذ التیكير لدا اإلدارة العليا ىلح آداا األعماا المستتتقبلية،
والعمت علح ىعتادة اتالتة م التميز التدافلد وبنتا مركز تنادستتتتتتد وي للمنظمة فارجيا .ىذ ىن تحديد توجه
استتتراتيحد وا تتتن ود يق يقو علح مرتكزات عديدة مناا ،وجود نظا معلومات استتتتراتيحد داع  ،وأنظمة
تد يق بيئية ،ونظف ر ابة ىستراتيحية ،وتنبؤات مستقبلية بشأن متغيرات بيئة المنظمة.
و د ركزت الدراستتة بصتتیة أستتاستتية علح افتبار مقومات االتحال االستتتراتيحح ألا منظمة التح تتم دح:
الرؤية اإلستتتتتتراتيحية  ،رستتتتتالة المنظمة  ،األهداف اإلستتتتتتراتيحية  ،أفال يات األعماا  ،أنواع أفال يات
العم

 ،بنا المناخ األفال د للمنظمة ،مصتتتتتادر أفال يات المنظمة و د اتضتتتتتن معنوية كادة تلق المقومات

كأستا

للتووير  ،و د توصلر الدراسة الح اإلطار العا لعملية المراجعة االستراتيحية م فالا تقييف نتائج

أدا المنظمتة الحتالد :األدا الحتالد ،:مراجعتة اوكمتة المنظمة ،دحص وتقييف البيئة الخارجية ،دحص وتقييف
البيئة الدافلية ،تحلي العوام اإلستتتتراتيحية باستتتتخدا اداة ستتتوات ،توليد وتقييف البدائ اإلستتتتراتيحية،توبيق
االستراتيحيات المختارة ،ف التقييف والر ابة .
الكلمات الدالة :التوجه االستراتيحد ،الرؤية ،الرسالة ،المناخ األفال د.
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Towards activating the role of the strategic direction of the internal audit
function to improve the quality of its professional performance in the public
sector in the Kingdom of Saudi Arabia

ABSTRACT
The study aimed to determine the mechanisms of the strategic orientation of the
internal audit units in the government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia and
its impact on improving the quality of the professional performance they provide,
and overcoming the deficiencies that these units suffer from. This approach means
the set of procedures that the organization follows with the aim of achieving its
strategic objectives, and in a way that contributes to opening the windows of
thinking of the senior management to the prospects for future business, and working
to restore a state of internal excellence and build a strong competitive position for
the organization externally. Defining a clear and precise strategic direction is based
on many pillars, including the existence of an effective strategic information system,
environmental auditing systems, strategic control systems, and future predictions
about the organization’s environment variables.
The study focused mainly on testing the fundamentals of the strategic direction of
any organization, which are represented in: the strategic vision, the mission of the
organization, the strategic objectives, business ethics, types of work ethics, building
the organization's moral climate, the sources of the organization's ethics. The study
reached a general framework for the strategic review process by evaluating the
results of the current performance of the organization: current performance,
reviewing the organization’s governance, examining and evaluating the external
environment, examining and evaluating the internal environment, analyzing the
strategic factors using the SWAT tool, generating and evaluating strategic
alternatives, applying the strategies. Then evaluation and oversight.
Keywords: Strategic direction, vision, mission, ethical climate
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الفصل األول :اإلطار العام للبحث
 1-1مقدمة البحث
لقد كانر األزمة المالية العالمية دراسا عالميا دح فیق كادة االعتقادات التح ان دلر دإنما تدا علح
اإلعتماد غير المؤيد للیكر المحاسبح والمحتمع المالح علح مراجع الحسابات الخارجح بصیة أساسية باعتبارل
طوا النحاة والعصا السحرية للتنبؤ بكادة الظواهر والمتغيرات التح تحيط باما م و ر آلفر( ،عامر.)3102،
ولقد كان البعد الرئيسح الذي ركزت عليه المؤسسات المانية والايئات الر ابية استحابة للمتغيرات التح
تحدث دح تو عات اصحاب االعماا ،هو اعادة النظر دح اجرا ات الر ابة والضبط الدافلح لدا العديد م
المؤسسات المالية والبنوك االست مارية ،كما ا مديرو المراجعة بإعادة تشكي
اولويات مخاطر المراجعة الدافلية وما ينتج عناا دح نواا تغوية المراجعة بصیة عامة والمراجعة
الدافلية بصیة فاصة.
واستحابة للمتغيرات المحيوة دح المملكة العربية السعودية دقد تف الموادقة علح انشا وادات المراجعة
الدافلية بقرار محلس الوزرا السعودي دد عا 1425هـ ،لتؤكد علىح اقيقة میادها ان ليسر أداة للعقاب
وتو يع الحزا علح المقصري أو أداة الكتشاف المخالیات واألفوا دقط ،ب أصبحر دد بيئة األعماا السعودية
والتح البد وان تتیق مع بيئة األعماا الحدي ة ،أداة للتغيير والتووير والبنا  ،تعم علح اكتشاف األفوا
والتوصية بمعالحتاا ،ليس بادف تو يع العقاب علح العاملي ولك بادف تحسي وتووير األدا و مان عد
و وع األفوا مرة أفرا .
وال شق ان ما تعانيه وادات المراجعة الحكومية م أوجه صور تتم دح :القصور دد الكیا ات
البشرية العاملة دد وادات المراجعة الحكومية و عف استقاللاا ،وعد وجود أدلة ىجرا ات عم دد تلق
الوادات ،و لة المراجعي المتخصصي دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة ،و عف البرامج التدريبية
المخصصة لتدريب هذل الكوادر ،وتركيزها دد غالب األمر علح التد يق المالد ،ورصد المشاك الحالية التد
تعاند مناا الحاات الحكومية ،وتقديف تقرير عناا للمسئوا األوا دد الحاة (السالد .)2011 ،جع م األهمية
رورة تووير أدا هذل الوادات ليتماشح مع متولبات بيئة األعماا الحدي ة والتد تعكس أهمية التوجه

بمكان

االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية الذي أشار ىليه المعاد الدولد للمراجعي الدافليي دد ىصدارل الماند
ال ام  ،دد عا .2016
ولقد اتحار العديد م الدراسات الح التوسع دح أهمية وادات المراجعة الدافلية ،ب وجعلر التوجه
االستراتيحح مة لاا دح محاكاة المتغيرات الحدي ة والمتالاقة ،وذلق بالربط بي مدف تقويف القيمة المضادة
ومدف األدا المتوازن أو ربواا بالحوكمة وغيرها م الدراسات التح جعلر التوجه االستراتيحد للمراجعة
الدافلية أاد أهف عوام جودة األدا الماند الذي تقدمه.
دلف تعد المراجعة الدافلية وسيلة للتحقق م د ة ومصدا ية البيانات المحاسبية دد األج القصير دقط ،ب
أصبن لزاما علح المراجعي الدافليي دد بيئة األعماا الحدي ة دحص وتقييف جوانب وأبعاد األدا التخويوية
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والتنظيمية والتشغيلية واإلدارية ،والتأكد م توادقاا مع رؤية واستراتيحية المؤسسة مح المراجعة ،والظروف
التد تعم م فاللا ا ،والمخاطر المصاابة ألنشوتاا ،وتقديف تقرير مراجعة متكام يتضم أبرز وأهف أوجه
القصور التد توصلر ىلياا ،وأنسب اإلجرا ات الالزمة لتصحين المسار سوا كانر تتعلق بتعدي الرؤا
واالستراتيحيات والخوط واألهداف والسياسات التنظيمية للمنشأة ،أو معالحة العمليات التشغيلية اليومية التد
تقو باا المستويات اإلدارية التنیيذية لتحقيق فوط وأهداف المؤسسة وتوجااتاا االستراتيحية
هذا باإل ادة ىلح أن المراجعة الدافلية يحب النظر ىلياا والتعام معاا علح أناا آلية عم مستمرة غير
مرتبوة بمرالة معينة م مراا األدا أو واع معي م

واعات المؤسسة ،وىنما هد نشاط تقييمد مستمر

تبدأ مع بداية أعماا المؤسسة وو ع الرؤا واالستراتيحيات والخوط واألهداف ،وتنتاد بنااية أعماا المؤسسة
أو دورة نشاطاا ،وتقييف النتائج ،ومتابعتاا ،والعم علح التغيير والتووير وزيادة نسب اإلنحاز دد المستقب .
م فالا العرض السابق سيقو البااث ببحث ميداند ع التوجه االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية
ودورة دد تحسي جودة أدائاا الماند دد القواع العا دد المملكة العربية السعودية .

 2-1الدراسات السابقة
تناولر العديد م الدراسات الحانب االستراتيحح دح المراجعة الدافلية م عدة محاور سوا البيئة الر مية
أو القيمة المضادة أو ادارة الیرص والتاديدات أو الحوكمة ...وغيرها ،ويمك تناوا بعض م تلق الدراسات
للو وف علح المتغيرات البح ية ومحاالت التووير المحتملة للبحث علح النحو التلح:
 0-3-0درسة )(Betti &Sarens,2020
استاددر تلق الدراسة تووير البعد االستراتيحح للمراجعة الدافلية م فالا البيئة الر مية والتح ستحقق
ال ة دوائد تم

طیرة دح بيئة المراجعة الدافلية ،أولاا المراجعة الدافلية م فالا المعردة الر مية المولوبة

والو وف علح مخاطر تكنولوجيا المعلومات دح بيئة المراجعة ،و انياا ،ازدياد الولب علح األنشوة االستشارية
التح تقو باا وادات المراجعة الدافلية ،و ال اا ،اكساب الخبرة للمراجعي الدافليي دح محاا تحلي البيانات
وادارة المخاطر وغيرها .
 3-3-0دراسة )(PricewaterhouseCoopers- PWC,2019
استاددر تلق الدراسة ايضاح االستراتيحية الرئيسية للمراجعة الدافلية فاصة مع ا وراد التغيرات
المستمرة دح بيئة األعماا التحارية ،لذا دم األهمية ان تواجه الشركات كادة المخاطر عند تنیيذها استراتيحيات
لمواجاة التحديات ومع مراعاة الیرص المختلیة ،دالعولمة وأسواا رأ

الماا والبيئة التنظيمية األفذة دح التوور

دضال ع االبتكارات والتكنولوجيا كلاا م العوام التح يتعي معاا اتاع استراتيحيات لمواجاة التحديات م
دفوا أسواا جديدة ،والتوسع دح صناعات جديدة،واطالا فووط انتاج جديدة وتحوي نماذج أعمالاا ،وفیض
التكاليف تحلب جميعا مخاطر متعددة تیرض علح االدارة ان تتعام مع تلق المخاطر بما دح ذلق المراجعة
الدافلية .
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و د فلصر الدراسة الح أهمية االعتماد علح استراتحية م فالا سر محاور هح :داف الخوط التنظيمية
وااتياجات التقييف ،اجرا تحلي

 ،SWOTتحديد المبادرات لسد الیحوات،

مان وفوة االتصاا ،تحديد

مؤشرات األدا لتقييف مدا النحااات.
 2-3-0دراسة )(Yaqoob,2016
اعتمدت تلق الدراسة علح عرض استراتيحية وظيیة المراجعة الدافلية باإلستناد الح مؤسسات المراجعة
الدافلية وبما يحقق ايحاد وسيلة تنظيمية إلعادة بنا استرتيحية المراجعة الدافلية للحسابات والوظائف علح
اسا

المعايير الدولية لمعاهد مراجعح الحسابات الدافليي  ،و د عر ر القصور الوا ن دح عم المراجعة

الدافلية داف المعاهد والشركات العرا ية ،و د أرجعر القصور الح غياب المنظمات الراعية لاذل المامة،
وغياب اللوائن والقواني التح تحدد المسئوليات والسلوات ونواا العم الدافلح ،دضال ع نوع االدارة التح
تمي الح التركيز علح المسائ المالية والمحاسبية دقط.
ويقتضد هذا األمر ان يتف اعادة بنا عم المرجعة الدافلية بما يحاكح التوورات الراهنة دح أشوة
المراجعة الدافلية ،دضال ع عد وجود ىطار يحدد االستراتيحية الدافلية كان م األهمية ان يتف منا شة األمر
م فالا آرا المنظمات المعنية بالمراجعة الدافلية ومراجعح الحسابات الذي يعملون بالقواعي الحكومح
والخاصواألكاديميي  ،للتوص الح ىطار مقترح للمراجعة الدافلية يتضم كادة المتغيرات.
 4-3-0درسة )(Chambers,2015
استاددر تلق الدراسة استكشاف الكيیية التح يمك باا للمراجعة الدافلية –كإادا التوجاات االستراتيحية – ان
تتخلص م كوناا اادا الحرا

لمديرا الشركات الذي دشلوا دح ادارة األزمة المالية العالية ،وذلق م فالا

تصميف مناحح لما يسمح بنظرية الما  ،و د فلصر الدراسة الح نتائج هامة میادها :ان المراجعة الدافلية البد
وان تنتق م ايز ادارة الشركات الح ما ورا ذلق بحيث يتف مراجعة ادارة الشركات بمزيد م الیعالية وبحث
تقد

مانا أك ر مو و ية لمحلس ادارة تلق الشركات وللمست مري  ،كما انه يمك للمعاد العالمح المراجعي

الدافليي ان يستخد المبادا التوجياية المعززة للمراجعة الدافلية والتح صدرت مؤفرا كنقوة انوال ة للريادة
دح محاا المراجعة الدافلية ،كما يلز ان تقوع المراجعة الدافلية الصلة التح ال تحقق االستقاللية والتح تربواا
باالدارة الح ما يعرف ب"االبالغ المذدوج" المقبوا ع المراجعة الدافلية بما يحقق المصلحة العامة،
فاصة وان المعايير الدولية للمراجعة الدافلية ال تحدد السلوك المانح السليف بشأن تقديف كشوف ع األفوا
الدافلية والتحاوزات للمصضلحة العامة.
 5-3-0دراسة ( )Alzeban and Gwilliam,2014
ركزت تلق الدراسة علح افتبار العوام المؤ رة دد داعلية المراجعة الدافلية دد المملكة العربية السعودية.
و د اعتمدت دح الحانب الميدانح مناا علح ائمة استقصا لتبيان آرا عينة عشوائية
لعدد  312مدير و 322م المراجعي الدافليي العاملي دد  92مؤسسة م القواع العا السعودي .وتف تحلي
البيانات باستخدا أسلوب تحلي االنحدار المتعدد.
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و د فلصر الح ان هناك عوام تؤ ر علح داعلية المراجعة الدافلية هد :كیا ة أعضا سف المراجعة الدافلية،
احف سف المراجعة الدافلية ،والتنسيق والتعاون بي المراجع الدافلد والخارجد ،ودعف االدارة العليا لقسف
المراجعة الدافلية ،واستقاللية سف المراجعة الدافلية.
 6-3-0دراسة (اسي )3109،
تناولر الدراسة دور المراجعة اإلستراتيحية دد تقييف دعالية نظا الر ابة الدافلية دد الوادات اإل تصادية
بالسودان،ولقد استاددر الدراسة الد تناوا ،دراسة دور المراجعة االستراتيحية ومدا تقيماا لیاعلية نظا الر ابة
الدافلية ،بحانب التعرف علد میاو وطبيعة المراجعة اإلستراتيحية ،التعرف علح كيیية و ع فوط المراجعة
االستراتيحية ،دراسة دور المراجعة االستراتيحية ومدا تقيماا لیاعلية نظا الر ابة الدافلية ،دراسة نقاط القوة
والضعف واستغالا درص تحسي دعالية نظا الر ابة الدافلية ،ىتبعر الدراسة المناج اإلستنباطد لتحديد مشكلة،
المناج اإلستقرائد إلفتبار در يات البحث ،المناج التاريخد لعرض الدراسات السابقة ،المناج الوصید التحليلد
للدراسة الميدانية،ىدتر ر الدراسة الیر يات التالية ،هناك عال ة ذات داللة ااصائية بي

المراجعة

االستراتيحية وعملية الر ابة االدارية ،هناك عال ة ذات داللة أاصائية بي المراجعة االستراتيحية وعملية الر ابة
المالية ،هناك عال ة ذات داللة ىاصائية بي المراجعة االستراتيحية وعملية الضبط الدافلد ،توصلر الدراسة
الد عدد م النتائج وهد ،مكاتب المراجعة الخارجية توبق أسلوب المراجعة اإلستراتيحية علد الوادات
اإل تصادية ،عملية المراجعة اإلستراتيحية تقد الوا وا عية تساهف دد معالحة الممارسات الغير

رورية دد

الوادات اإل تصادية  ،المراجعة تزيد درص تحسي استخدا المواد كما تقل م مواجاة التاديدات التد تواجه
الوادات اإل تصادية ،وأوصر الدراسة بضرورة ىنشا

سف أو ىدارة للمراجعة اإلستراتيحية بالوادات

اإل تصادية ،بحانب تووي ر األجازة الر ابية وىإللتزا بتوبيق أسلوب المراجعة اإلستراتيحية ،وأكذلكأوصر
بضرورة عم ورش تدريبية للعاملي بمكاتب المراجعة بوالية الخرطو . A
 9-3-0دراسة)(Sarens ,Gerrit&Lenz,2012
اتحار هذل الدراسة الح منا شة والتحقق م األسباب الرئيسية والمحتملة لتاميش مانة المراجعة الدافلية،
فاصة ابان األزمة المالية العالمية ،مع تناوا الدراسات التح تشكق دح يمة المراجعة الدافلية ،وذلق كله بادف
توعية القارا والمحتمع المالح.
و د فلصر الدراسة الح انه م الصعب ان نحدد مو ع المراجع الدافلح كوكي ع محلس االدارة
م نااية ،ومم للحنة المراجعة الدافلية م نااية أفرا ،ودح الو ر نیسه كشريق لإلدارة دح منظومة اتخاذ
القرار ،وتوصات الح أهمية توايد وظيیة المراجعة الدافلية للحسابات دح ظ انشا هيئة مستقلة للمراجعة
الدافلية ودح ظ و ع

وابط لمانة المراجعة الدافلية تعتمد علح معايير التقييف الذاتح للمراجع الدافلح.

 8-3-0دراسة (السالد:)3100،
امر بدراسة تحلي العوام الايكلية والمانية لوادات المراجعة الدافلية دد المؤسسات الحكومية
بالمملكة العربية السعودية وهددر ىلح التعرف علح الوا ع العملد لوادات المراجعة الدافلية دد المملكة العربية

309

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

السعودية دد فمس وزارات اكومية .م فالا ىطار تقييف جودة المراجعة الدافلية ( )IAQAFالمقترح م
وزارة الخزانة البريوانية ،و د استخد البااث المناج الوصید التحليلد وتم لر عينة الدراسة علح فمس
وزارات دد المملكة العربية السعودية ،واعتمد البااث علح أداة االستبانة لحمع البيانات المتعلقة بمو وع
الدراسة ،و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م النتائج اهما :القصور دد الكیا ات البشرية العاملة دد وادات
المراجعة الحكومية و عف استقالا وادات المراجعة الحكومية وعد وجود أدلة ىجرا ات عم دد تلق
الوادات ،و لة المراجعي المتخصصي دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة ،و عف التدريب
والحوكمة لاذل الكوادر .وتعتبر هذل الدراسة م أوائ الدراسات التد تناولر المراجعة الدافلية دد األجازة
الحكومية بعد ىصدار رار محلس الوزرا بتوبيقاا دد القواع الحكومد ،واهتمر بتحلي الوا ع العملد لعم
هذل الوادات دد األجازة مح الدراسة.
 2-3-0دراسة عتش:)3100 ،
بعنوان ىطار مقترح لتیعي دور المراجعة الدافلية دد ىدارة المخاطر دد بيئة األعماا المصرية وهددر
ىلح و ع ىطار لتیعي دور المراجعة الدافلية دد اإلدارة الشاملة للمخاطر ،و د استخد البااث المناج
االستقرائد واالستنباطد وتم لر عينة الدراسة علح رؤسا وأعضا لحان المراجعة ومديري ىدارات المراجعة،
والمراجعي الدافليي  ،ومديري اإلدارات المالية ،والمراجعي الخارجيي  ،واألكاديميي  ،واعتمد البااث علح
أداة االستبانة لح مع البيانات المتعلقة بمو وع الدراسة ،و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م النتائج اهما أن
دعالية وظيیة المراجعة الدافلية كوظيیة مضيیة للقيمة تتحدد دد الث عوام  :العال ة بي دريق المراجعة ومدا
مساهمتا دد تقييف مخاطر المشروع،
وا تناع اإلدارة والمتعاملي مع دريق المراجعة بدورها دد فلق القيمة .كذلق وجود ارتباط وي بي دعالية
المراجعة الدافلية ومستوا االلتزا بوجود ىدارة المخاطر
 01-3-0دراسة (وليد ب امزة:)2011 ،
اتحار تلق الدراسة الح الو وف علح مدا داعلية وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية دد
المملكة العربية السعودية وهددر ىلح التعرف علح الوا ع العملد لوادات المراجعة الدافلية الحكومية دد المملكة
العربية السعودية والتحقق م مساهمتاا دد دعف أنظمة الر ابة الدافلية لألجازة والتحقق م االلتزا بالمعايير
المانية للمراجعة الدافلية والتعرف علح الصعوبات والعقبات التد تواجا عم ىدارات المراجعة الدافلية دد
القواع الحكومد السعودي ،و د استخد البااث المناج الوصید التحليلد والمناج االستقرائد ،وتم لر عينة
الدراسة دد فمس وزارات سعودية ،واعتمد البااث علح ائمة االستبانة لحمع البيانات ع طريق اإلجابة علح
محموعة م األسئلة المكتوبة التد تخد مو وع الدراسة ،و د فلصر الدراسة ىلح محموعة م النتائج أهماا:
أن ما نسبتا  % 43م األجازة مح الدراسة لف تنشئ وادات مراجعة دافلية اتح تاريخ الدراسة ،وان وادات
المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية التد أنشأتاا تتمتع بیاعلية دد أدائاا ،وان نسبة  % 20م مراجعد
الوادات بالمؤسسة م ادي د التخرج،
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ويیتقد الك ير م المراجعي التأهي الماند الالز ألدا المانة بما نسبتا  ،% 96وتركز المراجعة الدافلية دد
األجازة الحكومية علح المراجعة المالية بما نسبتا  % 62وعد وجود اســتقالا تنظيمد لمديري وادات
المراجعة الدافلية بما نسبتا  ،%19وعد وجود تدريب واوكمة لمراجعد الوادات ،مع غياب الوعد ال قادد
لدا العاملي بدور وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية .ويالاظ البااث ان هذل الدراسة تعد م
الدراسات القليلة التد تناولر مو وع المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية دد المملكة العربية السعودية م
ايث الوا ع الیعلد إلدارات المراجعة الدافلية ومدا داعليتاا ،ولف تقد نموذجا علميا لحوكمة أدا هذل الوادات.
 00-3-0دراسة(Mihret,2008):
اعتمدت تلق الدراسة علح استخالص نتائج دراسات االة لمؤسسة ا يوبية م

م مؤسسات القواع العا ،

وذلق للو وف علح الكيیية التح ستختلف باا فصائص ادارة المراجعة الدافلية دح ظ توبيق میاو القيمة
المضادة للمراجعة ،و د فلصر الح نتائج میادها ان االستراتيحيات ومستوا المخاطر التح تواجااا المنظمات
دح ظ االلمراجعة الدافلية تعتمد بشك رئيسح علح نوعية التخويط االستراتيحح للمراجعة الدافلية وبما يحقق
يمة مضادة دعلية.
 03-3-0دراسة ):(olga Saveuk,2007
ركزت تلق الدراسة علح ايضاح مبادا تقييف كیا ة المراجعة الدافلية ،دال شق ان االدارة تتیاع مع المنادسة
العالمية الشديدة م فالا تحسي االنتاجية ومبادرات ادارة المخاطر واعادة الايلة االدارية لكادة العمليات
ومحاسبة المسئولية وذلق كله البد ان يكون دح التو ير المناسب ،و د ركزت علح أهمية معقولية ومناسبة
المعلومات لمتخذ القراربما يعوح ال قة والمصدا ية كذلق للمست مر.
و د اعتمدت الدراسة علح مدف تقييف كیا ة المراجعة الدافلية دح
الشركات ودح ظ

و دراسة الیرص والتاديدات التح تواجااا

البيئة الديناميكية التح تتولب االعتماد علح العديد م

المبادا أهماا :االستقاللية

والمو وعية ،السلوات والسمسئوليات ،والمانية و مان الحودة ،وغيرها.
ويالاظ م الدراسات السابقة انه علح الرغف م اتحاهاا الح ابراز أهمية استراتيحية المراجعة الدافلية
الح اناا:
 لف تحدد كيیية توبيق التوجه االستراتيحح علح أرض الوا ع بما يح اللغز اوا الموازنة بي كون واداتالمراجعة الدافلية وكي ع المست مر وشريق لالدارة ،وهو ما سوف يحاوا البااث التركيز عليه م فالا هذا
البحث.
 لف تحقق الدراسات السابقة عال ة التدريب والمؤهالت العلمية باألجازة الحكومية وانحاح التوجه االستراتيحح. -لف تو ن الدراسات السابقة أ ر البيرو راطية و يد الموازنة دح دعالية المراجعة الدافلية.
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 3-1مشكلة البحث
يرسف التوجه االستراتيحد الحركة المستقبلية لتصميف المنظمة وفصائصاا دافليا م جاة ،وآلية
تیاعلاا مع عوام

بيئتاا الخاصة والعامة ،الذي تشخص عبر مو عاا االستراتيحد م

جاة انية

) .)Ng’ang’a,2018وهكذا دان التوجه االستراتيحد ينولق م نتائج التیكير االستراتيحد ليحدد مظاهرل التد
تسترشد باا ىدارة المنظمة دد تحديد أهداداا اإلستراتيحية معوية األولوية ألهداف البقا المنظمد والمسؤولية
االجتماعية والنمو

م ىطار تصور استراتيحد بعيد األمد (الخیاجد.)2004 ،

ولقد جا ت وادات المراجعة الدافلية استحابة لتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة الذا دعا له معاد
المراجعي الدافليي االمريكح  IIAوذلق بادف الوصوا الح رؤية مشتركة بشأن تأ ير الو ع اال تصادا
الحالح علح المراجعة الدافلية ،و د اعتبرت هذل المناسبة درصة جيدة للمراجعي الدافليي لتحديد ما يمكناف
عمله لمساعدة المؤسسات التح ينتمون الياا م تقديف رؤية ذات يمة تساعدهف علح تیاف ومواجاة المخاطر
المحتملة.
و د اضر المؤتمر العديد م مديرا المراجعة الدافلية لعدد م اكبر  011شركة كما اضر مم لو
الحاات المقدمة للخدمات والحاات التح تتولح تنظيف مانة المراجعة الدافلية ومم لون لمحلس مرا بة محاسبة
الشركات العامة  PCAOBوهيئة تداوا االوراا المالية  SECو الشركا الرئيسون لمعاد المراجعي
الدافليي  IIAالذي يقدمون فدمات المراجعة الدافلية الكبر  011شركة…
ولقد اتضن يتضن م الدراسات السابقة ازدياد الحاجة ىلح دراسة دور التوجه االستراتيحد ،وم

ف كان

لزاما ان نس ط هذا التوجه علح ارض الوا ع لعرض وظيیة المراجعة الدافلية دح القواع الحكومد بالمملكة
العربية السعودية ،واتح تكتم منظومة العرض العلمح الذي يحمع الحانب األكاديمح بالعلح دسوف يقو البااث
بإجرا بحث ميداند اوا دور التوجه االستراتيحد دد وظيیة المراجعة الدافلية
وعليه تتلخص مشكلة البحث دد تحديد آليات التوجه االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية دد األجازة
الحكومية بالمملكة ،وأ رل علح تحسي جودة األدا الماند الذي تقدمه ،والتغلب علح أوجه القصور التد تعاند
مناا هذل الوادات.

 4-1أھداف البحث
يادف البحث الحالية ىلح تحقيق األهداف التالية:
 الو وف علح التوجاات الحدي ة دح محاا المراجعة الدافلية.
 التعرف علح التوجه االستراتيحح لوادات المراجعة الدافلية بلألجازة الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
 التعرف علح دعالية وجودة األدا الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة.
 اصر أهف المعو ات التد تواجه وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة وكيیية تحنباا.
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 5-1أھمية البحث
تنبع أهمية البحث م زاويتي هما:
 1-5-1األهمية العلمية
 تنـبع أهمية البحث م أهمية المو وع المرتبوة به واألهداف التد تسعح ىلح تحقيقاا ولیر انتبال العاملي
بوادات المراجعة الدافلية ىلح أاد أهف التوورات الحدي ة دد محاا المراجعة الدافلية والتد يركز م فاللاا
المعاد الدولد للمراجعي الدافليي علح التوجه االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية ،وكيیية استخدامه
لتحسي جودة األدا الماند لاذل الوادات.
 لة الدراسات التد تناولر التوجه االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية ،وكيیية استخداما لتحسي جودة األدا
الماند لاذل الوادات.
 2-5-1األهمية العملية
 تمكي المراجعي م استخدا نتائج وتوصيات هذا البحث دد التوجه االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية،
وكيیية استخدامه لتحسي جودة األدا الماند لاذل الوادات.
 لیر انتبال الباا ي إلكماا البحث دد نیس المو وع
 التوجه الیعلح نحو التخويط االستراتيحح الذي يحقق األهداف العامة للدوا ويضیح ال قة دح است ماراتاا.

 6-1منھج البحث
سوف يتف االعتماد علح المناج الوصید التحليلد ايث أنه يناسب أك ر مو وع البحث ،م ايث
وصف الظاهرة وتحليلاا ،كما سيتف جمع البيانات م المصادر األولية المتم لة دد االستبانات ،وم المصادر
ال انوية المتم لة دد الكتب والمحالت المتخصصة ،والدراسات السابقة واألنظمة واللوائن المنظمة لعم وادات
المراجعة الدافلية باإل ادة ىلح الموا ع اإللكترونية ذات العال ة.

 7-1أسئلة البحث
 ماهح التوجاات الحدي ة دح محاا المراجعة الدافلية ؟
 ماهح اهف التوجاات االستراتيحية لوادات المراجعة الدافلية بلألجازة الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
 كيف يمك التعرف علح مدا دعالية وجودة األدا الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية
بالمملكة؟
 ه يمك اصر أهف المعو ات التد تواجه وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة وكيف يمك
تحنباا؟
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 8-2فرضية البحث
يعتمد البحث علح در ية رئيسية وهد":التوجه االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية يؤدي الح تحس
جودة أدائاا الماند "
وينبع م الیرض الرئيسد ،الیروض التالية:
 هناك معو ات تواجه وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة
 وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ذات أدا ماند
 وادات المراجعة الدافلية تعتبر ذات أهمية لألجازة الحكومية بالمملكة

 9-1متغيرات البحث
يمك ايضاح المتغيرات البح ية كما يلد:

المتغير المستقل

المتغير التابع

دور التوجه
االستراتيجى لوظيفة
المراجعة الداخلية

تحسين جودة األداء
المھنى للمراجعة الداخلية
بوحدات المراجعة بالمملكة

 10- 1حدود البحث

•

الحدود المكانية :سوف يقو البااث بإجرا البحث علح بعض الحاات الر ابية دد مدينة الرياض –
المملكة العربية السعودية والتد سيتمك البااث م التوص ىلح العاملي دياا.

•

الحدود الزمانية 0440 :هـ

•

الحدود المو وعية :سيتف دراسة التوجه االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية ودورة دد تحسي جودة
أدائاا الماند دد القواع العا دد المملكة العربية السعودية.
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 11-1مصطلحات البحث
 0-00-0التوجه االستراتيحح:
وردت میاهيف عديدة للتوجه االستراتيحد ،وأهماا – دد نظر البااث – يتم

ديما دمه (Renko :

 :)and Tikkanen, 200,6:4وكذا ) )Institute, Balanced Scorecard,2020باعتبار التوجه
االستراتيحح محموعة االجرا ات التح تتبعاا المنظمة غاية مناا دح تحقيق أهداداا االستراتيحية “Strategic
direction” refers to the actions you are taking to achieve the goals of your
 organizational strategyويتضم التوجه االستراتيحد ال ة توجاات بارزة ،هد :التوجه نحو العمي ،
التوجه نحو المنادس ،التوجه نحو التقنية  /المنتج.
ويذكر ( )Stonebraker and Liao, 2004بأن التوجه االستراتيحد هو میاو ابر نسبيا دد الوبيعة،
ويعكس نظرة عامة للمنظمة تحال بيئتاا ،ويبي ( )O'Regan and Ghobandian, 2005: 83بأن التوجه
االستراتيحد عبارة ع رسف لحداوا القرارات التد توجه لتكيف المنظمة مع بيئتاا ويشك أيضا السياسات
واإلجرا ات الدافلية.
 0-22-2المراجعة الداخلية:
تعتبر المراجعة الدافلية م أهف الوسائ والورا التد تستخدماا اإلدارة لغرض التحقق م دعالية الر ابة
الدافلية ،وهناك عدة تعاريف للمراجعة الدافلية نذكر مناا:
عرداا معاد المد قي الدافليي بیلوريد) (IIA,2020بأناا "دحص وتقييف مدا كیاية ودعالية نظا الر ابة
الدافلية بالمنظمة وجودة األدا دد تنیيذ المسؤوليات الموكلة".
“The examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the
organization’s system of internal control and the quality of performances in
.”carrying out assigned responsibilities
ودح تعريف آفر يبرزوظيقة المراجعة الدافلية عرداا (احازي ) 3112،بأناا "وظيیة تقييف مستقلة تمار
دد المؤسسة م طرف ىادا مصالحاا لیحص وتقييف نشاطات هذل المؤسسة ،هدف المراجعة الدافلية هو
مساعدة أعضا المؤسسة علح ممارسة مسؤولياتاف بیعالية ،داد تزودهف بالتحلي  ،التوصيات ،النصائن
والمعلومات اوا األنشوة التد تمر مراجعتاا "
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الفصل الثاني :المراجعة الداخلية وتطبيقاتھا في األجھزة الحكومية بالمملكة
 2-0مقدمة:
اظير المراجعة الدافلية بأهمية فاصة لدا الحماور المالح وأصحاب المصالن ،لما لاا م

درة وظيیية

تحققر تقييف المخاطر وتعوح مؤشرا الح كیا ة الر ابة الدافلية بالوادات المختلیة سوا كانر عامة أو فاصة
أو اكومية .األمر الذي جع العديد م الماتمي دح هذا الشأن ينادوا باستقاللية المراجع الدافلح أسوة بمرا ب
الحسابات الخارجح
ولقد أصبحر تلق المانة لاا م المعايير التح تنظماا عملاا وتحقق كیا ة ممتانياا ،ولاا م التوبيقات
التح تو ن مدا التوور المستمر والمتالاق دياا.
ويتحه البااث الح ابراز اإلطار المانح والتوبيقح لاا علح النحو التالح:
 0-0مفھوم المراجعة الداخلية
تم

الر ابة الدافلية أهمية فاصة دح الو وف علح مواط القوة والضعف بالمؤسسة ،وتتم

الخوة التنظيمية ،والوسائ واإلجرا ات المو وعة م

دح

ب المؤسسة للمساعدة دد تحقيق أهداف اإلدارة،

نحو التأكد م سالمة وكیا ة تنیيذ أعماا المؤسسة وتوبيق سياسات اإلدارة ،والمحادظة علح األصوا
والممتلكـات ،ومنع واكتشـاف الغش والخوأ وكذلق التأكد م صحة واكتماا السحالت المحاسبية ،وىعداد
البيانات المالية السليمة دد الو ر المحدد (طواهر ،مسعودي صديقد ،2003،ص)9
وتعتبر المراجعة الدافلية ليسر عنصرا م عناصر الر ابة الدافلية دقط ب م أهف الوسائ والورا التد
تستخدماا اإلدارة بغرض التحقق م داعلية الر ابة الدافلية .وهد عبارة ع نشاط مستق يقو به متخصص
داف المؤسسة ،وهد أيضا وسيلة دعالة تادف ىلح مساعدة اإلدارة دد التحقق م تنیيذ السياسات اإلدارية التد
تكی الحماية لألصوا و مان د ة البيانات التد تتضمناا الدداتر والسحالت المحاسبية ،والااددة للحصوا
علح أكبر كیاية ىنتاجية (عبد الحليف ، 2005 ،ص)268
ودح اتحال البراز دور المراجعة الدافلية كأداة لخدمة االدارة العليا دقد عرداا (احازي ) 2009،بأناا
"نشاط تقييمد مستق تقو به ىدارة أو تقييف داف المؤسسة مامته دحص األعماا المختلیة دد المحاالت
المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييف أدا اإلدارات واأل سا دد هذل المؤسسة ،وذلق كأسا
العليا ،كما أناا ر ابة ىدارية تؤدي ع طريق يا

لخدمة اإلدارة

وتقييف داعلية الوسائ الر ابية األفرا

واتحه (الشناوي ، 1989 ،ص )93اليضاح مو ع الر ابة دقد عرف المراجعة الدافلية علح أناا
"المراجعة التد يقو باا موظف بالمؤسسة بخالف تلق التد يقو باا المراجع الخارجد"
ونستنتج م ذلق ان المراجع الدافلد متواجد دائما دد المشروع م

ف يستويع التعرف علح ك نوااد

نشاطاته وىجرا اته بخالف المراجع الخارجد الذي غالبا ما يتواجد دد نااية الیترة المالية أو علح دترات
متقوعة دد المشروع.
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وعرف (احازي ، 2010 ،ص )25المراجعة الدافلية بأناا (نشاط تقييمد مستق تقو به ىدارة أو سف داف
المؤسسة مامته دحص األعماا المختلیة دد المحاالت المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييف أدا اإلدارات
واأل سا دد هذل المؤسسة وذلق كأسا

لخدمة اإلدارة العليا ،كما أناا ر ابة ىدارية تؤدي ع طريق يا

وتقييف داعلية الوسائ الر ابية األفرا).
ويتضن م التعريف السابق ان المراجعة الدافلية هد وظيیة تختص بیحص وتقييف األنشوة التنظيمية
بصورة مستمرة للو وف علح مدا كیا ة األدا وتقديف تقرير لإلدارة العليا.
ودح محاا ايضاح محاا المراجعة الدافلية عرف محمع المحاسبي القانونيي بإنحلترا وويلز المراجعة
الدافلية علح أناا مراجعة لألعماا والسحالت التد تتف داف المشروع بصیة مستمرة وبواسوة موظیي
يخصصون لاذا الغرض و د تشتم المراجعة الدافلية فاصة دد بعض المشروعات الكبيرة علح أمور ال
تتعلق مباشرة بالنوااد المحاسبية (عوا ﷲ ، 1978 ،ص.)13
و د وسعر المراجعة الدافلية دد دورها م القيا بالمراجعة المالية لتشم أيضا العمليات السائدة دد
المؤسسة  ،ف أفذت تنا ش المشاك التد تواجااا عند القيا باذل المراجعة مما ساعد علح ظاور المبادئ
األساسية ومستويات األدا الیند و د أدا ذلق بالمراجعي ىلح تكوي أوا منظمة مانية لاف ،وهد محمع
المراجعي الدافليي بالواليات المتحدة األمريكية ( 1941فيري ، 1981 ،ص.)23
وعردر المنظمة الدولية لألجازة العليا للر ابة المالية والمحاسبية ( International Organization of
 )Supreme Audit Institutionsالر ابة الدافلية بأناا (لحنة واعد الر ابة المالية بالمنظمة الدولية
للايئات العليا للر ابة المالية:0229 ،
"عملية متكاملة تنحز ع طريق ىدارة وأدراد الحاة ،ويتف تصميماا بقصد معالحة المخاطر وتودير درجة
معقولة م االطمئنان ىلح انه فالا سعد الحاة لبـوغ الغايات المنوطة باا دانه األهداف العامـة اآلتية
يحرا تحقيقاا:
• تنیيذ عمليات منظمة وأفال ية وتتسف باال تصاد والكیا ة والیاعلية.
• ودا بمتولبات المسائلة.
• التزا بالقواني واللوائن السارية.
• اماية ممتلكات الحاة م الضياع وسو االستخدا والتلف".
كما ان الر ابة الدافلية دد الوادة الحكومية تتضم دد محتواها الشام الر ابة المالية أو المحاسـبية
واإلدارية والضبط الدافلد ،وتنشأ الر ابة الدافلية وتنیذ م

ب اإلدارة م أج تأمي سالمة تنیيـذ عملياتاا

واماية األصوا والتأكد م االعتماد علح المعلومات التد تبنح علياا القرارات ،دالر ابـة المالية أو المحاسبية
تشم الخوة التنظيمية وجميع وسائ التنسيق واإلجرا ات الااددة ىلح افتبـار البيانات المحاسبية الم بتة
بالدداتر والحسابات ودرجة االعتماد علياا  ،أمـا الر ابة اإلدارية دتعند التحقق م أن التنیيذ يتف ودقا للتوجيه
المحدد مسبقا دد فوة العمـ ،
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وذلـق ل بيان جوانب الخوأ واالنحراف وىيحاد الحلوا المناسبة لاا لتالدد تكرار و وعاا ،وتحديد المسؤولية
ع ارتكاباا ،و مان اس توبيق القواعد وتو ين مدا كیايتاا والوصوا ىلح معدالت عالية م األدا أما
الضبط الدافلد ديعند جميع أنواع الضبط واإلجـرا ات المتعلقـة بالعمليات اليومية للوادة أو المنظمة ،وذلق
م فالا عملية

بط يقو باا ك شخص بشك مستق أو متمف للعم الذي يقو بأدائه شخص آفر ،دم ال

عمليات التحصي والتسحي واإليداع يقو باـا أشخاص مختلیون بحيث يقو ك مناف بعملية

بط مستقلة

للعمليات السابقة (الیرجات ، 3112 ،أبـو عيـاش) 3111 ،
وال يسعنا ىال نشير أن معيار المراجعة الدولية ر ف ( )610د أشار للمراجعة الدافلية علح أناا تعند دعالية
تقييمه

م المؤسسة بغرض فدمتاا وم

م وظائیاا افتبار مالئمة النظا المحاسبد ونظا الر ابة

الدافلية ودعاليتاا وتقييماا ومرا بتاا( .القا د اسي وآفرون ، 2008 ،ص)110
ومما سبق يتضح االتي:

▪

أصبحر المراجعة الدافلية أدال لخدمة المؤسسة كلاا وليس دقط أدائاا المالد.

▪

تاتف المراجعة الدافلية بقيا

▪

لف تو ن التعريیات السابقة مدا استقاللية نشاط المراجعة الدافلية دح المؤسسة.

وتقييف العمليات المحاسبية والمالية و يا

دعالية نظا الر ابة الدافلية.

اتحه (متولد ، 2003 ،ص )22لتعريف المراجعة الدافلية علح أناا "محموعة م أوجه النشاط مستقلة
داف المشروع تنشئاا اإلدارة للقيا بخدمتاا دد تحقيق العمليات والقيود بشك مستمر لضمان د ة البيانات
المحاسبية واإلاصائية ودد التأكد م كیاية االاتياطات المتخذة لحماية أصوا وأمواا المؤسسة ودد التحقق
م ىتباع موظید المؤسسة للسياسات والخوط واإلجرا ات اإلدارية المرسومة لاف ،وأفيرا دد يا
صالاية تلق الخوط والسياسات وجميع وسائ المرا بة األفرا دد أدا أغرا اا وا تراح التحسينات
الالز ىدفالاا علياا وذلق اتح يص المشروع ىلح درجة الكیاية اإلنتاجية القصوا"
ونستنتج من التعريف االتي:

▪

تحديد مدا مالئمة اإلجرا ات والعمليات المحاسبية والقيود ع األصوا ومدا الحماية واألمان لتلق
األصوا وتحديد درجة االعتماد علح البيانات المحاسبية دد اماية أصوا وأمواا المؤسسة وذلق
باستقاللاا داف المشروع.

▪

تحديد مدا التز ا العاملي بالسياسات والخوط اإلدارية المو وعة ،وليس مامة ىدارة المراجعة الدافلية
و ع هذل الخوط.

▪

تقييف ودحص السياسات والخوط اإلدارية ومنا شة النتائج والتوصيات مع المستوا اإلداري المناسب
اتح يص المشروع ىلح االستخدا األم

▪

للمواد.

ودح اتحال اليضاح معنح االستقالا عرف (القا د اسي وآفرون ، 2008 ،ص )110المراجعة
الدافلية (بأناا الیحص المنظف لعمليات المؤسسة ودداترها وسحالتاا ومستنداتاا بواسوة هيئة دافلية أو
مراجعي تابعي للمنشأة،
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ايضا بأناا وظيیة دافلية تابعة إلدارة المؤسسة لتعبر ع نشاط دافلد مستق إل امة الر ابة اإلدارية بما
دياا المحاسبية لتقييف مدا تناغف النظا مع ما تتولبا اإلدارة أو العم علح اس استخدا الموارد بما
يحقق الكیاية اإلنتاجية القصوا).

▪

كما د محمع المراجعي الدافليي بالواليات المتحدة األمريكية تعريیا أك ر بوال وايحازا للمراجعة
الدافلية باعتبارها "نشاط تقييمد مستق فالا تنظيف معي يادف ىلح مراجعة العمليات المحاسبية والمالية
وغيرها وذلق كأسا

لخدمة اإلدارة" (نور ، 1984، ،ص.)134

ويمك ان نستنتج دح شأن االستقاللية ىن المراجعة الدافلية مستقلة داف المؤسسة بحيث ال تتبع ألي
ىدارة أو سف داف المؤسسة ،كما نحدان القصد م االستقالا مراجعة العمليات المحاسبية والمالية باعتبارها
أساسا لتقديف فدمات و اية ىدارية لإلدارة ،كما تحدر االشارة ان كادة التعريیات السابقة لف تتناوا مرجعية
العم الميدانح للمراجعة الدافلية سوا معايير المراجعة الدافلية أو القواني واللوائن المنظمة.
ويرا البااث انه بالرغف م االفتالدات الموجودة بي الباا ي دد صياغة تعريف د يق لوظيیة المراجعة
الدافلية ا ،ىال أن أغلب التعاريف تدور دح نواا:

▪

المراجعة الدافلية هد نشاط ر ابد واستشارا يمار

داف المؤسسة م فالا أشخاص "صديق

انتقادا ،" critical friendويادف ىلح تقييف نشاطاتاا لصالن اإلدارة العامة.

▪
▪

تخضع المراجعة الدافلية إلطار مانح ينظف عملاا ويحیظ استقالليتاا.
تتم

أغلب نشاطات المراجعة الدافلية دح يا

وتقييف العمليات المحاسبية والمالية و يا

دعالية نظا

الر ابة الدافلية ودحص السياسات والخوط اإلدارية ومنا شة النتائج والتوصيات مع المستوا اإلداري
المناسب.
 3-0وظائف المراجعة الداخلية
شادت الیترة األفيرة توورات متالاقة دد ممارسة مانة المراجعة الدافلية ،وكان م أهف مظاهر
هذل التوورات التركيز علح ىدارة المخاطر التد أصبحر

رورة ملحة وعنصر ها الستمرارية الوادات

اال تصادية بمختلف أنواعاا ومحاالت أنشوتاا .وجز أساسد دد االدارة االستراتيحية دح المنشأ وكذلق دح
ادارة عملياتاا ،ولقد ازدادت أهمية المراجعة الدافلية دد اآلونة األفيرة وذلق لعدة أسباب هد:
) (Archambeault,2002, Beasley, 2008, Bedard,2004,شاهي 0224،
(أ) كبر احف المشروعات وتعقد عملياتاا :دلقد أدا ظاور شركات المساهمة ىلح كبر احف المشروعات
وانیصاا اإلدارة ع الملكية مما أدا ىلح عد درة ىدارة المشروعات م اإللما بكادة األشيا دد هذل
المشروعات وبالتالد استوجب األمر استخدا نظف ر ابة دافلية .ولكد تومئ اإلدارة علح سالمة نظف
الر ابة الدافلية كان البد م وجود المراجعة الدافلية التد تعم علح تقييف كیا ة ودعالية نظف الر ابة
الدافلية داف المؤسسة.
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(ب) التنا ر الحغرادد للعمليات وتزايد نواا العمليات الدولية :دمع كبر احف المشروعات تف ىنشا دروع
ك يرة دد مناطق متباعدة أدا ذلق ىلح ىرساا المراجع الدافلد لمراجعة أعماا هذل الیروع ،و د أطلق
علح هذا المراجع (المراجع المتحوا) لمتابعة مدا التزا العاملي بالسياسات اإلدارية وا تراح التعديالت
ونحاح المراجع المتحوا دد أدا هذل الماا كان لا ى ر كبير دد نشأة المیاو الحديث للمراجعة الدافلية
ودد اتساع نوا اا وتزايد أهميتاا( .عبد ﷲ ، 0224 ،ص.)342
(ت) التوسع دد ااتياجات اإلدارة :نحد أن اإلدارة هد العمي الرئيسد لقسف المراجعة الدافلية وهد التد
تحدد الخدمات التد تحتاجاا م

سف المراجعة الدافلية وعلح ىدارة المراجعة الدافلية تودير تلق

االاتياجات .كما ان وظيیة المراجعة الدافلية التقليدية أصبحر جز ا م

مسئوليات المراجع

الدافليولذلق يحب علح المراجعي الدافليي التوسع دد الخدمات التد تقو اإلدارة (عبد ﷲ، 0224 ،
ص)342
(ث) ىعماا میاو السيورة علح الشركة :السيورة تعند يا محلس اإلدارة باإللما بمحريات األمور بالشركة
والقدرة علح ىدارتاا وتوجيااا نحو تحقيق األهداف المخوط لاا ،وتحاوز المخاطر التد يمك التعرض
لاا نتيحة بيئة اإلعماا المتغيرة والتقد التكنولوجد والمنادسة( .شاهي  ، 1994 ،ص)6
كما أن المراجعة الدافلية تمد اإلدارة العليا بالتحلي والتقييف واالستشارات والتوصيات ع األنشوة التد
تف دحصاا ،ويمكناا اكتشاف الغش بتحديد الغرض كإ ادة يمة وزيادة العائد للمنشأة .دالمراجعة
الدافلية اآلن تتضم نواا واسع للر ابة وىدارة المخاطر.
ولقد حدد معھد المدققين الداخليين) (IIAوظائف المراجعة الداخلية فى( :الصح  ،3113،ص،31،
)IIA,2019

▪

التحقق م وجود األصوا والتوصية بالضمانات المناسبة لحمايتاا

▪

تقييف مدا كیاية نظا الر ابة الدافلية.

▪

التوصية بالتحسينات دد الضوابط.

▪

تقييف االمت اا للسياسات واإلجرا ات والممارسات التحارية السليمة.

▪

تقييف االمت اا لقواني الوالية والقواني الیيدرالية وااللتزامات التعا دية.

▪

مراجعة العمليات  /البرامج للتأكد مما ىذا كانر النتائج متوادقة مع األهداف المحددة وما ىذا كانر العمليات
 /البرامج تنیذ كما هو مخوط لاا.
 4-0أھمية المراجعة الداخلية
علح الرغف م ان الك ير م أصحاب األعماا يدركون أهمية سف (وادة)المراجعة الدافلية دد

شركاتاف،
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بينما يعتبرها اآلفرون غير ايوية أو غير ذات صلة وبنظرة بعضاف للوادة باعتبارها سف شرطة دافلية
مكلیي بالتحقيق للمخالیي وفار ح الضوابط والتعليمات وىدارة المخاطر).) Adeniji, A. 2012,P125
اال ان ادارة المراجعة الدافلية العمود الیقري لعمليات المؤسسة ايث:

▪

يساعد سف المراجعة الدافلية المؤسسة دد تحقيق األهداف المحددة م فالا االستخدا الیعاا للموارد
وىدارة المخاطر واوكمة الشركات.

▪

تحسي أدا المنظمات ايث تعتبر ايوية ألناا تساعد علح كشف ومنع االاتياا واألفوا والمخالیات
وتعم كرادع للموظیي الذي

▪

د يرغبون دد االنغما

دد االاتياا

تحديد مدا المراجعة :يساعد المراجعون الدافليون دد تقييف وادارة المخاطر والتأكد م كیا ة ودعالية
الر ابة الدافلية.

▪

مان االمت اا للمعايير ذات الصلة

اطالع اصحاب المصلحة اوا كیا ة المعامالت المالية وكذلق

( ،)،Ojha 2012ايث يحب علح المراجعون الدافليون مراجعة االمت اا للسياسات واإلجرا ات
والمعايير والقواني واللوائن الالزمة.

▪

تودير رؤية مو وعية :يساعد المراجعون الدافليون ادح المؤسسة دد المحاالت غير المالية م ممارسة
الحرد الدوري ،وممارسة التحقق م

األصوا ،والتحقق م

األرصدة المدينة ممارسة ومراجعة

اإلجرا ات القانونية الواجبة م أج تحسي األدا  ،كما انه م الضروري لمؤسسة تقييف عم موظیياا،
لذا دالمراجعة الدافلية تودر معلومات كادية دح هذا الشأن )(Sey,2013:P13

▪

تحسي الممارسات التشغيلية :دقد يكشف الیحص الوظيید ع أوجه القصور أو يشير ىلح الو ر الضائع
دد األعماا الور ية غير الضرورية .تحتاج المؤسسة دح هذل الحالة الح

رورة االمت اا لقواني الموارد

البشرية مع انضما موظیي جدد ىلح العم وغيرها م االجرا ات.

▪

مرا بة الحودة :ويلعب المراجعون الدافليون دورا دد الحمع بي االستشارات والتأكيد .ا یا ال قة
لالدارة بمدا جودة تصميف األنظمة والعمليات للحیاظ علح أهداف المؤسسة علح المسار الصحين .وم
ف تقد النصن والمشورة م ال بضرورة اتباع واعد الحوكمة لتحسي األنظمة والعمليات.

 5-0أھداف المراجعة الداخلية:
نشأت المراجعة الدافلية بنا علح ااتياجات اإلدارة دد الشركات الكبرا ذات النشاط الواسع ،ايث
تعتمد اإلدارة دد و ايتاا وتوجيااا للعمليات اعتمادا كليا علح ما يقد لاا م بيانات محاسبية وىاصائية،
لذلق ا ورت اإلدارة ىلح ىيحاد الوسيلة التد ع طريقاا يمك االطمئنان ىلح األمور اآلتية(:الصح ،
محمد السيد سرايا ، 2006 ،ص)26

▪

ىن نظف الضبط والنظف المحاسبية سليمة.

▪

ىن السياسات واإلجرا ات التنیيذية التد رسمتاا اإلدارة كادية النحاز األعماا.

▪

ىن الموظیي ال ينحردون ع السياسات واإلجرا ات التنیيذية المرسومة.
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▪

ىن هناك اماية أو ر ابة كادية ألصوا المؤسسة.

▪

ىن البيانات المحاسبية واإلاصائية التد تقد لإلدارة تلخيصا ألعماا المؤسسة يمك االعتماد علياا
باإل ادة ىلح التأكد م ان المصرودات ال تنیق ىال دد األغراض الضرورية المتصلة بأعماا المؤسسة
وان جميع اإليرادات المستحقة للمنشأة د أدرجر دد الحسابات.

ويمكن تقسيم اھداف المراجعة الداخلية الى ھدفين رئيسين سيتم ايضاحھما بإيجاز وعلى النحو االتي- :
الادف االوا -الحماية- :يحدد هذا الادف طبيعة وظيیة المراجعة الدافلية ،ايث يعند میاو الحماية تد يق
االاداث والو ائع الما ية للتحقق م صحة توبيق الر ابة المحاسبية وان اصوا الشركة د تف المحاسبة عناا
وانه تف الیص بي وظيیة االاتیاظ ووظيیة التنیيذ ووظيیة المحاسبة وافيرا تقويف الضبظ الدافلد م ايث
تقسيف االعماا بما يحقق تسلس تنیيذ العمليات وتأسيسا لما تقد دانه يولق علح هدف الحماية اايانا "التد يق
المالد".
هذا الادف التوور الحديث للمراجعة الدافلية ،داو امتداد للادف االوا ايث

الادف ال اند -التقويف- :يم

يتم دد التأكد م أن ك جز م نشاط الشركة كان مو ع مرا بة .وعليه دان تحقيق هذا الادف يكون م
فالا تأسيس برنامج للمراجعة الدافلية م فالا الخريوة التنظيمية وليس م فالا التقارير المالية،
ودد هذل الحالة دأن المد ق الدافلد يعد مم ال لالدارة العامة وليس لالدارة المالية ،لذلق لكونه يقييف مدا
تقارب اهداف االنظمة الیرعية مع االهداف التد و عتاا االدارة العليا لاا او مدا تمشد النظا مع ما تتولبه
االدارة
كما اددت ( )ISA & U.K. & Ireland,2004اهداف التد يق الدافلد باآلتد:
 .0االشراف علح الر ابة الدافلية :ايث ان تأسيس ر ابة دافلية كادية ،يعد م مسؤولية االدارة التد تتولب
اهتما مناسب علح أسا

متواص  ،دالتد يق الدافلد يوجد لمسؤولية محددة م

ب االدارة لغرض الر ابة

واالشراف علح عملياتاف والتوصية بتحسينات دد ذلق المحاا
 .3افتبار المعلومات المالية والتشغيلية :هذا يتضم مراجعة الوسائ المستخدمة لتحديد ،يا  ،تصنيف
وو ع تقرير ا وا هذل المعلومات والتحقيق دد دقرات فاصة تتضم افتبار میص للمعامالت التحارية،
الميزانيات واالجرا ات.
 .2مراجعة دعالية العمليات غير المالية للشركة.
 .4مراجعة االذعان للقواني  ،التشريعات والمتولبات الخارجية االفرا والسياسات االدارية والتوجياات
والمتولبات الدافلية االفرا.
 .5ىجرا التحقيقات دد محاالت معينة كاالشتبال باالاتياا.
ولف تقف المراجعة الدافلية عند هذا الحد ادث دد السنوات االفيرة توور سريع علح اهداف وظيیة المراجعة
الدافلية بحيث اصبحر تتم

اآلن باآلتد:

 -0زيادة يمة الشركة وتحسي عملياتاا.
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 -3تقويف وتحسيي دعالية ادارة المخاطر دد الشركة.
 -2تقويف وتحسي دعالية الر ابة دد الشركة.
 -4تقويف وتحسي دعالية التحكف المؤسسد دد الشركة.
علما بأن التكلیة لف تعد يدا علح ادا وظيیة التد يق الدافلد الحدي ة.
 6-2نطاق المراجعة الداخلية
يضم نواا المراجعة الدافلية دحص وتقييف كیا ة ودعالية األدا وذلق بالنظر ىلح( :يوسف،
 ، 1986ص)171

▪

مراجعة النظا المحاسبد ونواا الر ابة الدافلية باإل ادة ىلح اإلشراف علح األعماا وو ع التوصيات
الالزمة بشأن المراجعي الدافليي

▪

مراجعة النظف المو وعة للتأكد م االلتزا بالسياسات المخووة واإلجرا ات والقواني واللوائن التد
يكون لاا تأ ير جوهري علح العمليات والتقرير.

▪

دحص الكیا ة اال تصادية واإلدارية ودعالية العمليات باإل ادة ىلح الضوابط الغير ىداريةدد المؤسسة.

▪

مراجعة وسائ الحیاظ علح األصوا ،والتحقق م وجود تلق األصوا كلما كان ذلق ممكنا.

▪

دحص المعلومات المالية واإلدارية و د يتضم ذلق مراجعة الوسائ المتعلقة بتحديد و يا

وتصنيف

وىعداد التقارير الخاصة بالمعلومات واالستیسارات ع بنود محددة باإل ادة ىلح الیحص التیصيلد
للعمليات واألرصدة واإلجرا ات.

▪

مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد م أن النتائج تتماشح مع األهداف المو وعة وما ىذا كانر العمليات
والبرامج تنیذ كما هو مخوط.
ولقد أفذت وظيیة الر ابة الدافلية ا دد التوور السريع بسبب ان العديد م الشركات بلغر وظيیة

المراجعة الدافلية دياا مو ع يوالب به التخاذ القيادة ووصوا صوته الح اعلح جاة دد الشركة وذلق لمساعدة
الشركة دد تقويف وتنیيذ وتو ين مخاطر االدارة وعمليات الر ابة

م الشركة.

وتقد وظيیة الر ابة الدافلية فدمات عدة يمك تحميعاا دد محموعتي اساسيتي هما :فدمات التأكيد
المو وعد والخدمات االستشارية واللتان تُعدان م األهداف الحدي ة للتد يق الدافلد Leng, J. and
،)3118( .Zhang, L. (2014),Mihret, D.G. and Woldeyohannis, G.Z
فدمات التاكيد المو وعد :تودر تقويف مستق
المؤسسد.وتتم

اوا ادارة المخاطر والر ابة وعمليات التحكف

دد االرتباطات المالية ،االدا  ،االذعان ،وسالمة النظا ولغرض تودير فدمات التاكيد

المو وعد دان المد قي الدافليي بحاجة الن يكونوا مستقلي ومو وعي وتتم

شخصيتاف بالتكام

والكیا ة والرعاية والسلوك االفال د.
الخدمات االستشارية :هد أنشوة فدمة الزبون ،وهد ما يتیق عليه مع الزبون م ايث طبيعة ومحاا
المو وع مح التد يق لغرض ا ادة يمة وتحسي عمليات الشركة وم أم لتاا ،النصيحة ،التساي ،
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وتصميف العملية والتدريب .ويمك ان تساف وظيیة التد يق الدافلد دد تقويف أدا وظائف األنظمة الدافلية
بمو وعية ومو و ية وهذل تم
محددة تم

(فدمات التاكيد) ،اما فدمة دعف تصميف هذل االنظمة لتودير توصيات

(فدمات استشارية).

 7-2الجھود المھنية الدولية لتقديم اطار للمراجعة الداخلية
نتيحة للزيادة دد ااالت دش وىدال
بدأ االتحال نحو

المنشآت دد الواليات المتحدة دد األربعينات م هذا القرن ،دقد

رورة االعتراف بالمراجعة الدافلية كمانة تكون لاا مقوماتاا التد تمكناا م تحقيق

الغرض مناا .ونتيحة لاذا االتحال ،تف ىنشا معاد المراجعي الدافليي دد الواليات المتحدة دد عا ، 1941
وذلق بغرض تووير أعماا المراجعة الدافلية .وأدا ىنشا دروع عديدة لاذا المعاد دد عدد كبير م الدوا،
ىلح توور مانة المراجعة الدافلية وتودير مقوماتاا م ايث وجود معايير مانية لممارستاا ،و واعد للسلوك
الماند يحب االلتزا باا ،والتعليف والتووير المستمر لممارسد المانة ،وتحديد

وابط ممارسة المانة .ولقد

أدت هذل التوورات دد بيئة العم ىلح ظاور الحاجة لتدف الحاات الر ابية والتشريعية لضمان اماية اقوا
المست مري دد المنشآت المختلیة.
ولع م أبرز مظاهر التغير دد البيئة النظامية علح المستوا الدولد ما يلد:
 صدور تقرير لحنة تريداوي دد عا  1987والذي و ع العديد م التوصيات للحد م الغش دد القوائفالمالية .ولتحسي الر ابة واألدا الر ابد دد المنشآت ،وينادي التقرير بضرورة تحسي األدا اإلداري،
ووجود لحان مراجعة مستقلة وداعلة ،وىشراف د يق للحان المراجعة للتأكد م استقاللية ك م المراجع
الخارجد والمراجعي الدافليي .
 صدور تقرير اللحنة المنب قة ع الحمعية الوطنية لمديري الشركات دد عا  2000والذي يتعلق بلحانالمراجعة ،وتضم ىرشادات عملية لعم لحان المراجعة بما يحقق التحسي دد األدا الر ابد دد شركات
المساهمة .ولقد تبنر هيئة الر ابة واإلشراف علح أسواا الماا بالواليات المتحدة التوصيات التد دمتاا
هذل اللحنة وتف العم باا منذ عا . 2000

-

يا معاد المراجعي الدافليي األمريكد بتاريخ  2001/10/18بإعادة صياغة معايير المراجعة الدافلية
بحيث يبي الدور الذي تقو با المراجعة الدافلية ودق المیاو الموور.

 صدور عدد م التوصيات لمعاد المراجعي الدافليي دد أبري  ، 2002والتد دمر ىلح سوا األورااالمالية بنيويورك والتد تضمنر

رورة االلتزا بمبادئ األدا الر ابد ،واإلدصاح ع تقييف محلس

اإلدارة لیاعلية نظا الر ابة الدافلية دد الشركة ،و رورة ىنشا  ،واإلبقا علح ،وظيیة مستقلة للمراجعة
الدافلية علح أن تودر لاا الموارد الكادية واألدراد المؤهلي .
 -صدور انون ساربانيس – أوكسلد ع الكونحر

األمريكد دد متصف عا  2002نتيحة ااالت

االنايار دد الشركات العمال ة والذي و ع عددا م القواعد التد يحب أن تلتز باا شركات المساهمة
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م ايث

رورة ىنشا لحان المراجعة دد جميع الشركات المساهمة والتأكيد علح استقاللية هذل اللحان

ع ا إلدارة التنیيذية وىلزا ىدارة ك شركة بإصدار تقرير

م التقرير السنوي يؤكد مسئولية محلس

اإلدارة ع وجود نظا للر ابة الدافلية ،وتنیيذل بیاعلية.
 -دد عا 2003

ا معاد المراجعي الدافليي بإعداد ىطارا للممارسات المانية ( Professional

" )Practices Framework "PPFادد بموجبه المقومات الرئيسة لبنا وىدارة المراجعة الدافلية وتنیيذ
عمليات المراجعة .ويتكون اإلطار م :
 معايير المراجعة الدافلية و واعد السلوك الماند وهذل المعايير ملزمة لحميع المنتمي ىلح مانة
المراجعة الدافلية .ىذا تف تبند هذل المعايير م
 ىرشادات الممارسات المانية وتم

ب الحاة التد ينتمون ىلياا.

هذل اإلرشادات أدض الممارسات التد تبناها معاد المراجعي

الدافليي لتوبيق معايير المراجعة الدافلية و د اث معاد المراجعي الدافليي علح االلتزا باذل
اإلرشادات.
 المواد واألدوات المساعدة التد أصدرها أو تبناها معاد المراجعي الدافليي للمساعدة دد تنیيذ
األعماا ،والتد لف ترد

م معايير وىرشادات المراجعة الدافلية ،بما دد ذلق ما صدر م كتب

ودراسات ومؤتمرات وندوات ذات صلة بمانة المراجعة الدافلية.

-

دح ديسمبر عا  3101أصدر معاد المراجعي الدافليي األمريكد توجياا مانيا بعنوان

"Measuring Efficiency
" and Effectiveness Audit Internalوأشار ديه ىلح أن " دعالية وظيیة المراجعة الدافلية يحب
أن ترا ب وتقيف بصیة دورية "

-

أصدرت وزارة المالية البريوانية دح دبراير  3100معايير للمراجعة الدافلية الحكومية

 ،Standards Audit Internal Governmentوذكرت أن أاد أهداداا" و ع أسا

لتقييف أدا

المراجعة الدافلية بغرض تحسيناا وتوويرها دد المستقب .

-

أصدر الحااز األعلح للر ابة دح بريوانيا دح يونيه عا  3103تقريرا ع دعالية المراجعة

الدافلية باألجازة الحكومية دح ال ة أ سا  ،يختص القسف األوا مناا بإستراتيحية المراجعة الدافلية،
ويختص القسف ال اند بالقدرات المناسبة للعاملي دد محاا المراجعة الدافلية ،أما القسف ال الث ديختص
بتقييف أدا المراجعة الدافلية ()NAO ، 3103
 8-0الجھود المحلية فى مجال المراجعة الداخلية فى األجھزة الحكومية بالمملكة
لف تك المملكة بعيد ع التوورات الدولية دح محاا المراجعة الدافلية ،دعلح المستوا المحلد دقد
صدرت عدة رارات وتوجياات يمك سرد بعضاا علح النحو التالح( :ب امزة)2011 ،
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 صدور القرار الوزاري ر ف  903لعا 1414هـ القا د بإنشا لحان مراجعة بالشركات المساهمةوو ع الضوابط المنظمة لاذل اللحان.
 -القرار الصادر ع

محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي

القانونيي

بر ف  2/3/8بتاريخ

0433/3/33ل
الموادق  2001/5/16القا د بتكوي لحنة المراجعة الدافلية ،تاتف بتووير معايير مانية لممارسة
المراجعة الدافلية ،وو ع واعد السلوك الماند ،وتحديد الضوابط الالزمة لتنظيف ممارسة المانة.
واعتمد المحلس بموجب رارل ر ف  2/10وتاريخ 1423/2/25هـ الموادق  2002/5/8الئحة ىجرا ات
عم اللحنة ،واددت المادة  2م هذل الالئحة ماا اللحنة ومناا دراسة األنظمة ،المعايير ،القرارات
وىجرا ات ذات الصلة بأعماا المراجعة الدافلية التد تصدر ع الحاات الحكومية ،أو غيرها م الحاات
وردع ما يتف التوص ىليه م مقتراات ىلح محلس ىدارة الايئة .وم مااماا أيضا توطيد أواصر الصلة
مع الحاات المانية المنظمة للمراجعة الدافلية فارج المملكة ،وتحديد محاالت االهتما المشتركة
وتیعيلاا.
 التوجيه السامد الكريف ر ف (/7ب )15904/وتاريخ 1423/5/5هـ القا د بالموادقة علح توصيةاللحنة الدائمة للمحلس اال تصادي األعلح باعتماد توصيات اللحنة الوزارية المشكلة بموجب األمر
السامد ر ف  3151وتاريخ 1421/3/6هـ لدراسة أو اع الشركات المساهمة ومناا:

رورة تعزيز

دور الر ابة الدافلية دد الشركات المساهمة ،وتوعية المساهمي بالدور الملقح علياف لمرا بة أدا هذل
الشركات لتحقيق أهداداا.
وتعزيز دور الر ابة الدافلية دد الشركات المساهمة.
 ىصدار هيئة السوا المالية لقواعد التسحي واإلدراج ،وتقضد هذل الضوابط بأن يؤكد محلس اإلدارةدد التقرير السنوي للمحلس المردوع للحمعية العمومية ع سالمة وكیاية الر ابة الدافلية دد الشركة.
 صدور رار محلس الوزرا ر ف  235وتاريخ 1425/8/20هـ القا د بتأسيس وادات للر ابةالدافلية دد ك جاة مشمولة بر ابة ديوان المرا بة العامة ،يرتبط رئيساا بالمسئوا األوا دد الحااز،
وذلق لتودير مقومات الر ابة الذاتية والحماية الو ائية للماا العا  ،وترشيد استخداماتا واإلساا دد
ردع كیا ة األدا دد األجازة الحكومية.
 ىصدار هيئة السوا المالية رار بر ف  2006 -212 -1وتاريخ 1427/10/21هـ الموادق 2006/11/12الئحة اوكمة الشركات المدرجة بالسوا المالية.
و د نظر محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي القانونيي دد التوورات التد شادتاا المراجعة
الدافلية وصدر ع المحلس رار بر ف ( )2/12وتاريخ 1427/2/8هـ ضح بالموادقة علح يا الايئة
السعودية للمحاسبي القانونيي بتو يع اتیا ية تعاون مع معاد المراجعي الدافليي األمريكد.
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وتقضد االتیا ية بأن تقو الايئة السعودية للمحاسبي القانونيي باستكماا اإلجرا ات النظامية الالزمة
إلنشا معاد المراجعي الدافليي دد المملكة العربية السعودية .و د ردع معالد وزير التحارة والصناعة
رئيس محلس ىدارة الايئة السعودية للمحاسبي القانونيي بر ية ر ف (. /799د) وتاريخ 1428/12/1هـ
مناا رغبة الايئة دد تنیيذ برنامج تعاون دند مع معاد المراجعي الدافليي األمريكد إلنشا معاد
المراجعي الدافليي السعودي .وطلب تو يع برنامج التعاون م ب أمي عا الايئة مع الحانب األمريكد.
وبنا علد توصية اللحنة الیرعية للحنة العامة لمحلس الوزرا ر ف ( )1/959وتاريخ 1428/12/30
تف ىاالة المعاملة ىلد هيئة الخبرا  ،وتف دراستاا مع مندوبي م وزارات الخارجية ،والتحارة والصناعة،
والتعليف العالد ،وديوان المرا بة العامة ،وعقدت اجتماعات بمشاركة الحاات المذكورة اطلع فاللاا
المحتمعون علد الو ائق ذات الصلة ،وأوصح المحتمعون بموجب المحضر ر ف ( )118وتاريخ
 1429/3/15بالعرض علد محلس الوزرا للنظر دد ىصدار توجيه بالموادقة علد طلب معالد وزير
التحارة والصناعة لتو يع ذلق البرنامج م
وم

ب أمي عا الايئة مع معاد المراجعي الدافليي األمريكد،

ف عرض ما يتف التوص ىليه الستكماا اإلجرا ات الالزمة .وبالعرض علح محلس الوزرا رأي

المحلس الموادقة علح توصية اللحنة المذكورة وتف ىبالغ ما تقرر ىلح معالد وزير التحارة والصناعة
بموجب بر ية رئيس محلس الوزرا ر ف  /4942ب وتاريخ 1429/6/25هـ.
وتنیيذا لذلق تف منا شة مشروع االتیا ية بي الايئة والمعاد األمريكد وتف تو يعاا بتاريخ . 2009/1/15
و د نا شر لحنة المراجعة الدافلية دد اجتماعاا الخامس الذي عقد بتاريخ 1430/2/14هـ الموادق
 2009/2/9آلية تنیيذ بنود برنامج التعاون الیند المو ع مع معاد المراجعي الدافليي  .و ررت اللحنة ما
يلد-:
 يشك دريق العم المنصوص عليا دد المادتي ( )7 ،6م برنامج التعاون الیند المو ع بي ك
م الايئة السعودية للمحاسبي القانونيي ومعاد المراجعي الدافليي  -3يباشر دريق العم المشار ىليه
دد ( )1أعالل ماامه ودق ما هو محدد دد برنامج التعاون المذكور ،ويعد فوة عم تبي األعماا التد
سيقو باا وتاريخ تنیيذها ،ويتف عر ا علح اللحنة دد اجتماعاا القاد .
و د باشر دريق العم أعماله بتاريخ 1430/03/05هـ الموادق  2009/03/02وعقد عدد م االجتماعات
تف فاللاا منا شة عدد م الموا يع ذات الصلة بأعماا الیريق ،وأعد مشروع فوة عم تووير مانة
المراجعة الدافلية فالا دترة التأسيس ،وشملر الخوة تحديدا لألهداف المرالية ومبادرات تحقيقاا .كما أعد
دريق مشروع تنظيف الايئة السعودية للمراجعي

الدافليي  ،ويتف االيا منا شته مع ذوي االهتما

واالفتصاص ،بغرض التعرف علح ما لدياف م مالاظات ليتسنح أفذها دد االعتبار عند اإلعداد الصيغة
الناائية للتنظيف.
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 9-0فاعلية المراجعة الداخلية باألجھزة الحكومية
تشير الدراسات المعنية بالیكر المراجعح) ) Goodwin ،Ridely,2013الح التحوا والتوور
الوا ن دح وظيیة المراجعة الدافلية دد القواع الحكومد واالنتقاا التدريحح م التركيز علح مراجعة
االلتزا  audit Complianceىلح ى ادة يمة للمنظمة  adding Valueم فالا الدور التوكيدا لاا
 Assurance roleواالستشار ي  ،Consultancyف االنتقاا الح دكر تقييمح ليشم الكیا ة واال تصاد
والیعالية ،وهح نیس المؤشرات التح تتبناها األجازة العليا للر ابة والمحاسبة دح مراجعة األدا وتنیيذ
الخوة  .تالها توور آفر ينبع م التخوف م البيئة المحيوة فاصة ابان األزمة المالية العالمية وهو
ىدارة المخاطر  ،management Riskومراجعة النظف .audit systems
ولقد تناولر العديد م الدراسات العوام المؤ رة دح دعالية المراجعة الدافلية باالجازة الحكومية م
عدة محاور ،يمك تناوا بعض مناا كما يلد:
 محور تصورا :اعتمدت د ارسة ( ) Wilkin et,.al،.3106علح تصورات وىدراك لحنة المراجعةبالنسبة لیاعلية وظيیة المراجعة الدافلية بالمنظمة .و د فلصر الدراسة ىلح أن العوام الاامة التد
تساهف دح داعلية وظيیة المراجعة الدافلية تتم

دد الكیا ة المانية لیريق المراجعة الدافلية ،وأدا

وظيیة المراجعة الدافلية بو اسوة ىدارة المراجعة الدافلية ،مقارنة بتعايد فدمات المراجعة الدافلية
لورف فارجد ،والدعف االداري لوظيیة المراجعة الدافلية م فالا

مان االستقالا والمو وعد.

 محور وظيیح :تناولر دراسة ( ) Khoury ،3100أربع عوام هد ،الكیا ة المانية ،واالستقالا،ونواا المراجعة الدافلية ،وىدارة وظيیة المراجعة الدافلية،
 محور ا ناعح :تناولر دراسة ( )Desai,et., al،.3109داعلية المراجعة الدافلية م وجاة نظرتصورات وتقييف المراجع الخارجد دعف االدارة العليا ،والكیا ة المانية لیريق المراجعة ،واالستقالا
التنظيمد ،وجودة عم المراجعة الدافلية.
 محور اوكمح :تناولر دراسة ) (Chail,2006أهمية و درة المراجع الدافلح علح االتصاا و تننوات اتصاا مع لحنة المراجعة الدافلية وهح اادا متلولبات الحوكمة الرشيدة.
 -ويبقح السؤاا....ه يمك تحقيق دعالية المراجعة الدافلية دح

و تلق األبعاد ؟ وه يمك تحیيق

البعد االستراتيحح دح المراجعة الدافلية؟
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الفصل الثالث :التوجه االستراتيجي للمراجعة الداخلية في األجھزة الحكومية بالمملكة
العربية السعودية
 1-3مقدمة
واجه القواع الحكومح لیترات كبيرة مشكلة أساسية تتم
والقواعد التح تم

دح ارتباطه بقوالب ابتة م التعليمات

عقبة دح انحاح العديد م الخوط االستراتيحية ،وكذلق دقد يواجه العديد م متخذي

القرارات االستراتيحية دد مختلف المحاالت بمنظمات األعماا العديد م العقبات ،و د يعتر ه أزمات
متعددة تیرض عليه التعام المباشر معاا ،واتخاذ التدابير الالزمة لتیادياا أ نا

يامة بصناعة القرار

االستراتيحد ،وتعد المراجعة االستراتيحية آدال هامة لإلدارة ،وتساعد متخذي القرارات دد عملية صناعة
القرار م فالا تودير المعلومات الالزمة دد الو ر المناسب ،وتقد المراجعة االستراتيحية نظرة شاملة
للمنشاة والتد بد ورها تقو بالتقويف الشام لو ع المنشاة االستراتيحد .وتعتبر المراجعة االستراتيحية أاد
الیروع الرئيسية للمراجعة اإلدارية والتد تستخد كوسيلة تشخيصيه لتحديد المحاالت التد تنووي علد
مشاك علد مستوي المنظمة( .المرسح)3113،
ولقد ظار التوجه االستراتيحح للمراجعة الدافلية بنا علد طلب معاد المراجعي الدافلي
) Institute of Internal Auditors (IIAللدداع ع مناهج دراسة أساليب القيا

التد يمك توبيقاا

للتأكد م مدي االلتزا بالخوة االستراتيحية للمنظمة عند التوبيق ،وتیرض عملية المراجعة االستراتيحية
 Strategic Auditااللتزا واالنضباط بي ك م محلس اإلدارة وىدارة المنظمة بقدر أكبر مما تیر ه
عملية المراجعة المالية التقليدية ،ايث تقف المراجعة االستراتيحية أما افتبارات الو ر ،وتقديف اإلرشادات
الالزمة دد الو ر المناسب وتقلي دحوة الخالدات التد ال میر مناا بي محلس اإلدارة وىدارة المنظمة علد
السلوة .وتعم المراجعة االستراتيحية دد ىادا أشكالاا علد ى بات والتأكد م أن المنظمة ما زالر تولد
يمة) Yang& Clement,2004 Chen2011, ).
والتخويط االستراتيحد هو سمة مميزة للمحتمعات المتحضرة ،تضع للنا
لبلوغاا وتساعد دد تحقيق أهداف بعيدة ،تتم

غايات سامية

دياا الغايات العظمح التد تنشدها تلق المحتمعات ،وتحشد

طا ات المحتمع كادة للوصوا ىلياا ،وترسف الوريق لبلوغاا ،وتحدد نمط تیاعلاا مع عالماا وبيئتاا( .اامد،
شرف ع مان اس )5 : 3131،
والمراجعة االستراتيحية هد أداة معاونة للمخووي االستراتيحيي  ،ايث تساعدهف علح تحديد
وتشخيص األسباب التد يمك أن تیسر وجود مشكالت دد أنشوة وأعماا المنظمة والتد تؤ ر سلبا علح
األدا الكلد للمنظمة كما تساعدهف أيضا علح تنمية الحلوا البديلة المالئمة لمعالحة هذل المشكالت.
وسيتف تناوا متولبات توبيق التوجه االستراتيحد لوادات المراجعة الدافلية بحيث ان التوجه
االستراتيحد يرسف الحركة المستقبلية لتصميف المنظمة وفصائصاا دافليا م جاة،
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وآلية تیاعلاا مع عوام بيئتاا الخاصة والعامة ،الذي تشخص عبرل مو عاا االستراتيحد م جاة
انية .وهكذا دان التوجه االستراتيحد ينولق م نتائج التیكير االستراتيحد ليحدد مظاهرل التد تسترشد باا
ىدارة المنظمة دد تحديد أهداداا اإلستراتيحية معوية األولوية الهداف البقا المنظمد والمسؤولية االجتماعية
والنمو

م ىطار تصور استراتيحد بعيد األمد (الخیاجد.)85 :2004 ،
 2-2-3فلسفة التوجه االستراتيجى
لقد وردت میاهيف عديدة للتوجه االستراتيحد ،وأهماا – دد نظر البااث – يتم ديما يأتد:
يرا (  )4: Renko and Tikkanen,2006ىن التوجه االستراتيحد يتضم ال ة توجاات بارزة،

هد :التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو المنادس ،التوجه نحو التقنية  /المنتج.
ويذكر ( )Stonebraker and Liao, 2004بأن التوجه االستراتيحد هو میاو ابر نسبيا دد
الوبيعة ،ويعكس نظرة عامة للمنظمة تحال بيئتاا ،ويبي ()O'Regan and Ghobandian, 2005: 83
بأن التوجه االستراتيحد عبارة ع رسف لحداوا القرارات التد توجه لتكيف المنظمة مع بيئتاا ويشك أيضا
السياسات واإلجرا ات الدافلية.
بنا علح ما تقد يرا البااث أن هناك عال ة و يقة بي تحديد التوجه االستراتيحد للمنظمة
وال بيئة التد تحيط باا ،أي عندما تحدد المنظمة توجااا االستراتيحد تأفذ بعي االعتبار العوام البيئية
الخارجية والدافلية التد تؤ ر دياا .وان عملية تحديد التوجه االستراتيحد م الخووات المامة دد عملية
اإلدارة اإلستراتيحية.
وتكم أهمية تحديد التوجه االستراتيحد دد انه يساعد دد تعريف المنظمة ببيئتاا ،وتسويغ شرعية
وجودها ،وم ف اصولاا علح التأييد والدعف م البيئة ،كما انه أداة تنسيق جميع الحاود دد المنظمة لكوناا
تعد محورا أساسيا لتحقيق اتصاا مؤ ر بي جميع مستوياتاا ،وبدون هذا االتصاا دان المنظمات يمك أن
تسير دد أي ا تحال ،ولع أسوأ تصرف هو أن تسير المنظمة بال رسالة أو هدف محدد ،بمعنح أن ال تتحم
ىدارتاا العليا أو أصحاباا عنا تحديد توجااا االستراتيحد .ويخد التوجه االستراتيحد وادة التیكير دد
المنظمة ،ىذ يعد دليال علح ربط جميع الخوط دياا ،ويساعد دد تحديد االولويات بالنسبة ألنشوتاا لذا يعد
مرشدا لتخصيص الموارد (الركابد.)169 :2004 ،
كما ان التوجه االستراتيحد للمنظمات يساف دد دتن نوادذ التیكير لدا اإلدارة العليا ىلح آداا األعماا
المستقبلية ،والعم علح ىعادة االة م التميز الدافلد وبنا مركز تنادسد وي للمنظمة فارجيا .ىذ ىن تحديد
توجه استراتيحد وا ن ود يق يقو علح مرتكزات عديدة مناا ،وجود نظا معلومات استراتيحد داع ،
وأنظمة تد يق بيئية ،ونظف ر ابة ىستراتيحية ،وتنبؤات مستقبلية بشأن متغيرات بيئة المنظمة (أبو ردن،
.)5 :3115
ولغرض دراسة التوجه االستراتيحد بشك أعمق يحاوا هذا البحث تناوا محموعة م المظاهر
اإلستراتيحية التد تعد أساسا لتصور التوجه االستراتيحد،
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وبم ابة مسارات يرتكز علياا تصميف الحركة اإلستراتيحية للمنظمة اا را ومستقبال .ويتیق العديد
م الكتاب والباا ي علح هذل المظاهر ومناف (الخیاجد )88 :2004 ،و ( )Davis, 2001: 52و
(ميرفان )49 :2003 ،و (ذياب وآفرون )91 :1995 ،وهذل المظاهر هد:

.0

دلسیة ىدارة المنظمة :تتبنح المنظمات ال ة نماذج دلسیية يتف م فاللاا تحديد مسار اإلدارة

دد صياغة ىستراتيحية المنظمة وسياساتاا بشك د يق وهد (دلسیة ترتبط بالحانب المعردد ،دلسیة ترتبط
بالحانب السياسد ،دلسیة ترتبط بالمو ع الحغرادد).

.3

التوجه المنظمد :هناك ارتباط بي التوجه االستراتيحد بوصیا توجاا للمنظمة ،وداللة

اإلستراتيحية عند المدرا  ،سوا أكانر أداة تحقيق تالؤ المنظمة مع بيئتاا ،أو وسائ لمواجاة الغموض
البيئد دد المستقب  ،أو انا تغير نتيحة التغيرات دد المو ف ،أو انا ال توجد ىستراتيحية أو محموعة
استراتيحيات ستتوادق مع جميع الموا ف.

.2

العملية اإلستراتيحية وعناصرها (صياغة رسالة المنظمة والتد تشم الغرض والیلسیة

والغايات ،تووير الملف الذاتد للمنظمة -تحلي البيئة الدافلية للمنظمة -والتد م فاللاا تشخيص نقاط القوة
والضعف ،تحلي البيئة الخارجية للمنظمة -البيئة العامة والبيئة الخاصة -والتد م فاللاا يتف تحديد الیرص
والتاديدات الخارجية ،تحلي فيارات المنظمة بمقابلة نقاط وتاا و عیاا مع الیرص والتاديدات الخارجية،
افتيار األهداف البعيدة المدا واالستراتيحيات الشاملة التد تساعد المنظمة دد بلوغ فياراتاا المیضلة،
تووير ومقابلة األهداف التشغيلية القصيرة األمد مع ما تف انتقاؤل م أهداف واستراتيحيات بعيدة األمد ،تنیيذ
الخيارات اإلستراتيحية ع طريق موازنة تخصيص الموارد والتد يتف م فاللاا مقابلة الماا والموارد
البشرية والاياك المنظمية والتقنية ونظف المكادآت الواجب التأكيد علياا ،تقويف نحاح العملية اإلستراتيحية
كمدفالت التخاذ القرارات المستقبلية.

.4

اركية اإلستراتيحية ويتف استقرا التوجه االستراتيحد م فالا االستعانة بتیكير المدرا

وتوظيف دراتاف لیاف اركية المنظمات وأ رها دد عملية تصميف ىستراتيحيتاا .ويحب تو ين الحركية
لتكون مرتكزا لیاف أوجا اللعبة اإلستراتيحية .ويتحلح دور التوجه االستراتيحد بكونا واصیا للحركية دد
تقلي هامش الخوأ دد الحكف ،ونیقات التغير وصعوباتا ،وتحقيق توازن بي اإلنیاا والصعوبات النیسية،
وتحقيق التكيف االستراتيحد استحابة لمظاهر زيادة التعقيد البيئد.

.5

مدف االفتيار ويمك االهتدا باذا المدف لوصف القدرة اإلستراتيحية لكد يتمك التوجه

االستراتيحد م اإلجابة علح تساؤلي هما :األوا :ما هد األعماا التد ينبغد للمنظمة الدفوا دياا؟ وال اند:
ما هو مدف األعماا الذي ستتخذل؟
وان اإلجابة علياما تعد أسا

تلق القدرة التد تنصرف بموجباا بافتيار التحليالت والخوط

والقرارات والسلوك المحدد للتوجا االست راتيحد ،وم

ف تقود ىلح بلوغ غاياتاا وأهداداا اإلستراتيحية دد

بيئة اركية.
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.6

المحاالت المنظمية ويمك ربط التوجه االستراتيحد بالمحاالت التد ينبغد أن تیكر ىدارة

المنظمة باا عند و ع غاياتاا وأهداداا المتم لة بمحاالت الربحية والكیا ة والنمو واقوا المالكي  ،واستخدا
الموارد وىساامات الموارد البشرية واإلساا دد فدمة المحتمع و يادة السوا والتقنية ،والبقا  ،وااجات
المنظمة للموارد البشرية م أدراد مؤهلي لإلدارة العليا.

.9

يتیق العديد م الكتاّب والباا ي ومناف ( )Certo & Peter, 1995: 79علح أن هنالق

فمسة مستويات للتوجه االستراتيحد يبنح ك ٌ مناا علح سابقه ،وهذا يشير ىلح وجود عال ة الغاية والوسيلة
بشك ٍ بارز دد ىطار المستويات الخمسة تلق .وتشير نتائج ذلق البنا ىلح رسف فارطة الوريق ومقيا

التقد

نحو تحديد التوجه االستراتيحد ،وهذل المستويات هد :االنشغاا بالمحاد ة (المحاورة) اإلستراتيحية،
التخويط االستراتيحد ،القيا

االستراتيحد ،تووير الرؤية اإلستراتيحية ،تكام المحاد ة اإلستراتيحية.

 2-3الرؤية اإلستراتيجية
يرا ) (Daft, 2001: 405أن الرؤية "مستقب م الد وجذاب لف يتحقق بعد ويصیاا بالنحف الدلي
لك درد دد المنظمة باتحال الوريق الوااد للمستقب ".
كما أن الرؤية " ال تعند الادف وىنما هد نقوة موجاة تدا (ترشد) اركة المنظمات باتحال معي ".
ديما يرا (الشعيبد )89 :2004 ،أناا "توصيف لتوجاات المنظمة المستقبلية تعتمد علح الخبرة التد يتمتع
باا القادة االستراتيحيي دد التعام مع التحديات التد تواجا منظماتاف بیع التأ يرات التد تیرزها ظروف
التوجه العالمد الحديد دد اال تصاد والسياسة وال قادة وبما يتال

مع درات المنظمة وىمكاناتاا".

ويؤكد ك م (ىدريس والنسور )9 :2005 ،أن "الرؤية اإلستراتيحية تعكس الموا ف والظروف
الحالية ،وتعود انوباعا ع الحالة المستقبلية المرغوبة ،علح أن تكون هذل الرؤية تكاملية وشمولية لك
أنشوة وأعماا المنظمة ،محققة بذلق التنسيق واالرتباط والتكام والتیاع بي هذل األنشوة ،وبذلق تستويع
المنظمة أن تحكف وتضبط الو ع الراه وأن تضم المستقب دد ميدان أعمالاا.
ومما سبق يرا البحث أن الرؤية اإلستراتيحية "هد التصور الذهند الذي ترسما المنظمة اوا
المستقب والنابع م

يماا و قادتاا والقدرات اإلستراتيحية التد يمتلكاا المدير".

ودد ىطار عرض فصائص الرؤية الناجحة أكدت الدراسات والبحوث بعض مؤشرات تلق
الخصائص التد ينبغد أن تتوادر دد الرؤية المصاغة علح نح ٍو دريد ،وم هذل الدراسات والبحوث
(الشعيبد )2004:90 ،و (يونس )76 :2002 ،و (ياسي  )41 :1998 ،و & (Thompson
) Strickland, 1996: 46وهد علح النحو اآلتد :أن تكون وا عية ممكنة التوبيق وتودر االة م التحدي
لك العاملي دد المنظمة ،ومنب قة م اإلاسا

بالتوجه وتعكس كالمرآة غايات المنظمة ورسالتاا ،وبعيدة

المدا ولكناا محددة النااية وذلق م زاوية األدق الزماند وااللتزا التنظيمد.
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وأشار البعض م هؤال الكتاّب والباا ي ىلح عد ٍد آفر م الخصائص التد يحب أن تتوادر دد
الرؤية اإلستراتيحية وعلح النحو اآلتد :الو وح ،االنسحا  ،التماسق ،وة االتصاا ،المرونة.
 3-3رسالة المنظمة
يؤكد (المعا يدي )28 :2000 ،أناا "نص رسمد يصدر م أعلح المستويات اإلدارية دد المنظمة،
دضال ع أناا الغاية والمحاا والیلسیة اإلستراتيحية للمنظمة".
وتم

الرسالة م وجاة نظر )" (John & Schermerhorn, 2002اإلستراتيحية أو أنموذج

األعماا الذي ترغب المنظمة دد ىنحازل" .ديما يشير (ميرفان )62 :2003 ،ىلح أن الرسالة هد "سبب
وجود المنظمة واستمرارها واألسا

الذي يحدد أعمالاا" ،مستندا ىلح القيف اإلدارية السائدة والموجاة للسلوك

واتخاذ القرارات الكیيلة بتحقيق أهداف المنظمة .ويراها (الدوري )65 :2003 ،بأناا "دليال لعم األدراد
واأل سا دد المنظمة" ،ديما يع ّدها (محس والنحار )44 :2004 ،بأناا "الیكرة التد تنوي اإلستراتيحية
تحقيقاا أو الیكرة التد تصمف اإلستراتيحية ألج ىنحازها".
ىذا رسالة المنظمة هد "و يقة مكتوبة تم دستور المنظمة والمرشد الرئيس لكادة القرارات والحاود
وتغود عادة مدة زمنية طويلة نسبيا ويمك تحقيقاا باإلمكانات الحالية".
ويرا (عوض )55 :2001 ،أن الرسالة تساعد علح تصميف وسائ ىعالنية تركز علح نوااد القوة
التد تسعح المنظمة إلبرازها وتشعر العاملي بحدية اإلدارة العليا وىصرارها علح تحقيق أهداف معينة
بوريقة محددة ومعلنة رسميا.
وتم

الرسالة الوا حة بنظر (الدوري )67 :2003 ،مرشدا وموجاا واادزا لألدراد العاملي م

أج زيادة كیا ة أدائاف ،دضال ع استعمالاا معيارا لتقويف األدا الكلد للمنظمة".
ويؤكد (الشعيبد )94 :2004 ،أن الرسالة "تحدد أدض الورا الستغالا ىمكانيات المنظمة دد
االستیادة مما تتيحا البيئة م درص ،وتحدد دعائف النحاح التد سوف تعتمد علياا المنظمة دد التیوا علح
المنادسي ".
وتشير أبحاث العديد م الكتاّب والباا ي ودراساتاف ومناف (الشعيبد )94 :2004 ،و (الدوري،
 )71 :2003و (العبدلد وآفرون )24 :1999 ،و (المغربد )79 :1999 ،ىلح محموعة م الخصائص
التد تمي ّز الرسالة الحيدة والمصاغة بعناية دائقة تعكس توجاات المنظمة والنشاطات التد تمارساا دد سبي
تحقيق تلق التوجاات المتم لة باآلتد :الو وح ود ة التعبير ،الوا عية والمو وعية ،القابلية للتحوا ىلح
فوط وسياسات ،التكيف مع البيئة.
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وم أج أن تكون رسالة المنظمة داعلة وتحقق الغايات واألهداف يحب أن تتف صياغتاا ودق
محموعة م المعايير تتضم (اريف :)75 :2003 ،تاريخ المنظمة ،و درات  /مواط

وة متميزة لدا

المنظمة ،والیرص والتاديدات التد تواجا المنظمة ،وتوادر الموارد المتااة للمنظمة.
ويرا (الدوري )71 :2003 ،أن أي تغيير دد رسالة المنظمة ال بد أن يعكس الیكر االستراتيحد
للمنظمة ويحسد الرؤية الیلسیية العامة إلدارتاا ولقدرتاا علح التعبير ع قادتاا التنظيمية وتحديدها ألهداداا
اإلستراتيحية التد ينبغد أن تتغير تبعا للتغيير الحاص دد الرسالة مع يا اإلدارة اإلستراتيحية بتحديد
اإلستراتيحية التد تحقق تلق الغايات واألهداف المنشودة .وتحقيقا للتكام بي متضمنات التوجه االستراتيحد
سنتناوا دد المبحث الرابع األهداف اإلستراتيحية التد تم

االتحال الذي يقود ىلح األدا األدض .

 4-3األھداف اإلستراتيجية
تع ّد األهداف اإلستراتيحية ىادا الخصائص المنظمية التد تحظح بأسبقية علح سواها ،وهد أسا
والدة المنظمة ونموها ونضحاا وا محاللاا وموتاا ،وهد م الماا والعناصر الحوهرية التد ينبغد أن
ال تغيب ع العقوا اإلستراتيحية المنظمية واإلدارية (الخیاجد .)93 :2004 ،و ب البد بعرض میاو
األهداف اإلستراتيحية يحب التنويا ىلح التداف دد التمييز بيناا وبي الغايات ،ىذ أن البعض م الكتاّب
والباا ي يستخد كال المصولحي ليعند المیاو ذاتا ،لذا ارتأينا ىعوا بعض المیاهيف لنميزها ع األهداف
اإلستراتيحية.
ويتیق العديد م الكتاّب والباا ي (الحسيند )92 :2001 ،و (الدوري )75 :2003 ،علح أن الغايات
تتصف ببعض الخصائص التد تميزها ع األهداف اإلستراتيحية ،وهد :العمومية والشمولية والبعد ع
التیاصي الد يقة ،علح العكس م األهداف اإلستراتيحية التد تكون محددة ،وال تتودر دياا معايير محددة
بالكف والزم والنوع كما هو الحاا دد األهداف اإلستراتيحية،
غير ممكنة التحقق

م و عاا العا ألناا مولقة وليس لاا ناايات أو ادود عليا ،عد ىمكانية

ياساا بمعايير محددة ،وتبنح علح أسا

الرؤية اإلستراتيحية ورسالة المنظمة.

وتبرز أهمية األهداف اإلستراتيحية م وجاة نظر العديد م الكتاّب والباا ي (المغربد:1999 ،
 )94و (السبعاوي )32 :2000 ،و (الدوري( )76 :2003 ،ميرفان )66 :2003 ،و (اريف)96 :3112 ،
م فالا جوانب عديدة ،أهماا:
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-0

تودير صورة تیصيلية للتوجا المخوط لا ،دضال ع تودير أسا

-3

تساعد علح تعريف المنظمة للبيئة التد تعم دياا.

متي لعملية صنع القرار.
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-2

تساف مع اإلدارة العليا دد و ع االستراتيحيات علح مستوا المنظمة وعلح مستوا وادة

األعماا ومستوا الوظائف ،وتع ّد مرشدا التخاذ القرارات ،ايث تكون دليال لإلدارة العليا دد اتخاذ القرارات
المالئمة بما يتناسب والمو ف الذي تواجاا.
-4

تساف دد تیويض السلوة ،ىذ أن وجود األهداف السليمة والوا عية يساعد دد التیويض السليف

للسلوة ،كما يساعد دد التنسيق بي النشاطات والماا .
-5

تساف دد بيان نوعية العال ات السائدة دد المنظمة وعال تاا ببيئتاا ودد و ع المعايير

والمقاييس التد تستعم دد الر ابة وتقويف األدا .
-6

تساف دد تقويف أدا األدرادّ ،ف اإلدادة م التقويف دد و ع بعض السياسات م

(تر ية

األدراد ،والنق  ،والتدريب ،والحوادز ،وغيرها) ،كما تع ّد أداة تحیز األدراد نحو المبادرة واإلبداع.
-9

تحدد األهداف شرعية وجود المنظمة ونشاطاتاا وتساعدها علح التنبؤ بااتياجاتاا المستقبلية

م الموارد المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية واستعمالاا استعماال أم  .لذا داد تع ّد مرتكزا دد عملية
الصياغة اإلستراتيحية.
كما انه تتف صياغة األهداف اإلستراتيحية م فالا مساعدة المنظمات علح مقارنة جوانب القوة
والضعف الدافلية مع الیرص والتاديدات البيئية (الخارجية) سوا الحالية مناا أ المتو عة مستقبال ،وهذا ما
يعرف بعملية التحلي االستراتيحد م فالا استعماا تقنية ) (SWOTومقارنة النتائج المتحص علياا مع
اإلمكانات والموارد الحوهرية لتلق المنظمة ،وم أهف تلق الموارد المعلومات التد أصبحر تشك موردا
استراتيحيا دد الو ر الحا ر (جودة وآفرون.)279 :2004 ،
ويتیق العديد م الكتاّب والباا ي (المغربد )98 :1999 ،و (الحسيند( )56 :2000 ،ميرفان،
 )86 :2003و (اريف )84 :2003 ،علح أن هناك العديد م المبادئ واألسس الواجب اعتمادها عند صياغة
األهداف اإلستراتيحية والمتم لة باآلتد:
-0

القابلية للقيا

الكمد :ىذ يحب أن تخضع األهداف للقيا

الكمد در اإلمكان لكد يمك

التحقق م الوصوا ىلياا وىن كانر بعض األهداف يصعب ياساا كميا كالر ا الوظيید وااللتزا
بالمسؤولية االجتماعية ،ىالّ أن ذلق يحب أن ال ي ند م عز المنظمة علح محاولة و ع بعض المقاييس
واألساليب الكمية والوصیية التد يمك أن تساعد دد الوصوا ىلح بعض المؤشرات والنتائج الدالة علح
تحقيق م
-3

هذل األهداف.
الو وح والساولة والقابلية للیاف :أي أن تكون وا حة وسالة الیاف م

ب الحميع دد

المنظمة.
-2

المو وعية والوا عية :أي تكون ابلة للتحقيق وتم

مصالن مختلف األطراف بصورة

عادلة وال تمي ىلح الذاتية أو تتأ ر باألشخاص أو المصالن الیردية ،دتراعح األهداف اإلستراتيحية بالتكام
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مع األهداف الیردية ،وتراعد مصالن المنظمة بالتنسيق مع مصالن البيئة ،وتراعد المصالن علح المدا
الووي بالترابط مع المدا القصير.
-4

مشاركة العاملي دد و ع األهداف :يحبذ اشتراك م سيتولح تحقيق األهداف دد و عاا

ما أمك ذلق ،مما ييسر أدا الوظائف لو وح األهداف وداماا واالشتراك دد و عاا م
-5

ب الحميع.

االنسحا والترابط بي األهداف :أي ال تكون متعار ة وال سي ّما بي الادف الرئيس

واألهداف الیرعية بحيث تم

سلسلة منسحمة تقود المنظمة بمختلف جاودها ىلح تحقيق أغرا اا الرئيسة

بما يؤدي ىلح تحقيق رسالتاا.
-6

العمومية والشمولية.

-9

أن يتف ااتساب التكلیة والعائد عند و عاا.

-8

أن تكون مو قة ومكتوبة ومحددة اإلنحاز فالا مدة زمنية دد

-2

الحصوا علح تأييد ودعف اإلدارة العليا.

و الموارد المتااة.

 5-3أخالقيات األعمال
ىن كلمة األفالا  Ethicsمشتقة م الكلمة اإلغريقية ) (Ethosوالتد تعند الخاصية ()Character
وكذلق مشتقة م الكلمة الالتينية ( )Moresوالتد تعند العادات
( )Customsوعليا دان الكلمتان معا تشيران ىلح الوريقة التد يعتمدها األدراد للتعام والتیاع مع
بعضاف البعض ،ويحم مصولن األفالا معاند عديدة اال انا اصولن علح كلمة األفالا دد اللغة العربية
علح أاكا يمة تتعلق باألعماا التد توصف بالحس أو القبن .واألفال د هو ما يتیق و واعد األفالا أو
واعد السلوك المقررة دد المحتمع وعكسا ال أفال د.
ىن اللغات المختلیة تناولر هذل الكلمة علح أناا مراددات دد محتواها ودالالتاا ،ىذ جا دد امو
( )Longmanأن األفالا تعند( :دراسة طبيعة المبادئ الخلقية واألاكا وأسساا ،محموعة م
المبادئ والقيف ،مبادئ السلوك أو اآلداب التد تحكف الیرد أو الحماعة ،استقامة التصردات واألاكا
وأفال ياتاا .وتعند كلمة " أفال يات " ودق امو

وبستر "مقاييس التصرف أو السلوك الخلقد ".

اما دد اطر الوظيیة والعم دقد تف استخدا مصولن األفالا دد نواح ومظاهر عدة ومسميات مختلیة
دید ميدان العم يمك تعريف " أفال يات العم " دد المنظمة بأناا " اتحال اإلدارة وتصرداا تحال موظیياا
وزبائناا ،والمساهمي والمحتمع عامة،و واني الدولة ذات العال ة بتنظيف عم المنظمات" وينوبق التعريف
ذاتا علح عم األدراد (االونكتاد )194 ،2001،ويشير ىلح أن أفال يات العم " هد ك ما يتعلق بالعدالة
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وبعض النوااد م تو عات المحتمع والمنادسة بنزاهة و اإلعالن و العال ات العامة والمسؤولية االجتماعية
وارية الزبون والتصرف ألمنظمد دد البلد األ وفارج الحدود "..
كما تف تعريیاا بحوانب مختلیة مناا:


هد توبيق األفال يات علح محتمع المنظمة.



هد طريقة لتحديد المسؤولية دد عال ات العم .



هد تشخيص وتعريف القضايا االجتماعية و ضايا األعماا الاامة.



هد نقد لألعماا (أعماا المنظمة).

 6-3أنواع أخالقيات العمل
هناك ال ة تصنيیات رئيسة ألفال يات العم ترتبط بالمنظمة واألدراد العاملي دياا وهد كاألتد:
(االونكتاد)102 ،2001،
 -0أفال يات الوجه لوجه face to face ethics
يظار هذا النوع م األفالا م التیاع الشخصد والمعامالت التد تحدث يوميا دد اياة المنظمة
- 3أفال يات سياسة المنظمة corporate policy ethics
ويؤ ر هذا النوع دد نشاطات وعمليات المنظمة بصور اساسية
 -2أفال يات المستوا الوظائید functional area ethics
يرتبط هذا النوع بالمستوا التشغيلد دد المنظمة اذ تتحا ك وظيیة دد المنظمة ىلح امتالك نواا
متنوع م األفال يات فاص باا.
 7-3بناء المناخ األخالقي المنظمي
تولد المنظمات علح افتالف أنواعاا أهمية كبيرة لبنا مناخ أفال د يساف دد تحقيق أهداداا األمر
الذي ينعكس علح استمرارها وبقائاا وم

ف البد م افذ المرتكزات اآلتية دد بنا ذلق المناخ( :الخیاجد

والغالبد.)65-63 ،2008 ،
المعتقدات والقيف واألعراف التد تحكف سلوك الیرد و راراتا

-0

األفالا الشخصية :وتم

-3

ال قادة المنظمية :تؤ ر قادة المنظمة بما تتضمنا م

دد جوانب عم المنظمة المختلیة وتحكف الك ير م
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و صص وغيرها

راراتاا الحالية والمستقبلية.
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-2

أصحاب المصالن الخارجيي  :تواجا رارات المنظمة وسلوكياتاا

غوطا م أطراف

عدة تددع بتلق القرارات والسلوكيات باتحاهات مختلیة تتناسب ومصالن تلق األطراف وم تلق األطراف
الموردي والزبائ والقوا الحكومية وغيرها.
-4

األنظمة المكونة للمنظمة :تؤدي النظف المختلیة داف المنظمة دورا ماما أيضا دد التأ ير

دد سلوكيات و رارات المنظمة وترتبط تلق النظف بكادة أجزا المنظمة ووظائیاا وجوانب عملاا
 8- 3مصادر أخالقيات المنظمة
هناك ال ة مصادر اولية اساسية لألفالا تؤ ر دد األفال يات المنظمية وداماا يساف دد داف طبيعة
القيف األفال ية دد المنظمة وهذل المصادر هد:

.0

األفالا االجتماعية :تؤ ر األفالا االجتماعية بصورة كبيرة دد أفالا العم والمنظمة

.3

األفالا المانية :وهد القيف والقواعد األدبية التد تستخدماا محموعة م األدراد للر ابة

علح الوريقة التد يؤدون باا مااماف أو استخداماف للموارد

.2

األفالا الیردية :وهد المعايير الشخصية واألدبية المستخدمة م األدراد لايكلة وتنظيف

تیاعلاف مع اآلفري
 9-3آلية تطبيق التوجه االستراتيجي للمراجعة الداخلية في األجھزة الحكومية بالمملكة
يتم

-0
-

اإلطار العا لعملية المراجعة االستراتيحية دد التالد:
تقييف نتائج أدا المنظمة الحالد:
األدا الحالد :وذلق لمعردة أدا المنظمة دد العا الما د دد

و العائد علح االست مار،

نصيباا دد السوا ،الربحية ،الخ.

-

الو ع االستراتيحد :وذلق لمعردة وتقييف مامة ،أهداف ،استراتيحيات ،وسياسات المنظمة

ومدا مال متاف مع و ع المنظمة دوليا.

-3

مراجعة اوكمة المنظمة:

م فالا دحص وتقييف ىداريح المنظمة االستراتيحيي (محلس اإلدارة ،اإلدارة العليا)

-2

دحص وتقييف البيئة الخارجية:

م فالا دحص وتقييف كادة عناصر البيئة الخارجية التد تؤ ر علح المنظمة والتح يمك
تقسيماا كالتالد(:ىدريس)2006 ،

-

البيئة االجتماعية" :للتعرف علح الیرص والتاديدات الحالية والمستقبلية للمنظمة وسوا

كانر ا تصادية ،تكنولوجية ،انونية."...
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-

البيئة الخاصة " :لتحديد الیرص والتاديدات الخاصة بالمنظمة والتد تؤ ر علح صناعتاا

والمتم لة دد العمال  ،المنادسي  ،العماا ،الممولي  ،الموردي ."....،

-

ىيحاز العوام الخارجية :لتحديد التحديات والعناصر الخارجية التد تواجا المنظمة دد الو ر

الحالد والمستقب .

-4

دحص وتقييف البيئة الدافلية:

لتحديد نقاط الضعف والقوة دد

و اآلتد:

-

هيك المنظمة

-

قادة المنظمة

-

موارد المنظمة " التسويق ،التموي  ،التنمية والتووير ،العمليات ،الموارد البشرية."...،

-5

تحلي العوام اإلستراتيحية باستخدا اداة سوات

-

لتحديد محاالت أو مناطق المشكالت.

-

لمراجعة وتعدي مامة المنظمة واألهداف اسب الضرورة.

-6

توليد وتقييف البدائ اإلستراتيحية

وذلق للوصوا ىلح البدي االستراتيحد المناسب م فالا التالد:

-

تحديد البدائ اإلستراتيحية

-

تحديد اإلستراتيحية المولوبة

-9

توبيق االستراتيحيات المختارة

م فالا اآلتد (المرسد)3113 ،

-

تحديد طبيعة البرامج المساعدة للتنیيذ ،ومدا مال متاا للتنیيذ.

-

التأكد م مدي مال مة الميزانيات وتوويرها لتناسب توبيق اإلستراتيحية.

-

تحديد اإلجرا ات الالزمة وتوويرها للمساعدة دد التوبيق.

-8
-

التقييف والر ابة ع طريق التالد:
تحديد مدي مال مة نظف المعلومات الحالية ومدا درتاا علح التغذية العكسية ،ولتحقيق

الر ابة علح األنشوة واألدا .

-

تحديد مدا د ة نظف ر ابة األدا الحالية دد تقييف الخوة االستراتيحية.

و د تتدهور العديد م منظمات األعماا بسبب

عف ىستراتيحيتاا الحالية وعد تقويماا ،ويرجع

ذلق لقصور عملية اإلدارة اإلستراتيحية عند ياماا بافتيار البدي

االستراتيحد المناسب "القرار

االستراتيحد" .اآلمر الذي أدا ىلح أن يحت میاو المراجعة اإلستراتيحية مكانة دد تعظف القيمة التد تضيیاا
منظمات األعماا والحیاظ علح كياناا م التدهور وذلق م فالا العديد م اإلجرا ات م
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الضعف ب أن تص لمرالة ارجة وم

ف تقلي المخاطر ،والتعرف علح محاالت التنمية اإلستراتيحية،

والتركيز علح عدد كبير م القضايا اإلستراتيحية واسعة المدا ،والتخلص م األعماا غير الضرورية
والتركيز علح العمليات الضرورية ودعماا.
وأفيرا تحدر اإلشارة هنا ىلح أن هذا فووات المراجعة اإلستراتيحية يمك أن تختلف األسئلة
المورواة بك فووة الفتالف طبيعة عملية التقييف طبقا الاتياجات منظمات األعماا ،وبالتالد د يتف اذف
محموعة م األسئلة أو يتف ى ادة محموعة أفرا داف ك مرالة( .بوعباية).2010،
 22-3اآلثار المتوقعة من تطبيق التوجه االستراتيجى لوحدات المراجعة الداخلية فى
األجھزة الحكومية بالمملكة
تعد عملية المراجعة اإلستراتيحية ذات أهمية بالغة ألن العوام والمتغيرات الدافلية والخارجية ليسر
ابتة علح المدا البعيد ،وألن التغير سمة رئيسية لاذل العوام مما يؤ ر بالتالد علح نقاط القوة والضعف
وكذلق الیرص والمخاطر ،وليس التغيير دقط ولك أيضا متد سيحدث هذا التغيير ،وبأي الورا والسب
سيتف هذا التغيير؟
التأكد م أن منظمات األعماا مازالر تضيف يمة م فالا الیحص الشام للمو ف اإلستراتيحد
للمنظمة .ايضا مساعدة المديري االستراتيحيي علح معردة المشكالت ومواط القصور التد ال يسع الو ر
الكتشاداا ومعالحتاا دد الو ر المناسب .ا ادة الح التخلص م الممارسات الغير

رورية والتد ىذا تف

اإلستغنا عناا سيؤدي ىلح تحقيق ودر دد التكاليف ،وزيادة دد اإليرادات ،وردع كیا ة األدا بالمنظمة.
(المرسد)3113 ،
الـتأكد م عد تعارض أهداف وفوط وسياسات المنظمة مع راراتاا اإلستراتيحية م فالا
عمليات دحص وتقييف البيئة الدافلية والخارجية بالمنظمة .ايضا معالحة نقاط الضعف التد تعاند مناا
المنظمة ،ومواجا التحديات التد يواجااا والعم علح تقليصاا ىلح أدند مستوا .وتقديف اإلرشادات
والتوصيات الالزمة أوال بأوا لمعالحة القصور والسلبيات دد الو ر المناسب( .المرسد)3113 ،

الفصل الرابع :منھجية البحث وإجراءاته
 1- 4تمھيد
يتناوا هذا الیص ىيضااا لمناج البحث المستخد  ،وكذلق تحديد محتمع وعينة البحث ،يلد
ذلق عر ا ألداة جمع البيانات االستبانة والتد تناولر دور التوجه االستراتيحد لوظيیة المراجعة
الدافلية ودد تحسي جودة أدائاا الماند دد القواع العا دد المملكة العربية السعودية ،والتأكد م
صدا و بات أداة البحث ،وأساليب المعالحة اإلاصائية التد استخدمر دد تحلي البيانات ىاصائيا،
وذلق علح النحو التالد:
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 2-4منھج البحث
استخد البااث المناج الوصید التحليلد الذي ياتف بوصف الظاهرة مو ع البحث والتعبير
عناا كميا وكيیيا وذلق بادف وصف الظاهرة المدروسة م ايث طبيعتاا ودرجة وجودها
(العساف 1427 ،هـ ،ص .)35

 3-4مجتمع البحث
تكون محتمع البحث م المراجعي الدافليي ومرا بي الحسابات دد االجازة الر ابية دد
الرياض بالمملكة العربية السعودية

 4-4عينة البحث
تف افتيار عينة البحث م المراجعي الدافليي ومرا بي الحسابات دد االجازة الر ابية دد
الرياض بالوريقة العشوائية والبالغ عددهف ( )100مراجع ومرا ب

 5-4أداة البحث
استخد البااث االستبانة لكوناا مناسبة لمو وع البحث وعليا ا البااث بتصميف استبانتا
معتمدا دد ذلق علح المراجع والدراسات السابقة والرسائ الحامعية ،دد نیس المحاا.
تكونر االستبانة دد صورتاا الناائية م جزأي هما:
أ -الجزء األول البيانات األولية:
يتعلق هذا الحز بمتغيرات البحث وهد ذات أهمية للتعرف علح فصائص العينة والو وف
علح مدا تأ رها علح نتائج البحث ،ومناا يتف تحديد متغيرات البحث وهد كما يلد:
 -2المؤھل العلمي:
بكالوريو

دد المحاسبة

ماجستير دد المحاسبة

دبلو عاا دد المحاسبة

أفرا

 -0الوظيفة:
مدير اسابات

مراجع دافلد

عضو لحنة المراجعة

مرا ب اسابات
-3عدد سنوات الخبرة
أ
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-4الشھادات المھنية
CPA

ACPA

ACCA

ال يوجد

أفري
ب -الجزء الثاني :أسئلة مغلقة:
تبنح البااث دد ىعداد المحاور الشك المغلق الذي يحدد االستحابات المحتملة لك سؤاا،
و د استخد البااث طريقة ليكرت ذات التدرج الخماسد (أتیق بشدة ،أتیق ،محايد ،غير ال اتیق ،ال
اتیق بشدة) بحيث تف منن اإلجابة علح (أتیق بشدة) فمس درجات ،واإلجابة علح (أتیق) أربع
درجات ،بينما تف منن اإلجابة علح(محايد) الث درجات ،واإلجابة علح (ال اتیق درجتان ،واإلجابة
علح (ال اتیق بشدة) درجة واادة ،ويتولب اإلجابة علياا بو ع عالمة (√) أما ك دقرة وتحر
الدرجة المختارة ،و د تكون الحز ال اند م االستبانة م

ال ة محاور هد:

المحور األوا :درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة الحكومية
بالمملكة.
المحور ال اند :درجة جودة األدا الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية
بالمملكة.
المحور ال الث :أهف المعو ات التد تواجا وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية
بالمملكة.
 6-4صدق أداة البحث ((validity
صدا االستبانة يعند التأكد م أناا سوف تقيس ما أعدت لقياسا (العساف، 1998،
ص ،) 429كما يقصد بالصدا "شموا االستبانة لك العناصر التد يحب أن تدف دد التحلي م
نااية ،وو وح دقراتاا ومیرداتاا م نااية انية ،بحيث تكون میاومة لك م يستخدماا"(عبيدات
وآفرون ، 2001 ،ص  .)179و د ا البااث بالتأكد م صدا أداة البحث م فالا:
أ /الصدا الظاهري (الخارجد) لألداة:
للتعرف علح مدا صدا أداة البحث ا البااث بعر اا علح محموعة م (المحكمي ) ذوي
الخبرة دد محاا المراجعة الدافلية لتحكيف االستبانة دد صورتاا األولية ،وذلق لمعردة آرائاف دد
مدا مناسبة األداة ألهداف البحث ،والحكف علح ما تحتويا االستبانة م دقرات م ايث صحة
الصياغة والو وح ،وأهمية ك دقرة ومدا انتما ك دقرة للمحور ،وترتيباا اسب األولوية،
وبعد االطالع علح مالاظات ومقتراات األساتذة المحكمي واألفذ باا ،ا البااث بالتعدي
والحذف واإل ادة اتح تف بنا األداة دد صورتاا الناائية.
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ب /صدا االتساا الدافلد لألداة:
بعد التأكد م الصدا الظاهري ألداة البحث ا البااث بتوبيقاا ميدانيا علح عدد ( )100م
المستاددي وعلح بيانات العينة ا البااث بحساب معام االرتباط بيرسون لمعردة الصدا الدافلد
لالستبانة ايث تف اساب معام االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات االستبانة بالدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمد ىليا العبارة.
 -0صدق االتساق الداخلي للمحور األول :درجة اھمية وحدات المراجعة الداخلية بالنسبة لألجھزة الحكومية
بالمملكة
جدول رقم ()1
معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات المحور األوا بالدرجة الكلية للمحور.
معام
االرتباط

عبارات
المحور األوا
1

عبارات
المحور األوا
7

**0.723
2

معام
االرتباط
**0.822

8
**0.675

3

**0.798
9

**0.768
4

**0.728
10

**0.753
5

**0.701
11

**0.724

**0.820

6
**0.701
** دالة عند مستوا الداللة .0،01
يتضن م الحدوا ر ف ( )1أن يف معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات
المحور والدرجة لمحاور االستبانة ،جميعاا يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة (،)01.0
مما يعند وجود درجة عالية م االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية
م الصدا لیقرات المقيا .
 -0صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني :درجة جودة األداء المھني لوحدات المراجعة الداخلية باألجھزة
الحكومية بالمملكة
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جدول رقم ()2
معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات المحور ال اند بالدرجة الكلية للمحور.
عبارات
المحور ال اند
1

عبارات
المحور ال اند
6

معام
االرتباط
**0.761

معام
االرتباط
**0.736

7

2

**0.635

**0.658
8

3

**0.496

**0.563
9

4

**0.679

**0.596
10

5

**0.683

**0.619
** دالة عند مستوا الداللة .0،01

يتضن م الحدوا ر ف ( )2أن يف معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات
المحور والدرجة لمحاور االستبانة ،جميعاا يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة (،)01.0
مما يعند وجود درجة عالية م االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية
م الصدا لیقرات المقيا .
 -3صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث :أھم المعوقات التي تواجھ وحدات المراجعة الداخلية باألجھزة
الحكومية بالمملكة
جدول رقم ()3
معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات المحور ال الث بالدرجة الكلية للمحور.
عبارات
المحور ال الث
1

معام
االرتباط

عبارات
المحور ال الث
6

**0.559
2

**0.779
7

**0.542
3

**0.841
8

**0.801
4

**0.687
9

**0.736
5

**0.718
10

**0.731
** دالة عند مستوا الداللة  0،01دأ .
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يتضن م الحدوا ر ف ( )3أن يف معامالت االرتباط بي درجة ك عبارة م عبارات
المحور والدرجة لمحاور االستبانة ،جميعاا يف موجبة ودالة ىاصائيا عند مستوا داللة (،)01.0
مما يعند وجود درجة عالية م االتساا الدافلد وارتباط المحور بعباراتا بما يعكس درجة عالية
م الصدا لیقرات المقيا .
 7-4ثبات أداة البحث
ولقيا

مدا بات أداة البحث (االستبانة) استخد البااث (معادلة ألیاكر ونباخ ،ايث طبقر

المعادلة لقيا

الصدا البنائد ،والحدوا ر ف ( )4يو ن معامالت الیا كرونباخ ألبعاد ومحاور

البحث.
جدوا ر ف ( )4يو ن " يف معام ألیا كرونباخ" ألداة البحث
المحــــور
المحور
األوا
المحور
ال اند
المحور
ال الث

محاور االستبانة
درجة اهمية وادات
المراجعة الدافلية بالنسبة
لألجازة الحكومية بالمملكة.
درجة جودة األدا الماند
لوادات المراجعة الدافلية
باألجازة الحكومية بالمملكة.
أهف المعو ات التد
تواجا وادات المراجعة الدافلية
باألجازة الحكومية بالمملكة.
ال بات العا ألداة البحث

عدد
الیقرات

11

10

10

بات
المحور
0.952

0.914

0.944

0.949
31
يتضن م الحدوا ر ف ( )4أن معام ال بات ألیا كرونباخ للمحور األوا" درجة اهمية
وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة الحكومية بالمملكة" .بلغ( )952.0أما معام ال بات
للمحور ال اند " درجة جودة األدا الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة.
"دقد بلغ ( ،)914.0دد اي بلغ معام ال بات للمحور ال الث" أهف المعو ات التد تواجا
وادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ،)944.0( " .أما ال بات العا ألداة البحث
دقد بلغ ( )949.0وجميعاا يف بات مرتیعة مما يدا علح أن االستبانة تتمتع بدرجا عالية م ال بات
وبالتالد يمك االعتماد علياا دد التوبيق الميداند للبحث.
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 8-4األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث
لتحقيق أهداف البحث وتحلي البيانات التد تف جمعاا ،دقد تف استخدا العديد م األساليب
اإلاصائية المناسبة باستخدا برنامج الحز اإلاصائية للعلو االجتماعية Statistical Package
 For Social Sciencesوالتد يرمز لاا افتصارا بالرمز ( ،)SPSSوذلق بعد أن تف ترميز
وىدفاا البيانات ىلح الحاسب اآللد ،ولتحديد طوا فاليا المقيا

الخماسد (الحدود الدنيا والعليا)

المستخد دد محاور البحث ،تف اساب المدا ( ،)4=1-5ف تقسيما علح عدد فاليا المقيا
للحصوا علح طوا الخلية الصحين أي (=5/4
 )80.0بعد ذلق تف ى ادة هذل القيمة ىلح أ

يمة دد المقيا

(أو بداية المقيا

وهد الوااد

الصحين) وذلق لتحديد الحد األعلح لاذل الخلية ،وهكذا أصبن طوا الخاليا كما يلد:
 م  1ىلح  79.1يم (ال اتیق بشدة) نحو ك عبارة بافتالف المحور المراد ياسا. -م  80.1ىلح  59.2يم

(ال اتیق) نحو ك عبارة بافتالف المحور المراد ياسا.

 -م  60.2ىلح  39.3يم

(محايد) نحو ك عبارة بافتالف المحور المراد ياسا.

 -م  40.3ىلح  19.4يم

(اتیق) نحو ك عبارة بافتالف المحور المراد ياسا.

-م

 20.4ىلح  00.5يم

(اتیق بشدة) نحو ك عبارة بافتالف المحور المراد ياسا.

**ولمعالحة بيانات البحث استخد البااث األساليب اإلاصائية التالية:
 )0التكرارات والنسب المئوية ( :)frequencies and percentagesللتعرف علح الخصائص
الشخصية والوظيیية ألدراد محتمع البحث ،وتحديد استحاباتاف تحال عبارات المحاور الرئيسية
التد تتضمناا أداة البحث.
 )3معام ارتباط بيرسون ( :)personللتحقق م صدا االتساا الدافلد ألداة البحث.
 )2معام ألیاكرونباخ ( :)Alpha Cronbachلقيا

مدا بات أداة البحث ،وصالايتاا للتوبيق

الميداند.
 )4المتوسط الحسابد الموزون (المرجن) " :" Weighted Meanوذلق لمعردة مدا ارتیاع أو
انخیاض استحابات أدراد محتمع البحث ع ك عبارة م عبارات متغيرات البحث األساسية،
مع العلف بأنا يیيد دد العبارات اسب أعلح متوسط اسابد موزون.
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 )5المتوسط الحسابد "  :" meanوذلق لمعردة مدا ارتیاع أو انخیاض استحابات أدراد محتمع
البحث ع المحاور الرئيسية (متوسط متوسوات العبارات) ،مع العلف بأنا يیيد دد ترتيب
المحاور اسب أعلح متوسط اسابد.
 )6تف استخدا االنحراف المعياري "  " Standard Deviationللتعرف علح مدا انحراف
استحابات میردات محتمع البحث لك عبارة م عبارات متغيرات البحث ،ولك محور م
المحاور الرئيسة ع متوسواا الحسابد ،ويالاظ أن االنحراف المعياري يو ن التشتر دد
استحابات میردات محتمع البحث لك عبارة م عبارات متغيرات البحث ،ىلح جانب المحاور
الرئيسة ،دكلما ا تربر يمتا م الصیر تركزت االستحابات وانخیض تشتتاا بي المقيا .

الفصل الخامس :نتائج البحث ومناقشتھا
يتناوا هذا الیص تحلي نتائج البحث الميدانية ،وذلق م فالا عرض وتحلي البيانات
األولية (الخصائص الشخصية والوظيیية ألدراد عينة البحث) وكذلق عرض استحابات أدراد عينة
البحث علح تساؤالت البحث ،ومعالحتاا ىاصائيا باستخدا میاهيف اإلاصا الوصید وأساليبا
اإلاصائية وصوال ىلح النتائج وتحليلاا وتیسيرها دد

و اإلطار النظري للبحث الميدانية المتعلقة

بالتوجه االستراتيحد لوظيیة المراجعة الدافلية ودورة دد تحسي جودة أدائاا الماند دد القواع
العا دد المملكة العربية السعودية
 1-5توصيف عينة البحث في ضوء المتغيرات
ا البااث بحساب التكرارات والنسب المئوية لمتغيرات البحث وجا ت النتائج كالتالد:

-2

المؤھل العلمي:
جدوا ر ف ()5
توزيع أدراد عينة البحث ودقا لمتغير المؤه العلمد.
التكرار

النسبة المئوية

العمر
بكالوريو
المحاسبة
ماجستير دد المحاسبة

30

30

30

30

دبلو عاا دد المحاسبة

20

20

أفرا

20

20

المحموع

100

%100

دد
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م فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد عينة البحث ودق متغير (المؤه العلمد)
يتضن أن ( )%30م أدراد عينة البحث ااصلون علح  30وهف الیئة األك ر انتشارا ،يلياف ()%30
م أدراد عينة البحث ااصلون علح ماجستير دد المحاسبة ،يلياف ( )%20م أدراد عينة البحث
ااصلون علح دبلو عاا دد المحاسبة و %20ااصلون علح مؤهالت أفرا.

-0

الوظيفة الحالية:
جدوا ر ف ()6

توزيع أدراد عينة البحث ودقا لمتغير الوظيیة الحالية.
الوظيیة

النسبة
المئوية

التكرار
الحالية

مراجع

%50

50
دافلد

عضو
لحنة المراجعة

40

%40

مرا ب
اسابات

10

%10

%100
100
المحموع
م فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد عينة البحث ودق متغير (الوظيیة الحالية)
يتضن أن ما نسبتا ( ) %50م أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية مراجع دافلد وهف الیئة األك ر
انتشارا ،يلياف ( )%40م أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية عضو لحنة المراجعة ،وأفيرا جا
( )%10م أدراد عينة البحث وظيیتاف مرا ب اسابات دد المرتبة األفيرة ايث يم لون أ

-3

عدد

عدد سنوات الخبرة:
جدوا ر ف) )9

توزيع أدراد عينة البحث ودقا لمتغير عدد سنوات الخبرة
عدد ادراد األسرة
أ

م  5سنوات
م 01

348

التكرار
40

النسبة
المئوية
%40

م  5ىلح أ
سنوات
 10سنوات دأك ر

30

%30

30

%30

المحموع

100

%100
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م فالا الحدوا السابق الخاص بتوزيع أدراد عينة البحث ودق متغير (عدد سنوات الخبرة)
يتضن أن ما نسبتا ( )%40.00م أدراد عينة البحث سنوات الخبرة لدياف أ
( )%30.00م أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف م  5ىلح أ

م  5سنوات ،يلياف

م  10سنوات ،وأفيرا

جا ( )%30.00م أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف  10سنوات دأك ر.

-4

الشھادات المھنية:
جدوا ر ف )(8
توزيع أدراد عينة البحث ودقا لمتغير المستوا التعليمد

الشاادات
المانية
ACCA

التكرار
-

النسبة
المئوية
%-

CPA

30

%30

ACPA

20

%20

ال يوجد

40

%40

أفري

10

%10

المحموع

100

%100

يو ن الحدوا السابق توزيع أدراد عينة البحث ودقا لمتغير (الشاادات المانية) ايث أتضن
أن أغلب أدراد عينة البحث غير ااصلون علح شاادات مانية ايث وصلر نسبتاف ( )%40وجا
 %30مناف ااصلون علح شاادة  CPAاي جا ( )%20م أدراد عينة البحث ااصلون علح
شاادة  ACPAوأفيرا الحاصلون علح شاادات أفرا .%10
 2-5النتائج المتعلقة بمحاور البحث
أوالً :عرض النتائج المتعلقة بالمحور األول :درجة اھمية وحدات المراجعة الداخلية بالنسبة لألجھزة
الحكومية بالمملكة
جدول رقم ()9
التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور األوا
درجة الموادقة
العبارات
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1

2

3

4

5

6

تودر الرؤيا االة م
التحدي لك العاملي
دد المنظمة ،ومنب قة
م
اإلاسا بالتوجه
وتعكس كالمرآة
غايات المنظمة
ورسالتاا
تتودر جميع
المعلومات
"تقارير األدا
"بساولة
تعتبر أك ر التغيرات
المستخدمة دد األدا
هد المالاظة
المباشرة م جاة
اإلدارة
أسلوب الر ابة
المستخد يكتشف
األفوا دد
ايناا
 .يؤ ر نوع التقنية
المستخدمة
المراجعة علح
مستويات األدا
طبيعة البيئة المحيوة
تؤ ر علح نظا
الر ابة المستخد

7

8

9

10

350

تستخد نتائج تقارير
األدا لتووير
العم
تستخد نتائج تقارير
األدا لتو يع
العقوبات
يؤ ر مدا تودر
المعلومات
المستخدمة علح
الر ابة
اإلستراتيحية
تتسق الرسالة مع
رار تأسيس
المؤسسة

ك
٪

ك
٪
ك
٪

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪

ك
٪

-

-

20

20

60

-

-

20

20

60

-

-

10

20

70

-

-

10

20

70

-

-

15

20

65

-

-

15

20

65

1
0.7

-

15
15

20
20

65
65

4
2.9

21
15

10
10

20
20

70
70

2

-

10

10

80

1.4

-

10

10

80

-

-

17

26

57

-

-

17

26

57

-

-

22

19

59

-

-

22

19

59

-

-

18
18

25
25

57
57

-

-

22

19

59

-

-

22

19

59

0.710 4.36

0.709 4.41

0.792 4.34

0.892 4.18

1.127 3.63

0.875 4.44

0.842 4.16

0.760 4.25

0.842 4.16

0.760 4.25

3

2

4

7

8

1

6

5

6

5
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تتناسب صيغة الرسالة
مع طبيعة
11
وفصوصية
المؤسسة

ك
٪

-

-

18

25

57

-

-

18

25

57

المتوسط
الحسابد العا
يتضن م فالا الحدوا السابق ما يلد:

0.760 4.25

5

4.16

أن أدراد عينة البحث موادقون علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة
الحكومية بالمملكة ايث بلغ المتوسط الحسابد العا لاذا المحاا (16.4م  )5وهو متوسط يقع دد
الیئة (الرابعة) م المقيا

المتدرج الخماسد والتد تبدأ ( 40.3ىلح  ،)19.4وهد الیئة التد تشير

ىلح درجة موادق علح أداة البحث.
أن هناك تحانس ا دد آرا عينة البحث علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة
الحكومية بالمملكة ،ايث اشتم هذا المحور علح( )11عبارة ،تم لر ىجابات أدراد عينة البحث دد
درجتي هما (موادق بشدة ،موادق) وتف ترتيب العبارات تنازليا اسب أعلح متوسوات اسابية لاا
كما دد الحدوا السابق ،ايث جا ت ( )8عبارات بدرجة موادق بشدة ايث تراوار متوسوات
هذل العبارات ما بي ( 25.4ىلح  )44.4وهد متوسوات تقع بالیئة الخامسة م دئات المقيا
الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي ( 20.4ىلح )5وهد الیئة التد تشير ىلح درجة "موادق بشدة"
علح أداة البحث ،دد اي جا ت با د العبارات بدرجة (موادق) علح  ،ايث تراوار المتوسوات
الحسابية لاذل العبارات ما بي ( 59.3ىلح  )19.4وهد متوسوات تقع بالیئة الرابعة م دئات
المقيا

الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي ( 40.3ىلح  )19.4وهد الیئة التد تشير ىلح درجة

"موادق" علح أداة البحث وهذا يبي درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة لألجازة
الحكومية بالمملكة وهذا يتیق مع دراسة امزة ( )2011التد توصلر ىلح محموعة م النتائج
اهماا :أن ما نسبتا  % 43م األجازة مح الدراسة لف تنشئ وادات مراجعة دافلية اتح تاريخ
الدراسة ،وان وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية التد أنشأتاا تتمتع بیاعلية دد أدائاا،
وان نسبة  % 20م مراجعد الوادات المؤسسة م ادي د التخرج ،ويیتقد الك ير م المراجعي
التأهي الماند الالز ألدا المانة بما نسبتا  ،% 96وتركز المراجعة الدافلية دد األجازة
الحكومية علح المراجعة المالية بما نسبتا ،% 62وعد وجود استقالا تنظيمد لمديري وادات
المراجعة الدافلية بما نسبتا  ،%19وعد وجود تدريب واوكمة لمراجعد الوادات ،مع غياب
الوعد ال قادد لدا العاملي بدور وادات المراجعة الدافلية دد األجازة الحكومية .ويالاظ البااث
ان هذل الدراسة تعد م الدراسات القليلة التد تناولر مو وع المراجعة الدافلية دد األجازة
الحكومية دد المملكة العربية السعودية م ايث الوا ع الیعلد إلدارات المراجعة الدافلية ومدا
داعليتاا ،ولف تقد نموذجا علميا لحوكمة أدا هذل الوادات.
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كما تتیق النتائج السابقة مع دراسة السالد ( )2011التد توصلر ىلح محموعة م النتائج اهماا:
القصور دد الكیا ات البشرية العاملة دد وادات المراجعة الحكومية و عف استقالا وادات
المراجعة الحكومية وعد وجود أدلة ىجرا ات عم

دد تلق الوادات ،و لة المراجعي

المتخصصي دد أعماا المراجعة الدافلية دد تلق األجازة ،و عف التدريب والحوكمة لاذل
الكوادر .وتعتبر هذل الدراسة م أوائ الدراسات التد تناولر المراجعة الدافلية دد األجازة
الحكومية بعد ىصدار رار محلس الوزرا بتوبيقاا دد القواع الحكومد ،واهتمر بتحلي الوا ع
العملد لعم هذل الوادات دد األجازة مح الدراسة.
ثانياً :عرض النتائج المتعلقة بالمحور الثاني :درجة جودة األداء المھني لوحدات المراجعة الداخلية
باألجھزة الحكومية بالمملكة
جدول رقم ()10
التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور ال اند.
درجة الموادقة
العبارات

1

2

3

4

تتسق صيغة الرسالة مع
المعتقدات والقيف
االسالمية
الرسالة ك
ترتبط
بااتياجات
٪
المؤسسات التد
تخدماا المؤسسة
تتوادق الرسالة مع ك
المتولبات ال قادية
٪
واال تصادية
للمنشأة
صيغة الرسالة محددة ك
بقدر كاف وتقد دليال ٪
ىرشاديا دعاال لتوجيا
عملية صنع القرار
بي
واالفتيار م
استراتيحيات التخويط
البديلة
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بشدة
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أتیق
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15

11

10

20

24

15

11

10

20

24

14

23

15

28

20

14

23

15

28

20

21

40

15

14

10

21

40

15

14

10

21

40

15

14

10

21

40

15

14

10

5
1.214 3.50
7
1.162 3.13

10
1.225 2.84

9
1.076 3.04
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ترتبط صيغة الرسالة ك
بحميع األنشوة ٪
5
دد
الرئيسة
المؤسسة.
صيغة الرسالة ممكنة ك
فالا
التحقيق م
٪
استراتيحيات دعالة تنیذ
 6دد
ادود مستوا موارد
المؤسسة المتو ع
توادرها
صيغة الرسالة وا حة ك
بما يكید لتزويد
٪
بالمؤسسة
المسؤولي
7
بمحكات لتقويف التقد
نحو غايات وأهداف
المؤسسة.
الرسالة ك
تحديد
تف
بالتشاور مع
٪
األساسيي
المستیيدي
دد المؤسسة ذاتاا
8
ودد المحتمع الذي
تخدما
وتحظح
بتأييدهف.
تف اعتماد صيغة رسالة ك
المؤسسة رسميا
9
ب القيادات ٪
م
العليا
يراجع المحلس األعلح ك
بصیة
للحامعة
10
صيغة ٪
دورية
الرسالة
المتوسط الحسابد العا
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10

25

20

20

25

10

25

20

20

25

11

16

23

25

25

11

16

23

25

25

5

21

23

27

24

5

21

23

27

24

8

9

30

27

23

8

9

30

27

23

9

9

37

21

24

9

9

37

21

24

22

24

10

22

22

22

24

10

22

22

6
1.169 3.15

2
1.261 3.62

3
1.180 3.60

1
1.082 3.63

4
1.027 3.56

8
1.301 3.11

3.38
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يتضن م فالا الحدوا السابق ما يلد:
أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح اد متوسط علح درجة جودة األدا الماند لوادات
المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ،ايث بلغ المتوسط الحسابد العا لاذا المحور
(38.3م  )5وهو متوسط يقع دد الیئة (ال ال ة) م المقيا

المتدرج الخماسد والتد تبدأ

( 60.2ىلح  ،)39.3وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق ىلح اد متوسط علح أداة البحث.
أن هناك تحانس ا دد آرا عينة البحث نحو درجة جودة األدا الماند لوادات المراجعة
الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ،ايث اشتم هذا المحور علح( )10عبارات ،تم لر ىجابات
أدراد عينة البحث دد درجتي هما (اتیق بشدة ،محايد) وتف ترتيب العبارات تنازليا اسب أعلح
متوسوات اسابية لاا كما دد الحدوا السابق ،ايث جا ت ( )5عبارات بدرجة موادق ايث
تراوار متوسوات هذل العبارات ما بي ( 2.79ىلح  )46.3وهد متوسوات تقع بالیئة الرابعة م
دئات المقيا

الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي (40.3ىلح )19.4وهد الیئة التد تشير ىلح درجة

" موادق ىلد اد كبير " علح أداة البحث ،دد اي جا ت با د العبارات بدرجة (محايد) علح درجة
جودة األدا الماند لوادات المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ،ايث تراوار
المتوسوات الحسابية لاذل العبارات ما بي ( 15.3ىلح  )84.2وهد متوسوات تقع بالیئة ال ال ة م
دئات المقيا

الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي

( 60.2ىلح  )39.3وهد الیئة التد تشير ىلح درجة " محايد " علح أداة البحث ،يتضن م فالا
الحدوا السابق أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح محايد علح درجة جودة األدا الماند لوادات
المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة ،وهذا ما يتیق مع دراسة عتش ( :)2011والتد
توصلر ىلح محموعة م النتائج اهما أن دعالية وظيیة المراجعة الدافلية كوظيیة مضيیة للقيمة
تتحدد دد الث عوام  :العال ة بي دريق المراجعة ومدا مساهمتا دد تقييف مخاطر المشروع،
وا تناع اإلدارة والمتعاملي مع دريق المراجعة بدورها دد فلق القيمة .كذلق وجود ارتباط وي
بي دعالية المراجعة الدافلية ومستوا االلتزا بوجود ىدارة المخاطر
ثالثا :عرض النتائج المتعلقة بالمحور الثالث :أھم المعوقات التى تواجه وحدات المراجعة الداخلية باألجھزة
الحكومية بالمملكة
جدول رقم ()11
التكرارات والنسب المئوية والمتوسوات الحسابية واالنحرادات المعيارية نحو المحور ال الث.
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يتضن م الحدوا السابق التالد:
أ -ان أدراد العينة يوادقون علح المعو ات التح تواجه المراجعة الدافلية باالجازة الحكومية
بالمملكة دح

و االنحراف المعيارا والمتوسط الحسابح والترتيب المقرر لكادة االجابات

( 40.3ىلح  ،)19.4وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.
ب-أن هناك تحانس دح أرا عينة البحث ع كادة النقاط المتعلقة بتلق المعو ات ايث
تراوار متوسوات هذل العبارات ما بي ( 21.4ىلح  )36.4وهد متوسوات تقع بالیئة الخامسة
م دئات المقيا

الخماسد المتدرج والتد تبدأ ما بي ( 20.4ىلح )5وهد الیئة التد تشير ىلح درجة

" موادق ىلد اد كبير جدا " علح أداة البحث ،دد اي جا ت با ح العبارات بدرجة (اتیق) نحو
أهف المعوا التح تواج المراجع الدافلح باالجازة الحكومية بالمملكة ايث تراوح ت المتوسوات
الحسابية ما بي ( 85.3ىا ا  )17.4وهد متوسوات تقع بالیئة الرابعة م دئات المقيا

الخما

المتدرج والتح تبدا ما بي ( 40.3ىلح  )19.4وهد الیئة التد تشير ىلح درجة " اتیق بشدة " علح
أداة البحث ( 40.3ىلح  ،)19.4وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.
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الفصل السادس :النتائج والتوصيات
 1-6النتائج
 1-1-6النتائج المتعلقة بالبيانات األولية
النتائج المتعلقة بوصف میردات عينة البحث (البيانات األولية) ،ايث اظار البحث ما يلد:
 -0اتضن أن ( )%30م أدراد عينة البحث ااصلون علح بكالوريو

دد المحاسبة وهف الیئة

األك ر انتشارا ،يلياف ( )%30م أدراد عينة البحث ااصلون علح ماجستير دد المحاسبة،
يلياف ( )%20م أدراد عينة البحث ااصلون علح دبلو عاا دد المحاسبة و %20ااصلون
علح مؤهالت أفرا
 -3اتضن أن ما نسبتا ( )%50م أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية مراجع دافلد وهف
 -2الیئة األك ر انتشارا ،يلياف ( )%40م أدراد عينة البحث وظيیتاف الحالية عضو لحنة المراجعة،
وأفيرا جا ( )%10م أدراد عينة البحث وظيیتاف مرا ب اسابات دد المرتبة األفيرة ايث
يم لون أ

عدد

 -4اتضن أن ما نسبتا ( )%40.00م أدراد عينة البحث سنوات الخبرة لدياف أ

م  5سنوات،

يلياف ( )%30.00م أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف م  5ىلح أ

م

10

سنوات  ،وأفيرا جا ( )%30.00م أدراد عينة البحث عدد سنوات الخبرة لدياف  10سنوات
دأك ر
 -5أتضن أن نسبة كبيرة م أدراد عينة البحث غير ااصلون علح شاادة مانية ايث وصلر
نسبتاف ( )%40وجا  %30مناف ااصلون علح شاادة  CPAاي جا ( )%20م أدراد
عينة البحث ااصلون علح شاادة ACPAوأفيرا الحاصلون علح شاادات أفرا %10
 2 – 1-6النتائج المتعلقة بمحاور البحث
 -0اتضن أن أدراد عينة البحث موادقون علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة
لألجازة الحكومية بالمملكة ،ايث بلغ المتوسط الحسابد العا لاذا المحاا (16.4م  )5وهو
متوسط يقع دد الیئة (الرابعة) م المقيا

المتدرج الخماسد والتد تبدأ ( 40.3ىلح  ،)19.4وهد

الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.
 -3أن هناك تحانسا دد آرا عينة البحث علح درجة اهمية وادات المراجعة الدافلية بالنسبة
لألجازة الحكومية بالمملكة
 -2اتضن أن أدراد عينة البحث موادقون ىلح اد متوسط علح درجة جودة األدا الماند لوادات
المراجعة الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة،
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ايث بلغ المتوسط الحسابد العا لاذا المحور (38.3م  )5وهو متوسط يقع دد الیئة (ال ال ة)
م المقيا

المتدرج الخماسد والتد تبدأ ( 60.2ىلح  ،)39.3وهد الیئة التد تشير ىلح درجة

موادق ىلح اد متوسط علح أداة البحث.
 -4أن هناك تحانس ا دد آرا عينة البحث نحو درجة جودة األدا الماند لوادات المراجعة
الدافلية باألجازة الحكومية بالمملكة
 -5اتضن أن أدراد عينة البحث موادقون علح أهف المعو ات الر ي تواجا وادات المراجعة
الدافلية ب األجازة الحكومية بالمملكة ،ايث بلغ المتوسط الحسابد العا لاذا المحور (12.4م )5
وهو متوسط يقع دد الیئة (الرابعة) م المقيا

المتدرج الخماسد والتد تبدأ ( 40.3ىلح ،)19.4

وهد الیئة التد تشير ىلح درجة موادق علح أداة البحث.
 -6أن هناك تحانسا دح آرا عي ة البحث أهف المعو ات التد تواجا وادات المراجعة الدافلية
باألجازة الحكومية بالمملكة.
 2-6التوصيات
دد

و النتائج السابقة يوصد البااث بما يلد:
رورة العم علح تر ية التوجة اإلستراتيحد داف وادة المراجعة الدافلية.

-0

 -3يحب و ع

وابط و واني للتعام بي العاملي  ،وفلق روح المنادسة والتیاهف.

 -2البد م تیعي دور االتصاا داف وادة المراجعة الدافلية بحميع االتحاهات
رورة تواجد المعلومات والد ة والو وح والمو وعية م

-4

أج

تیعي

التوجه

االستراتيحد
رورة نشر الوعد بأهمية التوجة اإلستراتيحد لدا العاملي والتحاوب معا واالنضباط

-5
له.

 -6العم علح تووير وتنیيذ التوجة اإلستراتيحد بما يتال

مع ظروف العم مما يؤدي ىلح

توور وتقد األدا دد وادات المراجعة الدافلية.

المراجع
المراجع العربية:
 -0ابراهيف رشوان احازي ،االتحاهات الحدي ة دد مراجعة الحسابات( ،القاهرة :دار ال قادة،
،) 1997
 -3ابراهيف ع مان شاهي  ،التاهي العلمد للمراجع الدافلد دد القرن الحادي والعشري ،
(االسكندرية :الحمعية العلمية للمحاسبة والنظف والمراجعة ،المؤتمر العلمد ال الث.) 1994،
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 -2اامد نور ،مراجعة الحسابات( ،االسكندرية :الدار الحامعية) 1984،
 -4اامد ،شرف ع مان اس " ،أ ر التخويط االستراتيحد القومح الشام

علح التنمية

اال تصادية دد السودان – دراسة توبيقية دد الیترة م  3115الح  ،" 3109المحلة االلكترونية
الشاملة متعددة التخصصات ،العدد العشرون ،شاريناير ، 3131،ص . 5
 -5ب امزة ،وليد ( ،)2011تقييف مدا داعلية وادات المراجعة الدافلية بالمملكة العربية
السعودية :دراسة توبيقية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملق سعود ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
 -6أبو عياش ،اسماعي اامد(:3111( .تقييف وا ع الر ابة الدافلية دد المؤسسات الخدمية
الیلسوينية م وجاة نظر ىدارتاا .جامعة القد  ،دلسوي ( .رسالة ماجستير غير منشورة).
 -9الیرجات ،أ( :3112( .تقييف دعالية وظيیة التد يق الدافلد دد الحامعات اإلردنية الرسمية.
جامعة عمان األهلية ،األردن( .رسالة ماجستير غير منشورة)
 -8المرسد ،د /مصوید محمود أبو بكر ،د /طارا رشدي جبة" )3113( ،التیكير
االستراتيحد واإلدارة اإلستراتيحية" ،مناج توبيقد ،الدار الحامعية اإلسكندرية3113 ،
 -2العیيید ،عبير محمد دتحد ( ،)3119معو ات عم وادات المراجعة الدافلية واآلليات
المقتراة لزيادة داعليتاا :دراسة تحليلية توبيقية علح مؤسسات السلوة الوطنية الیلسوينية بقواع
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الحامعة اإلسالمية ،غزة ،دلسوي
 -01القا د اسي وآفرون ،التد يق الدافلد( ،دمشق :د.ن. 3118 ،
 -00جعیر ع مان الشريف ،مراجعة الحسابات )،الخرطو  :ب.نديسمبر .) 2010
 -03اسي  ،عبد المنعف اس  "،دور ر المراجعة اإلستراتيحية دد تقييف دعالية نظا الر ابة
الدافلية دد الوادات اإل تصادية بالسودان (دراسة ميدانية علح مكاتب المراجعة الخارجية –
الخرطو " ،رسالة دكتورال
 -02فالد امي عبد ﷲ ،علف تد يق الحسابات النااية النظري( ،عمان :دار وائ للنشر ) 1999
 -04البغدادا ،عادا عبادا وآفرون("،)3118أ ر ادارة المعردة دح اعادة عمليات منظمة
االعماا" ،محلة العلو اال تصادية ،محلد( ،)5العدد( )30كلية االدارة وال تصاد ،جامعة البصرة.
 -05الخیاجح ،نعمة عبا

( ،)3114االدرة االستراتيحية ،دار ال قادة للنشر والتوزيع ،االردن.

 -06السالد ،محمد ب سلوان القباند ( ،)2011تحلي العوام الايكلية والمانية لوادات
المراجعة الدافلية دد المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ،محلة الیكر المحاسبد ،محلد
 ،15عدد  ،1ص .36-1
 -09المعا يدي ،عادا طالب ،تقانات المعلومات وتوبيقاتاا ،دار الكتب للوباعة والنشر ،جامعة
الموص .3115 ،
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 -08السيد ،عال الدي فلي ىبراهيف (" ،)2005ىطار مقترح لحوكمة أدا الر ابة المالية –
دراسة تحليلية وتوبيقية علح وزارة التربيـة والتعليف العالد والمديريات التابعة لاا دد واع غزة"،
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 -31عبد الیتاح الصح  ،اامد نور ،الر ابة ومراجعة الحسابات( ،االسكندريا مؤسسة شباب
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جماورية مصر العربية.
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 ) 3112ص.33
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