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المستخلص
ُ
هدفت الد ارس ة ةةة إلى التعرف على دور المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحس ة ةةيط اش ة ةةا المراجعة الداخلية ،حيث تم
تطبيقها على منسوبي إدارات المراجعة الداخلية في و ازرة التعليم بالمملكة العربية السعودية .اعتمدت الباحثتان فيها على
المنهج الوصة ةةلي التحليلي لتحقيق أهداف الد ارسة ةةة ،تم جمع البيااات الالزمة باسة ةةت دا االسة ةةتبااة .وقد قامت الباحثتان
بتص ة ة ةةميمها والتصدد مط ص ة ة ةةدقها و باتها م توزيعها على أفراد عينة الد ارس ة ة ةةة والبالغ عددها ( )150موظلا وموظلة في
إدارات المراجعةةة التةةابعةةة لو ازرة التعليم في جميع منةةاكق المملكةةة العربيةةة السة ة ة ة ة ة ةةعوديةةة ،وبعةةد جمع البيةةااةةات تم تحليلهةةا
إحصةةاايا باسةةت دا براامج التحليا اإلحصةةااي ( ،)SPSSأظهرت النتااج أن واقع ممارسةةة اشةةا المراجعة -مط وجهة
اظر أفراد العينةةة -جةةاب بةةدرجةةة مرتلعةةة .وأن واقع تطبيق المعةةايير الةةدوليةةة للتةةدقيق الةةداخلي في إدارات المراجعةةة بو ازرة
التعليم  -مط وجهة اظر منس ة ة ةةوبيها وض ة ة ةةمط أبعاد هذه الدارس ة ة ةةة والتي تتمثا في (الس ة ة ةةلطة والمسة ة ة ة ولية -االس ة ة ةةتقاللية
والموضة ةةو ية -المهارة والعناية المهنية)  -جاب بدرجة مرتلعة .وأظهرت النتااج أيضة ةةا حول أ ر تطبيق المعايير الدولية
للتدقيق الداخلي في تحسةةيط اشةةا المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم بالمملكة عد وجود فروق ذات داللة إحصةةااية (= α
 )0.05في اس ةةتجابات أفراد العينة تُعزى أل ر الجنس ،الم ها العلمي ،س ةةنوات ال برة في حيط ظهرت فروق ذات داللة
إحصااية ( )0.05 = αتُعزى أل ر المركز الوظيلي ولصالح مساعد مراجع داخلي .وبناب على النتااج أوصت الباحثتان
بعدة توصةةيات أهمها تحسةةيط وتعزيز أسةةالي

االتصةةال الدورية والرسةةمية بيط مدير المراجعة الداخلية والمس ة ول األول

باإلدارة مط خالل عقد االجتماعات ،مناقش ة ة ة ة ة ة ةةة ال ط بناب على الم اكر ذات األولوية ،وتبليغ اتااج المراجعة .مع
أهمية حث المدققيط أو المراجعيط الداخلييط بشة ة ة ة ا فردح على تحس ة ة ةةيط مهاراتهم عط كريق التطوير المهني المس ة ة ةةتمر
واحتسابها ضمط معايير تقييم األداب اللردح.
الكلمات الملتاحية المراجعة الداخلية ،المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
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Abstract
This study aims to investigate the role of international standards for internal auditing in improving the
internal audit activity, a field study was held on employees of internal audit departments in the Ministry
of Education in the Kingdom of Saudi Arabia, the researcher adopted the descriptive analytical method
to achieve the aim and objectives of the study .The data was collected using a questioner that the
researcher designed and validated before distributing it to the study population (N=150) of employees
from the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia's internal audit departments. The data
was then statistically analyzed using the SPSS software. The results reveal that :Internal audit practice
was largely common among Ministry of Education internal audit department employees .The fact of
implementing international standards for internal auditing in audit departments, as well as the
perspectives of internal audit department employees at the Ministry of Education in the Kingdom of
Saudi Arabia were investigated, which are represented in (authority and responsibility - independence
and objectivity - skill and professional care) to a high degree .The results also showed that there were
no statistically significant differences (α = 0.05) in the responses of the study population about the role
of applying international standards for internal auditing in improving the internal audit activity at the
Ministry of Education in the Kingdom due to the effect of gender, educational qualification, years of
experience, while statistically significant differences appeared ( α = 0.05) due to the effect of job
position and in favor of an assistant internal auditor. Based on the results, the researcher made several
recommendations as listed below :Holding meetings, discussing strategies based on prioritized risks,
and disseminating the audit results are all ways to improve communication and enhance the periodic
and formal communication techniques between the director of internal audit and the chief authority in
the administration. Individually encouraging auditors or internal auditors to improve their abilities
through continual professional development and considering them towards the criteria for evaluating
individual performance.
Keywords: internal audit, international standards for internal auditing
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المقدمة:
تعتبر إدارات المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية -والتي يطلق عليها في بعض الدول التدقيق الداخلي  -إدارات
ذات دور مهم وحسةةا

في دعم تحقيق األهداف الشةةاملة والكلية الموضةةوعة مط قبا الجهة أو الجهاز الح ومي ،ولعا

وجود خطة تنظيمية توض ةح االختصةةاصةةات والمس ة وليات ،مع فصةةا الصةةالحيات في المها المتعارضةةة ضةةمط النظا
الرقابي للجهة؛ يعد أحد الجواا

التي تهتم بها إدارة المراجعة الداخلية لتقييم كلابة الرقابة الداخلية في الجهة وفاعليتها

في تحقيق أهدافها المنش ةةودة ،وذلك تحقيقا لدورها الرقابي في ظا دعم ص ةةاح

الص ةةالحية والمسة ة ول األول في الجهة

مط خالل ال دمات التصديدية واالستشارية التي تهدف إلى رصد االاحرافات والتي قد تنشص بسب

بعض الممارسات التي

ت الف اللوااح والتعليمات واألاظمة التي ت ض ة ة ة ة ة ةةع لها هذه الجهة ،أو لض ة ة ة ة ة ةةعف كلابة القااميط على اإلدارة أو حدوث
وتكرار األخطاب ،ومساعدة الجهة على تحسينها
وترتكز هذه المس ةةاهمة في تقويم االاحرافات سة ةواب في الجواا

اإلدارية والمالية والتش ةةييلية على أس ةةس علمية ومباد

ومعايير دولية تح م ممارسةةة مهنة المراجعة ،فعملها ليس تقويما ماليا بحتا ،وإاما تقويم شةةاما ألداب الجهاز يقد تصديدا
معقوال مط خالل التقارير حيث يم ط مت ذح القرار االسة ة ةةتناد إليه إلجراب إصة ة ةةالحات أو إصة ة ةةدار توجيهات لتصة ة ةةحيح
االاح ارفةةات التي قةةد ت ر على جودة العمةةا والتي تتلق مع اللوااح المعمول بهةةا(أمقران .)2013،وقةةد اةةال موضة ة ة ة ة ة ةةو
خر  -اهتما الكثير مط الباحثيط ورواد اللكر اإلدارح الحديث ،حيث تبرز أهمية هذه الد ارس ة ةةة في
الد ارس ة ةةة الحالية -م ا
تناولها موضة ة ة ة ةةوعا له تص ير على اجاح المنظمات ومسة ة ة ة ةةاعدتها في تحقيق أهدافها و باتها واسة ة ة ة ةةتمرارها .كما اختير هذا
الموضة ةةو الرتبا المراجعة الداخلية بوظيلة الرقابة اإلدارية ،فهي المحور األسة ةةاسة ةةي لتقييم كلابة وفاعلية الم س ة ةسة ةةات
الح ومية أو ال اص ةةة في تحقيق أهدافها ،في ظا ما تش ةةهده مط تص يرات خارجية تتمثا في تنو وتعدد وتطور الثقافات
وتشع

األعمال وكبيعة العالقات في عصراا الحالي.
2934

مشكلة الدراسة:
تتركز مشة لة الد ارسةةة في الكشةةف عط دور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحسةةيط اشةةا إدارات المراجعة
وااع اسةةها على إضةةافة القيمة مط خالل ضةةب الحوكمة وإدارة الم اكر وتحسةةيط مسةةتوى األاشةةطة الرقابية خاصةةة في
و ازرة التعليم بالمملكة العربية السعودية .وعليه ،يم ط تل يص إش الية البحث في الس ال الرايس التالي
ما دور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحســــــــين نشــــــــاط المراجعة الداخلية بوزارة التعليم في المملكة
العربية السعودية؟
تساؤالت الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية والمتلرعة مط الس ال الرايس
.1

ما واقع ممارسة ة ةةة اشة ة ةةا المراجعة الداخلية مط وجهة اظر منسة ة ةةوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في

المملكة العربية السعودية؟
.2

ما واقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية

السعودية مط وجهة اظر منسوبيها؟
.3

أح أبعاد المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي تتمثا في (السة ةةلطة والمس ة ة ولية -االسة ةةتقاللية والموضة ةةو ية -

المهارة والعناية المهنية) لها التص ير األدبر في تحسيط اشا المراجعة مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية
بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية؟
 .4ها توجد فروق ذات داللة إحصة ةةااية في اسة ةةتجابات أفراد العينة حول دور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
في تحسيط اشا المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم بالمملكة تبعا للمتييرات الديموغرافية (المركز الوظيلي – سنوات ال برة
– الجنس –الم ها العلمي)؟
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أهداف الدراسة:
بناب على ما تقد  ،يم ط تل يص الهدف الرايس مط الد ارس ة ة ة ة ةةة في معرفة دور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
في تحس ةةيط اش ةةا المراجعة الداخلية في اإلدارات التابعة لو ازرة التعليم بالمملكة العربية الس ةةعودية .ويتلر منها األهداف
التالية
.1

التعرف على واقع ممارس ة ة ةةة اش ة ة ةةا المراجعة الداخلية مط وجهة اظر منس ة ة ةةوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة

التعليم في المملكة العربية السعودية.
.2

ا لتعرف على واقع تطبيق المع ةةايير ال ةةدولي ةةة للت ةةدقيق ال ةةداخلي في إدارات المراجع ةةة ال ةةداخلي ةةة بو ازرة التعليم في

المملكة العربية السعودية مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية.
.3

الكشة ة ة ةةف عط أح أبعاد المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي تتمثا في (السة ة ة ةةلطة والمس ة ة ة ة ولية -االسة ة ة ةةتقاللية

والموضة ةةو ية -المهارة والعناية المهنية) لها التص ير األدبر في تحسة ةةيط اشة ةةا المراجعة مط وجهة اظر منسة ةةوبي إدارات
المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية.
.4

الكش ة ةةف عط فروق ذات داللة إحص ة ةةااية في اس ة ةةتجابات أفراد العينة حول دور المعايير الدولية للتدقيق الداخلي

في تحسيط اشا المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم بالمملكة تبعا للمتييرات الديموغرافية (المركز الوظيلي – سنوات ال برة
– الجنس –الم ها العلمي).
.5

تقديم اقتراحات وتوص ة ةةيات مط ش ة ةةصاها أن تُس ة ةةهم في تحس ة ةةيط اش ة ةةا إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في

المملكة العربية السعودية بش ا خاص وبقية إدارات المراجعة الداخلية في القطاعات الح ومية بش ا عا .
أهمية البحث:
تتمثا أهمية الدراسة في الجاابيط العلمي والعملي كالتالي
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األهمية النظرية (العلمية) :تكمط أهمية الد ارس ة ة ة ة ةةة في تناولها ملهو المراجعة وأهميتها ودورها واطاق عملها ،والتعرف
على مدى كلاية الالاحة الموحدة لنشة ة ةةا وحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية .كما تتناول المباد والمعايير
الدولية للتدقيق الداخلي وأبعادها المتمثلة في (الس ةةلطة والمسة ة ولية -االس ةةتقاللية والموض ةةو ية -المهارة والعناية المهنية)
دصول د ارسة ة ةةة بحثية في هذا المجال ،مضة ة ةةيلة إ راب ألدبيات المراجعة الداخلية في المملكة العربية السة ة ةةعودية فيما يتعلق
بالمعايير الدولية لندرة الد ارسة ة ةةات فيها -على حد علم الباحثتيط-حيث ال توجد د ارسة ة ةةة ترب بيط متييرات الد ارسة ة ةةة على
المستوى المحلي والعربي.
األهمية التطبيقية (العملية) :تتمثا في التوصيات والنتااج التي ستعلط عنها الدراسة سواب للو ازرات أو لصنا القرار،
والتي يم ط وضعها موضع التطبيق العملي في جميع القطاعات الح ومية.
أنموذج الدراسة:

ش ا ( )1ااموذج الدراسة مط إعداد الباحثتيط
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مصطلحات الدراسة:


المعايير الدولية للتدقيق الداخلي هي " مجموعة األس ةةس والمباد الدولية التي يتم في ض ةةواها يا

أداب وحدة المراجعة الداخلية ،والح م على مدى فاعلية دورها داخا الم سسة ،والتي اعتمدت على عدة مجاالت
ومعةةايير ألداب فريق المراجعةةة الةةداخليةةة (لإلجرابات واألهةةداف) تسة ة ة ة ة ة ةةعى إلى تحقيقهةةا في الم س ة ة ة ة ة ة ةسة ة ة ة ة ة ة ةةات"
(العتيقي .)194 2017،وتعرفها الباحثتان إجراايا بصاها معايير لل ص ة ة ة ة ة ةةااص التي يج

توفرها في المراجعة

الداخلية والتي تتمثا في (اليرض والس ة ةةلطة والمسة ة ة ولية -االس ة ةةتقاللية والموض ة ةةو ية -المهارة والعناية المهنية)
لقيا


دورها في تحسيط اشا المراجعة الداخلية في و ازرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.
الالئحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة :أصدرها الديوان

العا للمحاسبة (ديوان الم ار بة سابقا) في المملكة العربية السعودية بموج

قرار مجلس الوز ارب رقم ()129

وتاريخ  1428 / 4 / 6هة وقد تضمط الث وعشريط مادة تيطي كا ما يتعلق بإاشاب وحدات المراجعة الداخلية
وارتباكها التنظيمي وأهدافها وتش يا الوحدات ومهامها واختصاصاتها ومها مديرها وتقاريرها وعالقتها بالمراجع
ال ارجي والمراق


المالي وما يتعلق بااللت از بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها.

المراجعة الداخلية :يعرفها المعهد الدولي للمدققيط الداخلييط بالتدقيق الداخلي بصاها اشا

مستقا

وموضوعي ،يقد تصديدات وخدمات استشارية بهدف إضافة يمة للم سسة وتحسيط عملياتها ،ويساعد في تحقيق
أهداف الم سسة مط خالل اتبا أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسيط فاعلية عمليات الحوكمة ،وإدارة الم اكر،
والرقابة .)2019,IIA( .وتعرفها الباحثتان إجراايا بصاها الوظيلة الرقابية التي تساعد الجهة الح ومية على تحسيط
أدااها بلعالية ،ويقا

اشا المراجعة الداخلية مط خالل إاجاز ال طة السنوية المعتمدة مط الوزير-االلت از ببنود

الالاحة الموحدة للمراجعة الداخلية والمعايير الدولية للتدقيق الداخلي-االلت از باإلكار الزمني المناس
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-الرفع

بالتقرير السنوح-الرفع بتقرير استثنااي للوزير متى دعت الحاجة لذلك  -مالبمة وجودة التقارير بحيث تضيف
يمة للجهات محا المراجعة مط خالل التوصيات-مستوى مناس

مط التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية

وال ارجية -والحلاظ على كادر م ها وذح كلابة لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية كما ورد بالميثاق.
حدود الدراسة:
.1الحدود الموضو ية تقتصر هذه الدراسة على دور المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحسيط اشا المراجعة
الداخلية.
 .2الحدود الم ااية سوف يتم تطبيق هذه الدراسة على إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في جميع المناكق
والمحافظات بالمملكة العربية السعودية.
 .3الحدود الزمنية ُأاجزت هذه الدراسة خالل فترة العا الجامعي 2021/2020
 .4الحدود البشرية أُجريت هذه الدراسة على منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية
السعودية.
اإلطار النظري للدراسة:
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يتناول اإلكار النظرح للبحث محوريط أساسيط أولهما المعايير الدولية للتدقيق الداخلي ،و اايهما المراجعة الداخلية
ودراستها وفق الم شرات الواردة في ميثاق المراجعة الداخلية لو ازرة التعليم.
المحور األول :المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
يعرف التدقيق الداخلي حس ما ورد عط معهد المدققيط الداخلييط ( )IIAبصاه " اشا مستقا وموضوعي يقد تصديدات
وخدمات استشارية بهدف إضافة يمة للشركة ،وذلك مط خالل اتبا أسلوب منهجي لتقيم وتحسيط فعالية عمليات
الحوكمة وإدارة الم اكر والرقابة"( .)IIA ،2008وأصدر المعهد مجموعة مط المتطلبات اإللزامية المستندة إلى المباد ،
والتي تتصلف مةط تصريحات توضح المتطلبات األساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ،وتقيم فعالية األداب ،وتعتبر
متطلبات واجبة التطبيق دوليا على مستوى الم سسات واألفراد على السواب .وهي أيضا تلسيرات تُوضح المصطلحات
والملاهيم الواردة في المعايير .وتةتصلف هذه المعايير مةط مجموعتيط معايير ال صااص ومعايير األداب ،وهي بهذا تشما
جميع خدمات التدقيق الداخلي)2019,IIA( .
وتبرز أهمية معايير التدقيق الداخلي في أاها توفر اإلكار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية وهو إكار
ملاهيمي ينظم اإلرشادات الرسمية الصادرة عط جمعية المدققيط الداخلييط ،والتي تتضمط ( )3عناصر هي رسالة
التدقيق ،واإلرشادات اإللزامية ،وإرشادات يوصى باتباعها .وتشما اإلرشادات اإللزامية المباد األساسية للممارسة المهنية
 ،ويعتبر التقيد بها ملزما وأم ار ضروريا وأساسيا لضمان فعالية اشا المراجعة وإتمامه بالش ا المطلوب ،وتتمثا المباد
األساسية كما حددها المعهد الدولي للمراجعيط الداخلييط( )llAفي االتي

إظهار النزاهة الكاملة واالستقامة ،إظهار

الكلابة والمهارة والعناية المهنية الالزمة ،أن ي ون موضو يا ومتحر ار مط أح تص يرات غير مناسبة (مستقا) ،أن ي ون
متوافقا مع استراتيجيات و أهداف وم اكر الم سسة ،أن ي ون في المركز الوظيلي المناس
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ويمتلك الموارد الكافية،

إظهار الجودة والتحسط المستمر ،التواصا اللاعا والمستمر  ،تقديم تصديد مرتكز على الم اكر ،ذح بصيرة  ،مبادر،
وذح اظرة مستقبلية  ،يدعم تطوير وتحسيط الم سسة( .الساعدح والساعدح)2019،
هذه المباد األساسية تمثا مقاييس يتم مط خاللها تقييم اشا المراجعة ،وتعزيز وتحسيط عملياتها .وتنقسم المعايير
إلى (إسماعيا)2016،
أوال معايير ال صااص وهي معايير تحدد ال صااص التي يج

توُفرها في الشركات واألفراد الذيط يمارسون أاشطة

التدقيق الداخلي ،وتشما أربعة معايير هي
-

معيار رقم  1000يوضح اليرض مط تحديد المس وليات ال اصة بالقااميط بصاشطة التدقيق الداخلي،

واليرض مط السلطة الممنوحة لهم.
-

معيار رقم  1100يوضح مدى استقاللية أاشطة التدقيق الداخلي ،والموضو ية في إبداب المدققيط

لرأيهم النهااي.
-

معيار رقم  1200يوضح المهارة في أداب أاشطة التدقيق الداخلي والعناية المهنية الالزمة لذلك.

-

معيار  1300هو براامج تقويم وتحسيط جودة اشا التدقيق الداخلي.

اايا معايير األداب وتتناول كبيعة أاشطة التدقيق وتعد بمثابة معايير لجودة األداب ،وتشما سبعة معايير رايسة (
الساعدح والساعدح)2019،
-

معيار رقم  2000إدارة اشا التدقيق الداخلي والهدف منه خلق يمة إضافية للشركة.

-

معيار رقم  2100كبيعة العما وم ار بة سير العما بهدف تحسيط إدارة الم اكر والرقابة والسيطرة.
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-

معيار رقم  2200ت طي مهمة العما.

-

معيار رقم  2300أداب مهمة العما.

-

معيار رقم  2400تبليغ اتااج مها التدقيق الداخلي.

-

معيار رقم  2500متابعة التقد  ،حيث يتولى ذلك مدير قسم التدقيق الداخلي في سس اظاما للعما،

ويتحما كافة المس ولية للحلاظ على النظا ومراقبته وتزويد اإلدارة بالنتااج.
-

معيار رقم  2600قبول الم اكر.

هذه المعايير تطبق على اشا التدقيق الداخلي وعلى المدققيط الداخلييط منلرديط؛ لذا فإن جميع المدققيط الداخلييط
مس ولون عط تطبيقها ،أما مديرو المراجعة فمس ولون عط االلت از الكاما بالمعايير ،وإذا تعذر على المدققيط الداخلييط
أو على اشا التدقيق الداخلي االلت از ببعض أجزاب المعايير بسب
باإلج اربات األخرى مط المعايير مع تقديم التبرير المناس
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قااون أو اظا محلي أدثر صرامة فيتعيط التقيد

شا

اإلكار العا للمعايير

()2

الدولية للتدقيق

الداخلي،

دليا

اإلرشادات

للمعايير الدولية

للتدقيق الداخلي

ش ا ( )3يوضح المعايير الدولية للتدقيق الداخلي مط إعداد الباحثتيط

وركزت الدراسة على ال ة مط معايير ال صااص أو الصلات التي تناولتها في دراستها الحالية وهي
-

معيار  1000اليرض ،الصالحيات ،المس وليات

-

معيار  1100االستقاللية والموضو ية

-

معيار  1200المهارات والعناية المهنية الالزمة.

وفيما يلي تلصيا لكا بعد مط األبعاد التي تناولتها الدراسة
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المصدر
التنليذية

أوال اليرض ،السلطة والمس ولية

ينص المعيار ( )1000على أاه يج

تحديد أهداف وصالحيات ومس وليات

اشا المراجعة الداخلي تحديدا رسميا ضمط ميثاق التدقيق الداخلي والذح ُيعد و يقة رسمية م توبة توضح ( موقع
التدقيق الداخلي في المنشصة بما في ذلك مرجعية الرايس التنليذح للتدقيق الداخلي الوظيفية لمجلس اإلدارة؛ حق
االكال على السجالت ،واالتصال بالموظليط ،والوصول إلى األصول المادية ذات الصلة ألداب مها التدقيق؛ وتحدد
اطاق أعمال التدقيق) ،ويج

أن يوضح الميثاق الطبيعة اإللزامية لتعريف التدقيق الداخلي ،وأن يتضمط اإلقرار

بالمعايير وكبيعة خدمات التدقيق التصديدية واالستشارية ،وميثاق األخال يات ويتحما رايس التدقيق (مدير المراجعة)
مس ولية مناقشتها مع اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة (إسماعيا.)2016،
ويع س تحديد اطاق اشا التدقيق ضمط الميثاق ما إذا كاات شب ة إجرابات الرقابة والحوكمة وافية وتعما بطريقة
تكلا ما يلي تحديد الم اكر والتح م بها بصورة مناسبة ،حدوث التواصا الالز مع مجموعات الحوكمة الم تلقة،
إعطاب تصديدات عط كون المعلومات المالية واإلدارية والتشييلية د يقة ومو وقة ومتاحة ،تطابق التقارير الداخلية مع
ضواب إصدار التقارير المطبقة ،تطا بق أعمال الموظليط وتصرفاتهم مع السياسات والمعايير ،تاميط الموارد بصورة
اقتصادية ،تقييم البرامج وال ط واألهداف ،تعزيز إجرابات الرقابة في الم سسة .ويتوج

على مدير المراجعة إعداد

الميثاق والقيا بمراجعته دوريا م تقديمه إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للموافقة عليه ،وتصتي الموافقة النهااية على
الميثاق الداخلي مط صالحيات مجلس اإلدارة (الوزير) .كما يعد مس وال أما اإلدارة العليا ولجنة التدقيق عط تزويد
لجنة التدقيق بتقييم سنوح يتضمط مدى كلاية االستقاللية التنظيمية لنشا

التدقيق ،وتبليغ المسااا المهمة المتعلقة

بإجرابات الرقابة ،تزويد المعلومات بصورة دورية عط وضع خطة التدقيق السنوية واتااجها ،التنسيق مع الجهات الرقابية
األخرى الداخلية وال ارجية ( .)IIA,2019بينما تقع على عاتق كا مط المدير وأفراد التدقيق المس وليات التالية وضع
خطة تدقيق سنوية مراة باست دا منهجية مناسبة مرتكزة على الم اكر ،تنليذ ال طة ،الحلاظ على فريق تدقيق محترف،
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تقييم الوظااف المشتركة الهامة وما يرافق تنليذها وتطورها وتوسعها ،تقديم تقارير دورية للجنة التدقيق واإلدارة تل ص
اتااج اشا التدقيق ،النظر في اطاق أعمال المدققيط ال ارجييط والجهات اإلشرافية والرقابية وأخذه باالعتبار بالصورة
المناسبة ،كما ال ينبيي على الرايس التنليذح أن يقو بتصدية واجبات تشييلية أو محاسبية أو التح م بصاشطة أح موظف(.
اإلكار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق الداخلي)2017،
مط مزايا الميثاق الرسمي الم توب أاه ُيعد اتلاقا رسميا كتابيا مع اإلدارة ومجلس اإلدارة حول دور ومس وليات اشا
التدقيق ووسيلة تبليغ رسمية ،ويساعد على إرساب دور اشا التدقيق في الم سسة ويسها إجراب تقييم دورح عط مدى
دلاية غرض وسلطة اشا التدقيق .
اايا االستقاللية والموضو ية يندرج تحتها عدة معايير االستقاللية التنظيمية – التلاعا المباشر مع المجلس –
الموضو ية على المستوى اللردح – التص ير على االستقاللية .وينص المعيار ( )1100يج
الداخلية مستقال ،ويج

أن ي ون اشا المراجعة

على المدققيط الداخلييط أداب أعمالهم بموضو ية ،ويتحقق ذلك متى ما كان لدى مس ول التدقيق

إم ااية الوصول المباشر وبدون أح قيود إلى اإلدارة العليا والمجلس ،والتح م في المصادر التي تهدد االستقاللية على
مستوى المدقق الداخلي منلردا وعلى مستوى مهمات التدقيق ،وعلى المستوييط الوظيلي والتنظيمي(المعايير
المعدلة .)2017،أما الموضو ية فيقتضي تحققيها بعد تبعية أح ا المدققيط بشصن مسااا التدقيق آلراب اآلخريط.
االستقاللية التنظيمية وتعني التحرر مط الظروف التي يم ط أن تهدد قدرة اشا المراجعة الداخلية على النهوض
بمس ولياتها .فيج

أال ي ون هناك تدخا في تحديد اطاق أو أداب تقارير التدقيق الداخلي وفي حال حدوث ذلك يج

على الرايس التنليذح إبالغ اإلدارة .فوفقا للميثاق تتحقق االستقاللية التنظيمية عندما ي ون مدير المراجعة تابعا مط
الناحية الوظيفية إلى لجنة التدقيق أو اإلدارة العامة للمراجعة بالو ازرة ومط الناحية اإلدارية بصن يرتب بصعلى مستوى في
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الهي ا اإلدارح للمنشصة؛ لضمان إم ااية الوصول المباشر وبدون أح قيود إلى اإلدارة العليا والمجلس (اإلكار الدولي
للممارسة المهنية ألعمال التدقيق الداخلي .)2017,ويقصد بالتبعية الوظيفية أن تكون السلطة التي يتبعها مدير المراجعة
م تصة بالموافقة على الميثاق -وخطة التدقيق -تلقي التقارير والتبلييات -الموافقة على كافة الق اررات المتعلقة بتعييط
أو عزل الرايس التنليذح للتدقيق -الموافقة على الم افآت والروات  .وفي العادة تشما المسااا التي تتعلق بها تلك التبعية
اإلدارية ما يلي األمور المتعلقة بالموازاة والمحاسبة اإلدارية والموارد البشرية -أمور التبلييات واالتصاالت -معالجة
المسااا المتعلقة بالسياسات واإلجرابات.
أما الموضو ية على المستوى اللردح وهي توجه ذهني مستقا يسمح للمراجعيط الداخلييط بصن ي دوا مها التدقيق
على النحو الذح يتكون معه اعتقاد أميط وازيه بسالمة وجودة اتااج أعمالهم ،وينص المعيار على أاه يج

على

المدققيط أن ي واوا في م ااة تجعلهم محا قة  ،وأن يتصلوا بالحياد وعد االاحياز ،وأن يجتنبوا كا ما مط شصاه أن
يجعلهم محا تضارب للمصالح والذح ي ر على موضوعيتهم ،حيث يج

على المدققيط عند تقديم خدمات تصديدية

(تطمينية) أن يمتنعوا عط تقييم عمليات كااوا مشرفيط عليها في السابق أو اشا كااوا مس وليط عنه خالل السنة السابقة
إال في حال كاات ال دمة استشارية فيم ط للمدقق القيا بها ،وفي حال وجد ما ي ر على استقاللية وموضو ية المدقق
أ ناب مهمة استشارية فيج

عليه اإلفصاح بذلك للعميا قبا قبول المهمة ،كما يج

على المدققيط عد قبول الهدايا

القيمة مط أح كرف في المنشصة أو له عالقة بها ،وفي حال تم عرض هدية على المدقق فعليه تبليغ مدير المراجعة
بشصن ذلك(المعايير المعدلة.)2017،
●

التص ير على االستقاللية إذا حدث ما مط شصاه أن ي ر في الواقع أو في الظاهر على االستقاللية أو

الموضو ية فإاه يج

ويراعى في او ية وكريقة اإلفصاح درجة
اإلفصاح عط تلاصيا ذلك لألكراف المعنيةُ .

التص ير على االستقاللية أو الموضو ية .وفيما ي ص تحقيق االستقاللية والموضو ية أ ناب تنليذ ال دمات
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االستشارية فإاه في مثا هذه األحوال وقبا تقديم ال دمات االستشارية يج أن يتصدد الرايس التنليذح أن مجلس
اإلدارة يدرك ملهو ال دمات االستشارية ويوافق عليه.
الثا المهارة والعناية المهنية على المستوى اللردح والجماعي (اإلكار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق
الداخلي .)2017,حيث يج
ألداب مس ولياتهم ،ويج

على جميع المراجعيط الداخلييط إن يمتلكوا المعرفة والمهارات والقدرات األخرى الالزمة

على اشا التدقيق أن يمتلك جما يا أو يحصا على المعارف والمهارات والكلابات األخرى

الضرورية للقيا بالمس وليات المنو بها ،فيج
التدقيق ،وامتالك (اللهم) لمباد

على المراجع امتالك (المهارة) في تطبيق معايير وإجرابات وأسالي

اإلدارة ،و(اإللما )بصساسيات المحاسبة واالقتصاد والقااون التجارح .كما يج

على

المدققيط أن ي واوا ذوح معرفة كافية تم نهم مط إدراك الم اكر واالحتيال وأن ي واوا على دراية كافية بالم اكر الرايسية
وكتابيا ،وفي حال كان المدققون يلتقرون إلى المعارف والمهارات وال برات
شلهيا
َ
لتقنية المعلومات ،ومهارة التواصا اللعال َ
الالزمة لتنليذ كا أو جزب مط مهمة التدقيق على المستوى الجماعي فعلى مدير المراجعة أن يحصا على المشورة
والمساعدة مط أش اص م هليط ،وأال يقبا القيا باح مهمة استشارية إال إذا كان فريق المراجعة الداخلية ك ا يمتلك
المعارف والمهارات والكلابات الالزمة إلتما تلك المهمة .ويم ط لمدير المراجعة النظر في إم ااية تاميط القيا بالمهمة
عط كري ق مصادر خارجية .أو ضم مستشار خارجي إلى فريق المراجعة لمساعدته في القيا بالمهمة .أو النظر في
إم ااية ادتساب وتنمية ال برات الالزمة ألداب المهمة إذا كان الوقت والموارد المتاحة تسمح بذلك .وعندما يسمح مدير
المراجعة االستعااة بجهات خارجية أو االعتماد عليها ،عليه أن يقو بتقييم كلابة واستقاللية وموضو ية تلك الجهات
فيما يتعلق بالمها المراد إسنادها إليها ،وقدرات هذه الجهات ال ارجية المراد االستعااة بها مط حيث امتالدها للشهادات
والتراخيص المهنية وعضويتها في م سسة مهنية ومدى التزامها بمباد وقواعد األخال يات والتصدد مط سمعتها وخبرتها
في المجال .وتتطل

العناية المهنية الالزمة على مستوى النشا وعلى مستوى اللرد توفير العناية والكلابة المعقولتيط وال
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تعني العصمة مط ال طص أو األداب ال ارق للعادة ،وتستوج

أن يقو المراجع باستقراباته ومراجعاته وتد يقاته إلى الحد

المعقول دون االحتياج إلى مراجعة كافة تلاصيا األعمال والمعامالت .ويج

أن يتبصر المراجع الداخلي دوما إلى

الم اكر الهامة التي يم ط أن تهدد األهداف والموارد .ومع ذلك فإن إجرابات التصديد وحدها حتى لو تمت بالعناية
المهنية الالزمة ال تضمط أاه سيتم تحديد كا الم اكر الهامة .ومط مظاهر العناية المهنية الالزمة أن يراعي المراجع
إم ااية است دا تقنيات التدقيق الم تمتة وتقنيات تحليا البيااات األخرى .ويج

أن يصخذ المراجع الداخلي في االعتبار

النواحي التالية مدى العما الالز إلاجاز المهمة ،درجة تعقيد أو أهمية المسااا التي تطبق عليها إجرابات التصديد ،مدى
دلاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة الم اكر والرقابة ،احتمال حدوث حاالت جسيمة مط األخطاب أو االحتيال أو
حاالت عد التقيد ،تكللة أعمال التصديد مقاراة بالمنافع المحتملة (اإلكار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق
الداخلي .)2017,وعند تقديم خدمات استشارية يج

أن يصخذ المراجع الداخلي النواحي التالية في اعتباره احتياجات

وتوقعات العمالب ،مدى العما المطلوب إلاجاز أهداف المهمة ودرجة تعقيد هذا العما ،المنافع التي يحتما أن تعود
للم سسة ،تكللة المهمة االستشارية ،الدوافع واألسباب التي قد تكون لدى الجهة التي تتطل

القيا بالمهمة االستشارية،

تص ير ال دمة المراد أدااها على اطاق خطة المراجعة المعتمدة مط اإلدارة العليا ،والتص يرات المحتملة على مها المراجعة
المستقبلية (اإلكار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق الداخلي .)2017,ولذلك تناولت الدراسة الحالية أهمية تطوير
مهارات وكلابات المراجعيط وفقا للمعايير الدولية المهنية عط كريق التطوير المنهي المستمر سواب أ كااوا حاازيط على
شهادة المدقق الداخلي المعتمد أ ال ،ويتضمط ذلك التطوير مواصلة تعليمهم عط كريق عضوية الجمعيات وحضور
الندوات ،البقاب على اكال مستمر على التحديثات والتطورات التي تستجد في معايير وإجرابات المراجعة الداخلية.
المحور الثاني :نشاط المراجعة الداخلية
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بعد األزمة االقتصادية العالمية في عا  2008والتي أدت إلى ااهيار كبير مط المنظمات؛ أصبحت الحاجة ملحة
لوظيلة المراجعة ال داخلية والتي تربطها عالقة قوية بتقييم وتقويم النظا الرقابي داخا الم سسات .فالمراجعة الداخلية
تساعد الم سسة على تحقيق أهدافها مط خالل التصدد مط تطبيق كافة اإلجرابات واللوااح والسياسات الملزمة والتصدد مط
سالمة وكلاية الضواب الرقابية الداخلية في الم سسة .وتقديم تصديدات معقولة لإلدارة بعد وجود يرات تسمح بالتالع
أو االحتيال سواب في م شرات تحقيق األهداف التشييلية أو المالية والتصدد مط دقة البيااات المحاسبية التي يوفرها النظا
المحاسبي .وحتى تقو المراجعة الداخلية بدورها كما يج

البد مط وجود أكر ومعايير تح م عملها وتنظم اشاكها

وعملياتها .وبالرغم مط إقرار الالاحة الموحدة لعما المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية إال أن إدارات المراجعة
الداخلية مازالت تتلاوت في كلابتها لتلاوت درجة تطبيق الالاحة مط جهة ولعد وضوح بعض المعايير الملزمة بش ا
داف مط جهة أخرى.
أوالا :أهداف المراجعة الداخلية في وزارة التعليم
وفقا للمادة الثااية مط الالاحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية والم سسات العامة
الصادرة مط مجلس الوزراب بتاريخ  ١٤٢٨/ ٤/ ٦هة ورقم ( )١٢٩فان أهداف المراجعة الداخلية تتمثا في التصدد
مط التالي
.1

حماية األموال والممتلكات العامة ،والحد مط وقو اليش واألخطاب وادتشافها فور وقوعها.

.2

سالمة ودقة البيااات المالية والسجالت المحاسبية وادتمالها.

.3

فاعلية العمليات اإلدارية وكلايتها بما ي دح إلى االستثمار األمثا للموارد المتاحة.

.4
.5

التقيد باألاظمة والتعليمات والسياسات وال ط الملزمة للجهة؛ لتحقيق أهدافها ب لاية وبطريقة منظمة.
سالمة أاظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها.
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ثاني ا :نشاط المراجعة الداخلية وفق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي
وفقا لما أشار إليه معهد المدققيط الداخلييط في الواليات المتحدة األمري ية  IIAفي تعريف التدقيق الداخلي كما ذكراا
سابقا ( )2003,Institute of internal Auditors IIAيتضمط ملهو اشا المراجعة الداخلية مجموعة مط المتطلبات
األساسية التي يج

أن يراعيها المراجع الداخلي عند تطبيق المعايير وتشما تقديم خدمات التصديد وال دمات االستشارية

لألكراف المستليدة .ويتم تلصيا ال دمات التي تقدمها المراجعة الداخلية كما وضحتها المعايير الدولية كاالتي
أوال خدمات التصديد وهي خدمة التقييم الموضوعي لألدلة مط كرف المراجع الداخلي وذلك لتقديم أراب أو استنتاجات
بشصن عملية ما ،أو وظيلة ،أو اظا أو غيرها مط الموضوعات .أما كبيعة واطاق ارتبا التصديد تحدده معرفة و قافة
وخبرة المراجع الداخلي .ويرتب ب دمات التصديد ال ة أكراف أوالَ هم اإلدارة التنليذية محا المراجعة ،واألش اص الذيط
يقومون بعملية التقييم (فريق المراجعة) ،والمستليديط مط التقييم (مثا اإلدارة العليا).
اايا ال دمات االستشارية وهي خدمات إرشادية ترتب بطرفيط فق  .وتُنلذ بصلة عامة بناب على كل

محدد مط

الطرف األول المستليد (اإلدارة محا المراجعة) ،وهو مط يحدد كبيعة واطاق ال دمات باالتلاق مع الطرف الثااي
(المراجعة الداخلية) .ويج

أن يحافظ المراجع الداخلي فيها على الموضو ية وال يتحما أح مس ولية تنليذية.

ثال اثا :تقييم نشاط المراجعة الداخلية وفق معايير التقييم لوزارة التعليم
يتوقف اجاح وفاعلية المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية على مدى توافر مجموعة مط المقومات والعناصر الهامة
والالزمة في تحقيق أهدافها ومط أهمها وجود خريطة تنظيمية توضح الهي ا التنظيمي والسلطة والصالحيات والمس وليات
وخطو االتصال بالمستويات اإلدارية الم تللة بما يساعد حسط أداب العما وااتظامه دون وجود تعارض أو ازدواج.
توفر عناصر بشرية مالامة والحلاظ عليها ،واست دا أدوات وأسالي
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التدقيق المناسبة وموادبة التطورات في مجال

المراجعة واالهتما بالتطوير المهني المستمر .كما يدعم فاعلية اشا المراجعة وجود اظا سليم للتقارير التي تترجم اتااج
أاشطتها وأعمالها ،وتقديم التوصيات البنابة التي تتضمنها (الصحط.)1998،
في حيط تركز الدراسة الحالية على م شرات تقييم اشا المراجعة الداخلية وفق ما هو منصوص عليه في ميثاق
المراجعة الداخلية لمجتمع البحث السه (و ازرة التعليم) والتي تشما التالي خطة المراجعة السنوية ،االلت از ببنود الالاحة
الموحدة للمراجعة الداخلية ،الرفع بتقارير المراجعة ،إضافة يمة ،التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية وال ارجية والمحافظة
على كادر مت صص وم ها وذح كلابة لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية (ميثاق المراجعة الداخلية لو ازرة التعليم )2021،
الدراسات السابقة:
يتضح مط عرض الدراسات السابقة أن بعضها ركز على واقع تطبيق التدقيق الداخلي والتييير في ممارسته كدراسة
(م لوف )2007،و(الصالحي ومايو )2016،ودراسة ( )2016,Aliسواب في الجامعات أو في الم سسات .بينما الدراسات
التي اهتمت بالمراجعة الداخلية يالحظ أاها ركزت عليها بش ا عا ولم تتناولها في ظا المعايير الدولية في حيط أن بعض
مط الدراسات ركزت على أ ر المراجعة الداخلية على الرقابة الداخلية كدراسة(محمد( ،)2012،كه )2012،و
(أمقران .)2013،أما اللجوة بيط عينات الدراسات السابقة والدراسة الحالية فقد تكوات مط أن عينات الدراسات السابقة
مط (م سسات ،جامعات ،بنوك) بينما عينة الدراسة الحالية هي مجتمع الدراسة ذاته (و ازرة التعليم) حيث يم ط االعتماد
على الالاحة وتطبيقها على جميع القطاعات ومط ااحية أخرى البعض در اللوااح بينما الدراسة الحالية تتعمق بالمعايير
والمعايير أشما وأعم مط اللوااح ،أما الدراسات الحديثة في هذا المجال فقد كشلت عط واقع المراجعة الداخلية كدراسة(المبارك
وجبر )2020،و يا

جودتها في دراسة (البدر وأخرون )2020،وقد استلادت الدراسة الحالية مط تلك الدراسات السابقة

تحديد اإلكار النظرح ومجاالت الدراسة الجديدة وبناب أداة الدراسة ،حيث إن الدراسة الحالية سلطت الضوب على اقا
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غابت عط أذهان الباحثيط السابقيط وأاها جمعت بيط المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية في ضوب المعايير الدولية التي
تعد أعم وأشما مط المعايير المحلية ألح دولة ومط هنا تعتبر الدراسة الحالية فريدة مط اوعها ومضمواها وما ستقدمه مط
اتااج وتوصيات .فيما هدفت دراسة (حسيط )2018،إلى مقاراة تحليلية لمعايير التدقيق الداخلي الصادر عط المعهد
الدولي والدليا االسترشادح لوحدات التدقيق الصادر عط ديوان الرقابة المالية االتحادح في العراق اإلظهار مدى التوافق
واالختالف بينمها وبيان إم ااية التوصية بتطبيق المعايير الدولية ،وأوصت الدراسة على تطبيق معايير التدقيق الداخلي
 IIAحيث أظهرت اتيجة الدراسة أن الدليا االسترشادح المعمول به جاب بش ا عا ولم يستوف كافة عما وحدات التدقيق
الداخلي .ووجود قصور يتمثا في عد موادبة التييرات الحاصلة في مجال التدقيق على المستوى الدولي.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تناولت بعض الدراسات السابقة لموضو المراجعة الداخلية ودورها في تحسيط النظا الرقابي للم سسات الح ومية
وال اصة ،ودراسات أخرى تطرقت ألهمية االلت از بالمعايير الدولية للمراجعة الداخلية.
بينما جابت الدراسة الحالية لتوضح أ ر معايير ال صااص الدولية للمراجعة الداخلية ولتوضح أح المعايير أهمية أدبر
في تحسيط اشا المراجعة لتوليها الم سسات الح ومية اهتماما أدبر في المرحلة الحالية مط التطبيق ،وجمعت هذه الدراسة
بيط متييريط لم تتطرق لها الدراسات السابقة بش ا تلصيلي كما هو الحال في الدراسة الحالية.
وتطمح الباحثتان الوصول إلى توصيات تساعد مت ذح القرار في لجنة المراجعة واإلدارة العليا على ات اذ ق اررات تعما
على تحسيط ودعم موقف المراجعة الداخلية للقيا بدورها على أدما وجه.
المنهج وطرق البحث
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 .1منهج الدراسة :تم االعتماد على المنهجية الكمية الوصفية باست دا استراتيجية المسح االستقصااي مط خالل
االستبيااات االلكترواية التي تم اشرها على منسوبي إدارات المراجعة الداخلية التابعة لو ازرة التعليم بالمناكق
والمحافظات بالمملكة العربية السعودية.
 .2مصادر جمع البيانات :يتطل

تحقيق أهداف هذه الدراسة الجمع بيط اوعيط مط مصادر البيااات

مصادر أولية تم جمع البيااات باست دا االستبااة حيث قامت الباحثتان بتصميمها وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة
والم واة مط جميع منسوبي إدارات المراجعة الداخلية التابعة لو ازرة التعليم في جميع مناكق المملكة العربية السعودية
وذلك للحصول على البيااات الالزمة لمعالجة الجاا

التحليلي المتعلق بموضو الدراسة.

مصادر ااوية وتم جمعها مط خالل البحث الم تبي في الكت

والدوريات العلمية والمقاالت ،باإلضافة إلى الرجو

لقواعد البيااات الم تصة بالدراسات واألبحاث العلمية ذات الصلة بموضو الدراسة وذلك لبناب ال لفية النظرية للدراسة.
.3

مجتمع وعينة الدراسة :يتمثا مجتمع الدراسة في هذا البحث مط جميع منسوبي إدارات المراجعة الداخلية التابعة

لو ازرة التعليم في جميع مناكق المملكة ،والبالغ عددها ( )48إدارة وعدد منسوبيها ( )270موظلا.
أجرت الباحثتان مسح شاما لمجتمع الدراسة؛ وذلك لصير حجمه .كما تم أخذ عينة استطال ية مط مجتمع الدراسة
بلغ حجمها ( )30ملردة .وذلك للتصدد مط صدق و بات االستبااة وقد استُثنيت مط الدراسة اللعلية ،وبذلك ي ون اختيار
العينة بالطريقة العشوااية البسيطة ،حيث تكوات مط ( )150موظلا مط منسوبي إدارات المراجعة الداخلية التابعة لو ازرة
التعليم في مناكق المملكة العربية السعودية ممط أجاب على أداة الدراسة بصورة كاملة ،ما يقارب ( )%56مط مجتمع
الدراسة.
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 .4أداة الدراسة :است دمت الباحثتان االستبااة كصداة للدراسة وذلك بناب على كبيعة البيااات المراد جمعها والمنهج
المتبع للدراسة ،وتم تصميم االستبااة بالرجو للدراسات السابقة كدراسة (بدر وآخرون )2020،و(المبارك وجبر،
 )2020واألدب النظرح لموضو الدراسة حيث تكوات االستبااة مط ( )3أقسا
-1

القسم األول اشتما على البيااات األولية المتعلقة بالمتييرات الديموغرافية لمجتمع الدراسة والمتمثلة في

المركز الوظيلي ،سنوات ال برة ،الجنس والم ها العلمي.
-2

القسم الثااي يتضمط متييرات الدراسة المتمثلة في محورح المعايير الدولية للتدقيق الداخلي واشا

المراجعة الداخلية وأبعادها كالتالي
● المحور األول المعايير الدولية للتدقيق الداخلي ،والتي تكوات مط ( )3أبعاد
البعد األول السلطة والمس ولية واحتوى على ( )5بارات ،البعد الثااي ي تص باالستقاللية والموضو ية
واحتوى على ( )10بارات بينما تعلق البعد الثالث بالمهارة والعناية المهنية واحتوى على ( )9بارات.
● المحور الثااي يتمثا في أدوات يا

اشا الرقابة الداخلية ،حيث احتوى على ( )10بارات.

وقد تم اعتماد سلم لي رت ال ماسي ( )Likert Scaleلتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاب كا بارة مط العبارات درجة
واحدة مط بيط درجاته ال مس وفق الجدول اآلتي
لي رت ال ماسي

جدول ( )2مقيا
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الوزن

5

4

3

2

1

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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است دمت الباحثتان في هذه الدراسة براامج التحليا االحصااي ( )SPSSفي عدة أسالي
 .1معاما الثبات والمصدا ية (مقيا

إحصااية

اللادرواباخ).

 .2ارتبا بيرسون لصدق االتساق الداخلي لعبارات االستبااة وصدق أداة القيا .
 .3االاحدار ال طي البسي (.)Simple Linear Regression Analysis
 .4اختبارات (ت) .One- Sample T Test
 .5مقيا

لي رت ال ماسي.

 .6المتوسطات الحسابية ،واالاحرافات المعيارية ،والوزن المئوح.
 .7المقاراات البعدية بطريقة شفيه.
صدق البناء والثبات لمتغيرات الدراسة:
صدق البناء للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي :الست راج دالالت صدق البناب للمقيا  ،است رجت معامالت ارتبا
دا فقرة بالدرجة الكلية ،وبيط كا فقرة وارتباكها بالمجال الذح تنتمي إليه ،وبيط المجاالت ببعضها والدرجة الكلية ،في
عينة استطال ية مط خارج عينة الدراسة تكوات مط ( )30منتس

في إدارات المراجعة الداخلية التابعة لو ازرة التعليم في

المملكة العربية السعودية ،وقد تراوحت معامالت ارتبا اللقرات مع األداة ك ا ما بيط ( ،)0.73-0.44ومع المجال
( ،)0.93-0.38وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتبا كاات ذات درجات مقبولة ودالة إحصاايا ،ولذلك لم يتم
حذف أح مط هذه اللقرات .كما تم است راج معاما ارتبا المجال بالدرجة الكلية ،ومعامالت االرتبا بيط المجاالت
ببعضها.
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ثبات المعايير الدولية للتدقيق الداخلي :للتصدد مط بات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار
( )Test-retestبتطبيق المقيا  ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعيط على مجموعة مط خارج عينة الدراسة م واة مط (،)30
ومط م حساب معاما ارتبا بيرسون بيط تقديراتهم في المرتيط .وتم أيضا حساب معاما الثبات بطريقة االتساق الداخلي
حس

معادلة أللا كرواباخ ( ،)Cronbach's Alphaإذ بليت الدرجة الكلية ( )0.85والتي تعتبر مالامة ليايات هذه

الدراسة.
صدق البناء لنشاط المراجعة الداخلية :الست راج دالالت صدق البناب للمقيا  ،است رجت معامالت ارتبا اللقرة مع
الدرجة الكلية للمحور التي تنتمي إليه في ذات العينة االستطال ية ،وقد تراوحت معامالت ارتبا اللقرة مع الدرجة الكلية
للمحور التي تنتمي إليه ما بيط ( ،)0.84-0.49وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتبا كاات ذات درجات مقبولة
ودالة إحصاايا ،ولذلك لم يتم حذف أح مط هذه اللقرات.
ثبات نشاط المراجعة الداخلية :للتصدد مط بات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار (test-
 )retestبتطبيق المقيا  ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعيط على مجموعة مط خارج عينة الدراسة م واة مط ( ،)30ومط م
تم حساب معاما ارتبا بيرسون بيط تقديراتهم في المرتيط إذا بلغ ( .)0.90وتم أيضا حساب معاما الثبات بطريقة
االتساق الداخلي حس

معادلة كرواباخ أللا ،إذا بلغ ( ،)0.86واعتبرت هذه القيم مالامة ليايات هذه الدراسة.

النتائج والمناقشة:
أظهرت اإلحصابات الوصفية للبيااات الديموغرافية لعينة الدراسة أن عدد أفراد العينة بلغ ( )150موظلا توزعت
خصااصهم الديموغرافية على(  ) 4متييرات حيث بلغ عدد الذكور ( )66واإلااث ( )84واالحظ زيادة عدد اإلااث عط
الذكور بنسبة( ،) %12أما مط حيث الم ها العلمي االحظ أن أغل
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أفراد العينة كان م هلهم العلمي ب الوريو

فصقا

وبنسبة ( ،)%74كما توزعت مسمياتهم الوظيفية حس

أربع مسميات (مساعد مراجع داخلي ،مراجع داخلي ،مراجع

داخلي مشرف ،مدير مراجعة داخلية) وحظي مسمى مراجع داخلي بالنسبة األدبر مط العينة حيث بلغ ( ،)%34أما ما
ي ص سنوات ال برة فقد كاات خبرة ( )83موظف أقا مط  3سنوات وبنبسه ( )55.3%مط عينة الدراسة.
مناقشة أسئلة الدراسة ونتائجها:
السؤال األول :ما واقع ممارسة نشاط المراجعة الداخلية من وجهة نظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بوزارة
التعليم في المملكة العربية السعودية؟
لإلجابة عط هذا الس ال تم است راج المتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية لواقع ممارسة اشا المراجعة الداخلية
مط وجهة اظر منسوبيها .وقد وجداا أن درجة موافقة أفراد العينة لعبارات المحور الثااي ال اص بنشا المراجعة الداخلية
داات مرتلعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بيط ( ،)4.60-3.71بمعنى أن واقع ممارسة اشا

المراجعة

الداخلية مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية جاب بدرجة مرتلعة
حيث جاب في المرتبة األولى وبمتوس حسابي بلغ ( )4.60اللقرة رقم ( ،)8والتي تنص على "تضمط المهارة والعناية
المهنية اللعالية الكافية لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية" .وتعزو الباحثتان هذه النتيجة الهتما و ازرة التعليم بتصسيس
إدارات المراجعة منذ إاشااها وفق الالاحة الموحدة لواحدت المراجعة الداخلية الصادرة مط الديوان العا للمحاسبة .وتصميم
إجرابات واماذج العما باالستعااة بشركة  KPMGإحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال التدقيق الداخلي (.(BIG4
بينما جاب في المرتبة األخيرة اللقرة رقم ( )11وبمتوس حسابي بلغ ( )3.71والتي اصت على " أن تحافظ إدارة المراجعة
الداخلية على كادر مت صص وم ها لتحقيق أهداف المراجعة الداخلية كما ورد بالميثاق" ،وترى الباحثتان أن هذه النتيجة
تدل على أن معدل الدوران الوظيلي لمنسوبي المراجعة متوس  ،وتعزو ذلك ألسباب قد تعود للمراجع السه؛ فقد يرى
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صعوبة اشا المراجعة وحساسية وظيلته بالمقاراة بالوظااف اإلدارية األخرى ،باإلضافة إلى عد وجود حوافز تشجيعية
مقابا المها المطلوبة منه كما أاه مطال
الوظيلي المناس

بالتعلم الذاتي والتطوير المهني المستمر في ظا عد حصوله على المسمى

للعما الممار فعليا .وقد تعود هذه األسباب إلى رؤية أصحاب القرار في المنظمة وتوجهها سواب في

اختيار ،تعييط ،تصهيا ودعم المراجعيط الداخلييط ،إلى جاا

ادرة الت صصات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية في القطا

الح ومي.
أما فيما يتعلق بواقع ممارسة اشا المراجعة الداخلية مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم
في المملكة العربية السعودية بلغ المتوس الحسابي ك ا (.)4.24
السؤال الثاني :ما واقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في إدارات المراجعة الداخلية بوزارة التعليم في المملكة
العربية السعودية من وجهة نظر منسوبيها؟
لإلجابة عط هذا الس ال تم است راج المتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية لواقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق
الداخلي مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية ،ولقد وجداا أن
المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بيط ( ،)4.44-3.91حيث جابت السلطة والمس ولية في المرتبة األولى بصعلى
متوس حسابي بلغ ( )4.44وبرأح الباحثتيط يعود سب
ذلك تنليذ جميع ما ورد في الميثاق بالش ا المناس

هذه النتيجة إلى إعداد الو ازرة لميثاق اشا المراجعة  ،وال يعني

اظ ار لعد تنليذ تقييم لمدى االلت از بما ورد فيه .وهذه النتيجة ت تلف

مع دراسة معهد اإلدارة العامة للباحثيط (البدر وآخرون  )2020،لكون عينتهم لم تشما و ازرة التعليم.
بينما جابت المهارة والعناية المهنية في المرتبة األخيرة وبمتوس

حسابي بلغ ( )3.91وقد يعود ذلك لعزوف

المت صصيط في مجال المحاسبة واإلدارة العامة وإدارة االعمال عط العما في مهنة المراجعة الداخلية ،ولضعف مهارات
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المراجعيط المتوفريط فيما يتعلق بإدارة الم اكر واظم الرقابة واالحتيال والحوكمة ،إلى جاا

ادرة حاملي الشهادات

المهنية في المراجعة الداخلية .باإلضافة إلى تسرب الممارسيط المدربيط مط إدارات المراجعة ألسباب  -سبق ذكرها-
في اتااج الس ال األول .فيما بلغ المتوس الحسابي لواقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي مط وجهة اظر منسوبي
إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية ك ا (.)4.05
ويمكن تلخيص النتائج السابقة كما يلي:
 -1أن واقع ممارسة اشا المراجعة الداخلية مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم
في المملكة العربية السعودية جاب بدرجة مرتلعة.
 -2جاب واقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في إدارات المراجعة الداخلية ومط وجهة اظر منسوبي
إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية ضمط أبعاد هذه الدارسة والتي تتمثا في
(السلطة والمس ولية -االستقاللية والموضو ية -المهارة والعناية المهنية) بدرجة مرتلعة.
 -3وأظهرت النتااج أيضا عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αفي استجابات أفراد العينة
حول دور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحسيط اشا المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم بالمملكة
تُعزى أل ر الجنس ،الم ها العلمي ،سنوات ال برة في حيط ظهرت فروق ذات داللة إحصااية ()0.05 = α
تُعزى أل ر المركز الوظيلي ولصالح مساعد مراجع داخلي .وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالاحرافات
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كا مجال على حدة ،حيث كاات على النحو التالي
البعد األول (السلطة والمس ولية) تراوحت المتوسطات الحسابية ما بيط ( ،)4.51-4.27فيما بلغ المتوس
ٌ 
الحسابي لمجال السلطة والمس ولية ك ا (.)4.38
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البعد الثااي (االستقاللية والموضو ية) وجداا أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بيط (،)4.49-3.45
ُ 
وبلغ المتوس الحسابي لمجال االستقاللية والموضو ية ك ا (.)3.99
البعد الثالث (المهارة والعناية المهنية) وجداا أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بيط (،)4.26-3.43
ُ 
حيث جابت اللقرة رقم ( )16والتي تنص على "ينجز المراجعون المهمات بمهارة مع توخي العناية المهنية
الالزمة" في المرتبة األولى وبمتوس حسابي بلغ ( ،)4.26بينما جابت اللقرة رقم ( )18واصها "يعما المدققيط
بش ا فردح على تحسيط مهاراتهم عط كريق التطوير المهني المستمر .بمعدل  20ساعة سنويا" بالمرتبة
األخيرة وبمتوس حسابي بلغ ( )3.43وترى الباحثتان أن السب
بالمراجعة وضعف دعم أصحاب القرار في توفير التدري

ُيعزى إلى ارتلا كللة التدري

الم تص

الالز على المعايير الدولية وقد يعود السب

لعد

توفر الميزااية الكافية وعد توجيه اإلدارة العليا أو لجنة المراجعة لاللت از بالمعايير الدولية واالدتلاب بالالاحة
الموحدة التي لم تحدد ساعات تدري

ملزمة لكا مراجع .هذا وبلغ المتوس الحسابي لمجال المهارة والعناية

المهنية ك ا (.)3.91
السؤال الثالث :أي أبعاد المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتي تتمثل في (السلطة والمسؤولية -االستقاللية
والموضوعية -المهارة والعناية المهنية) لها التأثير األكبر في تحسين نشاط المراجعة من وجهة نظر منسوبيها بوزارة
التعليم في المملكة العربية السعودية؟
وبهدف الكشف عط القدرة التنب ية ألبعاد المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحسيط اشا المراجعة مط وجهة اظر
منسوبيها بو ازرة التعليم في المملكة العربية السعودية؛ تم است دا تحليا االاحدار ال طي المتعدد باعتماد أسلوب إدخال
المتييرات المتََنِبئة إلى المعادلة االاحدارية بطريقة ال طوة  ،Stepwiseوالذح أظهر أن المتييرات الداخلة في التنب بنشا
فسةرت مجتمعة ما اسبته ( )٪44.1مط
المراجعة الداخلية هو االستقاللية والموضو ية ،والمهارة والعناية المهنية ،والتي َّ
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التبايط الملسر لنشا المراجعة الداخلية ،وكان متيير االستقاللية والموضو ية األدثر قدرة على التنب بنشا المراجعة
الداخلية؛ حيث فسر ما اسبته ( )٪39.8مط التبايط ،يليه متيير المهارة والعناية المهنية الذح فسر ( )٪4.4مط التبايط.
الملسر الذح أضافته غير دال
هذا ولم يدخا متيير المهارة والعناية المهنية ،في التنب بنشا المراجعة إلى أن التبايط
َّ
إحصاايا عند مستوى الداللة ) .)α = 0.05يتضح أيضا مط الجدول أن ارتلا االاسحاب بمقدار وحدة معيارية (ااحراف
معيارح) يزيد مط االستقاللية والموضو ية بمقدار ( )491.مط الوحدة المعيارية ،وأن ارتلا التحما بمقدار وحدة معيارية
(ااحراف معيارح) يزيد مط المهارة والعناية المهنية بمقدار ( )209.مط الوحدة المعيارية؛ علما بصن هذه المتييرات المتنبئة
داات دالة إحصاايا عند مستوى الداللة ).)α = 0.05
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 = αفي استجابات أفراد العينة حول دور تطبيق
تبعا للمتغيرات الديموغرافية
المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في تحسين نشاط المراجعة بوزارة التعليم بالمملكة ا
(الجنس ،المؤهل العلمي ،المركز الوظيفي ،سنوات الخبرة في المراجعة الداخلية)؟
وجداا تباينا ظاهريا في المتوسطات الحسابية واالاحرافات المعيارية لدور تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في
تحسيط اشا المراجعة بو ازرة التعليم بالمملكة بسب

اختالف فئات متييرات الجنس ،الم ها العلمي ،المركز الوظيلي،

سنوات ال برة في المراجعة الداخلية ولبيان داللة اللروق اإلحصااية بيط المتوسطات الحسابية تم است دا تحليا التبايط
الرباعي والذح جابت اتااجه كالتالي
 عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر الجنس ،حيث بليت يمة ف 2.722
وبداللة إحصااية بليت  0.101ويرجع السب في ذلك لتشارك الجنسيط مط المراجعيط الداخلييط اشا

2961

المراجعة الداخلية كلريق واحد في كا عملية وتلمسهم للصعوبات والمعوقات وتحقيق النتااج بنلس
المستوى.
 عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر الم ها العلمي ،حيث بليت يمة ف
 0.003وبداللة إحصااية بليت  0.953وترى الباحثتان أن السب

قد يعود لةكون أغل

المراجعيط

الداخلييط باختالف مناصبهم يمارسوا اشا المراجعة بناب على اظا وآلية واماذج موحدة لجميع وحدات
المراجعة الداخلية في م تلف المناكق واللرو .
 وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر المركز الوظيلي ،حيث بليت يمة ف
 4.583وبداللة إحصااية بليت  ،0.004وتعزو الباحثتان هذه النتيجة على أن الضيو التي يتعرض
لها مديرو المراجعة والمشرفيط قد تكون أدبر ،كذلك زاوية الرؤية لألحداث والوقااع وما يج

أن ي ون

ت تلف عط مساعد المراجع باإلضافة إلى قلة خبرة مساعد المراجع الداخلي في السياسة العامة المتبعة
لنشا المراجعة وعد تم نه بعد مط إتقان المهارات والكلابات الالزمة للمراجعة ولبيان اللروق الزوجية
الدالة إحصاايا بيط المتوسطات الحسابية تم است دا المقاراات البعدية بطريقة شفيه.
 عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر سنوات ال برة في المراجعة الداخلية،
حيث بليت يمة ف  1.413وبداللة إحصااية بليت .0.247
 وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αبيط مساعد مراجع داخلي مط جهة وكا مط مراجع
داخلي ،ومراجع داخلي مشرف مط جهة أخرى وجابت اللروق لصالح مساعد مراجع داخلي وتعزو
الباحثتان ذلك لةعد امتالك مساعد المراجع خبرة كافية في المراجعة الداخلية التي تعينه في اللهم
الشاما لمتطلبات المراجعة الداخلية.
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الخالصة والتوصيات
يمكن تلخيص نتائج الدراسة كالتالي
.1

واقع ممارسة اشا المراجعة الداخلية مط وجهة اظر منسوبي إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في

المملكة العربية السعودية جاب بدرجة مرتلعة.
.2

واقع تطبيق المعايير الدولية للتدقيق الداخلي في إدارات المراجعة الداخلية بو ازرة التعليم في المملكة

العربية السعودية مط وجهة اظر منسوبيها بدرجة مرتلعة.
.3

عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر الجنس.

.4

عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر الم ها العلمي.

.5

وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر المركز الوظيلي.

.6

عد وجود فروق ذات داللة إحصااية ( )0.05 = αتعزى أل ر سنوات ال برة في المراجعة الداخلية.

توصيات الدراسة:
على ضوب النتااج السابقة يم ننا تقديم بعض التوصيات كما يلي
.1

تحسيط التواصا الدورح والرسمي مط خالل االجتماعات والتقارير بيط مدير المراجعة الداخلية والمس ول

األول بالجهة لتبليغ اتااج المراجعة.
.2

حث المدققيط أو المراجعيط الداخلييط بش ا فردح على تحسيط مهاراتهم عط كريق التطوير المهني

المستمر .بمعدل  20ساعة سنويا واحتسابها ضمط معايير تقييم األداب اللردح.
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اإلشراف على مهمات التصديد المتعلقة بالوظااف التي يشرف عليها مدير المراجعة مط قبا كرف خارج

.3

إدارة المراجعة لتحقيق الموضو ية.
.4

تلعيا براامج تصديد وتحسيط الجودة لضمان تحسط اشا المراجعة وفق المعايير الدولية.

ابعا :مقترحات لدراسات مستقبلية
را
●

دور براامج تصديد وتحسيط الجودة على اشا المراجعة الداخلية

●

واقع المراجعة الداخلية في األجهزة الح ومية (معوقات وحلول)

قائمة المراجع
أواال -المراجع باللغة العربية:
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-1

أمقران ،م ي ( )2013دور المراجعة الداخلية في تلعيا اظا الرقابة الداخلية في الم سسة دراسة تعاضدية"

دراسة حالة تعاضدية الحبوب وال ضر الجافة أ البواقي" ،رسالة ماجستير ،جامعة العربي بط مهيدح ،الجزاار.
-2

اوبادح ،أحال ( )2015دور المراجعة الداخلية في تلعيا حوكمة الم سسات وأ رها على اللساد المالي

واإلدارح .رسالة ماجستير ،جامعة أ البواقي ،الجزاار.
-3

البدر ،محمد والهويما ،سعد وآخرون ( )2020جودة المراجعة الداخلية في الو ازرات في المملكة العربية

السعودية .معهد اإلدارة العامة دراسات .متاح على الراب
-4

https://reader.ipa.edu.sa/cstStudy2

الدهراوح ،كمال الديط ( )2001المحاسبة والمراجعة" .دراسات متقدمة" أسس المراجعة ،القسم الثااي،

ص132
-5

السديس ،مها ( )2017دور المراجع الداخلي في تحسيط أداب م سسات القطا العا السعودح دراسة

ميدااية .رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة.
-6

صالحي ،يزيد ومايو ،عبد هللا ( )2012واقع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في الشركات الجزاارية ،مجلة

أداب الم سسات الجزاارية ،العدد ،9ص72-61
-7

العتيقي ،إبراهيم ،تهامي ،جمعة ( )2017تطبيق المراجعة الداخلية في الجامعات المصرية في ضوب

المعايير الدولية .المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي المجلد ( )10العدد ( ،)27ص.222-189
-8

المبارك ،ابراهيم والجبر ،عبد الرحمط ( )2020واقع المراجعة الداخلية في الجامعات السعودية "دراسة

ميدااية" .المجلة العلمية لجامعة الملك فيصا ،مجلد ( )22عدد ( ،)1ص.218-209
-9

محمد أزاهير ( .)2012دور المراجعة الداخلية في تقويم فعالية اظم الرقابة الداخلية ،رسالة دكتوراه ،جامعة

السودان للعلو والتكنولوجيا).
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 المراجعة الداخلية وآ رها على تحقيق الرقابة في الم سسات الح ومية رسالة.)2012(  هاشم، محمد-10
. جامعة السودان للعلو والتكنولوجيا،دكتوراه
) المراجعة الداخلة في ظا المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في البنوك األرداية2007(  أحمد، الم لوف-11
. جامعة الجزاار،رسالة ماجستير

 المراجع باللغة األجنبية-ثانيا
ا
12-

The Institute of Internal Auditors (IIA) (1996), “Standards for the Professional

Practices of Internal Auditing- Introduction”, the Institute of Internal Auditors, Altamonte,
Florida.
13-

Ali, Azharuddin (2016) CHANGE IN INTERNAL AUDITING PRACTICE:

EVOLUTION CONSTRAINTS AND INGENIOUS SOLUTIONS. Doctor thesis, ASTON
UNIVERSITY.
14- Julius, Peter (2019) Develop policy framework for optimizing
internal audit services to a wide range of stakeholders in a corporate
governance structure. Liverpool university.

: مواقع إلكترونية-ثال اثا
www.IIA.org.sa  موقع الجمعية السعودية للمراجعيط الداخليط-15
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 -16اإلكار الدولي للممارسة المهنية ألعمال التدقيق الداخلي ( 2017 ،)IPPFمتاح على الراب
https://institutes.theiia.org/sites/Yemen/guidance/Pages/default.aspx

المالحق
ملحق رقم ( )1استبانة الدراسة
ً
أوال :البيانات الديموغر افية
الجنس:

□أنثى □ ذكر

املؤهل العلمي:

□ ثانوية عامة □ بكالوريوس □ ماجستير □ دكتوراه

املركز الوظيفي:

□ مساعد مراجع داخلي □ مراجع داخلي □ مراجع داخلي مشرف □ مدير مراجعة داخلية

سنوات الخبرة في
املراجعة الداخلية:

□ أقل من 3سنوات □ من  3إلى أقل من □ 6من  6إلى أقل  9سنوات
□ من  9إلى أقل من  12سنة □  12سنة فأكثر

ً
ثانيا :محاوراالستبانة

م

املحور األول :املعايير الدولية للتدقيق الداخلي (املتغير املستقل)

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

تستهدف الدراسة معايير الخصائص التي يجب توفرها في املراجعة الداخلية والتي تتمثل في (الغرض والسلطة واملسؤولية -االستقاللية واملوضوعية -
املهارة والعناية املهنية) لقياس دورها في تحسين نشاط املراجعة الداخلية في وزارة التعليم باململكة العربية السعودية.
م

ٌ
البعد األول :السلطة واملسؤولية

1

يتم تحديد أهداف نشاط املراجعة الداخلية والغرض منها في امليثاق

2

يتم تحديد صالحيات ومسؤوليات املراجعة الداخلية في امليثاق

3

يحدد ميثاق املراجعة الداخلية طبيعة الخدمات التأكيدية واالستشارية

4

يتضمن امليثاق تعريف بالتدقيق ومبادئ األخالقيات
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5

يتضمن امليثاق تعريف باملعايير الدولية للتدقيق الداخلي والالئحة التنفيذية
للمراجعة الداخلية

م

ُ
البعد الثاني :االستقاللية واملوضوعية

6

يتمتع مدير املراجعة باالستقاللية التنظيمية

7

يمتلك مدير املراجعة الداخلية صالحية التواصل مع املسؤول األول باإلدارة

8

يمارس مدير املراجعة صالحية التواصل املباشر مع املسؤول األول باإلدارة التعليمية
واإلدارة العامة للمراجعة بالوزارة

9

يأخذ مدير املراجعة الداخلية االحتياطات الالزمة للحد من حجم األثر السلبي على
االستقاللية واملوضوعية عندما تقع عليه أدوار خارج أطار التدقيق الداخلي

10

نشاط املراجعة في مأمن من أي تدخل في تحديد نطاق نشاطها

11

يمارس املراجعون أعمالهم بحيادية وعدم انحياز لآلراء وتضارب املصالح (املوضوعية
على املستوى الفردي)

12

يفصح املراجعون في حال حدوث ما يؤثر على االستقاللية واملوضوعية في الواقع او في
الظاهر لألطراف املعنية

13

ال يمارس نشاط املراجعة أي أعمال تنفيذية.

14

يلتزم نشاط املراجعة بعدم تمكين املدققين من تنفيذ عمليات تأكيد على نشاط كانوا
مسؤولين عنه إال بعد مرور سنة

15

يتم اإلشراف على مهمات التأكيد املتعلقة بوظائف يشرف عليها مدير املراجعة من قبل
طرف خارج إدارة املراجعة لتحقيق املوضوعية

م

ُ
البعد الثالث :املهارة والعناية املهنية

16

ينجز املراجعون املهمات بمهارة مع توخي العناية املهنية الالزمة

17

يمتلك املدققون بشكل جماعي املتطلبات الالزمة للقيام بمسئولياتهم

18

يعمل املدققين بشكل فردي على تحسين مهاراتهم عن طريق التطوير املنهي املستمر.
بمعدل  20ساعة ً
سنويا

19

لدى املدققين معرفة وافية تمكنهم من تقييم مخاطر االحتيال وكيفية إدارتها
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20

لدى املدققين معرفة وافية بأهم مخاطر تكنولوجيا املعلومات والضوابط الرقابية
املتعلقة بها.

21

يبذل املدققون العناية املهنية الالزمة (مستوى معقول من التبصر الشك املنهي) عند
تنفيذ املهمات.

22

يطبق املدققون التدقيق املعتمد على التكنولوجيا وغيرها من تقنيات تحليل البيانات.

23

لدى املدققين القدرة على تحديد املخاطر املهمة التي قد تؤثر على تحقيق االهداف

24

يحرص الرؤساء على الحصول على املشورة من أشخاص مؤهلين عندما يفتقر املدققون
للخبرات الالزمة لتنفيذ مهمة أو جزء من املهمة

م

املحور الثاني  :نشاط املراجعة الداخلية (املتغير التابع )

تركز الدراسة على مؤشرات تقييم نشاط املراجعة الداخلية وفق ما هو منصوص عليه في ميثاق املراجعة الداخلية لوزارة التعليم
25

تلتزم املراجعة الداخلية بإنجاز الخطة السنوية املعتمدة من الجهات العليا

26

يلتزم نشاط املراجعة ببنود الالئحة املوحدة للمراجعة الداخلية

27

يلتزم نشاط املراجعة باملعايير الدولية للتدقيق الداخلي

28

تلتزم إدارة املراجعة الداخلية باإلطار الزمني املناسب للرفع بالتقرير السنوي

29

تلتزم إدارة املراجعة الداخلية بالرفع بتقرير استثنائي للوزير متى دعت الحاجة لذلك

30

تضيف تقارير املراجعة الداخلية قيمة للجهات محل املراجعة من خالل التوصيات

31

تحقق إدارة املراجعة الداخلية مستوى مناسب من التعاون مع الجهات الرقابية
الداخلية والخارجية

32

تحافظ إدارة املراجعة الداخلية على كادر متخصص ومؤهل لتحقيق أهداف املراجعة
الداخلية كما بامليثاق

33

يؤثر تعزيز سلطة املراجعة الداخلية ومنحها الصالحيات املالئمة بشكل كبير على
تحقيق أهدافها

34

ُيسهم مستوى استقاللية وموضوعية املراجعة الداخلية في رفع كفاءة نشاطها

35

تضمن املهارة والعناية املهنية الفعالية الكافية لتحقيق أهداف املراجعة الداخلية
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