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 الملخص
دور  إلى    الدراسةتهدف   مكافحة وظيفة  تفسير  في  الداخلية  المراجعة 

التنظيمية   بالوحدات  والخاصةالفساد  المراجعين    إلصدارات َوْفًقا    العامة  معهد 
لتفعيل هذا الدور  على األطراف ذات الصلة  من المتطلبات  حزمة  ، واقتراح  اخليينالد

 . في بيئة األعمال المصرية

تحقيق  وفي   الدراسة  ،  الدراسة  أهدافسبيل  أسلوب  على  االعتماد  تم 
االستقصاء  ،  الميدانية قوائم  فئات على  حيث وزعت  تمثل  أربعة عينات عشوائية 

دارات المراجعة الداخلية بالوحدات التنظيمية إري  أعضاء ومديوهم  المستقصي منهم  
والخاصة ب  العامة  الحسابات  مراقبي  المركزي بجانب  والجهاز  المراجعة  مكاتب 

وبنسبة قائمة    (158)جراء االختبارات اإلحصائية باالعتماد على  إوتم  ،  للمحاسبات
 . %(88) استرداد

، إحصائية  عدة تحليالتتم تطبيق  الدراسة  وبهدف اختبار صحة فروض  
الدراسة  وقد   من  رفض  إلى    الميدانية توصلت  و كل  األول  الثالث  الفرض  الفرض 

، حيث أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي اتفاق ممارسي مهنة  وقبول الفرض الثاني
أهمية دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد من خالل تقييم كفاءة  على  المراجعة  

كما اتفقوا على متطلبات اإلدارة العليا  تضعها  مكافحة الفساد التي  وفاعلية برامج  
، في حين أوضحت النتائج اإلحصائية تفعيل هذا الدور التي اقترحتها الدراسة الحالية

ممارسي   بين  اتفاق  الداخلي  أ  مهنة حولالعدم وجود  المراجع  من  أي  و  أحقية 
 .مراقب الحسابات الخارجي بالقيام بهذا الدور

، الفساد الفسادمكافحة ، برامج الداخلية عةراجالم :األساسيةالمصطلحات 
 الحكومي
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Abstract  

The Objective of This Study is to Explain the Role of 

Internal Audit function in Anti-Corruption in Public and 

Private Organizational Units According to IIA Publications 

and Suggest a Set of Requirements for all Related Parties to 

Activating this Role in Egyptian Business Society. 

To Achieve the Study Objectives, the Study Uses a 

Field Method to Achieve the Research Objectives Through 

Distributed Questionnaires on a Sample Survey of all Type 

of Auditors in Public and Private Organizational Units, The 

Study's Random Sample Includes (158) Observations with 

Recovery rate (88%). 

The Study Used Many of Statistical Analysis to Test 

the Hypothesis,  The Results of This Study Reveal to Reject 

the First and Third Hypothesis and Accept the Second 

Hypothesis, the Results of Statistics Analysis Shows That 

There is an Agreement in Opinions Between all of Auditors 

About the Role of Audit Profession in Anti-Corruption 

Through Evaluating Efficiency and Effectiveness of Anti-

Corruption Programs in Organizational Units and also the 

Auditors Agreed With the Requirements for  Activating This 

Role, Finally the Study Shows That There is no Agreement 

Between Auditors About Which Auditor is Suitable to do 

This Role 

Keywords: Internal Audit, Programs of Anti-Corruption 

and Governmental Corruption  
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 المقدمة 
سيادة   أمام  خطيرة  عقبة  الفساد  المتحدة،  األمم  منظمة  القانون تعتبر 

ويقوض  الجمهور  ثقة  ويزعزع  والتنمية  النمو  يعوق  حيث  المستدامة  والتنمية 
الشرعية والشفافية ويحول دون وجود تشريعات عادلة وفعالة )اتفاقية األمم المتحدة 

يرات المنتدى االقتصادي العالمي عن (، وهو ما تؤكده تقد2004لمكافحة الفساد،  
% في تكلفة 10ي حيث يتسبب في زيادة قدرها  الدول  ى عواقب الفساد على المستو 

في   الحكومي  الفساد  نسبة  الدولي  البنك  يقدر  حين  في  المشروعات  تشغيل 
إلى   %20المساعدات اإلنمائية المقدمة لبعض الحكومات بنسبة تتراوح ما بين  

40( %IIA,2018.) 

ساهمت العديد من المنظمات الدولية في وضح تعريف محدد للفساد د وق 
من خالله مساعدة الحكومات في تحديد األفعال أو الممارسات المرتبطة به    يمكن

الرغم من اختالف التعريفات فيما بينها إال أنها   ىوعلحتى تتمكن من مكافحته،  
حقيق مكاسب خاصة، وقد  تشترك أغلبها في كونه إساءة استخدام السلطة العامة لت

لة من األفعال المحددة التي توصف ربطت اتفاقية األمم المتحدة تعريف الفساد بجم
بالمخالفات أو األعمال الفاسدة، حيث دعت االتفاقية الدول األعضاء على تجريمها  

  في صورة تشريعات محلية.

منظمة   أشارت  فقد  الفساد  مكافحة  من  وموقفها  مصر  عن  بالحديث 
)الشفا الدولية  تقريرها Transparency International,2019فية  في   )

لعام   Corruption Perceptions Index  السنوي عن مؤشر مدركات الفساد
وضع مصر في الطرف األدنى من المؤشر حيث حصلت على الترتيب إلى    2019
وهو ما   2018ي نفس درجة عادم  وه  100من    35دولة بدرجة    180من    106

بمصر أو  مدركات الفساد خاصة في القطاع العام    ير بوجود مشكلة فيفسره التقر 
 بمعني أخر ضعف قدرة الدولة في ضمان الشفافية والحد من الفساد.

وتعديالته قد نص في    2014الدستور المصري لعام  أن    وجدير بالذكر
( على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم  218الفصل الحادي عشر بالمادة )

لتنسيق فيما بينها، وقد حرصت  لزام الهيئات واألجهزة الرقابية با إالنزاهة والشفافية و 
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الدولة المصرية على ترجمة النص الدستوري في الواقع العملي من خالل تضمين  
الحكومية    - المؤسسات  وكفاءة  الشفافية  الرئيسية   -محور  المحاور  كأحد 

وذلك فضال عن وضع االستراتيجية  ،  2030الستراتيجية التنمية المستدامة مصر  
الفساد   المصرية تفعيلها من    ىوالتي تتولالوطنية لمكافحة  الرقابة اإلدارية  هيئة 

 خالل اللجان واألجهزة التابعة لها.

المحاسبة و  مهنة  ممارسي  اهتمام  من  بكثير  الفساد  مكافحة  تحظى 
( الفساد  أحد صور  الغش  يعد  حيث  يحدثIIA,2014والمراجعة  والذي  غالبًا    ( 

  تعد(، ومن ثم  IIA,2019الحوكمة )قصور نظم الرقابة الداخلية وضعف    بسبب
مهنة المراجعة وممارسيها وتحديدًا المراجعين الداخليين أحد خطوط الدفاع في الحد  

 (.Avis, E., et al,2018من ممارسات الفساد المالي الحالي والمستقبلي )

الدراسة بها  تساهم  التي  اإلضافة  في    وتتمثل  من  الحالية    أولي كونها 
لكيفية تفعيل دور المراجعة الداخلية في تقييم كفاءة    التي تتعرضالعربية  الدراسات  

الوحدات التنظيمية العامة التي تضعها اإلدارة العليا بوفاعلية برامج مكافحة الفساد  
  ة حيث غلب على الدراسات السابقة تفضيل المراجعة الخارجية في أداء هذا والخاص

 الدور دون التعرض للمراجعة الداخلية.

 الدراسةمشكلة   -1
يعد تصدي المراجعين الداخليين لمهمة مكافحة الفساد من الموضوعات  
المراجع   لطبيعة عمل  المهمة  هذه  مناسبة  الجدل حول  من  كبيرًا  قدرًا  نالت  التي 

سئوليته تمتعه بقدر وافر من المعرفة والمهارات حول طبيعة وحدود م  ىالداخلي ومد
 تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: أن    يمكنعن مكافحة الفساد، ومن ثم  

المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد بالوحدات التنظيمية؟ وكيف  ما هو دور  
 يمكن تفعيل هذا الدور؟

 أهداف الدراسة   -2
الدراسة   الفساد  إلى  تهدف  مكافحة  في  الداخلية  المراجعة  دور  تفعيل 

 األهداف الفرعية التالية: إلى  أساسي ينقسمحدات التنظيمية وذلك كهدف بالو 
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دراسة دور المراجع الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد   -1
 بالوحدات التنظيمية.

الفساد بالوحدات  -2 الداخلي في مكافحة  المراجع  وضع متطلبات لرفع كفاءة 
 التنظيمية.

 أهمية الدراسة  -3

 لمية  مية العاأله  3/1
من   -1 للدراسة  العلمية  األهمية  العلمية  تكمن  المؤسسات  اهتمام  تزايد 

والمهنية بمكافحة الفساد من خالل العديد من اإلصدارات والمعايير التي 
 تهتم بدور آليات الحوكمة في منع انتشاره داخل الوحدات التنظيمية.

المشكل -2 أهمية  للدراسة من  العلمية  األهمية  التي  تكمن  حيث   تطرحها،ة 
تسليط الضوء على تعظيم القيمة المضافة من إلى    الدراسة الحالية  ىتسع

وظيفة المراجعة الداخلية في حماية موارد الوحدات التنظيمية من الفساد  
 بكافة صوره. 

فاعلية دور المراجع    ىمحاولة تقييم مدتتمثل أهمية الدراسة العلمية في   -3
ية في مكافحة الفساد في  التنظيملوحدات  الداخلي وتميزه في مساعدة ا

 . ضوء مجموعة من المتطلبات المقترحة من الدراسة

 األهمية العملية  3/2
من زيادة مخاطر الفساد في القضاء على  تنبع األهمية العملية للدراسة   -1

مكتسبات التنمية في العالم خاصة في الدول ذات األسواق الناشئة ومنها  
العالمي لمدركات   متدن في المؤشر  دائما على تقييممصر والتي تحصل  

 . الفساد
نها تتوافق مع خطة الدولة االستراتيجية  أتكمن أهمية الدراسة العملية في   -2

في دعم الشفافية بالوحدات التنظيمية العامة ورفع كفاءتها    2030رؤية  
  بالتعاون مع كافة األطراف ذات الصلة مثل المراجعة الداخلية كأحد آليات 

 بضمان استمرارية الوحدات التنظيمية. ية وثيقة الصلة الحوكمة الداخل
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األهمية المهنية والمجتمعية التي يشغلها تنبع األهمية العملية للدراسة من   -3
ة عامة في منظومة العمل المجتمعي والتي تجعله مسئول فالمراجع بص

 . عن حماية حقوق أصحاب المصالح
م -4 للدراسة  العملية  األهمية  توجيه   نتنبع  السياسامحاولة  ت واضعي 

المراجعين   وتحديدا  المراجعة  مهنة  دور  دعم  كيفية  نحو  والمشرعين 
الداخلين في الحد من ممارسات الفساد من خالل إصدار المعايير والقوانين  

 التي تدعم مهامهم بالوحدات التنظيمية.

   الدراسة خطة -4
 سة: بالبحث والدراتستهدف الدراسة تناول النقاط التالية 

 . الوحدات التنظيميةساد في صور الف -1
 . طبيعة دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد -2
 . إجراءات المراجعة الداخلية لمكافحة الفساد -3
 . تميز دور المراجع الداخلي في مكافحة الفساد -4
 . معوقات دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد -5
 .ة الفسادالمراجعة الداخلية في مكافحمتطلبات مقترحة لتفعيل دور  -6

 اإلطار النظري  -5

 صور الفساد في الوحدات التنظيمية   5/1
سواء كان فساد الفساد  مكافحة  دور المراجعة الداخلية في  الدراسة  تتناول  

جميعها  خاصة، حيث تشترك والعامة الفي الوحدات التنظيمية وذلك داري إو أمالي 
ا والتي تحدث غالبًا بسبب تشترك في األضرار المحققة منهفي ممارسات الفساد كما  

 إلى   (Picur,2004)تشير دراسة  في سياق متصل  د التوريدات الحكومية، و عقو 
الخاصة ألساليب من  أنه   الشركات  استخدام مديري  في ظل مستويات عالية من 

الحكومية لصالح شأنها التأثير على الموظفين العموميين للتالعب في التعاقدات  
تراجع جودة أرباح الشركات الخاصة إلى    ديرة سوف يؤ نه بالضرو إهذه الشركات، ف 

 ومن ثم التأثير السلبي على قرارات مستخدمي القوائم المالية.
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هم صور الفساد بالوحدات التنظيمية فسوف يتم االعتماد على  أولبيان  
حيث عددت االتفاقية مجموعة  ،  2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  

 وهي على النحو التالي: فاسدة األكثر شيوعًا والتي تستوجب العقابمن األفعال ال

 غسل األموال   -1
 رشوة الموظفين العموميين الوطنيين واألجانب   -2
 إخفائها   أوتسريبها  أوتبديدها  أواختالس الممتلكات العامة  -3
 المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغالل الوظائف  -4
 اإلثراء غير المشروع   -5
 إعاقة سير العدالة -6

وفي ذات السياق   ،وتتنوع مجاالت الفساد التي تحدث بها األفعال السابقة
 إلى   (ACCA,2018)تشير جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية  

المشتريات المرتبطة بمشروعات البنية أكثر مجاالت الفساد حاليًا هي تعاقدات  أن  
 Van Vu, et)كما تشير دراسة التحتية بين الوحدات التنظيمية العامة والخاصة 

al. 2018)  المشتريات أن    إلى وعقود  التراخيص  على  للحصول  الرشوة  دفع 
الحكومية كانت هي أكثر صور الفساد المالي ذات التأثير السلبي على األداء المالي  

 الخاصة.للشركات 

 طبيعة دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد 5/2
الد المراجعين  معهد  للمراجعة    IIAاخلين  يشير  الحديث  المنظور  في 

نها نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف  أالداخلية ب
تحقيق   في  النشاط  هذا  عملياتها، ويساعد  للوحدة وتحسين  قيمة  أهداف إضافة 

عمليات   فاعلية  وتحسين  لتقييم  منظم  منهجي  أسلوب  اتباع  خالل  من  الوحدة 
المراجعة الداخلية تؤدي دور محوري  فإن    لمخاطر والرقابة، ومن ثمالحوكمة وإدارة ا

 في إدارة مخاطر الجرائم المالية والتي يندرج تحتها جرائم الفساد. 

ضم الدولية  الداخلية  المراجعة  معايير  قدمت  الممارسات  وقد  إطار  ن 
توصيف محدد لطبيعة   (IIA,2017)في نسختها األخيرة    (IPPF)المهنية الدولية  

صور الفساد، حيث يتضح هذا  أهم    في مكافحة الغش كأحد  ور المراجعة الداخليةد



-8 - 
 

التأهيل رقم   أو  المهارة  الصفات )معيار  معايير  ومعيار    1210الدور من خالل 
المهنية   رقم  العناية  العليا  1220الالزمة  اإلدارة  إبالغ  )معيار  األداء  ومعايير   )

ومعيار معيار أهداف    2120خاطر رقم  ومعيار إدارة الم  2060ومجلس اإلدارة رقم  
 (.2210مهمة المراجعة الداخلية رقم 

يتعين على المراجعين الداخليين تقديم  إلى أنه    حيث تشير هذه المعايير
كفاءة وفاعلية برامج مكافحة مدى    الوحدة التنظيمية حول  التأكيد والمشورة إلدارة

حمايتها   بهدف  العليا  اإلدارة  وضعتها  التي  الفساد الفساد  ممارسات  كافة  من 
(IIA,2014) حيث يقوم المراجعون الداخليون بتحديد مخاطر الفساد المحتملة ،

ا المتبعة في  التي قد تتعرض لها الوحدة وتقييم كفاءة وفاعلية خطط اإلدارة العلي
وف  الفساد،  البرامج   يمكافحة  هذه  توافر  عدم  على  فإن    حالة  المراجعين يتوجب 
 إشارات اإلنذار المبكر التي تنذر باحتمال وقوع الفساد.   أولثغرات  الداخليون تحديد ا

العليا عن  لإلدارة  مفصل  تقرير  بتقديم  الداخليون،  المراجعون  يقوم  كما 
متضمنًا التوصيات الالزمة لتقليل الظروف التي تسمح بحدوث  نتائج عملية التقييم  

اإلجراءات الالزمة وفقا لتوصيات اإلدارة العليا اتخاذ التدابير و   ىتتولأن    الفساد، على
  قرير المراجعة الداخلية بجانب التحقيق في الوقائع المكتشفة، ومن ثم يمكن القولت

من احتماالت تحقق الظروف التي    دور المراجعة الداخلية ينصب على التقليل  إن
 تسمح بوقوع الفساد داخل الوحدات التنظيمية. 

 حة الفساد إجراءات المراجعة الداخلية لمكاف 5/3
الداخليين   المراجعين  معهد  عن  الصادر  الممارسات  دليل  قدم 

(IIA,2014)   برنامج متكامل لمكافحة الفساد والرشوة يمكن االسترشاد به للتطبيق
الدليل سبعة مكونات   العامة والخاصة، حيث يشمل  التنظيمية  الوحدات  كافة  في 

عينة إلى    مكون باإلضافة  لدور المراجعة الداخلية في كل  امحدد  اتتضمن توصيف
ساد، حيث يتوجب علي من المؤشرات أو اإلشارات الحمراء الدالة على حدوث الف

أراد، حيث إذا    المراجع الداخلي االختيار بين منهجين للتطبيق أو االستعانة بكالهما
يتم وفقًا للمنهج األول مراجعة برامج مكافحة الفساد بشكل منفصل عن عمليات  

إدراج مراجعة برامج مكافحة  إلى    اخلية في حين يشير المنهج الثانيالمراجعة الد
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يع عمليات المراجعة الداخلية التقليدية، وفيما يلي عرض لمكونات الفساد ضمن جم
 برنامج مكافحة الفساد:

 ىعلأمكافحة الفساد تأتي من  أن    وتعني توجه اإلدارة العليا)هيكل الحوكمة(: -1
تبني اإلدارة منظومة من  أن    لعليا حيثدارة امن اإلأي  قمة الهرم الوظيفي  

للفساد يجعلها حريصة على تدشين برنامج لمكافحة القيم األخالقية المقاومة  
مدونة سلوك يلتزم بها كافة العاملين، ويتمثل إلى    كافة صور الفساد وترجمته

دور المراجع الداخلي في توجيه بعض التساؤالت التي من خاللها يستطيع  
التسامح الذي   ىه اإلدارة العليا نحور صور الفساد المختلفة ومدتفهم توج

كانت ثقافة مكافحة الفساد سائدة في إذا    وجد، وما أن    جاه بعضهاتبديه ت
 كل أرجاء الوحدة التنظيمية.

مكونات   -2 باقي  الستكمال  المخاطر شرطا  تقييم  مكون  يعد  المخاطر:  تقييم 
الفساد المحتملة    شامل لكافة مخاطريتم إجراء تقييم  أن    البرنامج، ويقصد به

بعة، ويتمثل دور المراجع الداخلي في  في كافة اإلدارات ومواقع العمل التا
تفهم   يستطيع  خاللها  من  التي  التساؤالت  لبعض  إجابات  على  الحصول 

و  الفساد  كافة صور  لمكافحة  اإلدارة  برنامج  كافة جوانب  يكون أوتقييم  ن 
 تملة.م المخاطر المحعلى أساس تقيي االبرنامج مبني

يد معاييرها في مكافحة السياسات واإلجراءات: حيث تقوم إدارة الوحدة بتحد -3
الفساد في صورة سياسات وإجراءات موثقة تشرح السلوك المطلوب خالل 
التعامالت اليومية داخل الوحدة لكافة العاملين ووضع تعريف محدد للسلوك  

روتوكوالت محددة للتعامل مع المقبول وغير المقبول وذلك بجانب وضع ب
خاصة الخارج  من  الوحدة  مع  المتعاملين  المرتبطة    كافة  المعامالت  في 

بالتحصيل والسداد لحماية العاملين من أي تعامالت خارج نطاق الوظيفة أو  
حدوث تضارب مصالح، ويتمثل دور المراجع الداخلي في طرح عدة تساؤالت 

ا للقوانين  واإلجراءات قد وضعت وفقيتأكد من كون السياسات  أن    من شأنها
من   واعتمادها  توثيقها  وتم  فعال  واللوائح  بشكل  وتنفذ  العليا  اإلدارة  قبل 

ومزايا   الهدايا  على  الموظف  حصول  حاالت  مع  التعامل  كيفية  وتتضمن 
 الترفيه والسفر والوجبات والتبرعات والمدفوعات الشخصية.



-10 - 
 

دعم وعي كافة إلى  فساد الفعالةاالتصال والتدريب: تحتاج برامج مكافحة ال -4
بأوجه   دورية  بصورة  ومدالعاملين  بالوحدة    ىالفساد  تلحقه  الذي  الضرر 

والعاملين بها وكيفية ومزايا اإلبالغ عن الفساد مما يساهم في التقليل من  
كل   مع  تتوافق  للعاملين  تدريبية  دورات  إعداد  يتم  حيث  الممارسات،  هذه 

المراجع الداخلي في المختلفة، ويتمثل دور    من المستويات الوظيفية  ى مستو 
الحصول على إجابات لبعض التساؤالت التي من خاللها يستطيع التأكد من  
جدية تنفيذ هذه الدورات التدريبية وتقييم العائد منها وذلك بإجراء مقابالت 

 ها.فاعليت مدى  مع العاملين الحاصلين على هذه الدورات واستبيان
تقوم -5 بإجر   المتابعة: حيث  الوحدة  مكافحة  إدارة  لبرنامج  متابعة مستمرة  اء 

الفساد بداخلها وما تتضمنه من سياسات وإجراءات بهدف التحسين المستمر  
المراجع   دور  ويتمثل  البرنامج،  فاعلية  استمرار  وضمان  الوقت  وتوفير 

ال يستطيع  التي من خاللها  التساؤالت  بعض  توجيه  في  من الداخلي  تأكد 
دارة العليا لمتابعة برنامج مكافحة وموضوعي ومعتمد من اإل  وجود نظام سليم
 الفساد بالوحدة. 

التحقيقات والتقارير: حيث تقوم اإلدارة العليا بوضع بروتوكول للتحقيق في  -6
وقائع الفساد بداخلها، حيث يتم توفير وسيلة اتصال داخلية آمنة لإلبالغ 

في هذه الوقائع بواسطة  رة آلية للتحقيق السري  عن الفساد مع توفير اإلدا
تقارير تفصيلية   ن محققين مستقلين ومعتمدين من اإلدارة العليا بحيث يقدمو

التصحيحية  القرارات  واتخاذ  الالزمة  العقوبات  توقيع  مع  الوقائع  هذه  عن 
على  الحصول  في  الداخلي  المراجع  دور  ويتمثل  الحقيقية،  الوقائع  حيال 

ل التحقيق ها يستطيع تفهم بروتوكو التساؤالت التي من خاللإجابات لبعض  
الفساد واستجابة ومدى    في  تقاريرهم  وكفاءة  المحققين  واستقاللية  كفاءة 

أن   اإلدارة لنتائج هذه التقارير، وفي سياق متصل يجوز للمراجع الداخلي
تحقيق بإجراء  العليا  اإلدارة  مخالفات خالل إذا    يطالب  وجود  لديه  تكشف 

ترتقيعمل المراجعة  اللجوءأن    يات  أو  فساد  المؤسسات إلى    تكون وقائع 
ارتبطت وقائع الفساد بالتعدي على  إذا    الرسمية المعنية بالتحقيق في الفساد

  .المال العام
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تنفيذ العقوبات: حيث يتوجب على إدارة الوحدة توقيع العقوبات على وقائع   -7
من وذلك  ادعاءات  مجرد  وليست  الحقيقية  المحققين   الفساد  تقارير  واقع 

المراجع الداخلي في طرح عدة تساؤالت التي من المستقلين، ويتمثل دور  
وقائع   لتقييم  ومنضبطة  متكاملة  عملية  توافر  من  التأكد  يستطيع  خاللها 
الفساد وتوقيع العقوبات المناسبة لكل واقعة مع التأكد من استيعاب كافة 

 لوظيفي. هم وترقياتهم ومسارهم االعاملين لتأثيرات العقوبات على رواتب

الممارسات   دليل  أشار  اإلشارات  إلى    (IIA,2014)وقد  من  مجموعة 
نشاط  بخصائص  ترتبط  والتي  الفساد  لحدوث  مبكر  إنذار  تمثل  قد  التي  الحمراء 
التوظيف   وسياسات  الجغرافي  والنطاق  النشاط  طبيعة  مثل  التنظيمية  الوحدة 

وتلقي الهدايا والمزايا   والمعامالت مع األطراف الخارجيةواالستغناء عن العاملين  
ليات التحصيل والسداد والشراء والبيع آة والنشاط السياسي لبعض المديرين و العيني

وطبيعة النظم اإللكترونية المطبقة والتعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية وأخيرا  
 .  ون سمعه المدير 

التعاو منظمة  أصدرت  متصل  سياق  والتنمية  وفى  االقتصادي  ن 
(OECD,2017)   ،العام بالقطاع  العامة  النزاهة  بشأن  التوصيات  من  مجموعة 

تتضمن   المخاطر  إلدارة  توصيات  وإدارة  إتوافر  حيث تضمنت  للرقابة  داخلي  طار 
العامة   التنظيمية  الوحدات  باتباع  وذلك  العامة  النزاهة  على  للمحافظة  المخاطر 

لتق استراتيجي  لنهج  خال والخاصة  من  العامة  النزاهة  مخاطر  رقابية ييم  آليات  ل 
بانتهاك  متماسكة تشمل إ الخاصة  المؤكدة  الممارسات  جراءات واضحة للرد على 

كما   واللوائح،  المراجعين  أالقوانين  تحالف  التابع    Auditors Allianceصدر 
والتنمية   االقتصادي  التعاون  السنوي    (OECD,2019)لمنظمة  اجتماعهم  في 

الداخلي األخير   للمراجعين  التوصيات  ومنه بعض  والغش  الفساد  مكافحة  في  ا ين 
 لكترونية لتحليل البيانات تمكنهم من قياسإضرورة التدريب على استخدام برامج  

 موثوقية البيانات المالية إلعطاء مؤشر على احتمالية وقوع الفساد. مدى 
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 تميز دور المراجع الداخلي في مكافحة الفساد  5/4
تميز   من  الرغم  والمعلى  المحاسبة  امهنة  من  بالعديد  لتطورات راجعة 

 & .Farooq, O)مثل  العالمي وتأكيد بعض الدراسات  المستوى    المهنية على

Shehata, N,2018)    دول من  بالعديد  الخارجي  للمراجع  المحوري  الدور  على 
مؤخرا تم توجيه  أنه    ، إالالعالم في التقليل من انخراط الشركات في ممارسات الفساد

االتهام ثبت  ض  بع إلى    أصابع  التي  الشهيرة  المراجعة  مكاتب  ممارسيها وخاصة 
تورطها في فساد العديد من الشركات العالمية مثل ما حدث مؤخرا في أغسطس  

اتهام لمكتب    2019 الشتراكه في وقائع فساد لواحدة من   KPMGمن توجيه 
وهي شركة  أ األمريكية  الشركات  فساد    General Electricكبر  بذلك  متجاوزة 

للمراجعة، حيث    Arthur Andersonومكتب    2001في عام    Enronشركة  
الجميع  أن    إلى  الفساد بالشركةوالذي كشف وقائع  (  gefraud,2019أشار تقرير )

مكتب  و قد صمت حفاظا على وظائفهم وان إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة 
KPMG  رض لها في تقاريرهم عن أي مخاطر قد تتعيفصحوا جميعا لم للمراجعة

  الشركة في المستقبل.

المنظور الحديث للمراجعة الداخلية دورًا محوريًا    ىعطأفقد  وجدير بالذكر  
أن   خاصةومتميزًا للمراجع الداخلي في مكافحة الفساد مقارنة بالمراجع الخارجي  

ال تنطوي  معايير المراجعة الدولية  تجد    (Ivakhnenkov, S, 2017)بعض اآلراء  
رجي تجاه هذه المهمة، وهو ما أكدت  لمسئوليات المراجع الخا علي توصيف محدد

حيث     (ACFE,2016)الغش المعتمدين  يفاحصدراسة قامت بها جمعية  عليه  
حاالت الغش التي تم اكتشافها بواسطة المراجعين الخارجيين تقدر  أن    إلى  أشارت

وذلك   اكتشفها بواسطة المراجعين الداخليين( تم  %16.5( مقابل )%3.8بنسبة )
 من مجمل الحاالت المكتشفة. 

القول يمكن  سبق  الداخلية  وظيفة  أن    مما  تتحمل تستطيع  المراجعة 
)مني   دائمة  إداري  إصالح  كوحدة  الفساد  مكافحة  في  األولي  المسئولية 

افحة  مكأن    ( تدعم دور الردع كأحد أدوار الحوكمة الجيدة والذي يعني2016كامل،
( 2019ي تسمح بحدوثه )أمين لطفي،ظروف التتخفيض المن خالل  الفساد تتحقق  
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 ,Motubatse, KN)مما يحقق مستويات أفضل من الشفافية والمسائلة  وهو  

األخالقية  (2014 المسئولية  تأثير  اآلراء  بعض  تدعم  متصل  سياق  وفي   ،
الداخلي   للمراجع  وظيفة   (Al-Araj,R,2018)واالجتماعية  خصائص  ودور 

في تعزيز قدرته على اكتشاف    (Hazami-Ammar,S,2019)المراجعة الداخلية  
الحتيال  الفساد وزيادة الوعي بمخاطره حتى وان لم تتوافر للمراجع متطلبات مكافحة ا

 والفساد ضمن ميثاق العمل الرسمي داخل بعض الدول.

دور المراجع الداخلي أن    إلى  ويخلص الباحث من تحليل الدراسات السابقة
  ج مكافحة الفساد داخل الوحدات التنظيمية أصبح يعد في تقييم كفاءة وفاعلية برام

مضافة للوحدة  من المهام األساسية ذات الصلة بطبيعة عمله ويستطيع تقديم قيمة  
كافة  دراسة  يتطلب  ما  وهو  الخارجي  بالمراجع  مقارنة  الفساد  مخاطر  تقليل  في 

لنج الالزمة  اآلليات  وكذلك  الدور  هذا  فاعلية  دون  تحول  التي  هذا المعوقات  اح 
 الدور.

 معوقات دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد 5/5
قد تقلل من فرص   التيالداخليين مجموعة من المعوقات    ون يواجه المراجع

إدارة   وجود  عدم  المعوقات  هذه  ومن ضمن  الفساد،  مكافحة  في  جهودهم  نجاح 
م تفه  ضعف  أو(  2014مراجعة داخلية مستقلة )عبد الواحد غازي، سوسن احمد،

 يميةداخل الوحدات التنظ  الفسادمكافحة  اإلدارة العليا لدور المراجعة الداخلية في  
(Assakaf, E. A., et al ,2018)   وغياب دعم اإلدارة العليا للمراجعين الداخليين

(Al-Araj, R,2018)    وعدم إعطائهم صالحيات تفتيش غير ونزع السلطة منهم
باإلدامحدودة   المديرين  على  العليا  خاصة  المكانة    أورة  ذو  المديرين 
عدم قيام اإلدارة بتصميم  إلى    ، وذلك باإلضافة  (Neu, D., et al ,2013)السياسية

تحسين  في  الداخلية  المراجعة  بدور  واالكتفاء  بداخلها  الفساد  مكافحة  برامج 
 .(Asiedu, K. F., and Deffor, E. W,2017)االنضباط المالي 

تحليل   من  الباحث  السابقةويخلص  إدارة إلى    الدراسات  وجود  ضرورة 
داخل مستقلة  داخلية  والخاصة  التنظيمية    اتالوحد  مراجعة  سلطات العامة  ذات 

ومسئوليات لمديريها وأعضائها تحقق لهم االستقالل الكافي لتقييم كفاءة وفاعلية 
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 ها إدارة ذات قيمة مضافة تحقق أهداف لبرامج مكافحة الفساد داخل الوحدة بما يجع
 الوحدة. 

 ليات تفعيل دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد  آ 5/6
الداخليين للقيام بدورهم في مكافحة الفساد التي توافر    ون يحتاج المراجع

أن    ليات لضمان نجاح هذا الدور، حيث أوضح العديد من الدراسات مجموعة من اآل
المراجعين الداخليين في مكافحة التطبيق الحازم لنظم الرقابة الداخلية يدعم احترافية  

وذلك بجانب توافر بيئة امتثال   (Umar, H. & Nasution, M,2018)الفساد  
( تنظيمية  مكافحة    Alina, C. M., et al,2018)وثقافة  برامج  بتطبيق  تسمح 

سلوك   مدونة  وضع  وكذلك  والمديرين الفساد،  العاملين  كافة  بها  يلتزم    أخالقية 
التنظيمية   مستقلة   (Ge, W., et al ,2014) بالوحدة  حكومية  جهات  وتولي 

التنظيمية  بالوحدات  الفساد  مكافحة  برامج  توافر  على  الدوري  التفتيش 
(Drogalas, G., et al,2017)   والتقييم الدوري لفاعلية دور المراجعين الداخليين

وذلك فضاًل عن أهمية االستثمار   Souza, A., et al,2019)الفساد )  في مكافحة
الداخليين    في الالزم  من خالل  المراجعين  الدعم  إداريًا  لتحقق  منحهم  استقاللهم 

(Nor, R. & Noorhayati, M,2018)   األساليب حدث  أالتدريب المستمر على  و
 .(Asiedu, K. F., and Deffor, E. W,2017)العلمية في كشف الفساد 

بأسالي  االستعانة  الداخليين  للمراجعين  السياق يمكن  ب حديثة وفي ذات 
جعة االستقصائية القضائية،  لتنمية قدراتهم في كشف الفساد ومنها استخدام المرا

ُيعتقد لوظيفة أن    حيث  الحديث  والمنظور  الداخلي  المراجع  عمل  طبيعة  من  كل 
المراجعة الداخلية تدعم من تميزه في تطبيق المراجعة القضائية مقارنة بالمراجع  

خلي القيام بالمراجعة القضائية من خالل اكتسابه  الخارجي، حيث يمكن للمراجع الدا
األخرى   الشخصية  المهارات  وبعض  االستقصاء  بالقوانين  نب  بجالمهارات  الخبرة 

والتشريعات المنظمة في تحديد المعامالت عالية المخاطر والتي تمثل بيئة مساعدة 
داخل   قانونية  غير  أنشطة  أو  ممارسات  التنظيمية  في  أالوحدة  دلة والبحث عن 

الممارسات  اإل  هذه  على حدوث  الدالة  المادية  الثبات  وخارج  وتحديد  وحدة  داخل 
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الناجمة عنها   )محمد  الخسائر  اإلدارة  لمجلس  المراجعة  نتائج  تقرير عن  وتقديم 
 (.2017عالء كامل، ; 2017أحمد ،

اشتراطات فاعلية   أحدأن    إلى  ويخلص الباحث من تحليل الدراسات السابقة
المراجعة   ت دور  هو  الفساد  مكافحة  في  المستمر الداخلية  والتدريب  التأهيل  قديم 

التقنيات العلمية التي تمكنه من استمرار فاعلية دوره   أحدثللمراجع الداخلي على  
 صوره داخل الوحدات التنظيمية.  بشتىالمحوري في مكافحة الفساد 

 سادتفعيل دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفمقترحة لمتطلبات    5/7
مهنة المراجعة وخاصة المراجعين الداخلية   ومازال ممارسأنه    يري الباحث 

قدراتهم الشخصية وتعلم عدة مهارات من ش نها دعم أفي حاجة مستمرة لتطوير 
استخدام  ظل  في  خاصة  والتحديث  التغير  الدائمة  الفساد  صور  مكافحة  جهود 

لنظم   والخاصة  العامة  التنظيمية  وذإالوحدات  لتقديم  كية ورقمية  لكترونية  معقدة 
نه  إمما يعني تطور صور الفساد وتعقد األطراف المشاركة فيه، ومن ثم ف خدماتها  

المهنية   الممارسة  لتطوير  الحكومية والبحثية  الجهود  لمزيد من  مازلنا في حاجة 
الفساد مكافحة  في  الداخلية  و للمراجعين  من  ،  مجموعة  الباحث  المتطلبات  يقترح 

حيث تمثلت في مجموعة متطلبات اخلية في مكافحة الفساد،  اجعة الددور المر لتفعيل  
تقوم بتحقيقها الدولة ومتطلبات يقوم بتحقيقها اإلدارة العليا بالوحدات التنظيمية 

 وأخيرا متطلبات تقوم بتحقيقها إدارة المراجعة الداخلية.

 ( متطلبات متعلقة بدور الدولة في مكافحة الفساد المالي 1)
برامج  إلى    الدولة نحو مكافحة الفسادة ترجمة توجه  ات لمتابعتوفير آلي  -أ

 تفصيلية تضعها اإلدارات العليا بالوحدات التنظيمية العامة والخاصة.
دعم تطبيق الوحدات التنظيمية العامة لقواعد الحوكمة ومنها إنشاء  -ب

القدرة   الذي يمنحها  النحو  إدارات مراجعة داخلية مستقلة وذلك على 
تفعيل   مكافحعلى  في  الرقابي  )صفوت دورها  الفساد  ة 

 (.2005مصطفي،
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إبراهيم،  -ج )وليد  الفساد  كشف  في  العليا  الرقابية  األجهزة  دور  دعم 
( واإلعالن عن جهود الدولة في مكافحة الفساد بقدر عال من  2018

التعدي   المستثمرين وتقلل حاالت  ثقة  يزيد من  الذي  األمر  الشفافية 
 على المال العام. 

 رة العليا في مكافحة الفسادعلقة بدور اإلدالبات مت( متط2)
الوحدة   -أ داخل  الفساد  كافة صور  لمكافحة  برامج جادة  تصميم وتنفيذ 

السابق اإلشارة   المكونات السبعة  ليها مع التأكيد  إالتنظيمية تتضمن 
على تضمينها مدونة سلوك معتمدة للموظفين ووسيلة اتصال محددة  

 لإلبالغ عن الفساد. 
الداخلية ووضعها بشكل مستقل في الهيكل اإلداري المراجعة  إدارة  إنشاء   -ب

تجاه   األداء  الرقابة على  في  باالستقالل ودعم دورها  لها  بما يسمح 
باقي اإلدارات التنفيذية لكشف كافة صور الفساد المالي واإلداري، وذلك 
الرقابة  نظم  تقييم  تقارير  لمالحظات  السريعة  االستجابة  عن  فضاًل 

 ية.الداخل
ة العليا لمسؤوليتها تجاه وقائع الفساد المكتشفة التي تطال  تحمل اإلدار  -ج

الموظفين بكافة المستويات اإلدارية واتخاذ ما يلزم من ردع للمخالفين 
وتنفيذ اإلجراءات التي تهدف لمنع تكرار هذه الوقائع في ضوء القوانين 

 السارية.

 الفسادخلية في مكافحة ( متطلبات متعلقة بدور إدارة المراجعة الدا3)
الداخليين لمدخل المراجعة االستقصائية القضائية بما  ون تبني المراجع -أ

بالطرق   اكتشافها  يصعب  التي  الفساد  صور  كشف  من  يمكنهم 
 التقليدية.

الداخليين   -ب المراجعين  يستخدمه  موحد  عمل  إجراءات  دليل  اعتماد 
مكنهم من أداء  الحاليين والجدد في تقييم برامج مكافحة الفساد بما ي

مكافحة  م عملية  ضبط  ثم  ومن  شخصي  اجتهاد  بدون  عملهم  هام 
 الفساد. 
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وتقييم   -ج رصد  في  اإللكترونية  والنظم  العلمية  النماذج  على  االعتماد 
المخاطر لتحديد احتمالية حدوث الفساد وتحديد اإلجراءات المتعبة في 

 بالفعل.الوقاية منه قبل حدوثه وإجراءات مواجهة الفساد حينما يحدث 
ا -د العلمي تأهيل  التأهيل  في  دائمة  فرص  بمنحهم  الداخليين  لمراجعين 

 .(IIA,2014)والتدريب على أحدث سبل تقييم برامج مكافحة الفساد 
توفير الحماية الالزمة للمراجعين الداخليين حال قيامهم بمهام مكافحة   -ه

بحيث   تعرضهم يتم  الفساد  وعدم  استقاللهم  تحقق  عمل  بيئة  توفير 
الداخلية  لضغ الفساد  وقائع  عن  للتغاضي   ,Jeppesen)وط 

K,2018)  بجانب عن  يتعو ،  من  ضهم  الناجمة  الضغوط األضرار 
يتعر  التي  العادية  غير  عملهم   ن ضووالمخاطر  تأدية  خالل  لها 

(ACCA,2018) . 
تغيير نظم العمل إلى    تقديم التوصيات الالزمة لإلدارة العليا التي تهدف -و

فساد  ة باإلدارات والتي قد تتسبب في حدوث الوقواعد الرقابة الضعيف
المنظمات  في  للمشتريات  اإللكترونية  المنظومة  على  االعتماد  مثل 

 الحكومية.

 الدراسة ض و فر صياغة   -6
 ض الدراسة على النحو التالي:و فر  اشتقاقيمكن 

المراجعين الداخليين والخارجيين  آراء    ال توجد اختالفات معنوية بينالفرض األول:  
 " مكافحة الفسادعملية ب ةالداخلي ةالمراجععالقة وظيفة ل حو

المراجعين الداخليين والخارجيين  آراء    ال توجد اختالفات معنوية بينالفرض الثاني:  
في   الداخلي  المراجع  دور  برامج حول  وفاعلية  كفاءة  تقييم 

 . مكافحة الفساد
ن والخارجيين الداخليي  المراجعينآراء    ال توجد اختالفات معنوية بين  :الثالثالفرض  

لمتطلبات  الحول   في  المقترحة  الداخلي  المراجع  دور  تفعيل 
 . مكافحة الفساد
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 الميدانية الدراسة  -7
الجزء هذا  الدراسة  إلى    يستهدف  منهجية  اتبعها  الميدانية  عرض  التي 

وعينة  الباحث   مجتمع  تتضمن  و والتي  الدراسة  حدود  و   الدراسةمتغيرات  الدراسة 
 أخيرا النتائج والتوصيات. اإلحصائية و االختبارات و 

 الدراسة مجتمع وعينة  7/1

 الدراسةمجتمع   7/1/1
ممارسي مهنة المراجعة في مصر سواء كانوا في  مثل مجتمع الدراسة  تي

داخليين   يعملوو  أمراجعين  الذين  الخارجيين  الحسابات  مع ويتعاملوا    ن مراقبي 
 .الوحدات التنظيمية العامة والخاصة

 الدراسة ة عين 6/1/2
ممارسي  ثل مجتمع  مت   /استمارة  ( مفردة158)في  عينة الدراسة  تمثلت  

عينات فرعية تمثل مختلف أربع  إلى    تم تقسيم العينة الرئيسيةحيث    ،المراجعةمهنة  
عينات الدراسة وتوصيف لنتائج تجميع تعريف ب، وفيما يلي  فئات مجتمع الدراسة
 استمارات االستقصاء.

اجعين داخليين يعملون في وحدات تنظيمية عامة  ثل مر : وتمىالعينة األول -1

 . )شركات عامة وهيئات عامة(

 العينة الثانية: وتمثل مراجعين داخليين يعملون في وحدات تنظيمية خاصة -2

 .)شركات وبنوك خاصة(

)مكاتب    مكاتب المراجعة الخاصة بمراقبي الحسابات  العينة الثالثة: وتمثل   -3

 .ومتوسطة وصغيرة( ى كبر 

 الجهاز المركزي للمحاسبات.مراقبي الحسابات بابعة: وتمثل ة الر العين -4
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 توصيف عينات الدراسة  -( 1)جدول رقم 
عينات  
 الدراسة 

القوائم  
 الموزعة

 القوائم 
 الواردة 

 القوائم  
 المستبعدة 

 القوائم المستخدمة 
 نسبة عدد 

 % 21 33 3 36 40 األولي 
 % 31 49 0 49 50 الثانية 
 % 26 41 0 41 45 الثالثة 
 % 22 35 4 39 45 الرابعة 

 % 100 158 7 165 180 اإلجمالي 
  % 88  % 92 % 100 النسبة 

قائمة استقصاء    180تم توزيع عدد  أنه    بيانات الجدول السابقتشير  
الوارد  االستقصاءات  عدد  استجابة    165  ةوكان  بنسبة  والقوائم  92قائمة   ،%

من  %  88  استجابة  بنسبة   رةاستما  158التحليل بلغت  في  الصالحة لالستخدام  
 اإلحصائي إجراء التحليل    فينسبة مقبولة لالعتماد عليها    وهي ،  القوائم الموزعة

غير   االستماراتالميدانية، كما أنها كافية لعدم التعويل على نتائج  الدراسةلبيانات 
 . المستلمة وعدم جوهرية تأثيرها على النتائج

 تحليل مفردات عينات الدراسة 6/1/3
تحليال  اوليتن الجزء  واقع    هذا  من  الدراسة  عينات  قوائم لمفردات 

 وذلك على النحو التالي:  اإلحصائياالستقصاء الصالحة لالستخدام في التحليل 

 للتأهيل العلمي توزيع مفردات العينات وفقا  -( 2جدول رقم )
 اإلجمالي     دكتوراة                      ماجستير  دراسات عليا  بكالوريوس  عينات الدراسة 

 33 0 1 5 27 األولي 
 49 1 8 25 15 الثانية 
 41 5 15 10 11 الثالثة 
 35 4 20 3 8 الرابعة 

 158 10 44 43 61 اإلجمالي 



-20 - 
 

عينة الدراسة من ممارسي مهنة  أن    يالحظ من بيانات الجدول السابق
المشارك عل  ون المراجعة  االستقصاء  عليهم   اختالف  ىفي  يغلب  عملهم  طبيعة 

 . العلياالدراسات واستكمال العلمي  لتأهيلبا تمامااله

 لخبرة المهنيةسنوات اتوزيع مفردات العينات وفقا ل -( 3جدول رقم )

عينة الدراسة من ممارسي مهنة  أن    يالحظ من بيانات الجدول السابق
بخبرة متوسطة  يتمتعوا  في االستقصاء    ون المشاركمن المراجعين الداخلين  المراجعة  

حين   في  المراجعة  من  بمهنة  المراجعة  مهنة  الخاممارسي  جيين  ر المراجعين 
 . كبيرةبخبرة  ن المشاركين في االستقصاء يتمتعو

 العينات وفقا للتأهيل المهنيتوزيع مفردات  -( 4قم )جدول ر 

المراجعين الداخليين الذين شملتهم  أن    سابقيالحظ من بيانات الجدول ال
لهذه الوظيفة من خالل الترقي باإلدارة المالية دون  ن عينة الدراسة غالبا ما يصلو

أن    ، في حين تشير البياناتبالمراجعة الداخليةالخاص  مهني  ال  التأهيلإلى    الحاجة
الخارجيين   المراجعة  المراجعين  بمكاتب  جمعيبعضوي  أكثر   ن وميهتالعاملين  ة  ة 

 اإلجمالي  10من أكثر 10 – 5 5اقل من   عينات الدراسة 
 33 8 20 5 األولي 
 49 10 30 9 الثانية 
 41 26 5 10 الثالثة 
 35 20 7 8 الرابعة 

 158 64 62 32 اإلجمالي 

 اإلجمالي  ال توجد  معهد المراجعين الداخليين  جمعية المراجعين المصرية  الدراسة  عينات
 33 33 0 0 األولي 
 49 35 14 0 الثانية 
 41 1 5 35 الثالثة 
 35 35 0 0 الرابعة 

 158 104 19 35 اإلجمالي 
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مباشر على مسارهم الوظيفي   تأثيرالمحاسبين والمراجعين المصرية لما لها من  
 .لمراجعة الداخليةلالمهني الالزم  التأهيلب محدودمع اهتمام  بمكاتب المراجعة 

 الدراسة متغيرات  6/2
وظيفة المراجعة الداخلية داخل الوحدات  في  مثل  تي:  المستقلالمتغير    6/2/1

 الخاصة.  أومة التنظيمية العا
مكافحة الفساد بالوحدات التنظيمية العامة  في  مثل  توي:  المتغير التابع  6/2/2

 والخاصة.
 حدود البحث   6/4

شملت الدراسة الميدانية المراجعين الداخليين والخارجين في كافة الوحدات 
 نظرا لطبيعة الدراسة. التنظيمية العامة والخاصة دون غيرهم من الفئات 

 ستقصاءقائمة االتصميم  6/5
االستقصاء  تتكون   استخدام  أقسام  ثالثة  من  استمارة  تم  مقياس  حيث 

مدى الموافقة المستقصي منهم نحو واتجاهات آراء  بغرض تحديد الخماسيليكرت 
 وذلك على النحو التالي:ستفسارات القائمة اعلى 

األول:   .1 ببيان  القسم  الداخلية  ويختص  المراجعة  إدارة  الهيكل موقع  في 
مدى   وبيان  م بالوحدة التنظيمية التي يتعامل معها المستقصي منه  داري إلا

 الفساد. لمكافحة من اإلدارة العليا توافر برنامج معتمد 
دور  المستقصي منهم عن طبيعة  آراء    ويستهدف استطالعالقسم الثاني:   .2

في الوحدة التنظيمية التي يتعامل   المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد
 م. ستقصي منهمعها الم

الثالث:   .3 علالقسم  التعرف  آراء  ويتناول  حزمة  المستقصي  ى  في  منهم 
تفعيل دور المراجعة الداخلية في مكافحة المقترحة من الباحث لمتطلبات  ال

 . الفساد
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 تحليل االعتمادية  6/6
  Validityوالصدق    Reliabilityالثبات  تقييم  تحليل االعتمادية  يقصد ب

تقيس ما  أن    فييضمنان صالحية قائمة االستقصاء  ذان  واللاستمارة االستقصاء  
، ويوضح الجدول التالي نتائج تحليل  إعطائها لنتائج متماثلة  يوضعت لقياسه وف 

 االعتمادية. 
 ي معامل الثبات والصدق الذات -( 5الجدول رقم )

ت الصدق والثبات تقترب من  معامالأن  إلى  الجدول السابقبيانات تشير 
التناسق الداخلي لألسئلة المتعلقة بكل فرض أن    إلى  الواحد الصحيح، مما يشير

قويًا ومقبوالً  كبيرة  يعد  ما  بدرجة  وهو  االستقصاء  صالحية  عنى  ت،  أن    فيقائمة 
 . نتائج متماثلة ءإعطاوفي  لقياسه تقيس ما وضعت
 اختبار الفروض اإلحصائية  6/7

سوف يتم في هذا الجزء من الدراسة عرض نتائج اإلحصاءات الوصفية 
 وذلك على النحو التالي:لكل فرض من فروض الدراسة واإلحصاءات التحليلية 

الوصفية ▪ عرض  و   :اإلحصاءات  واالنحراف    Meanوسط  المتتشمل 
 ب.والترتي Standard Deviationالمعياري 

مدى   الختبار  Chi-Square  اختباروتشمل تطبيق    :اإلحصاءات التحليلية ▪
 Kruskalعينة الدراسة ككل، وتطبيق اختبار آراء  وجود فروق معنوية بين

Wallis  بينمدى    الختبار معنوية  فروق  الدراسة،  عينة  فئات  آراء    وجود 
 وجود فروق معنوية بينمدى    الختبار  Mann-Whitneyاختبار    وتطبيق

 . الدراسة عينة فئتين من آراء 

 مستوى االعتمادية  الصدق  معامل الثبات  معامل عدد العبارات  القسم 
 مرتفع 0.88 0.77 7 األول 
 مرتفع 0.90 0.81 8 الثاني 
 مرتفع 0.94 0.89 12 الثالث 
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 األول اختبار صحة الفرض  6/7/1
 صحة الفرض األول كما يلي: اختبارفي هذا الجزء  يتم سوف

العدم: ➢ بين  الفرض  معنوية  اختالفات  توجد  الداخليين  آراء    ال  المراجعين 
 .المراجعة الداخلية بمكافحة الفساد حول عالقة وظيفةوالخارجيين 

البديل:   ➢ بينالفرض  معنوية  اختالفات  الداخليين  آراء    توجد  المراجعين 
 .حول عالقة وظيفة المراجعة الداخلية بمكافحة الفسادوالخارجيين 

الفرض    اختباريتم  وسوف   الوصفيصحة  اإلحصاءات  خالل  واإلحصاءات من  ة 
 التحليلية وذلك على النحو التالي:

 اإلحصاءات الوصفية أواًل: 
 اإلحصاءات الوصفية للقسم األول  –( 6الجدول رقم )

ممارسي مهنة المراجعة  اتجاهات  أن    علىبالجدول السابق  تؤكد النتائج  
على نحو الموافقة  قد أظهرت اتجاًها عاًما  اختالف فئاتهم    ىعلالمستقصي منهم  

 الحسابي حيث بلغ المتوسط    مكافحة الفسادعملية  ب وظيفة المراجعة الداخلية    عالقة
 .(3.60) اإلجمالي

 اإلحصاءات التحليليةيًا: ثان
وذلك على    Chi-Squareالعينة ككل سوف يتم تطبيق اختبار  مستوى    على -1

 النحو المبين بالجدول التالي: 

 الترتيب  Mean S.D العبارات  م
 2 1.06 4.06 المراجعة الداخلية من خالل إدارة مستقلة   1
 1 0.95 4.25 برامج لمكافحة الفساد  اإلدارة العليا تصميم  2
 3 1.00 3.98 توافق برامج مكافحة الفساد مع رؤية الدولة  3
 6 1.03 2.93 تقييم برامج الفساد  مناسبة قيام المراجع الداخلي ب 4
 4 1.03 3.70 كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد تقييم   5
 7 1.10 2.90  منفصلة برنامج مكافحة الفساد بصورة مراجعة   6
 5 1.18 3.41 برنامج مكافحة الفساد ضمن المراجعة التقليدية مراجعة   7
   3.60 المتوسـط العـام  
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 للفرض األول Chi-Squareنتائج اختبار  –( 7الجدول رقم ) 

السابق الجدول  نتائج  معنوية  إلى    تشير  فروق  بين اتفاق    م وعدوجود 
حيث تقل الداللة اإلحصائية في بعض العبارات    ككلعينة الدراسة  منهم بالمستقصي  

وذلك في العبارات الخاصة بدور المراجع الداخلي في مكافحة الفساد، (  0.05عن )
  األخرى العبارات  في بعض  واتفاق  معنوية  غير  فروق  وجود  ل كما تشير النتائج أيضا  

وذلك في العبارات التي تتناول  ،  (0.05ة عن نسبة )حيث تزيد الداللة اإلحصائي
، وهو ما  اإلدارة العليا في مكافحة الفساداستقاللية إدارة المراجعة الداخلية ودور  

 . يتطلب تحديد الفئات التي بينها اتفاق والفئات التي بينها عدم االتفاق

  Kruskal Wallisاختبار سوف يتم تطبيق فئات عينة الدراسة مستوى  على -2

 وذلك على النحو المبين بالجدول التالي:  Mann-Whitneyاختبار و 

 للفرض األول Kruskal Wallisختبار انتائج  –( 8الجدول رقم )

 الداللة اإلحصائية  .Chi-Sq Sig العبارات  م
 فروق غير معنوية  0.064 5.51 المراجعة الداخلية من خالل إدارة مستقلة   1
 فروق غير معنوية  0.062 2.87 تصميم اإلدارة العليا برامج لمكافحة الفساد   2
 فروق غير معنوية  0.130 7.08 توافق برامج مكافحة الفساد مع رؤية الدولة  3
 فروق معنوية  0.000 16.74 مناسبة قيام المراجع الداخلي بتقييم برامج الفساد   4
 فروق معنوية  0.003 11.48 مكافحة الفساد فاءة وفاعلية برامج  تقييم ك 5
 فروق معنوية  0.000 43.19  مراجعة برنامج مكافحة الفساد بصورة منفصلة  6
 فروق معنوية  0.000 30.68 مراجعة برنامج مكافحة الفساد ضمن المراجعة التقليدية  7

 الداللة اإلحصائية  .K.W Sig بيان  م
 معنوية غير فروق  0.113 4.50- المراجعة الداخلية من خالل إدارة مستقلة  1
 معنوية غير فروق  0.817 3.92- افحة الفساد  برامج لمكاإلدارة العليا تصميم  2
 معنوية غير فروق  0.706 2.05- توافق برامج مكافحة الفساد مع رؤية الدولة  3
 فروق معنوية 0.000 1.58- تقييم برامج الفساد  مناسبة قيام المراجع الداخلي ب 4
 فروق معنوية 0.000 0.23- كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد تقييم  5
 فروق معنوية 0.040 0.38-  برنامج مكافحة الفساد بصورة منفصلةمراجعة  6
 فروق معنوية 0.000 2.20- برنامج مكافحة الفساد ضمن المراجعة التقليدية مراجعة  7
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 للفرض األول Mann-Whitneyختبار نتائج ا –( 9الجدول رقم )

اتفاق بين وعدم    فروق معنوية  وجودإلى    ةول السابقاالجدُتشير نتائج  
حيث   الدراسة،  عينة  في  الممثلين  المراجعة  مهنة  المراجعين   يتفقال  ممارسي 

مع المراجعين الخارجيين    الثانيةفي الوحدات التنظيمية الخاصة بالعينة  الداخليين  
في عملية داخلي  ال   عالمراجتميز  في تفهم    الثالثةبالعينة  بمكاتب المراجعة الخاصة  

الفساد الخدمة    مكافحة  هذه  لتقديمه  الخارجي  المراجع  انحياز  يفسره  قد  ما  وهو 
 .راء ذلكوتحقيق منافع مادية من و  اإلضافية لعمالئه

األول العدم الفرض رفض ترجح النتائج السابقة فإن   وبناء على ما سبق
الداخليين والخارجيين  المراجعين  آراء    ال توجد اختالفات معنوية بينالقائل بان "  

 ". مكافحة الفسادعملية حول عالقة وظيفة المراجعة الداخلية ب

 اختبار صحة الفرض الثاني  6/7/2
 كما يلي: الثانيسوف يتم في هذا الجزء اختبار صحة الفرض 

العدم:   ➢ بينالفرض  معنوية  اختالفات  توجد  الداخليين  آراء    ال  المراجعين 
الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة حول دور المراجع  والخارجيين  

 . الفساد

 بيان  م
Mann-Whitney 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولي 
 0.181 0.098 0.258 0.062 المراجعة الداخلية من خالل إدارة مستقلة  1
 0.853 0.292 0.489 0.118 تصميم اإلدارة العليا برامج لمكافحة الفساد   2
 0.551 0.737 0.717 0.070 توافق برامج مكافحة الفساد مع رؤية الدولة  3
 0.070 0.000 0.000 0.090 مناسبة قيام المراجع الداخلي بتقييم برامج الفساد   4
 0.110 0.000 0.000 0.810 تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد  5
 0.260 0.040 0.000 0.140  مراجعة برنامج مكافحة الفساد بصورة منفصلة 6
 0.990 0.000 0.000 0.200 المراجعة التقليدية مراجعة برنامج مكافحة الفساد ضمن  7
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البديل:   ➢ بينالفرض  معنوية  اختالفات  الداخليين  آراء    توجد  المراجعين 
حول دور المراجع الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة والخارجيين  

 . الفساد

واإلحصاءاوسوف   الوصفية  اإلحصاءات  خالل  من  الفرض  اختبار صحة  ت يتم 
 التحليلية وذلك على النحو التالي:

 الوصفية أواًل: اإلحصاءات 

 اإلحصاءات الوصفية للقسم الثاني  –( 10الجدول رقم )

ممارسي مهنة المراجعة  اتجاهات  أن    علىبالجدول السابق  تؤكد النتائج  
على نحو الموافقة  قد أظهرت اتجاًها عاًما  اختالف فئاتهم    ىالمستقصي منهم عل

ا المراجع  بلغ دور  حيث  الفساد  مكافحة  برامج  وفاعلية  كفاءة  تقييم  في  لداخلي 
 .(4.03) اإلجمالي الحسابيالمتوسط 

 ثانيًا: اإلحصاءات التحليلية
وذلك على   Chi-Squareالعينة ككل سوف يتم تطبيق اختبار  مستوى    على -1

 النحو المبين بالجدول التالي: 

 

 الترتيب  Mean S.D العبارات  م
 1 1.21 4.94 اإلدارة العليا مدونة سلوك لكافة العالمين تصدر   1
 6 1.30 3.82 بعض وقائع الفساد تسامح اإلدارة العليا في  2
 2 1.14 4.28 تدريبية توعية العاملين بالفساد من خالل برامج  3
 3 1.07 4.06 إلبالغ عن وقائع الفساد ل خط ساخن داخلي توفر  4
 5 0.99 3.86 برنامج مكافحة الفساد لمتابعة اإلدارة العليا  5
 4 1.13 3.96 تتولى جهة مستقلة للتحقيق في الفساد   6
 8 1.11 3.55 ت رادعة توقع اإلدارة العليا عقوبا  7
 7 1.04 3.80 المراجع الداخلي عن برنامج مكافحة الفساد تقرير  8
   4.03 المتوسـط العـام  
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 الثاني فرض لل Chi-Squareنتائج اختبار  –( 11الجدول رقم )

السابق الجدول  نتائج  فروق  إلى    تشير  بين  واتفاق  معنوية  غير  وجود 
الدراسة ككل حيث   لعينة  الممثلين  اإلحصائية عن نسبة    تزيدالمستقصي  الداللة 

 . في كل العبارات (0.05)

  Kruskal Wallisاختبار فئات عينة الدراسة سوف يتم تطبيق مستوى  على -2

 وذلك على النحو المبين بالجدول التالي:  Mann-Whitneyاختبار و 

 الثانيللفرض  Kruskal Wallisختبار نتائج ا –( 12الجدول رقم )

نتائج   السابقُتشير  بين  و   معنويةغير  فروق    وجودإلى    الجدول  اتفاق 
وهو ما يمكن تفسيره مع نتائج  ممارسي مهنة المراجعة الممثلين في عينة الدراسة،  

 الداللة اإلحصائية  .Chi-Sq Sig العبارات  م
 معنوية غير فروق  0.413 1.77 اإلدارة العليا مدونة سلوك لكافة العالمين تصدر   1
 معنوية غير فروق  0.675 3.42 بعض وقائع الفساد تسامح اإلدارة العليا في  2
 معنوية غير فروق  0.345 2.94 توعية العاملين بالفساد من خالل برامج تدريبية  3
 معنوية غير فروق  0.513 6.65 إلبالغ عن وقائع الفساد ل خط ساخن داخلي توفر  4
 معنوية غير فروق  0.561 1.58 برنامج مكافحة الفساد لمتابعة اإلدارة العليا  5
 معنوية غير فروق  0.856 2.18 تتولى جهة مستقلة للتحقيق في الفساد   6
 معنوية غير فروق  0.998 1.00 عقوبات رادعة توقع اإلدارة العليا   7
 معنوية غير فروق  0.088 1.71 المراجع الداخلي عن برنامج مكافحة الفساد تقرير   8

 الداللة اإلحصائية  .K.W Sig بيان  م
 معنوية غير فروق  0.060 5.01 مدونة سلوك لكافة العالمين اإلدارة العليا تصدر  1
 معنوية غير فروق  0.072 1.99 بعض وقائع الفساد تسامح اإلدارة العليا في  2
 معنوية غير فروق  0.118 1.56 توعية العاملين بالفساد من خالل برامج تدريبية  3
 معنوية غير فروق  0.063 5.52 وقائع الفساد إلبالغ عن ل خط ساخن داخلي توفر  4
 معنوية غير فروق  0.130 4.08 برنامج مكافحة الفساد لمتابعة اإلدارة العليا  5
 معنوية غير فروق  0.068 1.95 تتولى جهة مستقلة للتحقيق في الفساد   6
 معنوية غير فروق  0.533 0.98 توقع اإلدارة العليا عقوبات رادعة  7
 معنوية غير فروق  0.801 1.18 كافحة الفساد المراجع الداخلي عن برنامج متقرير  8
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األول المراجعة سواء  أن    الفرض  مهنة  مراقبي ممارسي  أو  الداخليين  المراجعين 
ت متفقين على دور مهنة المراجعة في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة  الحسابا

بهذه  بالقيام  األفضل  بمن  اختالف  يوجد  ولكن  العليا  اإلدارة  تضعه  التي  الفساد 
 . المهمة

الثاني العدم الفرض  قبول النتائج السابقة ترجحفإن   وبناء على ما سبق
المراجعين الداخليين والخارجيين  راء  آ  ال توجد اختالفات معنوية بينالقائل بان "  

 ".حول دور المراجع الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية برامج مكافحة الفساد 

 اختبار صحة الفرض الثالث  6/7/3
 كما يلي:  الثالثسوف يتم في هذا الجزء اختبار صحة الفرض 

العدم:   ➢ بينالفرض  معنوية  اختالفات  توجد  الداخليين  آراء    ال  المراجعين 
حول المتطلبات المقترحة لتفعيل دور المراجع الداخلي في مكافحة  الخارجيين  و 

 . الفساد
البديل:   ➢ بينالفرض  معنوية  اختالفات  الدآراء    توجد  اخليين  المراجعين 

حول المتطلبات المقترحة لتفعيل دور المراجع الداخلي في مكافحة  والخارجيين  
 . الفساد

اوسوف   خالل  من  الفرض  اختبار صحة  واإلحصاءات يتم  الوصفية  إلحصاءات 
 التحليلية وذلك على النحو التالي:

 أواًل: اإلحصاءات الوصفية 

 اإلحصاءات الوصفية للقسم الثالث  –( 13الجدول رقم )
 الترتيب  Mean S.D العبارات  م
 4 0.66 4.34 برامج تفصيلية إلى  الفساد نحوترجمة توجه الدولة   1
 2 0.86 4.45 مكافحة الفساد بمكلفة إدارات مراجعة داخلية  2
 3 0.70 4.42 دعم األجهزة الرقابية العليا في كشف الفساد  3
 1 0.63 4.66 برامج جادة لمكافحة كافة صور الفساد   4
 6 0.69 4.04 في الهيكل اإلداري  ةإدارة المراجعة الداخلية مستقل 5
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ممارسي مهنة المراجعة  اتجاهات  أن    علىبالجدول السابق  تؤكد النتائج  
على نحو الموافقة  قد أظهرت اتجاًها عاًما  اختالف فئاتهم    علىالمستقصي منهم  

الفساد  الم مكافحة  في  الداخلي  المراجع  دور  لتفعيل  المقترحة  بلغ  تطلبات  حيث 
  ى العبارات التي حصلت علأن    ، مع مالحظة(3.97)  اإلجمالي  الحسابيالمتوسط  

قل نسبة موافقة تلك العبارات التي تتناول دور المراجع الداخلي المباشر في مكافحة أ
 . الفساد

 التحليليةثانيًا: اإلحصاءات 
وذلك على    Chi-Squareالعينة ككل سوف يتم تطبيق اختبار  مستوى    على -1

 النحو المبين بالجدول التالي: 
 للفرض الثاني  Chi-Squareنتائج اختبار  –( 14الجدول رقم )

 5 0.72 4.16 وقائع المكتشفة التحمل اإلدارة لمسؤوليتها تجاه  6
 7 0.93 3.84 لمراجعة االستقصائية القضائية مدخل اتبني  7
 12 0.79 3.41 إجراءات عمل موحد اعتماد دليل  8
 8 0.73 3.83 االعتماد على النماذج العلمية والنظم اإللكترونية  9
 9 0.77 3.63 المراجعين الداخليين على سبل مكافحة الفساد تدريب  10
 11 0.73 3.42 . للمراجعين الداخليين  توفير الحماية الالزمة 11
 10 0.78 3.51 تقديم التوصيات الالزمة لإلدارة العليا   12
   3.97 المتوسـط العـام  

 الداللة اإلحصائية  .Chi-Sq Sig العبارات  م
 عنوية فروق غير م 0.070 3.05 برامج تفصيلية إلى  الفساد نحوترجمة توجه الدولة   1
 فروق غير معنوية  0.125 1.18 مكافحة الفساد مكلفة بإدارات مراجعة داخلية  2
 فروق غير معنوية  0.135 5.05 دعم األجهزة الرقابية العليا في كشف الفساد  3
 فروق غير معنوية  0.808 1.11 برامج جادة لمكافحة كافة صور الفساد   4
 فروق غير معنوية  0.981 6.01 يكل اإلداري في اله ةالمراجعة الداخلية مستقلإدارة  5
 فروق غير معنوية  0.076 1.89 وقائع المكتشفة التحمل اإلدارة لمسؤوليتها تجاه  6
 فروق معنوية 0.000 16.55 لمراجعة االستقصائية القضائية مدخل اتبني  7
 فروق معنوية 0.000 40.22 اعتماد دليل إجراءات عمل موحد  8
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السابق الجدول  نتائج  في  إلى    تشير  واتفاق  معنوية  غير  فروق  وجود 
الفساد    العبارات  بعض مكافحة  بمتطلبات  العليا  الخاصة  واإلدارة  بالدولة  الخاصة 

إلى   تشير نتائج الجدولفي حين  (،  0.05حيث تزيد الداللة اإلحصائية عن نسبة )
مستقصي الممثلين لعينة الدراسة ككل في  وجود فروق معنوية وعدم اتفاق بين ال

حيث    في مكافحة الفسادبمتطلبات إدارة المراجعة الداخلية  بعض العبارات الخاصة  
 (.0.05تقل الداللة اإلحصائية عن نسبة )

  Kruskal Wallisاختبار  فئات عينة الدراسة سوف يتم تطبيق  مستوى    لىع -2

 بالجدول التالي:  وذلك على النحو المبين  Mann-Whitneyاختبار و 

 الثالث للفرض  Kruskal Wallisختبار نتائج ا –( 15الجدول رقم )

 فروق معنوية 0.000 24.07 نماذج العلمية والنظم اإللكترونية االعتماد على ال 9
 فروق معنوية 0.000 27.65 المراجعين الداخليين على سبل مكافحة الفساد تدريب  10
 فروق معنوية 0.000 28.01 . توفير الحماية الالزمة للمراجعين الداخليين 11
 فروق معنوية 0.000 30.55 تقديم التوصيات الالزمة لإلدارة العليا   12

 الداللة اإلحصائية  .K.W Sig بيان  م
 فروق غير معنوية  0.505 3.63 برامج تفصيلية إلى  الفساد نحوترجمة توجه الدولة  1
 ية فروق غير معنو  0.080 1.59 مكافحة الفساد مكلفة ب إدارات مراجعة داخلية  2
 فروق غير معنوية  0.111 4.75 دعم األجهزة الرقابية العليا في كشف الفساد  3
 فروق غير معنوية  0.229 6.80 برامج جادة لمكافحة كافة صور الفساد   4
 فروق غير معنوية  0.090 2.22 في الهيكل اإلداري  ة إدارة المراجعة الداخلية مستقل 5
 فروق غير معنوية  0.215 5.90 ائع المكتشفة وق التحمل اإلدارة لمسؤوليتها تجاه  6
 فروق معنوية  0.000 9.28 االستقصائية القضائية لمراجعة مدخل ا تبني   7
 فروق معنوية  0.000 28.33 اعتماد دليل إجراءات عمل موحد  8
 فروق معنوية  0.000 18.33 االعتماد على النماذج العلمية والنظم اإللكترونية  9
 فروق معنوية  0.000 16.08 الداخليين على سبل مكافحة الفساد  المراجعينتدريب  10
 فروق معنوية  0.000 17.72 . توفير الحماية الالزمة للمراجعين الداخليين 11
 فروق معنوية  0.000 30.32 تقديم التوصيات الالزمة لإلدارة العليا  12
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 الثالث للفرض  Mann-Whitneyختبار نتائج ا –( 16الجدول رقم )

اتفاق بين وعدم    فروق معنوية  وجودإلى    الجداول السابقةُتشير نتائج  
حيث   الدراسة،  عينة  في  الممثلين  المراجعة  مهنة  يتفقممارسي  المراجعين   ال 

مع المراجعين الخارجيين    الثانيةاخليين في الوحدات التنظيمية الخاصة بالعينة  الد
ييد متطلبات تفعيل دور إدارة المراجعة  أتفي    الثالثةبمكاتب المراجعة الخاصة بالعينة  

يتفق مع ما سبق اإلشارة إليه من عدم قبول  وهو ما  الداخلية في مكافحة الفساد  
نها تتبع باألساس المراجع الخارجي أجع لهذه الخدمة و المراالمراجع الخارجي لتقديم  

لعمالئه وتحقيق منافع مادية جزمة الخدمات االستشارية التي يقدمها  إلى    وتضاف
 .من وراء ذلك

  الثالث العدم  الفرض  رفض    النتائج السابقة ترجحفإن    وبناء على ما سبق
الداخليين والخارجيين    المراجعينآراء    ات معنوية بينال توجد اختالفالقائل بان "  

 ."حول المتطلبات المقترحة لتفعيل دور المراجع الداخلي في مكافحة الفساد 

 

 يان ب م
Mann-Whitney 

 الرابعة  الثالثة  الثانية  األولي 
 0.233 0.801 0.247 0.709 برامج تفصيلية إلى  ترجمة توجه الدولة نحو الفساد 1
 0.266 0.221 0.466 0.236 إدارات مراجعة داخلية مكلفة بمكافحة الفساد  2
 0.075 0.054 0.274 0.056 دعم األجهزة الرقابية العليا في كشف الفساد  3
 0.204 0.706 0.415 0.660  برامج جادة لمكافحة كافة صور الفساد 4
 0.135 0.055 0.060 0.073 إدارة المراجعة الداخلية مستقلة في الهيكل اإلداري  5
 0.083 0.111 0.423 0.060 تحمل اإلدارة لمسؤوليتها تجاه الوقائع المكتشفة  6
 0.359 0.000 0.000 0.494 ضائية تبني مدخل المراجعة االستقصائية الق  7
 0.159 0.000 0.000 0.120 دليل إجراءات عمل موحد اعتماد  8
 0.154 0.000 0.000 0.192 االعتماد على النماذج العلمية والنظم اإللكترونية  9

 0.080 0.000 0.000 0.105 تدريب المراجعين الداخليين على سبل مكافحة الفساد  10
 0.987 0.000 0.000 0.233 .لالزمة للمراجعين الداخليينتوفير الحماية ا 11
 0.957 0.000 0.000 0.270  تقديم التوصيات الالزمة لإلدارة العليا  12
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 الدراسةنتائج  -7
إلى    الدراسة النظرية والميدانية  هليإيخلص الباحث في ضوء ما توصلت  
 مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي:

معنوية   -1 فروق  اتفاق  توجد  من  ممار آراء    بينوعدم  المراجعة  مهنة  سي 
المراجعة   الخارجيين حول عالقة  الحسابات  الداخليين ومراقبي  المراجعين 

 . الداخلية بعملية مكافحة الفساد
فروق   -2 بينتوجد  واتفاق  معنوية  من  آراء    غير  المراجعة  مهنة  ممارسي 

المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين حول دور مهنة المراجعة  
برامج مكافحة الفساد التي تضعها اإلدارة العليا  كفاءة وفاعلية  في تقييم  

 بالوحدات التنظيمية العامة والخاصة.
بين -3 واتفاق  معنوية  غير  فروق  من  آراء    توجد  المراجعة  مهنة  ممارسي 

الدولة  متطلبات  الخارجيين حول  الحسابات  الداخليين ومراقبي  المراجعين 
في حين جعة الداخلية في مكافحة الفساد  العليا في تفعيل دور المراواإلدارة  

المراجعة في تفعيل   إدارة  اتفاق حول متطلبات  توجد فروق معنوية وعدم 
ر ذلك تعارض مصالح مراقبي الحسابات دورها نحو مكافحة الفساد وقد يفس

 مع المراجعين الداخليين في تقديم هذه الخدمة.

 الدراسة توصيات  -8
مجموعة من التوصيات إلى    ت الدراسةتوصل  ةضوء النتائج السابق  ىعل

 وذلك على النحو التالي:الرسمي والمهني واإلداري المستوى  على

طار عمل موحد  إكل أجهزة الدولة المصرية في    تعمل أن    توصي الدراسة -1
تر  الوحدات سعلى  في  العاملين  كافة  بين  والشفافية  النزاهة  قيم  يخ 

 من ممارسات الفساد. لها النصيب األكبر التنظيمية العامة والتي 
الدراسة بضرورة   -2 المسئولية  توصي  الحكومي للشركات ذات  الدعم  تقديم 

االجتماعية أي يتم استبدال تكلفة الفساد بتكلفة المسئولية االجتماعية 
فهي أكثر فائدة لالقتصاد القومي وأيضا للشركات حيث تحقق منها أرباح 

 كثر بسبب زيادة ثقة المستهلكين.أ
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م دورات تثقيفية تقديتبني جمعية المحاسبين والمراجعين  ة بتوصي الدراس -3
الفساد وفقا للمتطلبات  للمراجعين   المراجعة في مكافحة  على دور مهنة 

 .IIAالدولية لمعهد المراجعين الداخليين 
بتدشين  -4 والخاصة  العامة  التنظيمية  بالوحدات  العليا  اإلدارة  إلزام  ضرورة 

 أحد متطلبات الحوكمة الجيدة. برامج لمكافحة الفساد بداخلها ك 
بتوصي   -5 تحظالدراسة  في   ى ان  الكافي  بالدعم  الداخلية  المراجعة  إدارات 

القيام بأدوارها المختلفة في الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وما تندرج 
تحتها من مهام تزداد مع تعقد عمليات وأنشطة الوحدات التنظيمية وليس 

 فقط مكافحة الفساد. 

 الدراسات المستقبلية   اتحمقتر   -9
 المهتمين بموضوع الدراسة الباحثين على الموضوعات التالية يقترح الباحث 

بمكافحة الفساد المالي المسئولية االجتماعية( ) الشركات عالقة استدامة  -1
 بالشركات العامة المصرية. 

اختالف   -2 من  تأثير  دراسة  في  كل  الحسابات  ومراقب  الداخلي  المراجع 
 تعظيم قيمة المنشأة. ىعلمكافحة الفساد 

مراجعة برامج مكافحة الفساد على  نتائج  عن  المراجع الداخلي  دور إفصاح   -3
 . بالشركات المقيدة المصرية جودة األرباح

كفاءة تقييم برامج    ىتأثير اإلسناد الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية عل -4
 مكافحة الفساد بالوحدات التنظيمية.

بمتطلباتثر  أ -5 على  بيق  تط  االلتزام  الفساد  مكافحة  المالي برامج  األداء 
 للشركات العامة المقيدة.
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 دوريات عربية   1/ 10/1
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 قائمة االستقصاء    - ملحق الدراسة  -11
 استمارة استقصاء لبحث بعنوان: 

 الداخلية في مكافحة الفساد بالوحدات التنظيمية  تفعيل دور المراجعة 

 )دراسة ميدانية( 

 ..   )اختياري(األستاذ الفاضل: ..................................

 تحية طيبة وبعد، 

أتشـرف بأن أقدم لسـيادتكم قائمة االسـتقصـاء التالية والتي تمثل أحد الجوانب   ▪
ــة التي يعدها الباحث، لذا يتط حســـــــن تعاونكم  إلى    لع الباحثالبحثية للدراســـــ

وتوليكم العناية الالزمة عند اإلجابة على أســـــــــئلة االســـــــــتمارة بهدف إعطاء 
 اشئة من إجاباتكم المبنية على واقع خبرتكم المهنية.البحث قيمة مضافة ن

دور  وتفعيل تجميع الحقائق التي ُتفســــــــر  إلى  وتهدف قائمة االســــــــتقصــــــــاء ▪
ــاد داخــل الوحــدات التنظيميــة العــامــة المراجعــة الــداخليــة في مكــافحــة   الفســــــــ

 والخاصة.
 القــائمــة وأنهــا  فيالتي يتم إبــدائهــا   يؤكــد البــاحــث على تقــدير واحترام اآلراء ▪

إلى  الوصــول فيســوف تكون محل بحث وتحليل من الباحث لالســتفادة منها 
 نتائج الدراسة.

 

 

 مقدمه لسيادتكم

 دكتور: احمد سليم محمد سليم 

 أستاذ مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة  

 جامعة عين شمس  –كلية التجارة 

2020 



-39 - 
 

 مفاهيم أساسية 

 يق مكاسب شخصية الفساد: إساءة استخدام السلطة العامة لتحق (1
 2004صور الفساد حسب اتفاقية األمم المتحدة  (2

  غسل األموال ▪
  ين واألجانبرشوة الموظفين العموميين الوطني ▪
  إخفائها أوتسريبها  أوتبديدها  أواختالس الممتلكات العامة  ▪
  المتاجرة بالنفوذ وإساءة استغالل الوظائف ▪
  اإلثراء غير المشروع ▪
 إعاقة سير العدالة ▪

دة التنظيمية: تشمل الشركات الخاصة والشركات العامة والجهات  الوح (3
 الحكومية المختلفة التي تشترك في وقائع الفساد  

برامج مكافحة الفساد: برنامج تضعه اإلدارة العليا لمكافحة كافة صور الفساد   (4
 داخلها بهدف حماية موارد الوحدة وسمعتها والعاملين بها 

ية: هي المعرفة بالقوانين المنظمة واالستعانة االستقصائية القضائالمراجعة   (5
 بمهارات التحقيق والبحث عن األدلة المادية لكشف وقائع الفساد 

 بيانات المستقصي منهم: يرجي تحديد اإلجابة المناسبة 

 : حدد طبيعة وظيفتك  الموقع الوظيفي

 )       (      مراجع داخلي بجهة حكومية      .1

 (    )              مراجع داخلي بشركة خاصة    .2

 )       (      مراجع بمكتب مراجعة خاص      .3

 (        ) مراجع بالجهاز المركزي للمحاسبات .4

 اعلي درجة علمية حصلت عليها  : حدد التأهيل العلمي

 )       (            بكالوريوس محاسبة           .1

 (  )                 دبلوم دراسات عليا             .2

 )       (                    ماجستير                .3

 )       (           دكتوراة                       .4
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 الفساد مكافحة عملية بالمراجعة الداخلية وظيفة عالقة : األولالقسم 

الوحدات مكافحة الفساد بمن  المراجع الداخلي  موقفبرجاء إبداء رائيك في  
 التنظيمية

 سنوات الخبرة الخاص بك مدى  : حددالخبرة المهنية

 )       (      سنوات                5اقل من  .1

 )       (          سنوات 10إلى  سنوات 5من  .2

 )       (            سنوات       10من  أكثر .3

 المهني الخاص بك  التأهيلمستوى  دد: حالتأهيل المهني

 جمعية المراجعين المصرية     )       (  يةعضو  .1

 )       (  IIAمعهد المراجعين الداخليين  يةعضو  .2

 توجد  ال .3

 أوافق  بيان  م
 تماماً 

غير  محايد  أوافق 
 موافق

 غير موافق 
 على اإلطالق

1.  
تمارس وظيفة المراجعة الداخلية من أن    يجب

العليا  لإلدارة  تابعة  مستقلة  إدارة  خالل 
 ظيميةتن بالوحدة ال

     

التنظيمية    .2 بالوحدات  العليا  اإلدارة  تتولي 
      الفساد بداخلهاتصميم وتنفيذ برامج لمكافحة  

3.  
بالوحدات  الفساد  مكافحة  برامج  تتوافق 

مع  مكافحة   التنظيمية  في  الدولة  رؤية 
   .الفساد

     

4.  
داخل   الفساد  برامج  تقييم  دور  يتناسب 

المراجع  الوحدات التنظيمية مع طبيعة عمل  
 الداخلي وليس المراجع الخارجي

     

علية داخلي بتقييم كفاءة وفاالمراجع  يقوم ال  .5
      برامج مكافحة الفساد داخل الوحدة التنظيمية 

بمراجعة برنامج اإلدارة داخلي المراجع يقوم ال  .6
      لمكافحة الفساد بصورة منفصلة  
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 مكافحة الفساد في تقييم كفاءة وفاعلية برامج الداخلي المراجع دور : الثانيالقسم 

برامج  برجاء إبداء رائيك في دور المراجع الداخلي في تقييم كفاءة وفاعلية 
 مكافحة الفساد  

7.  
بمراجعة برنامج اإلدارة داخلي المراجع يقوم ال

المراجعة   عمليات  ضمن  الفساد  لمكافحة 
 التقليدية

     

 بيان  م
 أوافق 
 محايد  أوافق  تماماً 

غير 
 موافق

 غير موافق 
 على اإلطالق

موجهة تصدر    .1 سلوك  مدونة  العليا  اإلدارة 
ب العالمين  السلوك لكافة  توضع  الوحدة 

في   السليم  وغير  كافة  السليم  مع  التعامل 
المتعاملين مع الوحدة من الخارج خاصة في  
والسداد  بالتحصيل  المرتبطة  المعامالت 

 للوقاية من وقوع الفساد 

     

في    .2 العليا  اإلدارة  تتسامح  وقائع  قد  بعض 
الموظفين ذوي المستويات المرتبطة بالفساد  

 اإلدارية العليا 
     

بالوحدة    .3 العاملين  على يحصل  التنظيمية 
على   ومخاطره  وصوره  بالفساد  توعية 
تدريبية   برامج  خالل  من  والعاملين  الوحدة 

 مخصصة لهذا الغرض

     

إلبالغ توفر إدارة الوحدة التنظيمية وسيلة ل  .4
داخل الفساد  وقائع  خط   هاعن  خالل  من 

داخلي   عنه  ساخن  لجميع معلن  ومعروف 
 العاملين 
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 دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد تفعيل مقترحة لمتطلبات : الثالثالقسم 

خلي في برجاء إبداء رائيك في المتطلبات المقترحة لتفعيل دور المراجع الدا
 مكافحة الفساد 

اإلدارة    .5 مكافحة تقوم  برنامج  بمتابعة  العليا 
      الفساد التي أصدرته

إدارة( للتحقيق    –تتولى جهة مستقلة )قسم    .6
      في وقائع الفساد داخل الوحدة التنظيمية

توقع اإلدارة العليا عقوبات رادعة على وقائع    .7
الفساد الحقيقية المكتشفة بناء على تقارير 

 لمستقلة  جهة التحقيق ا
     

يقوم المراجع الداخلي بتقديم تقارير دورية   .8
داخل  الفساد  مكافحة  لبرنامج  تقييمه  عن 

 الوحدة التنظيمية 
     

 بيان  م
 أوافق 
 محايد  أوافق  تماماً 

غير 
 موافق

 غير موافق 
 على اإلطالق

      ( متطلبات متعلقة بدور الدولة1)

1.  
توفير آليات لمتابعة ترجمة توجه الدولة نحو  

الفساد تضعها  إلى    مكافحة  تفصيلية  برامج 
 اإلدارات العليا

     

2.  
م  داخلية  مراجعة  إدارات  وذلك  إنشاء  ستقلة 

تفعيل   القدرة على  يمنحها  الذي  النحو  على 
 دورها الرقابي في مكافحة الفساد 

     

3.  
كشف  في  العليا  الرقابية  األجهزة  دور  دعم 
العامة   الوحدات  داخل  الفساد  صور  كافة 

 الدولة في مكافحة الفساد واإلعالن عن جهود  
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      ( متطلبات متعلقة بدور اإلدارة العليا  2)

كافة   .1 لمكافحة  جادة  برامج  وتنفيذ  تصميم 
      صور الفساد داخل الوحدة التنظيمية 

إنشاء إدارة المراجعة الداخلية ووضعها بشكل    .2
      مستقل في الهيكل اإلداري 

3.  
العليا   اإلدارة  وقائع تحمل  تجاه  لمسؤوليتها 

الفساد المكتشفة التي تطال الموظفين بكافة 
 المستويات اإلدارية 

     

      ( متطلبات متعلقة بدور إدارة المراجعة الداخلية3)

المراجعة    .1 لمدخل  الداخليين  المراجعين  تبني 
      االستقصائية القضائية 

يستخدمه    .2 إجراءات عمل موحد  دليل  اعتماد 
 المراجعين الداخليين 

     

والنظم   .3 العلمية  النماذج  على  االعتماد 
      اطر رصد وتقييم المخ في اإللكترونية

4.  

فرص  بمنحهم  الداخليين  المراجعين  تأهيل 
العلمي   التأهيل  على  الحصول  في  دائمة 
برامج   تقييم  سبل  أحدث  على  والتدريب 

 مكافحة الفساد 

     

الحماية    .5 الداخليين  توفير  للمراجعين  الالزمة 
      حال قيامهم بمهام مكافحة الفساد

6.  
العليا   لإلدارة  الالزمة  التوصيات  التي تقديم 

الرقابة إلى    تهدف العمل وقواعد  تغيير نظم 
 الضعيفة

     


