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 ممخص :

ييددددذ ىدددحا البحدددث إلدددي دراسدددة دور جدددودة المراجعدددة الداخميدددة فدددي الحدددد مدددص عددددش تماثدددس       
( مفدردة 072المعمومات ، ومص أجدس القيداش بدحلز تدش عمدس اسدتبياص تدش تقديمدو لعيندة مكوندة مدص  

عمس بالشركات المقيدة بسور األورار المالية المصرية ، وتتمثدس تمدز الفئدات تتضمص ثالث فئات ت
مفددردة مددص  02 –مفددردة مددص المددديريص المددالييص  59 –مفددردة مددص المددراجعيص الددداخميص  59فددي  

أعضددداج لجددداص المراجعدددة( ، وتدددش اسدددتخداش مجموعدددةئ مدددص األسددداليب ا حصدددائية ب دددرض الوصدددوس 
راسة إلي أص محدددات جدودة المراجعدة الداخميدة تتمثدس فدي  الت ىيدس لمنتائج وتحميميا، وتوصمت الد

 –موضدوعية المراجد  الدداخمي  –اسدتقاللية المراجد  الدداخمي  –العممي والعممي لممراجد  الدداخمي 
خبرة المراج  الداخمي( ، وأص وجود عددش  –جودة تنفيح المياش  –الكفاجة المينية لممراج  الداخمي 

دي إلي بعض اآلثار السمبية التي تضدر بكفداجة األسدوار الماليدة ، كمدا تدؤدي تماثس المعمومات تؤ 
جودة المراجعة الداخمية إلي الحد مص عددش تماثدس المعمومدات مدص خدالس زيدادة الثقدة فدي معمومدات 

 التقارير المالية ، وتفعيس ىيكس الرقابة الداخمية.

ة الداخميدة ، عددش تماثدس المعمومدات ، المراجعة الداخمية ، جودة المراجع الكلمات المفتاحية :
 الرقابة الداخمية.
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Abstract: 

      This research aims to study the role of internal audit  quality  in 

reducing information asymmetry, in order to do this, a questionnaire 

was prepared that was submitted to a sample consisting of 205 

individuals , including three categories, that work in companies listed in 

the Egyptian stock market , these categories are represented in (70 

individual internal auditors - 66 financial directors - 69 individual 

members of audit committees) , a set of statistical methods have been 

used for the purpose of reaching and analyzing the results , the study 

concluded that the determinants of internal audit quality are (the 

scientific and practical qualification of the internal auditor - the 

independence of the internal auditor - the objectivity of the internal 

auditor - the professionalism of the internal auditor - the quality of 

carrying out the tasks - the experience of the internal auditor) , and that 

the existence of information asymmetry leads to some negative effects 

that harm the efficiency of financial markets and internal audit quality 

also reduces information asymmetry by increasing confidence in 

financial reporting information, and activating the internal control 

structure. 

Keywords: Internal audit, internal audit quality, information 

asymmetry, internal control. 
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 ( ا طار العاش لمبحث1 

 مقدمة ومشكمة البحث : 1/1

تعتبر المراجعة الداخمية أحد الدعائش األساسدية لنظداش حوكمدة الشدركات ، فيدي تمثدس نشداطا        
لتقييمددات المسددتمرة خددالس السددنة مددص أجددس إضددافة قيمددة مسددتقال  وموضددوعيا  يسددعي إلددي عمددس ا

ددا لتقيدديش  لممنشدد ة والعمددس عمددي تحسدديص أداج عممياتيددا بكفدداجة ، حيددث تتبنددي أسددموب ا منيجي ددا منظم 
جراجات إدارة المخداطر بالشدركة ، والت كدد مدص سدالمة تطبيدر قواعدد  وسائس نظش الرقابة الداخمية وا 

الحوكمة بزيادة فعالية وجدودة المراجعدة الداخميدة ، كمدا لدش يعدد الحوكمة ، حيث تزداد فعالية نظاش 
يقتصددر دور المراجدد  الددداخمي عمددي تحديددد مخدداطر ىيكددس الرقابددة الداخميددة فحسددب بددس تعدددي حلددز 

 Arenaليصس إلي العمس عمي تطوير وتعديس مؤشرات األداج مص خالس تحسيص دوره االستشاري  
 et al., 2006  .) 

منددح  IIA )Institute of Internal Auditorsعيددد المدراجعيص الدداخمييص  وقدد أىدتش م      
ش بتطددوير مفيددوش وتليددات المراجعددة الداخميددة ، وحلددز اسددتجابة  لمتحددديات التددي 1591إنشددائو عدداش 

تشدديدىا بيئددة األعمدداس ومددا طددرأ عمييددا مددص ت ييددرات مسددتمرة ، وكبددر حجددش المنظمددات وزيددادة حدددة 
ولقد شيد العالش فدي السدنوات األخيدرة كثيدر ا مدص االنحرافدات الماليدة لددي المنافسة بيص الشركات ، 

 Worldcomلمطاقدة وشدركة  Enronكبري الشركات العالمية التي أدت إلي انييارىدا مثدس شدركة 
لالتصاالت ، مما ترتب عمي حلز توجيدو أصداب  االتيداش إلدي ا دارة العميدا والسدمطات والصدالحيات 

 مراقبي الحسابات.الممنوحة ليا وكحلز 

ورغب ة في حماية مصالح الفئات الميتمة بالتقارير المالية وتحسديص كفداجة األسدوار الماليدة       
، وحلدز  SOX )Sarbanes – Oxleyش قدانوص  0220فقدد أصددر الكدونجرس األمريكدي عداش 

قددرتيا عمدي  نتيجة  لحدوث كثيرا  مص حاالت الفشس المالي لمكاتب المحاسبة والمراجعة بسبب عدش
اكتشاذ حاالت ال ش المدالي والتحريفدات لكثيدرئ مدص تمدز الشدركات التدي أحددثت ىدزة فدي األسدوار 

 المالية العالمية.
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ش دليددس قواعددد ومعددايير حوكمددة 0229وفددي البيئددة المصددرية أصدددرت وزارة االسددتثمار عدداش       
جة واسددتقاللية المددراجعيص الشددركات ، واىتمددت بتوضدديح دور المراجعددة الداخميددة ومدددي أىميددة كفددا

الددداخمييص وتحسدديص جددودة أدائيددش فددي تنفيددح األعمدداس، وكددحلز فددي ا صدددار الثالددث لدددليس مبددادئ 
ش مص خالس مبدأ ا فصاح والشفافية ، وتحديد المسدئوليات التدي تقد  0212حوكمة الشركات عاش 

داخميددة بالشددركة ، وتقيدديش عمددي عدداتر إدارة المراجعددة الداخميددة ومنيددا تقيدديش كفدداجة نظددش الرقابددة ال
مدددي التددزاش جميدد  إدارات الشددركة بتنفيددح أعماليددا وفق ددا  جددراجات العمددس والسياسددات الموضددوعة 
بدددوص تعددارض مدد  اختصاصددات ا دارات المعنيددة ، ومتابعددة تصددويب المالحظددات الددواردة بتقددارير 

 المراجعة الداخمية.

الجيددددة لمحوكمدددة التدددي تسدددعي لمكشدددذ عدددص  وتعتبدددر المراجعدددة الداخميدددة أداة مدددص األدوات      
االنحرافات والمعالجات المحاسبية الخاطئدة الدواردة بالتقدارير الماليدة ، والتدي مدص شد نيا تقميدس أو 
الحد مص فجوة المعمومات بيص جمي  األطراذ المتعاممة م  الشركة مما يترتدب عميدو تثدارئ إيجابيدةئ 

 ميات االستثمار وزيادة كفاجة األسوار المالية.مص ش نيا زيادة قيمة المنش ة ، وتحسيص عم

وتعتبر جودة المراجعة تلية ىامة  ضفاج الثقة في معمومات التقدارير الماليدة ووسديمة قويدة       
تستخدش في تقميس تعارض المصالح بيص المالز وا دارة ، والحد مص مشكمة عدش تماثدس المعمومدات 

عكس جودة المراجعة الداخمية في القيمدة التدي يضديفيا ( ، وتن0215 حسص عبدالحميد وتخروص ،
تقريدددر المراجعدددة الداخميدددة ، ومددددي القددددرة عمدددي اكتشددداذ ال دددش بالتقدددارير الماليدددة والحدددد مدددص 

( ، ومص ثدش  تسداعد فدي إنتداج تقدارير ماليدة 0219الممارسات السمبية غير المقبولة  غريب جبر،
كددحلز حمايددة أصددوس المنشدد ة مددص التعددرض ( ، و Church et al.,2004حات جددودةئ عاليددةئ  

لالخددتالس وترشدديد اسددتخداش المددوارد ، وحمايددة حقددور المسدداىميص واتخدداح القددرارات االسددتثمارية 
 (.Aikins,2011الرشيدة  

 وفي ضوج ما سبر يمكص صياغة مشكمة البحث في التساؤس الرئيسي اآلتي :      

ثس المعمومدات  ، وينبثدر عدص ىدحا التسداؤس عددة ما ىو أثر جودة المراجعة الداخمية عمي عدش تما
 تساؤالت فرعية ، وىي :
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 ماىية جودة المراجعة الداخمية ، ومحددات تمز الجودة  -
 ما ىو الموقذ الميني لممراجعة الداخمية ، ومصادر الحصوس عمييا  -
 ماىية عدش تماثس المعمومات واآلثار المترتبة عمييا ، وطرر قياسيا  -
 عة الداخمية في الحد مص عدش تماثس المعمومات ما ىو دور المراج -

 أىداذ البحث : 1/0

 ييدذ البحث إلي اآلتي :      

 توضيح ماىية جودة المراجعة الداخمية ، ومحددات تحقر تمز الجودة. -
 التعرذ عمي الموقذ الميني تجاه المراجعة الداخمية ، ومصادر الحصوس عمييا. -
 ومات ، واآلثار المترتبة عمييا وطرر قياسيا.التعرذ عمي طبيعة عدش تماثس المعم -
 التحقر مص أثر جودة المراجعة الداخمية في الحد مص عدش تماثس المعمومات. -

 أىمية البحث : 1/3

 تنب  أىمية البحث مص اآلتي :      

أىمية دور المراجعة الداخمية في تحسيص كفاجة وفعالية ىيكس الرقابدة الداخميدة ، ومدص ثدش   -
ة وشددفافية التقدارير الماليدة ، والحددد مدص فجدوة المعمومددات ، وتخفديض السددموز زيدادة جدود

 والتصرفات االنتيازية مص قبس ا دارة.
اآلثار السمبية المترتبدة عمدي مشدكمة عددش تماثدس المعمومدات واألضدرار التدي تمحدر بجميد   -

 لية.الفئات ، واألطراذ المتعاممة م  الشركة ، والت ثير عمي كفاجة األسوار الما
أىمية توفير الدعش واالستقالس لممراجعة الداخميدة ، مدص أجدس مواجيدة التحدديات والضد وط  -

 التي يمكص أص تواجييا في بيئة األعماس المت يرة.
أىميددة دراسددة أثددر جددودة المراجعددة الداخميددة فددي الحددد مددص عدددش تماثددس المعمومددات ، ومددا  -

ات واألطدراذ المتعاممدة مد  الشدركة يترتب عمي حلز مص تثارئ إيجابيةئ عمي جميد  المسدتوي
مددص مسددتثمريص ودائندديص ومقرضدديص ومحممدديص مددالييص وغيددرىش ، ومددا يترتددب عمددي حلددز مددص 

 تحسيص كفاجة عمميات المنش ة.
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 خطة البحث : 1/9

 لتحقير األىداذ التي يسعي البحث إلي تحقيقيا ، فقد تش تقسيمو كما يمي :     

 ا طار العاش لمبحث. -1
 لمبحث. ا طار النظري -0
 منيجية الدراسة الميدانية. -3
 تحميس البيانات واختبار الفروض. -9

 ( ا طار النظري لمبحث0  

 الدراسات السابقة : 0/1

 يمكص تقسيش الدراسات السابقة حات الصمة بموضوع البحث إلي ما يمي :      

 دراسات ركزت عمي أىمية المراجعة الداخمية : 0/1/1

 ( :0229دراسة  مصطفي حسيص ،  -

اىتمدددت ىدددحه الدراسدددة بتوضددديح الددددور الدددحي تمعبدددو المراجعدددة الداخميدددة فدددي تفعيدددس حوكمدددة       
الشددركات ، وتوصددمت إلددي أص المراجعددة الداخميددة تمعددب دور ا حيويددا  فددي تفعيددس حوكمددة الشدددركات 

 والتطبير الجيد ليا مص خالس تحسيص األداج الرقابي بالشركة.

 ( :0220دراسة  سمير كامس ،  -

ىدفت ىحه الدراسة إلدي التعدرذ عمدي محدددات جدودة المراجعدة الداخميدة ، وتوصدمت إلدي أص       
موضوعية واسدتقاللية المدراجعيص الدداخميص تعتبدر مدص أىدش العوامدس التدي تدؤثر فدي جدودة المراجعدة 
ة الداخمية ، كما أص وجود خطة مالئمة لممراجعة الداخمية يؤدي إلي زيدادة كفداجة عمميدات المراجعد

 الداخمية ومص ثش  إحكاش الرقابة والحد مص المخاطر التي يمكص أص تتعرض ليا الشركات.
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 ( :Coram et al., 2008دراسة   -

اىتمدت ىددحه الدراسددة بتوضديح الدددور الددحي تقدوش بددو المراجعددة الداخميدة فددي اكتشدداذ حدداالت       
وتوصدمت إلدي أص الشدركات التدي ال دش والتقريدر عنيدا نتيجدة  لمتالعدب فدي األصدوس والممتمكدات ، 

بيدا نظدش مراجعددة داخميدة جيدددة أكثدر قدددرة  عمدي اكتشدداذ مثدس تمددز الحداالت مقارنددة  بتمدز الشددركات 
 التي تفتقد لمثس تمز األنظمة.

 ( :Crowe & Company , 2008دراسة   -

كات ىددفت ىدحه الدراسدة إلددي توضديح دور المراجعدة الداخميدة فددي تفعيدس ودعدش حوكمدة الشددر       
والتطبير الجيد ليا، وقدد خمصدت إلدي أص المدراجعيص الدداخميص يسدعوص إلدي دعدش حوكمدة الشدركات 
وتفعيدددس تلياتيدددا، وحلدددز مدددص خدددالس مسددداعدة مجمدددس ا دارة ولجددداص المراجعدددة فدددي تقدددديش النصدددح 

 والمشورة حوس إجراجات الرقابة الداخمية الفعالة وتدنية مخاطر األعماس.

 ( :0225ىيش ، دراسة  الرفاعي إبرا - 

حاولددت ىددحه الدراسددة اختبددار دور المراجعددة الداخميددة فددي تفعيددس تليددات حوكمددة الشددركات ،       
وحلز بالتطبير عمي عينة مص الشركات السعودية ، وتوصمت إلي وجدود عالقدة حات تد ثير إيجدابي 

 ومعنوي بيص التطبير الجيد لحوكمة الشركات ووجود مراجعة داخمية جيدة. 

 ( :Ghafran & O'sullivan , 2012  دراسة -

اىتمت ىحه الدراسة بتوضيح أثر ا فصاح عص تقرير المراجعة الداخمية فدي دعدش الثقدة لددي       
المسددددتثمريص وقددددرارات االسددددتثمار ، وتوصددددمت إلددددي أص وجددددود تقريددددر المراجعددددة الداخميددددة لدددددي 

ر الماليددة ، وتقميددس عمميددات المسددتثمريص يزيددد مددص الثقددة فددي المعمومددات المفصددح عنيددا بالتقدداري
 االحتياس والتزييذ في معمومات تمز التقارير.
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 ( :Holt & Dezoort , 2009دراسة   -

ىدفت ىدحه الدراسدة إلدي توضديح أىميدة تقريدر المراجعدة الداخميدة ، وتوصدمت إلدي أص تقريدر       
مدص خدالس الحصدوس عمدي  المراجعة الداخمية يعمس عمي زيادة ثقة األطراذ المتعاممدة مد  الشدركات

 معمومات تش مراجعتيا بكفاجة وخالية مص األخطاج المتعمدة أو غير المتعمدة.

 ( :Holt , 2012دراسة   -

ىددفت ىددحه الدراسددة إلددي توضدديح أثددر الددور التوكيدددي واالستشدداري لممراجعددة الداخميددة عمددي       
وتوصمت إلي أىميدة الددور التوكيدد  درجة الثقة لدي المستثمريص في معمومات التقارير المالية ، 

ص كددداص الددددور التوكيددددي لدددو أىميدددة بشدددكس أكبدددر مدددص الددددور  واالستشددداري لممراجعدددة الداخميدددة ، وا 
 االستشاري ، لما لو مص أثر في زيادة درجة الثقة في المعمومات المفصح عنيا. 

 ( :Mohamud , 2013دراسة   -

العالقددة بدديص وجدود مراجعددة داخميدة جيدددة ونظدداش  حاولدت ىددحه الدراسدة استقصدداج اآلراج حدوس      
رقابة داخمية كذج ، وتوصمت إلي وجود عالقة إيجابية بيص وجدود مراجعدة داخميدة تمتداز بدالجودة 

 العالية وزيادة وتحسيص الرقابة الداخمية لمشركات.

 ( :0219دراسة  صالح أحمد ،  -

المراجعدة الداخميدة مدص خدالس تطبيدر نظداش ىدفت ىحه الدراسة إلي اختبار أثر تفعيدس أنشدطة       
عمددددي جددددودة التقددددارير الماليددددة ، وتوصددددمت إلددددي أص االسددددتقاللية  ERPتخطدددديط مددددوارد المنشدددد ة 

والموضوعية ودعش الخبرة والكفاجة لوظيفدة المراجعدة الداخميدة تعتبدر مدص العوامدس اليامدة والمدؤثرة 
 عمي تفعيس وتحسيص أنشطة المراجعة الداخمية.

 ( :0219وليد الجماس ، ىاني تركي ، دراسة   -

ىدفت ىحه الدراسة إلي اختبار العالقة بديص جدودة المراجعدة الداخميدة وممارسدة إدارة األربداح       
، وتوصددمت إلددي وجددود عالقددة عكسددية بدديص وجددود مراجعددة داخميددة جيدددة وممارسددة إدارة األربدداح ، 
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ت التالعددب واالحتيدداس المددالي بددالقوائش حيددث تددؤدي المراجعددة الداخميددة الجيدددة إلددي اكتشدداذ حدداال
 المالية.

 ( :Dahi'A , 2014دراسة   -

ىدددفت ىددحه الدراسددة إلددي توضدديح العالقددة المتداخمددة بدديص المراجعددة الداخميددة وكددسئ مددص لجنددة       
المراجعدددة والمدددراجعيص الخدددارجيص ، وأثدددر ىدددحه العالقدددة عمدددي جدددودة معمومدددات التقدددارير الماليدددة ، 

جدددود مراجعدددة داخميدددة تمتددداز بدددالجودة يلحسدددص مدددص أداج عمدددس لجندددة المراجعدددة وتوصدددمت إلدددي أص و 
والمددراجعيص الخددارجيص ويسدداعد فددي كشددذ عمميددات االحتيدداس بالتقددارير الماليددة ، وتحسدديص كفدداجة 

 عمس إدارة المخاطر والرقابة الداخمية ، وزيادة جودة معمومات التقارير المالية.

 ( :0212دراسة  نجو  محمود ،  -

ىددفت ىددحه الدراسددة إلددي اختبددار أثددر تطدوير أنشددطة المراجعددة الداخميددة عمددي كفدداجة وفعاليددة       
الرقابة الداخمية وأثرىا عمي جودة وشفافية التقارير المالية والحد مص إعادة إصدار القوائش الماليدة 

الرقابدة  ، وتوصمت إلي وجدود عالقدة إيجابيدة بديص جدودة المراجعدة الداخميدة وكفداجة وفعاليدة ىيكدس
 الداخمية ، والحد مص إعادة إصدار القوائش المالية.

 ( :0217دراسة  ماير سعيد ،  -

ىددفت ىددحه الدراسددة إلدي اختبددار العالقددة بديص جددودة المراجعددة الداخميدة واألداج المددالي لعينددة       
يص مدص الشدركات المدرجددة ببورصدة األورار الماليددة المصدرية ، وتوصدمت إلددي عددش وجددود عالقدة بدد

 جودة المراجعة الداخمية وتحسيص األداج المالي لتمز الشركات.

 ( :0215دراسة  جيياص عادس ،  -

حاولددت ىددحه الدراسددة اختبددار وتقيدديش أثددر التددزاش المراجدد  الددداخمي بمدددخس المراجعددة المسددتمرة       
اجعة المسدتمرة عمي جودة المراجعة الداخمية ، وتوصمت إلي أص التزاش المراج  الداخمي بمدخس المر 

يسدديش فددي تفعيددس التشدد يس الفددوري لممعمومددات المحاسددبية وتقميددس األخطدداج المحاسددبية بالتقددارير 
 المالية.
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 دراسات ركزت عمي عدش تماثس المعمومات : 0/1/1

 ( :Frankel & Li , 2004دراسة   -

يددة فددي الوقددت ىدددفت ىددحه الدراسددة إلددي اختبددار أثددر ا فصدداح عددص المعمومددات بددالقوائش المال      
المناسددب عمددي الحددد مددص مشددكمة عدددش تماثددس المعمومددات بدديص األطددراذ الداخميددة والخارجيددة ، وتددش 
استخداش ربحيدة التدداوس كمقيداس لعددش تماثدس المعمومدات ، وتوصدمت إلدي أص ا فصداح فدي الوقدت 

حدد مدص المناسب يقمس ربحية األطراذ الداخمية عمي حساب األطراذ الخارجيدة ممدا يسداعد عمدي ال
 مشكمة عدش تماثس المعمومات. 

 ( :0229دراسة  صفا محمود ،  -

اىتمددت ىددحه الدراسددة بتحميددس العالقددة بدديص التوسدد  فددي كميددة ا فصدداح وجودتددو عمددي مدددي       
السددعر كمقيدداس لعدددش تماثددس المعمومددات ، وتوصددمت إلددي أص التوسدد  فددي كميددة ا فصدداح وزيددادة 

 ومص ثش  الحد مص عدش تماثس المعمومات. جودتو يؤثر عكسيا  عمي مدي السعر 

 ( :Armstrong et al., 2010دراسة   -

دارة الربحيدة ، وتوصدمت        ىدفت ىحه الدراسة إلي تحميس العالقة بيص عدش تماثدس المعمومدات وا 
دارة الربحيدة ، ويمكددص الحدد مددص حلدز مددص  إلدي وجددود عالقدة إيجابيددة بديص عدددش تماثدس المعمومددات وا 

 ص عمميات ا فصاح بالتقارير المالية وتحسيص جودة عمميات المراجعة.خالس تحسي

 ( :Elbadry et al ., 2010دراسة   -

ىدددفت ىددحه الدراسددة إلددي اختبددار العالقددة بدديص تطبيددر تليددات حوكمددة الشددركات وعدددش تماثددس       
 المعمومدددات ، وتوصدددمت إلدددي وجدددود عالقدددة عكسدددية بددديص اسدددتقالس مجمدددس ا دارة وعددددش تماثدددس

 المعمومات ، بينما توجد عالقة إيجابية بيص تركز ىيكس الممكية وعدش تماثس المعمومات.
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 ( :Wiyadi & Sasongko , 2015دراسة   -

ىدفت ىحه الدراسة إلي اختبار العالقة بيص عدش تماثس المعمومات وجودة األربداح المحاسدبية       
لمعمومدات وجدودة األربداح المحاسدبية ، حيدث ، وتوصمت إلي وجود عالقة سمبية بيص عددش تماثدس ا

 يؤدي وجود عدش تماثس المعمومات إلي تخفيض جودة األرباح المحاسبية ، وزيادة إدارة الربحية.

 ( :Abd & Ballesta, 2017 دراسة    -

ىدفت ىحه الدراسة إلي اختبار أثر مستوي عدش تماثس المعمومات عمي قرارات التمويدس لعيندة       
ركات غير الماليدة المدرجدة بالبورصدة األسدبانية ، وتوصدمت إلدي أص الشدركات التدي تعداني مص الش

 مص مشكمة عدش تماثس المعمومات تجد قيود ا وصعوبة  في عمميات التمويس وزيادة تكمفتو.

 ( :Jasman & Amin , 2017دراسة   -

دارة األربداح مد  وجدود ىدفت ىحه الدراسة إلي اختبدار العالقدة بديص عددش تماثدس المعمومد       ات وا 
جودة المراجعة الداخمية كمت ير حاكش، وتوصمت إلي وجود عالقة إيجابية وحات تد ثير معندوي بديص 
دارة الربحيدة فدي نمدوحج التددفر النقددي مدص األنشدطة التشد يمية وتكداليذ  عدش تماثس المعمومات وا 

 ت وجودة المراجعة الداخمية.ا نتاج ، وكحلز وجود عالقة معنوية بيص عدش تماثس المعموما

 ( :0210دراسة  أسعد مبارز ، بشير بكر ،  -

اىتمدت ىدحه الدراسدة باختبدار أثددر اسدتقالس لجداص المراجعدة وخبددرة أعضداج تمدز المجداص عمددي       
عدددش تماثددس المعمومددات ، وتوصددمت إلددي أص اسددتقالس لجدداص المراجعددة وعدددش ارتباطيددا بعالقددات مدد  

 خبرة أعضاج تمز المجاص يؤدي إلي الحد مص عدش تماثس المعمومات.مجمس ا دارة وزيادة 

 ( :0210دراسة  عمر عبدالرحمص ،  -

ىدددفت ىددحه الدراسددة إلددي التعددرذ عمددي العالقددة بدديص تطبيددر تليددات حوكمددة الشددركات وعدددش       
لدي تماثس المعمومات لعيندة مدص الشدركات المدرجدة ببورصدة األورار الماليدة المصدرية ، وتوصدمت إ

أص التطبير الجيد آلليات الحوكمة يسيش بشكسئ كبيرئ في تخفيض فجوة المعمومات المحاسبية بديص 
 جمي  األطراذ المتعاممة م  الشركة.
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 ( :  0202دراسة  إيماص محمد ، 

ىددفت ىدحه الدراسدة إلدي التعدرذ عمدي أثدر عددش تماثدس المعمومدات ودورة حيداة الشدركة عمددي       
د ارة األربدداح باألنشددطة الحقيقيددة ، وتوصدمت إلددي وجددود عالقددة ارتبدداط جوىريددة توزيعدات األربدداح وا 

دارة األربداح باألنشدطة بيص عدش تماثس المعمومات ودورة حياة الشركة وكدسئ مدص توزيعدات األربداح وا  
 الحقيقية.

 يتضح مص العرض السابر لمدراسات السابقة ما يمي :      

ة المراجعددة الداخميددة عمددي الدددور الحيددوي الددحي ركددزت معظددش الدراسددات التددي تناولددت أىميدد -
تمعبدو فددي التطبيددر الجيددد لحوكمددة الشددركات ، وانعكداس حلددز عمددي تفعيددس وتحسدديص الدددور 

 الرقابي داخس الشركة وتدنيو درجة المخاطر التي يمكص أص تتعرض ليا.
، وبدث أىمية ا فصاح عص تقرير المراجعة الداخمية لجمي  األطراذ المتعاممة م  الشدركة  -

الثقددة فددي المعمومددات المفصددح عنيددا داخددس تمددز التقددارير ، حيددث تعطددي انطباعددا  إيجابي ددا 
بخموىا مص األخطاج المتعمددة ، ومدص ثدش  تحسديص اتخداح القدرارات مدص قبدس الفئدات الميتمدة 

 بتمز المعمومات.
ليدة إص وجود مراجعة داخمية جيدة يؤدي إلي اكتشاذ حاالت التالعب وال دش بدالقوائش الما -

، وأص مددص أىددش العوامددس المددؤثرة فددي جددودة المراجعددة الداخميددة ىددو اسددتقاللية وموضددوعية 
 وخبرة وكفاجة المراجعيص الداخمييص.

أشارت معظش الدراسات التي ركزت عمي عددش تماثدس المعمومدات بد ص التوسد  فدي ا فصداح  -
لتخفديض والحدد المحاسبي ، والتطبير الجيد آلليات حوكمة الشدركات مدص العوامدس اليامدة 

 مص عدش تماثس المعمومات.
أوضدحت معظدش الدراسدات السدابقة اآلثدار السدمبية المترتبدة عمدي عددش تماثدس المعمومددات ،  -

ومددددا يترتددددب عمييددددا مددددص تخفدددديض جددددودة التقددددارير الماليددددة ، وانخفدددداض جددددودة األربدددداح 
 المحاسبية وكفاجة األسوار المالية. 

ليددات حوكمددة الشددركات مثددس لجدداص المراجعددة ركددزت معظددش الدراسددات السددابقة عمددي بعددض ت -
وخبددرة أعضدداج تمددز المجدداص واسددتقاللية مجمددس ا دارة فددي الحددد مددص مشددكمة عدددش تماثددس 
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المعمومددات ، دوص االىتمدداش الكددافي بدددور المراجعددة الداخميددة وجودتيددا فددي تخفدديض عدددش 
 تماثس المعمومات.

ودة المراجعدة الداخميدة ودورىدا تسعي الدراسدة الحاليدة إلدي محاولدة اختبدار العالقدة بديص جد -
 Jasmanفي تخفيض عدش تماثس المعمومات ، وىحا مدا يميدز تمدز الدراسدة عدص دراسدة  

& Amin , 2017 حيث استخدمت جودة المراجعدة الداخميدة كمت يدر ضدابط أو حداكش ، )
دارة األرباح كمت ير تاب .   ، وعدش تماثس المعمومات كمت ير مستقس وا 

 يمي لممراجعة الداخمية :ا طار المفاى 0/0

 يمكص تناوس ا طار المفاىيمي لممراجعة الداخمية مص خالس اآلتي :      

 مفيوش المراجعة الداخمية : 0/0/1

نتيجددة  لزيددادة الميدداش والمسددئوليات الممقدداة عمددي عدداتر المراجدد  الددداخمي ، وتطددور أنشددطة       
لتقميدي لممراجعة الداخمية إلدي المفيدوش الحدديث المراجعة الداخمية ، أدي حلز إلي تطور المفيوش ا

لديالئش الت يددرات الحديثدة فددي بيئددة األعمداس ، فمددش يعددد األمدر قاصددر ا عمددي مراجعدة القددوائش والتقددارير 
نما تعدي حلز إلي تقديش خدمات ت كيدية واستشارية.  المالية وما تحويو مص معمومات فقط ، وا 

( عندددد وضددد  مفيدددوش لممراجعدددة الداخميدددة ب نيدددا IIAخميص  وقدددد أشدددار معيدددد المدددراجعيص الددددا      
مجموعدددةئ مدددص األنشدددطة الرقابيدددة المسدددتقمة ، والتدددي تسدددعي بشدددكسئ موضدددوعي لتقدددديش الت كيددددات  
واالستشددارات الالزمددة والتوصدديات التددي مددص شدد نيا أص تحقددر أىددداذ المنشدد ة التددي تسددعي إلييددا 

مدةئ مضدافةئ ليدا ، ممدا يسداعد عمدي تحسديص كفداجة وتطوير أداج األعماس بكفداجةئ وفعاليدةئ وخمدر قي
 (.IIA , 2010وفعالية إدارة المخاطر وحوكمة الشركات وتفعيس ىيكس الرقابة  

( ب ص المراجعدة الداخميدة تقدوش بدوظيفتيص أساسديتيص IIAيتضح مص ىحا المفيوش الحي قدمو        
ة وفعاليدة إدارة المخدداطر وحوكمددة ىمدا تقددديش األنشددطة الت كيديدة والتددي مددص شد نيا أص تحقددر كفدداج

الشدركات ، وتقدديش الخدددمات االستشدارية وتتمثدس فددي خددمات النصدح والمشددورة ليطدراذ الداخميددة 
 والخارجية لجمي  المتعامميص م  الشركة. 
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 مفيوش جودة المراجعة الداخمية : 0/0/0

جة الدقة في تمدز المعمومدات ترتبط جودة المراجعة بجودة المعمومات التي تش مراجعتيا ، ودر       
وقدددرة المراجدد  عمددي تحقيددر حياديددة المعمومددات المحاسددبية وعدددش تحيزىددا وخموىددا مددص األخطدداج 

( ، ويتحقددر حلددز بتددوافر مجموعددةئ مددص الصددفات والمعددايير التددي 0220الجوىريددة  سددمير كامددس ، 
ات مرتبطدة بدرجراجات يجب توافرىا فدي المدراجعيص الدداخميص مدص الناحيدة العمميدة والعمميدة ومواصدف

الفحددص والتحقددر بمددا يسدداىش فددي خمددر قيمددة مضددافة واكتشدداذ التالعددب وال ددش بددالقوائش الماليددة 
 (.0212 نجوي محمود ، 

وتشددير جددودة المراجعددة الداخميددة إلددي القدددرة عمددي تقددديش تقريددر المراجعددة الداخميددة والوفدداج       
مراجعة الداخميدة مد  تدوافر المعدايير المينيدة بمتطمبات واحتياجات جمي  األطراذ المستفيدة مص ال

والخاصددة بفريدددر عمدددس المراجعدددة الداخميدددة ، والتدددي مددص شددد نيا أص تددددعش قددددرتيش عمدددي اكتشددداذ 
األخطاج سواج ا المتعمددة أو غيدر المتعمددة ، وكدحلز بعدض ا جدراجات المرتبطدة بعمميدات الفحدص 

 (.  0212والمراجعة  ربيعة محمد ، 

 المراجعة الداخمية :محددات جودة  0/0/3

يجب توافر مجموعةئ مص المعايير والتدي مدص شد نيا أص تحسدص أداج عمدس المراجعدة الداخميدة       
، وتحقر نوعا  مص الكفاجة والفاعمية وتلحسص مص أداج عمميات المنش ة ، والتي مدص خالليدا يمكدص 

يددداش الددحي يؤديدددو المراجددد  تددوفير إطدددار يحكدددش أداج أنشددطة المراجعدددة الداخميدددة ، وزيددادة الددددور ال
 الداخمي.

( والصددادر عددص معيددد المحاسددبيص القددانونيص 100وقددد أشددار معيددار المراجعددة الدددولي رقددش        
إلدي  AICPA )American Institute of Certified Public Accountantsاألمريكدي  

المينيدة لممدراجعيص ، ثالثة معايير تساعد عمي تحسيص جودة المراجعة الداخمية تتمثس في الكفداجة 
( ، ويتفر حلدز  مد  AICPA , 2014موضوعية المراج  الداخمي ، استقاللية المراج  الداخمي  

 - 0225الرفداعي إبدراىيش ، Diamond , 2002 - مدا توصدمت إلييدا بعدض الدراسدات منيدا  
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Barac & Staden , 2010 –  ، 0212نجدو  محمدود- Shahimi et al., 2016 -  )
 ناوس تمز المعايير كما يمي :، ويمكص ت

 الت ىيس العممي والعممي لممراج  الداخمي : –( 1 

ويشير الت ىيس العممي والعممي لممراج  الداخمي ك حد محددات جودة المراجعدة الداخميدة إلدي       
مسدتوي التعمديش الحاصددس عميدو المراجدد  الدداخمي ، فكممدا كدداص مسدتوي التعمدديش والشديادات العمميددة 

س عمييا المراج  الداخمي عالي يتوق  أدائو ليعماس المنوط بيا بكفاجة ، ويتحقر حلدز عدص الحاص
طريددر التعمدديش المسددتمر والحصددوس عمددي الشدديادات المينيددة المرتبطددة بالمينددة ، وتددوفير الدددعش 
المدددالي لممدددراجعيص الدددداخمييص لمحصدددوس عمدددي الشددديادات المينيدددة مثدددس شددديادة المراجددد  الدددداخمي 

 CIA )Certified Internal Auditor   شدديادة المراجدد  المددالي ،CFA )Certified 
Financial Auditor   شدديادة المحاسددب ا داري ،CMA )Certified Management 

Accountant   شديادة مراجد  اخدتالس ،CFE )Certified Fraud Examiner  والعمدس ،
لزيادة الخبرة ، وحلز عدص طريدر عقدد  عمي التدريب المستمر لممراجعيص الداخمييص لمنحيش الفرصة

 (.Prawitt et al., 2009ندوات ومؤتمرات أو حضور دورات تدريبية مرتبطة بمزاولة المينة  

 استقاللية المراج  الداخمي : –( 0 

أص يتددوافر لممراجدد  وجيددة نظددر مسددتقمة محايدددة فددي جميدد  ويقصددد باالسددتقاللية       
ومدص أجدس تحقيدر حلدز عميدو أص يتحدرر مدص كافدة ،  األمور المتعمقة بعمميدة المراجعدة

 التصرفات والعالقات والمصالح التدي قدد تضدعو فدي موضد  المسداومة عمدل اسدتقاللو
 Stewart & Subramaniam , 2010 – Shahimi et al., 2016 وقدد أكدد معيدد ، )

مددي لعمميددة ( عمددي ضددرورة االسددتقالس التنظي1122( فددي المعيددار رقددش  IIAالمددراجعيص الددداخميص  
المراجعددة الداخميددة ، وأص يكددوص ىندداز تواصددس مباشددر بدديص إدارة المراجعددة الداخميددة وا دارة العميددا 
ومجمددس ا دارة ، وضددرورة عدددش مشدداركة المراجدد  الددداخمي فددي أي نشدداط أو عمددس يقددوش بمراجعتددو 

يتعمددر ويمكدص أص يددؤثر عمددي حكمددو المينددي ، وكددحلز الكشدذ عددص جميدد  الحقددائر الجوىريددة فيمددا 
 (.IIA , 2009aبعممية المراجعة  
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 موضوعية المراج  الداخمي : –( 3 

تعتبددر موضددوعية المراجدد  الددداخمي مددص المت يددرات اليامددة التددي تددؤثر فددي جددودة المراجعددة       
الداخمية ، فيي موقذ عقمي غيدر متحيدز يتديح لممراجد  الدداخمي أداج ميامدو المكمدذ بيدا ويدؤمص 

صس إلييا ، ويتطمب حلز عدش إخضاع وت ثر المراجد  الدداخمي ب حكداش وتراج بصدر النتائج التي تو 
( ،وقد أشار ميثار أخالقيدات الميندة الصدادر عدص معيدد المدراجعيص Schneider , 2003ال ير 

( إلددي ضدرورة االىتمدداش بموضددوعية المراجد  الددداخمي ، وتحقيددر مسدتوي عددالي مددص IIAالدداخميص  
وتقيديش وتوصديس المعمومدات عدص النشداط محدس المراجعدة وأال يتد ثر الموضوعية المينية عندد جمد  

بمصددالحو الخاصددة أو مصددالح اآلخددريص عنددد إصدددار حكمددو الشخصددي ، وفددي سددبيس حلددز أصدددر 
( والدحي يشدير إلدي ضدرورة أص يكدوص لددي 1102( المعيدار رقدش  IIAمعيد المدراجعيص الدداخمييص  

أص يدتش تنداوب تعييندات المدراجعيص الدداخميص بشدكسئ المراج  الداخمي موقذ محايدد وغيدر متحيدز ، و 
 (.IIA , 2009aدوري  

 الكفاجة المينية لممراج  الداخمي : –( 9 

وتشير الكفاجة المينية لممراجد  الدداخمي بالكفداجة فدي أداج وتنفيدح الميداش المندوط لدو القيداش       
ي المشدداكس وكيفيدة حموليددا ، بيدا ، وتتحقدر مددص خدالس تنميددة الميدارات لدددي المراجد  والتعددرذ عمد

والقدرة عمي التطوير والتددريب المسدتمر ، وفدص التعامدس مد  ا دارة والعمدس مد  الفريدر ، والمعرفدة 
ب دوات التحميس المالية وغير المالية ، والقدرة عمي تجمي  البياندات وتحميميدا ، وفيدش طبيعدة عمدس 

فدددي ميندددة المراجعدددة ، واالطدددالع عمدددي المشدددروع ، واالىتمددداش بدددالتطورات والمسدددتجدات الحديثدددة 
 (.Plant et al., 2013المعايير المينية وا رشادات الحديثة المتعمقة بالمراجعة  

 جودة تنفيح المياش : –( 9 

ويقصد بجودة تنفيح المياش قدرة المراج  الداخمي عمدي تفيدش أىدداذ الشدركة ، وتحقيدر تمدز       
( ، ويتحقدر حلدز مدص خدالس وجدود Fadzil , 2003دة  األىداذ في أقس وقدتئ ممكدص وبد عمل جدو 

دليددس لممراجعددة الداخميددة يكددوص مرجدد  لكددس الميتمدديص بالمراجعددة الداخميددة متضددمنا  كافددة التفاصدديس 
المتعمقة بعمميات التخطيط وتنفيح عمميات المراجعة ، وكيفية إعداد وكتابدة تقدارير المراجعدة ، مد  



 َ عجداٌّجيد ِحّد عساد./ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚدٚر٘ب في اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد ... 
 

680 
 
 

يندددة المحاسدددبة والمراجعدددة ودسدددتور أخالقيدددات الميندددة ، مراعددداة المبدددادئ والقواعدددد الخاصدددة بم
والحصددوس عمددي األدلددة والقددرائص التددي تؤكددد شددفافية التقددارير الماليددة وزيددادة الثقددة فددي المعمومددات 
الواردة بيا ، م  إسناد مينة المراجعة الداخمية إلي شخصئ تتوافر فيو القدرة عمي التواصس وخمدر 

 – 0225ت بالمشدداركة مدد  أعضدداج الفريددر  الرفدداعي إبددراىيش ،عالقددات عمددس طيبددة واتخدداح القددرارا
 (.0212نجوي محمود ،

 خبرة المراج  الداخمي : –( 2 

وتشير إلي عدد السنوات التي قضاىا المراج  الداخمي بالعمس فدي مجداس المراجعدة ، وتعتبدر       
لممراجد  وتتديح فرصدة خبرة المراج  الداخمي مص األمدور اليامدة التدي تحسدص مدص الكفداجة المينيدة 

إنجداز الميدداش المكمددذ بيددا بدقدة ، وفيددش قواعددد وتليددات حوكمددة الشدركات ومددص ثددش  تحسدديص تطبيددر 
وتنفيددح تمددز اآلليددات ، وتتحقددر الخبددرة مددص خددالس مشدداركة أعضدداج فريددر المراجعددة األكثددر خبددرة 

 & Endaya  لممراجعيص الجدد حيث يتش نقس الخبرة والمعرفة مص خدالس المشداركة بيدنيش الدبعض
Hanefa , 2016.) 

كمدددا يمكدددص تحسددديص جدددودة المراجعدددة الداخميدددة إضدددافة  لممعدددايير السدددابر حكرىدددا مدددص خدددالس       
التخطيط الجيد لعمميات المراجعة وااللتدزاش بالمعدايير المينيدة ، وتطبيدر قواعدد السدموز وأخالقيدات 

ة الداخميددة فددي تقريددر المراجعددة المينددة وبددحس العنايددة المينيددة الكافيددة ، وتددنعكس جددودة المراجعدد
الداخميددة ومددا يضدديفو مددص قيمددة لممنشدد ة ، ومدددي القدددرة عمددي اكتشدداذ حدداالت ال ددش والتالعددب ، 
ودرجة االعتمادية والثقة في المعمومات المحاسبية الدواردة والمفصدح عنيدا بالتقدارير الماليدة لددي 

 جمي  األطراذ المتعاممة م  الشركة.

 ممراجعة الداخمية :الموقذ الميني ل 0/0/9

ب درض  SOX )Sarbanes – Oxleyش قدانوص  0220أصددر الكدونجرس األمريكدي عداش       
حماية مصالح جمي  الفئات واألطراذ الميتمدة بالتقدارير الماليدة التدي تصددرىا الشدركات مدص أجدس 

عالميدة مثدس استعادة الثقة في مينة المحاسبة والمراجعة وخاصة  بعد انييدار كثيدرئ مدص الشدركات ال
لالتصاالت نتيجة  لفشس بعض منشدتت المحاسدبة   Worldcomلمطاقة ، وشركة  Enronشركة 
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والمراجعدددة فدددي الكشدددذ عدددص التالعدددب وعمميدددات ال دددش فدددي التقدددارير الماليدددة التدددي تصددددرىا تمدددز 
( ،وقدد عمدس ىدحا القدانوص عمدي إلقداج كثيدر ا مدص المسدئوليات Coram et al., 2008الشدركات  
المدراجعيص الددداخميص لضدماص تطبيدر أسداليب الرقابددة عمدي التقدارير الماليدة ، والتقريددر  عمدي عداتر

 & Brownعص مدي كفداجة وفعاليدة تمدز األسداليب والعمدس باسدتمرار عمدي تددعيميا وتحسدينيا  
Pinello , 2007.) 

مددس ( بعندواص ددراسدة ع212وفدي البيئدة المصدرية فقدد صددر معيدار المراجعدة المصدري رقدش        
المراجعة الداخميةد ، وأشار ىحا المعيار إلي نطدار عمدس المراجعدة الداخميدة وأىددافيا والتدي تتمثدس 

 -في اآلتي :

تحسيص أعماس الرقابة الداخميدة ومتابعتيدا ، ويجدب عمدي ا دارة وضد  نظداش رقابدة داخميدة  -
ديش مناسددبة ، كمددا يجددب عمددي المراجعددة الداخميددة فحددص الضددوابط ومتابعددة تشددكيميا وتقدد

 التوصيات لتحسينيا.
فحص المعمومات المالية والتشد يمية مدص خدالس إجدراج االختبدارات التفصديمية لممعدامالت ،  -

 وفحص التقارير المالية واألساليب المستخدمة في إعدادىا.
فحص الجدو  االقتصادية لمعمميات وتحديد التكاليذ والمناف  ليا مص أجس قياس كفائتيدا  -

 ز عناصر الرقابة غير المالية لممنش ة.وفاعميتيا بما في حل
 فحص مدي االلتزاش بالقوانيص والموائح والمتطمبات الخارجية األخر . -
وقددد اىتمددت مبددادئ ومعددايير حوكمددة الشددركات بنزاىددة وشددفافية التقددارير الماليددة مددص خددالس       

مبدددأ الخددامس االىتمدداش بالدددور الحيددوي الددحي يقددوش بددو المراجدد  الددداخمي ، وحلددز كمددا يوضددحو ال
والخاص با فصاح والشفافية ومسئوليات مجمس ا دارة ، والربط بديص اختصاصدات إدارة المراجعدة 

( ، وتفدددويض مجمدددس ا دارة لدددبعض 212الداخميدددة كمدددا حدددددىا معيدددار المراجعدددة المصدددري رقدددش  
 ش(. 0212صالحياتو  دارة المراجعة الداخمية  عبدالحميد أحمد ، 

ب ص المراجعدة الداخميدة حات عالقدات متداخمدة مد  األركداص األساسدية لحوكمدة  ويعتقد الباحث      
المراجعدددة  –( وىدددي  المراجعددة الداخميدددة AIIالشددركات والتدددي حددددىا معيدددد المدددراجعيص الددداخميص  

مجمس ا دارة( ، حيث نجد أص المراج  الخارجي يعتمد عمدي أنشدطة  –لجنة المراجعة  –الخارجية 
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وحلددز لكسددب الوقددت وتجميدد  األدلددة والمسددتندات التددي يحتدداج إلييددا المراجدد   المراجعددة الداخميددة
الخارجي ، وكحلز تنفيح بعض المياش والقياش بيا والتي تساعده في إتماش عممو بكفاجة ، أمدا فيمدا 
يخدص لجنددة المراجعددة فقدد تعتمددد عمددي نتيجددة أعمداس المراجعددة الداخميددة فيمدا يتعمددر بمدددي جددودة 

المالية المفصح عنيا ، كما تعمدس المراجعدة الداخميدة عمدي تقدديش تقدارير تفصديمية ونزاىة التقارير 
لمجمس ا دارة عص أنشطة الرقابة الداخمية ومدي الحاجدة لتطويرىدا ونقداط القدوة والضدعذ ، لدحلز 
يمكددص القددوس بدد ص المراجعددة الداخميددة بمثابددة ركيددزة أساسددية لدددعش وتحقيددر كفدداجة وفعاليددة حوكمددة 

 الشركات.

 مصادر الحصوس عمي المراجعة الداخمية : 0/0/9

أشارت العديد مص الدراسات لكثيرئ مص النماحج التي يمكص االعتماد عمييا في الحصدوس عمدي       
 – 0213تمدداس محمددد ،  – 0211أنشددطة المراجعددة الداخميددة ، منيددا مددا يمددي  حميدددة محمددد ، 

INTOSAI GOV 9140 ,2011: ) 

 : In houseمصادر داخمية  –(1 

حيث يتش القياش بميداش وأعمداس وأنشدطة المراجعدة الداخميدة مدص خدالس مدوظفيص تدابعيص لقسدش       
 أو إدارة المراجعة الداخمية بالمنش ة ، حيث تدار جمي  األنشطة مص خالليش.

 : Fully outsourcedمصادر خارجية  –( 0 

عاقدددد مدد  مكاتدددب محاسددبة ومراجعدددة ويددتش القيددداش ب نشددطة المراجعدددة الداخميددة مدددص خددالس الت      
 خارجية ، وتدار كس أعماس المراجعة الداخمية بواسطة مراج  خارجي.

 : Co - sourced مصادر مشتركة  –( 3 

حيث يتش القياش ب نشطة المراجعة الداخمية بالمشداركة مد  مراجد  خدارجي يقدوش بدبعض ميداش       
سدش المراجعدة الداخميدة ، وتددار عمميدة المراجعدة وأنشطة المراجعدة الداخميدة ومراجد  داخمدي يتبد  ق

 بشكسئ كبيرئ مص قبس المراجعيص الداخميص.
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ويعتقد الباحث ب ص االعتماد عمي المصادر المشتركة في القيداش ب نشدطة المراجعدة الداخميدة        
يعتبدر مددص أفضددس تمدز المصددادر ، حيددث يحقدر التنسددير بدديص المراجد  الخددارجي والمراجدد  الددداخمي 

ثير ا مص المزايا منيا إنجاز أعماس المراجعة بشكسئ أسرعئ وبكفاجةئ أعمي نتيجة  لالعتماد عمدي خبدرة ك
 كسئ مص المراج  الخارجي والمراج  الداخمي ، وتحقير الكفاجة المينية وتحسيص عمميات الرقابة.

 ا طار المفاىيمي لعدش تماثس المعمومات : 0/3

ص ا دارة وفي ظس اختالذ وتعارض المصالح بيص الموكدس والوكيدس نتيجة  النفصاس الممكية ع      
، تظيدر فجدوة فددي المعمومدات بدديص جميد  األطددراذ المتعاممدة مدد  الشدركة سددواج أطدراذ داخميددة أو 
أطددراذ خارجيددة بسددبب عدددش تماثددس المعمومددات بيددنيش ، ممددا يددؤثر بالسددمب عمددي كفدداجة األسددوار 

 الخاطئة. المالية واتخاح القرارات االستثمارية

 ويمكص استعراض تمز الظاىرة مص خالس تناوس اآلتي :      

 ماىية عدش تماثس المعمومات : 0/3/1

( إلدددي عددددش تماثدددس المعمومدددات ب ندددو التبدددايص فدددي حجدددش 0210يشدددير  عمدددر عبددددالرحمص ،       
ة بتمدز المعمومات ونوعيتيدا وتوقيدت ا فصداح عنيدا بالتقدارير الماليدة بديص جميد  األطدراذ الميتمد

 Jiraporn -0210إبدراىيش الطحداص ،  - 0210المعمومات ، ويتفر كسئ مص  ممدوح صادر ، 
et al., 2008 عمي أص عدش تماثس المعمومات ىو حيازة أحد األطراذ المتعاممدة فدي المعمومدات )

عمددي معمومددات أكثددر أو أفضددس مددص تمددز المعمومددات المتاحددة ليطددراذ األخددر  أو تددوافر معمومددات 
عددص الشددركات لددبعض األطددراذ الخارجيددة مددص حو  المصددالح فددي السددور دوص غيددرىش مددص  خاصددة

 المتعامميص.

وبدحلز يمكدص القدوس بد ص عددش تماثدس المعمومدات ىدو نتيجدة  لسدموز غيدر أخالقدي بحيدازة أحددد       
األطراذ لمعموماتئ بشكسئ أكبدرئ مدص األطدراذ األخدر  ممدا يترتدب عميدو تحقيدر مكاسدب وعائدد غيدر 

ي ليش ، كما ال يقتصر عدش تماثس المعمومات بيص األطراذ الداخمية والخارجية فقدط فقدد تكدوص عاد
بيص األطراذ الخارجية أيضا  مص خالس حصوس بعض األطراذ الخارجية عمدي معمومدات تفدور تمدز 
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التددي يحصددس عمييددا الددبعض اآلخددر مددنيش ، نتيجددة  لوجددود عالقددات بيددنيش وبدديص بعددض األطددراذ 
 لشركة.الداخمية با

ويوجد نوعيص مص عدش تماثس المعمومات أحدىما ىو االختيار غير المالئدش بسدبب حيدازة أحدد       
األطدراذ لمعمومدات عدص األداج الحدالي والمسدتقبمي لمشدركة لدش يصدس ليطدراذ الخارجيدة المتعاممددة 

يدة بالشدكس م  الشركة ، مما يترتب عميو ميزة ليطراذ الداخمية عمدي حسداب تمدز األطدراذ الخارج
الدحي يددؤثر عمدي مقدددرتيش باتخدداح قدرارات رشدديدة ومدص ثددش  يصددبح اختيدارىش غيددر مالئدش ، أمددا النددوع 
الثداني لعدددش تماثددس المعمومددات ىدو التخمخددس األخالقددي نتيجددة  لفصدس الممكيددة عددص ا دارة ولصددعوبة 

يا ومصددالحيا رقابددة أداج ا دارة مددص قبددس األطددراذ الخارجيددة ، ممددا يييدد  الفرصددة لتحقيددر أىددداف
 (.   0229الحاتية عمي حساب األطراذ الخارجية األخر   صفا محمود ، 

 اآلثار السمبية لعدش تماثس المعمومات : 0/3/0

إص وجود عدش تماثس المعمومات سواج  بيص األطراذ الداخمية لمشدركة واألطدراذ الخارجيدة ليدا       
و أثدارئ سدمبيةئ مدص شد نيا أص تضدر بالشدركة أو بيص األطراذ الخارجية وبعضيش البعض يترتدب عميد

وبكفدداجة سددور األورار الماليددة ، وقددد أشددارت كثيددرا  مددص الدراسددات لتمددز اآلثددار السددمبية ومنيددا : 
إبدراىيش السديد ،  -  Mendelson & Tunca , 2004 – 1559 كمداس الدديص مصدطفي ، 

0220- Dai et al., 2013 – Chung & Kim , 2010 –  ، 0219أحمد رجب) 

زيادة تكمفة التمويس : نتيجة  لزيادة المخاطر التي قد يتعرض ليدا المسدتثمريص عندد القيداش  -
باتخاح قرارات االستثمار وعدش قدرتيش عمي تقدير العوائد التي يمكدص أص يتحصدموا عمييدا ، 
ولتفادي تمز المخداطر يسدعي ىدؤالج المسدتثمريص إلدي المطالبدة بعوائدد إضدافية تدؤدي إلدي 

 كاليذ التمويس التي تتحمميا الشركة.زيادة ت
انخفاض قيمة الشركة : بسبب عزوذ بعض المستثمريص عدص القيداش باالسدتثمار بالشدركة  -

 نتيجة  لمسموز االنتيازي لإلدارة ، ورغبتيا في تعظيش منافعيا الشخصية.
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التوجيو الخاطئ لالسدتثمارات وتخفديض سديولة السدور : حيدث توجدد عالقدة إيجابيدة بديص  -
حجدداش بعددض المسددتثمريص عددص وجددو  د عدددش تماثددس المعمومددات وتخفدديض سدديولة السددور وا 

 القياش ببعض عمميات التداوس أو توجيو استثماراتيش نحو عمميات غير رشيدة.
انخفدداض كفدداجة األسددوار الماليددة : نظددر ا لعدددش تددوافر المعمومددات المحاسددبية الكافيددة التددي  -

وكدددحلز ارتفددداع أخطددداج تقدددديرات المحممددديص  تعكدددس األسدددعار الحقيقيدددة لددديورار الماليدددة ،
 المالييص.

كمددا يترتددب عمددي وجددود ظدداىرة عدددش تماثددس المعمومددات صددعوبة وصددوس أصددحاب المصددالح       
لممعمومددات المالئمددة والكافيددة ، التددي تمكددنيش مددص مراقبددة سددموز ا دارة عنددد القيدداش بممارسددة إدارة 

 الربحية. 

 :مقاييس عدش تماثس المعمومات  0/3/3

تتنددوع مقدداييس عدددش تماثددس المعمومددات مددا بدديص مقدداييس تعتمددد عمددي دقددة تنبددؤات المحممدديص       
المدالييص ، ومقدداييس تعتمددد عمددي الفددرص االسددتثمارية المتاحددة ، ومقدداييس تعتمددد عمددي السددور ، 

صدفا  – Frankel & Li , 2004- Pervaiz & Walton , 1995ويتضدح حلدز مدص اآلتدي  
 ( :0202إيماص محمد ،  – Brown & Hillegeist , 2007 – 0229محمود ، 

 مقاييس تعتمد عمي دقة تنبؤات المحمميص المالييص : -( 1 

حيددث تشددير تمددز المقدداييس إلددي وجددود عالقددة عكسددية بدديص دقددة تنبددؤات المحممدديص المددالييص       
ة تنبددؤات ودرجددة عدددش تماثددس المعمومددات ، فزيددادة عدددش تماثددس المعمومددات تددؤدي إلددي انخفدداض دقدد

 المحمميص المالييص ، وبالتالي يترتب عميو أخطاج في عممية التقدير.

 مقاييس تعتمد عمي حجش التداوس: -( 0 

حيث توجد عالقة عكسية بيص حجش التداوس وعدش تماثس المعمومات ، ويوضدح حجدش التدداوس       
  األورار الماليدددة مددددي إقبددداس المتعدددامميص فدددي سدددور األورار الماليدددة عمدددي عمميدددات شدددراج وبيددد

 المعروضة.
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 مقاييس تعتمد عمي فرور أسعار العرض والطمب : -( 3 

ويشير ىحا المقياس إلدي الفدرر بديص أعمدي سدعر ليسديش عندد الشدراج وأدندي سدعر ليدا عندد       
البيدد  ، فكممددا كانددت ىندداز فددرور بدديص أعمددي سددعر وأدنددي سددعر دس حلددز عمددي وجددود عدددش تماثددس 

 واق  العممي ي خح مدي السعر أحد الشكميص اآلتييص :المعمومات ، وفي ال

المددد  المطمددر لمسددعر : وىددو يمثددس الفددرر بدديص أعمددي طمددب وأدنددي عددرض لسددعر الورقددة  – أ( 
 أدني عرض(. –المالية لمشركة خالس فترة القياس  أعمي طمب 

ي المددد  النسددبي لمسددعر : وىددو يمثددس الفددرر بدديص أعمددي طمددب وأدنددي عددرض مقسددوما  عمدد – ب( 
 .]0أدني عرض(/ –أدني عرض ( /  أعمي طمب  – أعمي طمب [المتوسط الخاص بيما 

 مقاييس تعتمد عمي ربحية التداوس الداخمي : -( 9 

ويدددرتبط حلدددز بعالقدددة إيجابيدددة مددد  عددددش تماثدددس المعمومدددات ، حيدددث اص وجدددود عددددش تماثدددس       
 ية.المعمومات يؤدي إلي تحقير أرباح بشكسئ كبيرئ ليطراذ الداخم

 مقاييس تعتمد عمي مصروفات البحث والتطوير : -( 9 

ويشدددير حلدددز المقيددداس إلدددي وجدددود عالقدددة إيجابيدددة بددديص ا فصددداح عدددص مصدددروفات البحدددث       
 والتطوير وعدش تماثس المعمومات.

 مقاييس تعتمد عمي حجش التداوس القائش عمي معمومات خاصة : -( 2 

بعدض المسدتثمريص حوي المعمومدات الخاصدة يدؤدي إلدي  ويشير حلز المقياس إلي أص وجود       
 تقميس عمميات االستثمار وانخفاض جودة التقارير المالية ، وزيادة عدش تماثس المعمومات.

 دور المراجعة الداخمية في الحد مص عدش تماثس المعمومات : 0/9

لداخمية قاصرة  عمدي فحدص نتيجة  لمتطورات اليائمة في بيئة األعماس لش تعد مياش المراجعة ا      
العمميددات الماليددة والمحاسددبية ، بددس تعدددي األمددر حلددز لتصددبح إحددد  اآلليددات اليامددة التددي يعتمددد 
عمييددا مجمددس ا دارة ولجدداص المراجعددة لمحصددوس عمددي المعمومددات الموثقددة والتددي يمكددص االعتمدداد 
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( ، كما تعتبدر المراجعدة 0213عمييا في تقييش كفاجة وفعالية نظش الرقابة الداخمية  سناج ماىر ، 
الداخميددة بمثابددة خددط الدددفاع األوس ضددد أخطدداج ا فصدداح واألخطدداج غيددر المقصددودة الناتجددة عددص 

( ، ويمكدص توضديح الددور الدحي Mercer , 2004ضعذ الرقابة الداخمية أو األخطاج المتعمددة  
 -التعرذ عمي اآلتي: تمعبو المراجعة الداخمية في الحد مص عدش تماثس المعمومات وحلز مص خالس

 جودة المراجعة الداخمية وتحقير الثقة في المعمومات : 0/9/1

تمجدد  الشددركات إلددي القيدداش بمزيدددئ مددص ا فصدداحات فددي تقاريرىددا الماليددة لتخفدديض مخدداطر       
االستثمار التي يمكص أص يتعرض ليا المستثمروص نتيجة  لعدش انتظاش المعمومات بيص إدارة الشدركة 

ثمريص واالىتمدداش بزيددادة جددودة التقددارير الماليددة ، ويترتددب عمددي حلددز إنتدداج معمومددات أكثددر والمسددت
 & Zohra , 2014 – Ghafranمصددداقية  فددي التقددارير الماليددة التددي تددش مراجعتيددا  

O'sullivan , 2012 ويعتمد المستثمروص بشكسئ كبيرئ عمي تمز المعمومات التي تش مراجعتيدا ،)
مراجعتيدا ويولونيدا ثقددة  أكبدر وىددحا يتفدر مد  نظريددة  مصدداقية المصدددر( ،  عدص تمدز التددي لدش يددتش

والتددي تددري أص المسددتثمريص يميمددوص لالعتمدداد عمددي المعمومددات التددي تتضددمنيا تقددارير المراجعددة 
الداخمية ألنيا أكثر ثقة  ومصدداقية  عدص غيرىدا ممدا يترتدب عميدو مزيددئ مدص عمميدات االسدتثمار فدي 

 (.  Holt & Dezoort , 2009األسوار المالية  

وتقددوش المراجعدددة الداخميدددة بدددبعض األنشدددطة التدددي مددص شددد نيا أص تسددداىش فدددي زيدددادة كفددداجة       
وفعالية المعمومات بالتقارير المالية مثس مراجعة القوائش والتقارير المالية والتحقر مص صحة ودقدة 

مراجعددات األكثددر شدديوعا  أحدددىما األرقدداش والبيانددات الموجددودة بيددا مددص خددالس القيدداش بنددوعيص مددص ال
القيدداش بالمراجعددة الدوريددة ، واآلخددر التحقددر مددص خصددائص ومعددايير جددودة البيانددات والمعمومددات 

( ، وكددحلز التحقددر مددص شددفافية التقددارير الماليددة وتسددييس عمددس 0222الماليددة  عمددرو ياسدديص ، 
انيص والسياسددات والمددوائح المددراجعيص الخددارجيص ولجدداص المراجعددة والتحقددر مددص مدددي االلتددزاش بددالقو 

( ، لددحلز نجددد أص جددودة المراجعددة الداخميددة تعمددس عمددي زيددادة الثقددة فددي 0212 محمددود رجددب ، 
معمومدددات التقدددارير الماليدددة ، ومدددص ثدددش  الحدددد مدددص عددددش تماثدددس المعمومدددات  عبدالسدددالش سدددميماص ، 

0220.) 
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 المراجعة الداخمية وتفعيس الرقابة الداخمية : 0/9/0

المراجعة الداخمية تلية قويدة  حكداش الرقابدة الداخميدة لمشدركة ، فطبقدا  لنظريدة الوكالدة تعتبر       
فددرص االىتمدداش واالسددتثمار فددي تليددات الرقابددة يقمددس مددص احتمدداس قيدداش الددوكالج بالسددموز والتصددرفات 
االنتيازية والتي مدص شد نيا أص تضدر بمصدالح الشدركة وجميد  األطدراذ الميتمدة بالتعامدس معيدا ، 

مدا أص تدوافر الخبدرة والكفداجة لددي المددراجعيص الدداخميص ومعدرفتيش ب نشدطة الشدركة وقددرتيش عمددي ك
التمييز بديص القدرارات التدي مدص حدر ا دارة القيداش بيدا وتمدز التصدرفات االنتيازيدة غيدر المقبولدة ، 
يسداعد عمددي تجنددب المدديريص القيدداش بمثددس تمدز التصددرفات التددي تحقدر مصددالحيش الشخصددية عمددي 

 (. Shneider , 2013حساب األطراذ األخر  حوي العالقة بالشركة  

كمددا تقددوش المراجعددة الداخميددة بدددورئ حيددويئ داخددس الشددركة مددص خددالس القيدداش بمراقبددة المخدداطر       
التددي تتعددرض ليددا الشددركة ، وتسدداعد فددي تقددديش معمومددات يمكددص االعتمدداد عمييددا لجميدد  األطددراذ 

اليددة ، فوجددود مراجعددة داخميددة تمتدداز بددالجودة يحددد مددص دوافدد  ا دارة المتعاممددة داخددس األسددوار الم
خفداج المعمومدات  الست الس المعمومات لصالحيش ومص ثش  تحد مص دواف  ا دارة لمتالعب باألربداح وا 

 El Mahdy . 2011- Chung & Kim , 2010 حيث تسداعد جدودة المراجعدة الداخميدة ، )
تتعدددرض ليدددا الشدددركة عندددد اكتشددداذ األخطددداج بالمعمومدددات عمدددي تقميدددس المخددداطر التدددي يمكدددص أص 

 , Ma'ayan & Carmeliالمفصدح عنيدا وحلدز مدص خدالس تحسديص عمميدات الرقابدة الداخميدة  
( ، وكمما كانت المعمومات المفصح عنيا تش مراجعتيا بدقةئ وتش ت كيددىا مدص قبدس مدراجعيص 2015

فعالددةئ يددؤدي حلددز إلددي الحددد مددص عدددش تماثددس داخمدديص حوي خبددرةئ وكفدداجةئ وفددي ظددس رقابددةئ داخميددةئ 
( ، ومدص ثدش  يقمدس مدص ظداىرة التحيدز الندوعي فدي المعمومدات Cuadrado , 2017المعمومدات  

 Hanim et al., 2005 – Deborah etالمتاحدة بديص جميد  الفئدات المتعاممدة مد  الشدركة  
al., 2008 – Mohamud , 2013.) 

داخميدة فدي تحقيدر كفداجة وفعاليدة الرقابدة الداخميدة وحلدز مدص ويمكص تفعيدس دور المراجعدة ال      
خددالس تحديددد مسددئوليات واختصاصددات المراجعددة الداخميددة ، وكددحلز ميدداش ومسددئوليات المددراجعيص 
الداخميص ، وأص يتولي المراجعة الداخمية مراجعيص حوي خبرةئ وكفاجةئ ، والعمس عمي تحسيص قددرتيش 
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مينيددة لممراجعددة الداخميددة ، وأص يددتش العمددس داخددس إدارة المراجعددة عمددي التطبيددر الجيددد لممعددايير ال
جراجات خاصة بيا.  الداخمية وفقا  لدليس عمس وسياسات وا 

يعتقددد الباحددث بدد ص وجددود مراجعددة داخميددة جيدددة يسدداعد عمددي تحقددر مزايددا كثيددرةئ لدددي جميدد        
خارجيددة ، حيددث تسدداعد عمددي الفئددات واألطددراذ الميتمددة بالشددركة سددواج  أطددراذ داخميددة أو أطددراذ 

تحسيص نظش المراقبة الداخمية ، وتحقير خصائص جودة المعمومات المحاسبية ، وتخفديض ال دش 
والتالعب في القوائش والتقارير المالية ، وتخفيض فجوة المعمومدات بديص جميد  الميتمديص بالتعامدس 

عميددو تحسدديص كفدداجة مدد  الشددركة ، وبالتددالي تخفدديض ظدداىرة عدددش تماثددس الممومددات ممددا يترتددب 
 األسوار المالية وزيادة كفاجة عمميات المنش ة وقيمتيا.

 ( منيجية الدراسة الميدانية3 

تيدددذ الدراسددة الميدانيددة إلددي اختبددار العالقددة بدديص جددودة المراجعددة الداخميددة وعدددش تماثددس       
جددودة المراجعددة المعمومددات ، وبندداج ا عمددي مددا توصددس إليددو الباحددث فددي التحميددس النظددري يتوقدد  أص 

الداخميددة تعمددس عمددي الحددد مددص عدددش تماثددس المعمومددات ، كمددا أص جددودة المراجعددة الداخميددة تتوقددذ 
عمي مجموعةئ مص المحددات ، وفي ىحا الجزج مص الدراسة سدوذ يتنداوس الباحدث فدروض الدراسدة 

ياندددات ، ، وأسددموب جمددد  البيانددات ، ومجتمددد  وعينددة الدراسدددة ، وكيفيددة المعالجدددة ا حصددائية لمب
 ويمكص توضيح حلز كما يمي : 

 فروض الدراسة : 3/1

تحقيقا  ألىداذ الدراسة وصياغة المشكمة في صورة مجموعدةئ مدص التسداؤالت التدي تسدتجيب       
لممددنيج ا حصددائي القابددس لمتحقددر ، لددحا سددوذ يددتش صددياغة الفددروض فددي شددكس فددرض العدددش ، 

 وتتمثس ىحه الفروض في اآلتي :

 يسي األوس :الفرض الرئ -

Ho1 ال توجد اختالفدات معنويدة بديص فئدات عيندة الدراسدة حدوس محدددات جدودة المراجعدة الداخميدة :
 ودورىا في الحد مص عدش تماثس المعمومات ، وينقسش ىحا الفرض إلي الفروض الفرعية اآلتية :
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- Ho11  العممدي والعممدي : ال توجد اختالفات معنوية بيص فئات عينة الدراسة حوس أىميدة الت ىيدس
 لممراج  الداخمي.

- Ho12   ال توجددد اختالفددات معنويددة بدديص فئددات عينددة الدراسددة حددوس أىميددة اسددتقاللية المراجدد :
 الداخمي.

- Ho13   ال توجددد اختالفددات معنويددة بدديص فئددات عينددة الدراسددة حددوس أىميددة موضددوعية المراجدد :
 الداخمي.

- Ho14  عينة الدراسة حوس أىمية الكفاجة المينيدة لممراجد  : ال توجد اختالفات معنوية بيص فئات
 الداخمي.

- Ho15  ال توجددد اختالفددات معنويددة بدديص فئددات عينددة الدراسددة حددوس أىميددة جددودة تنفيددح الميدداش :
 المكمذ بيا المراج  الداخمي.

- Ho16 .ال توجد اختالفات معنوية بيص فئات عينة الدراسة حوس أىمية خبرة المراج  الداخمي : 

 الفرض الرئيسي الثاني : -

Ho2 ال توجدددد اختالفدددات معنويدددة بددديص فئدددات عيندددة الدراسدددة حدددوس اآلثدددار السدددمبية لعددددش تماثدددس :
 المعمومات.

 الفرض الرئيسي الثالث : -

Ho3 ال توجدد اختالفددات معنويددة بدديص فئدات عينددة الدراسددة حددوس التد ثير ا يجددابي لجددودة المراجعددة :
 س المعمومات ، وينقسش ىحا الفرض إلي الفرضيص الفرعييص اآلتييص:الداخمية في الحد مص عدش تماث

- Ho31  ال توجد اختالفات معنوية بيص فئات عينة الدراسة حوس األثر ا يجدابي لجدودة المراجعدة :
 الداخمية في زيادة الثقة في المعمومات ، ومص ثش  الحد مص عدش تماثس المعمومات.

- Ho32 وية بيص فئات عينة الدراسة حوس األثر ا يجدابي لجدودة المراجعدة : ال توجد اختالفات معن
 الداخمية في تفعيس ىيكس الرقابة الداخمية ، ومص ثش  الحد مص عدش تماثس المعمومات.
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 أسموب جم  البيانات : 3/0

أعتمدد الباحدث عنددد القيداش بيدحا البحددث عمدي أسددموب االستقصداج ، حيدث تددش صدياغة أسددئمة       
( ب سددموبئ بسدديطئ يسدديس فيمددو مددص جانددب المستقصددي 1تقصدداج الددواردة بددالممحر رقددش  قائمددة االس

منيش ، وتشمس قائمة االستقصاج عمدي بياندات عامدة عدص مفدردات عيندة الدراسدة ، ومجموعدةئ مدص 
 األسئمة يساعد كسئ منيا عمي اختبار فرض مص فروض الدراسة.

 مجتم  وعينة الدراسة : 3/3

اسة مص المراجعيص الداخمييص والمديريص المالييص وأعضداج لجداص المراجعدة يتكوص مجتم  الدر       
بدددبعض الشدددركات المسددداىمة المصدددرية ، وتدددش اختيدددار عيندددة حكميدددة مدددص المدددراجعيص الدددداخمييص 
دارة قوائش االستقصاج لضدماص  والمديريص المالييص وأعضاج لجاص المراجعة ، وقاش الباحث بتسميش وا 

المستقصدي مدنيش ، وتجميد  أكبدر كدشئ مدص ا جابدات و مكانيدة الدرد عمدي  أكبر قدرئ مدص الدردود مدص
( قائمددة استقصدداج 072جميدد  االستفسددارات بشدد ص أسددئمة قددوائش االستقصدداج ، وتددش توزيدد  عدددد  

   عمي مجتم  الدراسة ، والجدوس اآلتي يبيص القوائش الموزعة والمستممة والتي تش تحميميا :

 ستقصاء الموزعة علي فئات العينة( يوضح قوائم اال1جدول رقم )

 

 فئبد اٌعيٕخ

اٌمٛائُ 

 اٌّٛزعخ

اٌمٛائُ 

 اٌّفمٛدح

اٌمٛائُ 

 اٌّستٍّخ

اٌمٛائُ 

 اٌّرفٛظخ

اٌمٛائُ اٌتي 

 تُ تحٍيٍٙب

ٔسجخ 

 اٌردٚد

% 

 اٌّراجعيٓ اٌداخٍييٓ. -

 اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ. -

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ. -
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 المعالجة ا حصائية لمبيانات : 3/9

قداش الباحدث بعدد اسدتالش قدوائش االستقصداج بمراجعدة تمدز القدوائش وترميدز األسدئمة الدواردة بيدا       
سدتخداش ، وتدش ا SPSS 20 for windowsوتشد يميا عمدي الحاسدب اآللدي باسدتخداش برندامج 

 أوزاص ترجيحية ليسئمة كما يمي :

 ( درجخ1) ( درجخ2) ( درجبد 3)  ( درجبد 4)  ( درجبد  5) 

 غير ِٛافك عٍي اإلغالق غير ِٛافك ِٛافك إٌي حد ِب ِٛافك ِٛافك جدا  

لقياس مدي إمكانية االعتمداد عمدي أسدئمة قائمدة  Cronbach Alphaوتش استخداش مقياس       
ي إمكانية تعميش نتائجيا عمي مجتم  الدراسة ، فرحا كاندت قيمدة الفدا أكبدر مدص أو االستقصاج ومد

وبعدد ( 0227( أمكص االعتماد عمي عينة الدراسدة وتعمديش نتائجيدا  جدولي بالندت ، 2,7تساوي  

وهذا يعني  590أي أكبر من  598.0حساب قيمة ألفا في ضوء تكرارات العينة أتضح أن قيمتها 

، كمدا أعتمدد الباحدث عمدي بعدض مقداييس  يدة فدي عيندة الدراسدة وتعمديم نتائجهداإمكانية الموثوق
النزعددة المركزيددة مثددس الوسددط الحسددابي وا نحددراذ المعيدداري ، كمددا تددش االعتمدداد عمددي ا حصدداج 
الالمعممددي فددي إجددرج التحمدديالت ا حصددائية ألنددو األنسددب فددي مثددس حالددة تمددز األسددئمة التددي تعتمددد 

( مثددس 0227س وفقدا  لمقدداييس تدريجيددة أسددمية ورتبيدو  جددولي بالنددت ، عمدي تجميدد  بيانددات تقددا
إختبددار كدداي تربيدد  الختبددار الفددروض الرئيسددية عمددي مسددتوي العينددة ، واختبددار كروسددكاس واليددز 
الختبار جمي  الفروض الفرعية عمي مستوي الفئات ، وبالنسدبة ليدحيص االختبداريص فدرحا ظيدر مدص 

فيددحا  (Asymp.Sig < 0.05)ص مسددتوي الداللددة ا حصددائية أ SPSSخددالس التحميددس ا حصددائي 
يعندددي رفدددض فدددرض العددددش وقبدددوس الفددددرض البدددديس ، أمدددا إحا كددداص مسدددتوي الداللدددة ا حصددددائية 

(Asymp.Sig > 0.05 ) .فيحا يعني قبوس فرض العدش ورفض الفرض البديس 

 ( عرض وتحميس نتائج الدراسة 9 

دة المراجعددة الدايليددة و ودورهددا فددي الحددد مددن عدددم محددددات جددوالتحقدر االختبدداري مددص   - 9/1

 ويمكن التحقق االيتباري من ذلك كما يلي :، تماثل المعلومات
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 Ho16 و Ho15 و Ho14 و Ho13 و Ho12و  Ho11تم االسدتدالل اححصدائي للفدرول الفرعيدة       

ة بالقسدم مدن يد ل ردود المستقصدي مدنهم علدي األسدئلة الياصد Ho1من الفرل الرئيسي األول 

 األول و ويتضح ذلك كما يلي :

 عمي مستوي العينة : 

 أوال  : نتائج ا حصاجات الوصفية:

و يظهر التحليل الوصفي لنتائج هذا الفدرل مدن يد ل  Ho11فيما ييص الفرل الفرعي األول  -

 الجدول اآلتي :

 (فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الدايلي  )علي مستوي العينة

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

أّ٘يةةةخ ِسةةةتٛل اٌتعٍةةةيُ  -1

ٚاٌشٙبداد إٌّٙيخ اٌحبصً 

عٍيٙةةةةةب اٌّراجةةةةة  اٌةةةةةداخٍي 

 ألداء أعّبٌٗ ثىفبءح ِٕٙيخ.

 

55.6 34.6 5.0 1 1 4.43 0.561 1 

أّ٘يةةةةةخ تةةةةةٛفير اٌةةةةةدعُ  -2

اٌّةةبٌي ٌٍّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ 

ٌٍحصةةةةٛي عٍةةةةي اٌشةةةةٙبداد 

،  CIAإٌّٙيخ ِخً شةٙبدح 

CFA  ،CMA  ،CFE. 

 

54 36 5 3 2 4.41 0.555 2 

أّ٘يخ اٌتةدريت اٌّسةتّر  -3

ٌٍّراجعيٓ اٌداخٍييٓ ٌسيةبدح 

خجةةةرتُٙ عةةةٓ غريةةةك عمةةةةد 

إٌةةةةةةةةةةدٚاد ٚاٌّةةةةةةةةةة تّراد 

د تدريجيةةةةةخ ٚحعةةةةةٛر دٚرا

 ِرتجطخ ثّساٌٚخ إٌّٙخ.

 

44.5 43.5 5.3 1 1 4.31 0.555 3 

يتبيص مص الجدوس السابر أص مستوي الت ىيس العممي والعممي لممراج  الداخمي مص محددات جدودة 

مسدتوي التعمديش والشديادات المينيدة المراجعة الداخمية ويتوقذ عمي مجموعةئ مص االعتبدارات مثدس 
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اج  الدداخمي ألداج أعمالدو بكفداجة مينيدة ، مددي إمكانيدة تدوفير الددعش المدالي الحاصس عمييا المر 

،  CIA  ،CFA  ،CMAلممدددراجعيص الدددداخميص لمحصدددوس عمدددي الشددديادات المينيدددة مثدددس شددديادة 

CFE ،  والتدددددريب المسددددتمر لممددددراجعيص الددددداخمييص لزيددددادة خبددددرتيش عددددص طريددددر عقددددد الندددددوات

تبطددة بمزاولددة المينددة ، وىددحا يتفددر مدد  الدراسددات السددابقة والمددؤتمرات وحضددور دورات تدريبيددة مر 

 التي تش عرضيا في ا طار النظري لمدراسة.

و يظهر التحليل الوصفي لنتائج هذا الفرل من  Ho12فيما ييص الفرل الفرعي الثاني  -

 ي ل الجدول اآلتي :

 فيما يتعلق باستق لية المراجع الدايلي )علي مستوي العينة(

 بياص

 لموافقة %درجة ا

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

أّ٘يةةةةةةةةةةةخ ا  ةةةةةةةةةةةتمالي  -1

اٌتٕظيّةةةةي إلدارح اٌّراجعةةةةخ 

اٌداخٍيةةةةةةخ إلثةةةةةةداء اٌةةةةةةرأل 

 ثحيبديخ.

40.0 35.1 12.2 1 1 4.32 0.555 3 

صةً اٌّجبشةر أّ٘يخ اٌتٛا -2

ثيٓ إدارح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ 

ٚاإلدارح اٌعٍيةةةةةةةب ِٚجٍةةةةةةة  

 اإلدارح.

42.4 40.5 13.5 2.4 1 4.21 0.540 4 

ظةةةرٚرح عةةةدَ ِشةةةبروخ  -3

اٌّراجةةةة  اٌةةةةداخٍي فةةةةي أل 

ٔشةةةةةةةةبغ أٚ عّةةةةةةةةً يمةةةةةةةةَٛ 

 ثّراجعتٗ.

45.0 43.4 4.5 0.5 1.5 4.40 0.530 1 

ظةةةةرٚرح اٌىشةةةة  عةةةةٓ  -4

جّيةةة  اٌحمةةةبئك اٌجٛ٘ريةةةخ 

تعٍةةةةةةةةةك ثعٍّيةةةةةةةةةخ فيّةةةةةةةةةب ي

 اٌّراجعخ.

54.6 25.3 13.5 1.5 1 4.35 0.042 2 

يتبددين مددن الجدددول السددابق أن اسددتق لية المراجددع الدددايلي مددن محددددات جددودة المراجعددة       

عددم ماداركة المراجدع الددايلي فدي أي نادام أو عمدل يقدوم الدايلية ويمكن أن تتحقق مدن يد ل 

جوهريددة فيمددا يتعلددق بعمليددة المراجعددة و االسددتق ل بمراجعتدد، و الكادد  عددن جميددع الحقددائق ال
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التنظيمي حدارة المراجعة الدايلية حبداء الرأي بحيادية و التواصدل المباادر بدين إدارة المراجعدة 

 الدايلية واحدارة العليا ومجلس احدارة9

يد ل و يظهر التحليل الوصفي لنتائج هذا الفرل من  Ho13فيما ييص الفرل الفرعي الثالث  -

 الجدول اآلتي :

 فيما يتعلق بموضوعية المراجع الدايلي )علي مستوي العينة(

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

ظةةةةرٚرح عةةةةدَ إخعةةةةب  -1

ؤحرٖ اٌّراجةةةة  اٌةةةةداخٍي ٚتةةةة

 ثآراء ٚأحىبَ اٌغير.

40 40 15 0.5 0.5 4.15 0.505 3 

ظرٚرح تحميةك ِسةتٛل  -2

عةةةةةبٌي ِةةةةةٓ اٌّٛظةةةةةةٛعيخ 

إٌّٙيخ عٕةد جّة  ٚتٛصةيً 

اٌّعٍِٛبد عٓ إٌشبغ ِحةً 

 اٌّراجعخ.

42.5 41 13.5 2 0.5 4.24 0.556 2 

أ  يتةةةةةةةةةةةؤحر اٌّراجةةةةةةةةةةة  -3

ثّصةةةةةةةةةبٌحٗ اٌ بصةةةةةةةةةخ أٚ 

ِصبٌح اآلخريٓ عٕد إصدار 

 صي.حىّٗ اٌش 

40.3 30.5 20 0.5 0.5 4.26 0.026 1 

ظةةةرٚرح أْ يىةةةْٛ رأل  -4

اٌّراجةةةةةة  ِحبيةةةةةةد ٚغيةةةةةةر 

 ِتحيس.

36.1 46.3 16.6 0.5 0.5 4.15 0.551 4 

يجةةةةةت أْ يةةةةةتُ تٕةةةةةبٚة  -5

تعييٕةةةةةةةةةةةةبد اٌّةةةةةةةةةةةةراجعيٓ 

ًٍ دٚرٍل.  اٌداخٍييٓ ثشى

34.6 41 22.5 1 0.5 4.00 0.005 5 

 

اجدع الددايلي مدن العوامدل التدي تسداعد علدي تحقيدق يتبين من الجدول السابق أن موضوعية المر

تدوافر بعدل العوامدل جودة المراجعة الدايلية و وتتحقق موضدوعية المراجدع الددايلي مدن يد ل 

منهددا أال يتددأثر المراجددع بمصددالح، الياصددة أو مصددالح اآليددرين عنددد إصدددار حكمدد، الايصددي و 

ع وتوصيل المعلومات عن النادام ضرورة تحقيق مستوي عاليٍ من الموضوعية المهنية عند جم

محل المراجعة و ضدرورة عددم إيضدال المراجدع الددايلي وتدأثرء بدحراء وأحكدام ال يدر و أن يكدون 

 رأي المراجع محايد وغير متحيز و أن يتم تناوب تعيينات المراجعين الدايليين باكٍل دوري9
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نتائج هذا الفرل من يد ل و يظهر التحليل الوصفي ل Ho14فيما ييص الفرل الفرعي الرابع  -

 الجدول اآلتي :

 فيما يتعلق بالكفاءة المهنية للمراجع الدايلي  )علي مستوي العينة(

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

تّٕيةةخ ِٙةةبراد  ظةةرٚرح -1

 ا تصبي ٌدل اٌّراج .
53.2 35.1 5.0 1.5 0.5 4.41 0.540 1 

يجةةةةةت عٍةةةةةي اٌّراجةةةةة   -2

اٌتعةةةةةةرا عٍةةةةةةي اٌّشةةةةةةبوً 

 ٚويفيخ حٌٍٛٙب.

42 40 16.6 1 0.5 4.22 0.505 3 

ظةةةةةةةةةةرٚرح اٌتطةةةةةةةةةةٛير  -3

ٚاٌتةةةةةةةةةةةةدريت اٌّسةةةةةةةةةةةةتّر 

 ٌٍّراجعيٓ اٌداخٍييٓ.

44.5 35 13.5 2 0.5 4.26 0.002 2 

ن اٌّراجةة  ظةةرٚرح إدرا -4

ٌفةةةةةٓ اٌتعبِةةةةةً ِةةةةة  اإلدارح 

 ٚاٌعًّ ِ  اٌفريك.

46.0 25.3 22 1.5 0.5 4.20 0.065 4 

اٌّعرفخ ثةؤدٚاد اٌتحٍيةً  -5

اٌّبٌيةةةةةةةخ ٚغيةةةةةةةر اٌّبٌيةةةةةةةخ 

ٚاٌمةةةةةةةدرح عٍةةةةةةةي تجّيةةةةةةة  

 اٌجيبٔبد ٚتحٍيٍٙب.

45.4 31.2 20 2.5 0.5 4.10 0.005 6 

ا ٘تّةةةةةةةبَ ثةةةةةةةبٌتطٛراد  -6

ٚاٌّسةةةتجداد اٌحديخةةةخ فةةةي 

ّراجعةةةخ ٚا غةةةةال  ِٕٙةةةخ اٌ

عٍةةةةةةي اٌّعةةةةةةبيير إٌّٙيةةةةةةخ 

ٚاإلرشةةةةةةةةةةبداد اٌحديخةةةةةةةةةةخ 

 اٌّتعٍمخ ثبٌّراجعخ.

41 30 15 1.5 0.5 4.10 0.022 5 

يتبددين مددن الجدددول السددابق أن الكفدداءة المهنيددة للمراجددع الدددايلي مددن العوامددل التددي تسدداعد علددي 

م بتنمية مهارات االتصدال وتتحقق تلك الكفاءة من ي ل االهتما تحقيق جودة المراجعة الدايلية و

لدي المراجدع و التمدوير والتددريب المسدتمر للمدراجعين الددايليين و قددرة المراجدع علدي التعدر  

علددي المادداكل وكيفيددة حلولهددا و إدراك المراجددع لفددن التعامددل مددع احدارة والعمددل مددع الفريددق و 

علددي المعددايير المهنيددة  االهتمددام بددالتمورات والمسددتجدات الحديثددة فددي مهنددة المراجعددة واالمدد ل
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واحراادات الحديثة المتعلقة بالمراجعة مع معرفة المراجع بأدوات التحليل الماليدة وغيدر الماليدة 

 وقدرت، علي تجميع البيانات وتحليلها9

و يظهدر التحليدل الوصدفي لنتدائج هدذا الفدرل مدن  Ho15فيما ييص الفدرل الفرعدي اليدامس  -

 ي ل الجدول اآلتي :

 ق بجودة تنفيذ المهام  )علي مستوي العينة(فيما يتعل

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

ظةةةةةرٚرح ٚجةةةةةٛد دٌيةةةةةً  -1

ٌٍّراجعةةةةخ اٌداخٍيةةةةخ يىةةةةْٛ 

ِرجةةةةةةة  ٌىةةةةةةةً اٌّٙتّةةةةةةةيٓ 

 اٌداخٍيخ.ثبٌّراجعخ 

35.1 40.5 21 2.5 0.5 4.05 0.045 4 

اٌت طةةةيػ اٌجيةةةد ٚتٕفيةةة   -2

 عٍّيخ اٌّراجعخ.
41 40.5 16.1 2 0.5 4.20 0.011 1 

ِراعةةةةةةةةةةةبح اٌّجةةةةةةةةةةةبد   -3

ٚاٌمٛاعةةةةد اٌ بصةةةةخ ثّٕٙةةةةخ 

اٌّحب ةةةةةةةةةجخ ٚاٌّراجعةةةةةةةةةةخ 

 ٚد تٛر أخالليبد إٌّٙخ.

31.2 40.0 15.1 2.4 0.5 4.00 0.500 3 

ٌةةةةخ اٌحصةةةةٛي عٍةةةةي األد -4

ٚاٌمرائٓ اٌتي ت وةد شةفبفيخ 

اٌتمبرير اٌّبٌيخ ٚزيبدح اٌخمخ 

 في اٌّعٍِٛبد اٌٛاردح ثٙب.

40.5 34.1 22.5 2 0.5 4.12 0.063 2 

يتبين من الجدول السابق أن جودة تنفيدذ المهدام المكلد  بهدا المراجدع الددايلي مدن العوامدل التدي 

يدد ل التيمدديم الجيددد وتنفيددذ عمليددة وذلددك مددن  تسدداعد علددي تحقيددق جددودة المراجعددة الدايليددة و

المراجعة و الحصدول علدي األدلدة والقدرائن التدي تفكدد ادفافية التقدارير الماليدة وزيدادة الثقدة فدي 

المعلومددات الددواردة بهددا و مددع مراعدداة المبددادل والقواعددد الياصددة بمهنددة المحاسددبة والمراجعددة 

يكون مرجع لكل المهتمدين بالمراجعدة  ودستور أي قيات المهنة و ووجود دليل للمراجعة الدايلية

 الدايلية9 

و يظهدر التحليدل الوصدفي لنتدائج هدذا الفدرل مدن  Ho16فيما ييص الفدرل الفرعدي السدادس  -

 ي ل الجدول اآلتي :
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 فيما يتعلق بيبرة المراجع الدايلي  )علي مستوي العينة(

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               يبالترت
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

تسةةةبعد خجةةةرح اٌّراجةةة   -1

عٍةةي إٔجةةبز اٌّٙةةبَ اٌّىٍةة  

 ثٙب.

52.2 31.2 14.1 1.5 1 4.32 0.042 1 

تسةةةبعد خجةةةرح اٌّراجةةة   -2

عٍةةةي  ةةةٌٙٛخ فٙةةةُ لٛاعةةةد 

ٚآٌيةةبد حٛوّةةخ اٌشةةروبد ، 

  تٍةه ٚتحسيٓ تطجيك ٚتٕفية

 اآلٌيبد.

44.4 36.1 16.6 2.4 0.5 4.21 0.042 2 

تتحمةةةك خجةةةرح اٌّراجةةة   -3

ِةةٓ خةةالي ِشةةبروخ أععةةبء 

اٌفريةةةةةةةةك األوخةةةةةةةةر خجةةةةةةةةرح 

ٌٍّراجعيٓ اٌجدد ، حيج يةتُ 

ٔمةةةةةً اٌّعرفةةةةةخ ِةةةةةٓ خةةةةةالي 

 اٌّشبروخ ثيُٕٙ اٌجعط.

25.0 45.0 22 2 0.5 4 0.505 3 

يلي تعتبر من العوامل التدي تسداعد علدي تحقيدق يتبين من الجدول السابق أن يبرة المراجع الدا 

وسدهولة حيث تساعد يبرة المراجع علدي إنجداز المهدام المكلد  بهدا و  جودة المراجعة الدايلية و

فهددم قواعددد وتليددات حوكمددة الاددركات و وتحسددين تمبيددق وتنفيددذ تلددك اآلليددات و وتتحقددق يبددرة 

مراجعين الجدد و حيدث يدتم نقدل المعرفدة المراجع من ي ل مااركة أعضاء الفريق األكثر يبرة لل

 من ي ل المااركة بينهم البعل9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

مدن  Ho1مدن الفدرل الرئيسدي األول  Ho11يمكن توضيح نتائج ايتبار الفدرل الفرعدي األول  -

 هددرت نتائجدد، فددي ضددوء الجدددوليدد ل تمبيددق ايتبددار كدداي تربيددع علددي مسددتوي العينددة والتددي ظ

 :التالي
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 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الدايلي 

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

أّ٘يةةةةخ ِسةةةةتٛل اٌتعٍةةةةيُ ٚاٌشةةةةٙبداد إٌّٙيةةةةخ  -1

اٌحبصً عٍيٙب اٌّراج  اٌداخٍي ألداء أعّبٌٗ ثىفةبءح 

 ِٕٙيخ.

 

241.366 4 0.000 

أّ٘يةةخ تةةٛفير اٌةةدعُ اٌّةةبٌي ٌٍّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ  -2

،  CIAٌٍحصٛي عٍي اٌشٙبداد إٌّٙيخ ِخً شٙبدح 

CFA  ،CMA  ،CFE. 

 

244.050 4 0.000 

أّ٘يخ اٌتدريت اٌّستّر ٌٍّراج  اٌةداخٍي ٌسيةبدح  -3

خجةةةةرتُٙ عةةةةٓ غريةةةةك عمةةةةد إٌةةةةدٚاد ٚاٌّةةةة تّراد 

 ٕٙخ.ٚحعٛر دٚراد تدريجيخ ِرتجطخ ثّساٌٚخ اٌّ

 

20 4 0.000 

فرنددو يددتش رفددض فددرض العدددش وقبددوس الفدددرض  2.29ونظددرا الص مسددتوي المعنويددة أقددس مددص       
 البديس.

بالت ىيدس العممدي توجد ايت فات معنوية فدي تصدورات المستقصدي مدنهم فيمدا يتعلدق النتيجة :  -
 والعممي لممراج  الداخمي ك حد محددات جودة المراجعة الداخمية.

مدن  Ho1مدن الفدرل الرئيسدي األول  Ho12وضيح نتائج ايتبار الفرل الفرعي الثاني يمكن ت -

هددرت نتائجدد، فددي ضددوء الجدددول يدد ل تمبيددق ايتبددار كدداي تربيددع علددي مسددتوي العينددة والتددي ظ

 :التالي

 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق باستق لية المراجع الدايلي 

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

تٛل ِس

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

أّ٘يةةةةخ ا  ةةةةةتمالي اٌتٕظيّةةةةي إلدارح اٌّراجعةةةةةخ  -1

 اٌداخٍيخ إلثداء اٌرأل ثحيبديخ.
155.220 4 0.000 

أّ٘يةةةخ اٌتٛاصةةةً اٌّجبشةةةر ثةةةيٓ إدارح اٌّراجعةةةخ  -2

 اٌداخٍيخ ٚاإلدارح اٌعٍيب ِٚجٍ  اإلدارح.
165.463 4 0.000 

أل  ظةةرٚرح عةةدَ ِشةةبروخ اٌّراجةة  اٌةةداخٍي فةةي -3

 ٔشبغ أٚ عًّ يمَٛ ثّراجعتٗ.
244.634 4 0.000 

ظةةرٚرح اٌىشةة  عةةٓ جّيةة  اٌحمةةبئك اٌجٛ٘ريةةخ  -4

 فيّب يتعٍك ثعٍّيخ اٌّراجعخ.
200.155 4 0.000 



 َ عجداٌّجيد ِحّد عساد./ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚدٚر٘ب في اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد ... 
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 فرنو يتش رفض فرض العدش وقبوس الفرض البديس. 2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص 

المستقصددي مدددنهم فيمددا يتعلددق باسدددتق لية توجددد ايت فددات معنويدددة فددي تصددورات النتيجددة :  -

 المراجع الدايلي9 

 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بموضوعية المراجع الدايلي

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

ظةةرٚرح عةةدَ إخعةةب  اٌّراجةة  اٌةةداخٍي ٚتةةؤحرٖ -1

 ثآراء ٚأحىبَ اٌغير.
160.146 4 0.000 

رٚرح تحميةةك ِسةتٛل عةةبٌي ِةٓ اٌّٛظةةٛعيخ ظة -2

إٌّٙيةخ عٕةد جّةة  ٚتٛصةيً اٌّعٍِٛةةبد عةٓ إٌشةةبغ 

 ِحً اٌّراجعخ.

155.512 4 0.000 

أ  يتةةؤحر اٌّراجةة  ثّصةةبٌحٗ اٌ بصةةخ أٚ ِصةةبٌح -3

 اآلخريٓ عٕد إصدار حىّٗ اٌش صي.
151.502 4 0.000 

ظةةةرٚرح أْ يىةةةْٛ رأل اٌّراجةةة  ِحبيةةةد ٚغيةةةر  -4

 ِتحيس.
156.525 4 0.000 

يجت أْ يتُ تٕبٚة تعييٕبد اٌّراجعيٓ اٌةداخٍييٓ  -5

 ثشىً دٚرل.

 

144.045 4 0.000 

 فرنو يتش رفض فرض العدش وقبوس الفرض البديس. 2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص 

توجددد ايت فددات معنويددة فددي تصددورات المستقصددي مددنهم فيمددا يتعلددق بموضددوعية النتيجددة :  -

 لي9المراجع الداي

 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بالكفاءة المهنية للمراجع الدايلي 

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

 0.000 4 232.146 ظرٚرح تّٕيخ ِٙبراد ا تصبي ٌدل اٌّراج . -1

يجت عٍي اٌّراج  اٌتعرا عٍي اٌّشبوً ٚويفيةخ  -2

 حٌٍٛٙب.
165.505 4 0.000 

ظةرٚرح اٌتطةٛير ٚاٌتةةدريت اٌّسةتّر ٌٍّةةراجعيٓ  -3

 اٌداخٍييٓ.
155.053 4 0.000 

ظةةرٚرح إدران اٌّراجةة  ٌفةةٓ اٌتعبِةةً ِةة  اإلدارح  -4

 ٚاٌعًّ ِ  اٌفريك.
155.220 4 0.000 

اٌّعرفةةخ ثةةؤدٚاد اٌتحٍيةةً اٌّبٌيةةخ ٚغيةةر اٌّبٌيةةخ  -5

 ٚاٌمدرح عٍي تجّي  اٌجيبٔبد ٚتحٍيٍٙب.

 

 

145.556 4 0.000 
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ا ٘تّةةبَ ثةةةبٌتطٛراد ٚاٌّسةةةتجداد اٌحديخةةةخ فةةةي  -6

ِٕٙةةةخ اٌّراجعةةةخ ٚا غةةةال  عٍةةةي اٌّعةةةبيير إٌّٙيةةةخ 

 ٚاإلرشبداد اٌحديخخ اٌّتعٍمخ ثبٌّراجعخ.

152.025 4 0.000 

 فرنو يتش رفض فرض العدش وقبوس الفرض البديس. 2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص 

معنوية في تصورات المستقصدي مدنهم فيمدا يتعلدق بالكفداءة المهنيدة  توجد ايت فاتالنتيجة :  -

 للمراجع الدايلي9

 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بجودة تنفيذ المهام

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

ظةةرٚرح ٚجةةٛد دٌيةةً ٌٍّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ يىةةْٛ  -1

 اجعخ اٌداخٍيخ.ِرج  ٌىً اٌّٙتّيٓ ثبٌّر
135.463 4 0.000 

 0.000 4 162.050 اٌت طيػ اٌجيد ٚتٕفي  عٍّيخ اٌّراجعخ. -2

ِراعةةةةبح اٌّجةةةةبد  ٚاٌمٛاعةةةةةد اٌ بصةةةةخ ثّٕٙةةةةةخ  -3

 اٌّحب جخ ٚاٌّراجعخ ٚد تٛر أخالليبد إٌّٙخ.
165.315 4 0.000 

اٌحصٛي عٍي األدٌخ ٚاٌمرائٓ اٌتي ت وةد شةفبفيخ  -4

بدح اٌخمخ فةي اٌّعٍِٛةبد اٌةٛاردح اٌتمبرير اٌّبٌيخ ٚزي

 ثٙب.

136.025 4 0.000 

 فرنو يتش رفض فرض العدش وقبوس الفرض البديس. 2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص 

توجددد ايت فددات معنويددة فددي تصددورات المستقصددي مددنهم فيمددا يتعلددق بجددودة تنفيددذ النتيجددة :  -

 المهام المكل  بها المراجع الدايلي9

 مربع كاي فيما يتعلق بيبرة المراجع الدايليايتبار  

 ثيبْ

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

تسبعد خجرح اٌّراج  عٍي إٔجةبز اٌّٙةبَ اٌّىٍة   -1

 ثٙب.
154.556 4 0.000 

تسةةبعد خجةةرح اٌّراجةة  عٍةةي  ةةٌٙٛخ فٙةةُ لٛاعةةد  -2

ٚتٕفيةة  ٚآٌيةةبد حٛوّةةخ اٌشةةروبد ، ٚتحسةةيٓ تطجيةةك 

 تٍه اآلٌيبد.

155.366 4 0.000 

تتحمك خجرح اٌّراج  ِٓ خةالي ِشةبروخ أععةبء  -3

اٌفريك األوخر خجرح ٌٍّراجعيٓ اٌجدد ، حيج يتُ ٔمةً 

 اٌّعرفخ ِٓ خالي اٌّشبروخ ثيُٕٙ اٌجعط.

150.253 4 0.000 

 البديس.فرنو يتش رفض فرض العدش وقبوس الفرض  2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص 



 َ عجداٌّجيد ِحّد عساد./ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚدٚر٘ب في اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد ... 
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توجد ايت فدات معنويدة فدي تصدورات المستقصدي مدنهم فيمدا يتعلدق بيبدرة المراجدع النتيجة :  -

 الدايلي9

 عمي مستوي الفئات :

 أوال  : نتائج ا حصاجات الوصفية :

يظهددر التحليددل الوصددفي لنتددائج القسددم األول علددي مسددتوي الفئددات فددي ضددوء النتددائج اآلتيددة       

 ية المنبثقة من الفرل الرئيسي األول كما يلي :الياصة بالفرول الفرع

 : Ho1من الفرل الرئيسي األول  Ho11نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي األول  -

 فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الدايلي ) علي مستوي الفئات(

 
 ثيبْ

 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

أّ٘يةةةخ ِسةةةتٛل اٌتعٍةةةيُ ٚاٌشةةةٙبداد  -1

إٌّٙيةخ اٌحبصةً عٍيٙةب اٌّراجة  اٌةداخٍي 

 ألداء أعّبٌٗ ثىفبءح ِٕٙيخ.

4.53 1 

 

4.32 1 

 
 
4.51 

1 

 

أّ٘يخ تٛفير اٌةدعُ اٌّةبٌي ٌٍّةراجعيٓ  -2

اٌداخٍيٓ ٌٍحصٛي عٍي اٌشٙبداد إٌّٙيخ 

،  CIA  ،CFA  ،CMAِخةةةةً شةةةةٙبدح 

CFE. 

4.31 

 

2 4.26 3 4.51 2 

أّ٘يةةةةخ اٌتةةةةدريت اٌّسةةةةتّر ٌٍّراجةةةة   -3

اٌةةداخٍي ٌسيةةبدح خجةةرتُٙ عةةٓ غريةةك عمةةد 

إٌةةةةدٚاد ٚاٌّةةةة تّراد ٚحعةةةةٛر دٚراد 

 ٕخ.تدريجيخ ِرتجطخ ثّساٌٚخ اٌّٙ

4.15 3 4.25 2 4.43 3 

يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

أهميدة التأهيددل العلمددي والعملددي للمراجددع الدددايلي كأحددد محددددات جددودة المراجعددة الدايليددة و بمددا 

تفداق بدين جميدع الفئدات بدأن يعكس أن األهمية النسبية تتفاوت بين الفئات و ولكن ي حدظ وجدود ا

مستوي التعليم والاهادات المهنية الحاصدل عليهدا المراجدع الددايلي ألداء أعمالد، بكفداءة مهنيدة 

  األكثر أهميًة بين جميع الفئات المستقصي منهم9
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 : Ho1من الفرل الرئيسي األول  Ho12نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي الثاني  -

 لية المراجع الدايلي ) علي مستوي الفئات(فيما يتعلق باستق 

 ثيبْ

 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

أّ٘يةةةةةخ ا  ةةةةةتمالي اٌتٕظيّةةةةةي إلدارح  -1

 اٌّراجعخ اٌداخٍيخ إلثداء اٌرأل ثحيبديخ.

4.31 1 4.24 3 4.35 2 

أّ٘يةةةخ اٌتٛاصةةةً اٌّجبشةةةر ثةةةيٓ إدارح  -2

اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚاإلدارح اٌعٍيب ِٚجٍ  

 اإلدارح.

4.05 

 

4 4.30 2  
4.26 

4 

 

ظةةةةةرٚرح عةةةةةدَ ِشةةةةةبروخ اٌّراجةةةةة   -3

اٌةةةةداخٍي فةةةةي أل ٔشةةةةبغ أٚ عّةةةةً يمةةةةَٛ 

 ثّراجعتٗ.

4.24 2 4.65 1 4.25 3 

ظةةرٚرح اٌىشةة  عةةٓ جّيةة  اٌحمةةبئك  -4

 ب يتعٍك ثعٍّيخ اٌّراجعخ.اٌجٛ٘ريخ فيّ

4.16 3 4.21 4 4.60 1 

يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

 أهمية استق لية المراجع الدايلي كأحد محددات جودة المراجعة الدايلية9

 : Ho1لرئيسي األول من الفرل ا Ho13نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي الثالث  -

 فيما يتعلق بموضوعية المراجع الدايلي ) علي مستوي الفئات(

 ثيبْ

 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

ظرٚرح عدَ إخعب  اٌّراج  اٌةداخٍي -1

 حىبَ اٌغير.ٚتؤحرٖ ثآراء ٚأ

 

4.31 1 4.25 2 3.55 5 

ظةةةرٚرح تحميةةةك ِسةةةتٛل عةةةبٌي ِةةةٓ  -2

اٌّٛظةٛعيخ إٌّٙيةةخ عٕةةد جّةة  ٚتٛصةةيً 

 اٌّعٍِٛبد عٓ إٌشبغ ِحً اٌّراجعخ.

 
4.26 

 
2 

 
4.06 

 
4 

 
4.35 

 
1 

أ  يتؤحر اٌّراج  ثّصبٌحٗ اٌ بصةخ أٚ -3

ِصةةةةبٌح اآلخةةةةريٓ عٕةةةةد إصةةةةدار حىّةةةةٗ 

 اٌش صي.

4.10 

 

3 4.55 1 4.14 4 

ظرٚرح أْ يىْٛ رأل اٌّراج  ِحبيةد  -4

 ٚغير ِتحيس.

4.05 4 4.20 3 4.25 3 

يجت أْ يتُ تٕبٚة تعييٕبد اٌّراجعيٓ  -5

 اٌداخٍييٓ ثشىً دٚرل.

 

3.56 5 4 5 4.25 2 



 َ عجداٌّجيد ِحّد عساد./ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚدٚر٘ب في اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد ... 
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يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

 دايلي كأحد محددات جودة المراجعة الدايلية9أهمية موضوعية المراجع ال

 : Ho1من الفرل الرئيسي األول  Ho14نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي الرابع  -

 فيما يتعلق بالكفاءة المهنية للمراجع الدايلي ) علي مستوي الفئات(

 ثيبْ

 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 حسبثياٌ
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

ظةرٚرح تّٕيةخ ِٙةةبراد ا تصةبي ٌةةدل  -1

 اٌّراج .

4.35 1 4.12 4 4.51 1 

يجةةةت عٍةةةي اٌّراجةةة  اٌتعةةةرا عٍةةةي  -2

 اٌّشبوً ٚويفيخ حٌٍٛٙب.

 
4.33 

 
2 

4.00 5 

 
 
4.25 

 
5 

ظةةرٚرح اٌتطةةٛير ٚاٌتةةدريت اٌّسةةتّر  -3

 ٓ.ٌٍّراجعيٓ اٌداخٍيي

4.05 

 

5 4.41 1 4.25 3 

ظةةرٚرح إدران اٌّراجةة  ٌفةةٓ اٌتعبِةةً  -4

 ِ  اإلدارح ٚاٌعًّ ِ  اٌفريك.

4.31 3 4.02 6 4.20 4 

اٌّعرفخ ثؤدٚاد اٌتحٍيً اٌّبٌيةخ ٚغيةر  -5

اٌّبٌيةةةخ ٚاٌمةةةدرح عٍةةةي تجّيةةة  اٌجيبٔةةةبد 

 ٚتحٍيٍٙب.

3.55 6 4.10 3 4.35 2 

ا ٘تّةةةةةبَ ثةةةةةبٌتطٛراد ٚاٌّسةةةةةتجداد  -6

خخ في ِٕٙخ اٌّراجعخ ٚا غال  عٍي اٌحدي

اٌّعةةةبيير إٌّٙيةةةخ ٚاإلرشةةةبداد اٌحديخةةةةخ 

 اٌّتعٍمخ ثبٌّراجعخ.

4.15 4 4.32 2 4.03 6 

يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

  ة الدايلية9أهمية الكفاءة المهنية للمراجع الدايلي كأحد محددات جودة المراجع

 : Ho1من الفرل الرئيسي األول  Ho15نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي اليامس  -

 فيما يتعلق بجودة تنفيذ المهام ) علي مستوي الفئات(

 ثيبْ

 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 ٌحسبثيا
 اٌترتيت

ظرٚرح ٚجٛد دٌيً ٌٍّراجعخ اٌداخٍيخ  -1

يىةةةْٛ ِرجةةة  ٌىةةةً اٌّٙتّةةةيٓ ثبٌّراجعةةةخ 

 اٌداخٍيخ.

3.56 4 3.00 4 4.36 1 

اٌت طةةةةةةيػ اٌجيةةةةةةد ٚتٕفيةةةةةة  عٍّيةةةةةةخ  -2

 اٌّراجعخ.

3.55 3 

 

4.44 1 

 
 
4.15 

 
3 

ِراعةةةبح اٌّجةةةبد  ٚاٌمٛاعةةةد اٌ بصةةةخ  -3

ثّٕٙةةةةخ اٌّحب ةةةةجخ ٚاٌّراجعةةةةخ ٚد ةةةةتٛر 

 بد إٌّٙخ.أخاللي

4.21 

 

1 4.14 2 3.00 4 
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اٌحصةةٛي عٍةةي األدٌةةخ ٚاٌمةةرائٓ اٌتةةي  -4

ت ود شفبفيخ اٌتمبرير اٌّبٌيخ ٚزيبدح اٌخمخ 

 في اٌّعٍِٛبد اٌٛاردح ثٙب.

4.05 2 4.05 3 4.23 2 

يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

 يذ المهام المكل  بها المراجع الدايلي كأحد محددات جودة المراجعة الدايلية9أهمية جودة تنف

 : Ho1من الفرل الرئيسي األول  Ho16نتائج التحليل الوصفي للفرل الفرعي السادس  -

 فيما يتعلق بيبرة المراجع الدايلي ) علي مستوي الفئات(

 ثيبْ

 

 اٌّراجعخ أععبء ٌجبْ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

تسةةةبعد خجةةةرح اٌّراجةةة  عٍةةةي إٔجةةةبز  -1

 اٌّٙبَ اٌّىٍ  ثٙب.

4.45 1 4.32 1 4.15 1 

تسةةبعد خجةةرح اٌّراجةة  عٍةةي  ةةٌٙٛخ  -2

فٙةةةُ لٛاعةةةد ٚآٌيةةةبد حٛوّةةةخ اٌشةةةروبد ، 

 ٚتحسيٓ تطجيك ٚتٕفي  تٍه اآلٌيبد.

 
4.24 

 
2 

 
4 

 
3 

 
4.15 

 
2 

تتحمةةةةك خجةةةةرح اٌّراجةةةة  ِةةةةٓ خةةةةالي  -3

ِشةةةبروخ أععةةةبء اٌفريةةةك األوخةةةر خجةةةرح 

ٌٍّراجعيٓ اٌجدد ، حيج يةتُ ٔمةً اٌّعرفةخ 

 ِٓ خالي اٌّشبروخ ثيُٕٙ اٌجعط.

3.50 

 

3 4.23 2 4.12 3 

يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول       

هميددة يبددرة المراجددع الدددايلي كأحددد محددددات جددودة المراجعددة الدايليددة و وعلددي الددرغم مددن ذلددك أ

يوجد اتفاق بين جميع الفئات علي أن يبرة المراجدع الددايلي تسداعد علدي إنجداز المهدام المكلد  

 بها9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

ات المستقصددي مددنهم مددن يدد ل تمبيددق يمكددن التوصددل لنتددائج اححصدداءات التحليليددة بددين فئدد      

 ايتبار كروسكال واليز ويمكن توضيح ذلك كما يلي :

 : 1Hoمن الفرل الرئيسي األول  11Hoفيما يتعلق بالفرل الفرغي األول  -

 فيما يتعلق بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع الدايلياختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 
 ثيبْ

 
 ²χيزكروسكاس وال

 درجات الحرية
Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

أّ٘يةةةةةةةةةةخ ِسةةةةةةةةةةتٛل اٌتعٍةةةةةةةةةةيُ  -1

ٚاٌشةةٙبداد إٌّٙيةةخ اٌحبصةةً عٍيٙةةب 

اٌّراجةةةةةة  اٌةةةةةةداخٍي ألداء أعّبٌةةةةةةٗ 

 ثىفبءح ِٕٙيخ.

19.990 0 2.221 



 َ عجداٌّجيد ِحّد عساد./ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ٚدٚر٘ب في اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد ... 
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أّ٘يةةةةةخ تةةةةةٛفير اٌةةةةةدعُ اٌّةةةةةبٌي  -2

ٌٍّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ ٌٍحصةةٛي عٍةةي 

 CIAاٌشٙبداد إٌّٙيخ ِخً شٙبدح 

 ،CFA  ،CMA  ،CFE. 

5.392 0 2.225 

أّ٘يخ اٌتدريت اٌّستّر ٌٍّراج   -3

اٌةةداخٍي ٌسيةةبدح خجةةرتُٙ عةةٓ غريةةك 

عمةةد إٌةةدٚاد ٚاٌّةة تّراد ٚحعةةٛر 

دٚراد تدريجيةةةةخ ِرتجطةةةةخ ثّساٌٚةةةةخ 

 إٌّٙخ.

3.900 0 2.101 

أمدام كدٍل مدن أهميدة مسدتوي  5950يتضح من الجدول السابق أن مستوي المعنوية أقدل مدن       

تعليم والاهادات المهنية الحاصل عليهدا المراجدع الددايلي ألداء أعمالد، بكفداءة مهنيدة و أهميدة ال

و  CIAتددوفير الدددعم المددالي للمددراجعين الدددايلين للحصددول علددي الاددهادات المهنيددة مثددل اددهادة 

CFA  وCMA  وCFE  لددذلك يددرفل فددرل العدددم ويقبددل الفددرل البددديل و وبددالنظر إلددي أهميددة و

مستمر للمراجع الدايلي لزيادة يبرتهم عن مريق عقد النددوات والمدفتمرات وحضدور التدريب ال

لدذلك يقبدل  5950دورات تدريبية مرتبمة بمزاولة المهندة و فنجدد أن مسدتوي المعنويدة أكبدر مدن 

 فرل العدم ويرفل الفرل البديل 9

 : 1Hoمن الفرل الرئيسي األول  12Hoفيما يتعلق بالفرل الفرغي الثاني  -

 فيما يتعلق باستق لية المراجع الدايلياختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكروسكاس واليز ثيبْ
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

أّ٘يخ ا  تمالي اٌتٕظيّي إلدارح  -1

اٌّراجعةةةةخ اٌداخٍيةةةةخ إلثةةةةداء اٌةةةةرأل 

 ثحيبديخ.

5.202 0 2.239 

شةةةر ثةةةيٓ أّ٘يةةةخ اٌتٛاصةةةً اٌّجب -2

إدارح اٌّراجعةةةةةخ اٌداخٍيةةةةةخ ٚاإلدارح 

 اٌعٍيب ِٚجٍ  اإلدارح.

2.022 0 2.292 

ظةةرٚرح عةةدَ ِشةةبروخ اٌّراجةة   -3

اٌداخٍي فةي أل ٔشةبغ أٚ عّةً يمةَٛ 

 ثّراجعتٗ.

19.279 0 2.221 

ظةةةةرٚرح اٌىشةةةة  عةةةةٓ جّيةةةة   -4

اٌحمةةةةةبئك اٌجٛ٘ريةةةةةخ فيّةةةةةب يتعٍةةةةةك 

 ثعٍّيخ اٌّراجعخ.

17.525 0 0.000 

أمام كٍل مدن أهميدة االسدتق ل  5950من الجدول السابق أن مستوي المعنوية أقل من  يتضح      

التنظيمي حدارة المراجعة الدايلية حبداء الرأي بحيادية وعددم ماداركة المراجدع الددايلي فدي أي 
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ناام أو عمل يقوم بمراجعت، وضرورة الكا  عن جميع الحقدائق الجوهريدة فيمدا يتعلدق بعمليدة 

و لذلك يرفل فرل العدم ويقبل الفرل البديل و وبالنظر إلي أهمية التواصل المباادر المراجعة 

بين إدارة المراجعة الدايلية واحدارة العليا ومجلس احدارة و فنجد أن مستوي المعنوية أكبدر مدن 

 لذلك يقبل فرل العدم ويرفل الفرل البديل 9 5950

 : 1Hoالفرل الرئيسي األول من  13Hoفيما يتعلق بالفرل الفرغي الثالث  -

 فيما يتعلق بموضوعية المراجع الدايلياختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكروسكاس واليز ثيبْ
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

ظةةةرٚرح عةةةدَ إخعةةةب  اٌّراجةةة  -1

 اٌداخٍي ٚتؤحرٖ ثآراء ٚأحىبَ اٌغير.
10.207 0 2.220 

ميةةك ِسةةتٛل عةةبٌي ظةةرٚرح تح -2

ِةةٓ اٌّٛظةةٛعيخ إٌّٙيةةخ عٕةةد جّةة  

ٚتٛصةةةيً اٌّعٍِٛةةةبد عةةةٓ إٌشةةةبغ 

 ِحً اٌّراجعخ.

0.579 0 2.211 

أ  يتةةةةةةؤحر اٌّراجةةةةةة  ثّصةةةةةةبٌحٗ -3

اٌ بصةةةخ أٚ ِصةةةبٌح اآلخةةةريٓ عٕةةةد 

 إصدار حىّٗ اٌش صي.

13.022 0 2.221 

ظةةرٚرح أْ يىةةْٛ رأل اٌّراجةة   -4

 ِحبيد ٚغير ِتحيس.
1.290 0 2.951 

يجةةةةت أْ يةةةةتُ تٕةةةةبٚة تعييٕةةةةبد  -5

 اٌّراجعيٓ اٌداخٍييٓ ثشىً دٚرل.

 

2.957 0 2.235 

أمدام كدٍل مدن ضدرورة عددم  5950يتضح من الجددول السدابق أن مسدتوي المعنويدة أقدل مدن       

إيضدددال المراجدددع الددددايلي وتدددأثرء بدددحراء وأحكدددام ال يدددرو ضدددرورة تحقيدددق مسدددتوي عدددالي مدددن 

صددديل المعلومدددات عدددن الناددام محدددل المراجعدددة و أال يتدددأثر الموضددوعية المهنيدددة عندددد جمددع وتو

المراجع بمصالح، الياصة أو مصالح اآليرين عند إصدار حكم، الايصي و يجب أن يدتم تنداوب 

تعيينددات المددراجعين الدددايليين باددكٍل دوريٍ و لددذلك يقبددل فددرل العدددم ويددرفل الفددرل البددديل و 

وغيددر متحيددز و فنجددد أن مسددتوي المعنويددة  وبددالنظر إلددي ضددرورة أن يكددون رأي المراجددع محايددد

 لذلك يقبل فرل العدم ويرفل الفرل البديل 9 5950أكبر من 
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 : 1Hoمن الفرل الرئيسي األول  14Hoفيما يتعلق بالفرل الفرغي الرابع  -

 فيما يتعلق بالكفاءة المهنية للمراجع الدايلياختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكاس واليزكروس ثيبْ
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

ظةرٚرح تّٕيةخ ِٙةبراد ا تصةبي  -1

 ٌدل اٌّراج .
02.223 0 2.222 

يجت عٍي اٌّراج  اٌتعرا عٍةي  -2

 اٌّشبوً ٚويفيخ حٌٍٛٙب.
9.557 0 2.292 

ظةةةةةرٚرح اٌتطةةةةةٛير ٚاٌتةةةةةةدريت  -3

 اٌّستّر ٌٍّراجعيٓ اٌداخٍييٓ.
0.070 0 2.030 

رٚرح إدران اٌّراجةةةةة  ٌفةةةةةٓ ظةةةةة -4

اٌتعبِةةةةةً ِةةةةة  اإلدارح ٚاٌعّةةةةةً ِةةةةة  

 اٌفريك.

9.773 0 2.250 

اٌّعرفةةخ ثةةؤدٚاد اٌتحٍيةةً اٌّبٌيةةخ  -5

ٚغيةةر اٌّبٌيةةخ ٚاٌمةةدرح عٍةةي تجّيةة  

 اٌجيبٔبد ٚتحٍيٍٙب.

2.773 0 2.239 

ا ٘تّبَ ثبٌتطٛراد ٚاٌّستجداد  -6

اٌحديخخ في ِٕٙخ اٌّراجعخ ٚا غال  

ّٕٙيةةخ ٚاإلرشةةبداد عٍةةي اٌّعةةبيير اٌ

 اٌحديخخ اٌّتعٍمخ ثبٌّراجعخ.

2.057 0 2.230 

أمدام كدٍل مدن ضدرورة تنميدة  5950يتضح من الجدول السابق أن مستوي المعنويدة أقدل مدن       

مهدارات االتصددال لددي المراجددع و وقددرة المراجددع علدي التعددر  علدي المادداكل وكيفيدة حلولهددا و 

غيدر الماليدة والقددرة علدي تجميدع البياندات وتحليلهدا و االهتمدام المعرفة بأدوات التحليل المالية و

بالتمورات والمستجدات الحديثة في مهنة المراجعة واالم ل علي المعدايير المهنيدة واحرادادات 

الحديثددة المتعلقددة بالمراجعددة و لددذلك يددرفل فددرل العدددم ويقبددل الفددرل البددديل و وبددالنظر إلددي 

مر للمراجعين الددايليين و ضدرورة إدراك المراجدع لفدن التعامدل ضرورة التموير والتدريب المست

لذلك يقبل فرل العددم  5950مع احدارة والعمل مع الفريق و فنجد أن مستوي المعنوية أكبر من 

 ويرفل الفرل البديل 9
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 : 1Hoمن الفرل الرئيسي األول  15Hoفيما يتعلق بالفرل الفرغي اليامس  -

 فيما يتعلق بجودة تنفيذ المهاماختالذ تراج الميتميص  اختبار كروسكاس لبياص

 ²χكروسكاس واليز ثيبْ
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

ظةةةرٚرح ٚجةةةٛد دٌيةةةً ٌٍّراجعةةةخ  -1

اٌداخٍيخ يىةْٛ ِرجة  ٌىةً اٌّٙتّةيٓ 

 ثبٌّراجعخ اٌداخٍيخ.

13.277 0 2.221 

اٌت طةةةيػ اٌجيةةةد ٚتٕفيةةة  عٍّيةةةخ  -2

 اٌّراجعخ.
12.915 0 2.229 

ِراعةةةةةةبح اٌّجةةةةةةبد  ٚاٌمٛاعةةةةةةد  -3

اٌ بصخ ثّٕٙخ اٌّحب جخ ٚاٌّراجعةخ 

 ٚد تٛر أخالليبد إٌّٙخ.

11.299 0 2.229 

اٌحصةةٛي عٍةةي األدٌةةخ ٚاٌمةةرائٓ  -4

اٌتةةي ت وةةد شةةفبفيخ اٌتمةةبرير اٌّبٌيةةخ 

ٚزيبدح اٌخمخ فةي اٌّعٍِٛةبد اٌةٛاردح 

 ثٙب.

1.732 0 2.902 

أمدام كدٍل مدن ضدرورة وجدود  5950أن مستوي المعنوية أقدل مدن  يتضح من الجدول السابق      

دليل للمراجعة الدايليدة يكدون مرجدع لكدل المهتمدين بالمراجعدة الدايليدة و التيمديم الجيدد وتنفيدذ 

عمليددة المراجعددة و مراعدداة المبددادل والقواعددد الياصددة بمهنددة المحاسددبة والمراجعددة ودسددتور 

عدم ويقبل الفرل البديل و وبالنظر إلي ضرورة الحصول أي قيات المهنة و لذلك يرفل فرل ال

علي األدلة والقرائن التي تفكد افافية التقارير المالية وزيادة الثقة في المعلومات الدواردة بهدا و 

 لذلك يقبل فرل العدم ويرفل الفرل البديل 9 5950فنجد أن مستوي المعنوية أكبر من 

 : 1Hoمن الفرل الرئيسي األول  16oHفيما يتعلق بالفرل الفرغي السادس  -

 فيما يتعلق بيبرة المراجع الدايلياختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكروسكاس واليز ثيبْ
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

تسبعد خجرح اٌّراج  عٍي إٔجبز  -1

 اٌّٙبَ اٌّىٍ  ثٙب.
12.757 0 2.229 

راجةةةة  عٍةةةةي تسةةةةبعد خجةةةةرح اٌّ -2

 ةةٌٙٛخ فٙةةُ لٛاعةةد ٚآٌيةةبد حٛوّةةخ 

اٌشةةروبد ، ٚتحسةةيٓ تطجيةةك ٚتٕفيةة  

 تٍه اآلٌيبد.

2.109 0 2.510 

تتحمك خجةرح اٌّراجة  ِةٓ خةالي  -3

ِشبروخ أععبء اٌفريك األوخر خجةرح 
0.099 0 2.233 
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ٌٍّةةةراجعيٓ اٌجةةةدد ، حيةةةج يةةةتُ ٔمةةةً 

اٌّعرفةةخ ِةةٓ خةةالي اٌّشةةبروخ ثيةةُٕٙ 

 اٌجعط.

أمددام كددٍل مددن قدددرة يبددرة  5950لجدددول السددابق أن مسددتوي المعنويددة أقددل مددن يتضددح مددن ا      

المراجع علي إنجاز المهام المكلد  بهدا و وأن يبدرة المراجدع تتحقدق مدن يد ل ماداركة أعضداء 

الفريق األكثر يبرة للمراجعين الجدد و حيث يتم نقل المعرفة من ي ل الماداركة بيدنهم الدبعل و 

يقبددل الفددرل البددديل و وبددالنظر إلددي أن يبددرة المراجددع تسدداعد علددي لددذلك يددرفل فددرل العدددم و

سددهولة فهددم قواعددد وتليددات حوكمددة الاددركات و وتحسددين تمبيددق وتنفيددذ تلددك اآلليددات و فنجددد أن 

 لذلك يقبل فرل العدم ويرفل الفرل البديل 9 5950مستوي المعنوية أكبر من 

 :ويمكن إجراء ذلك كما يلي، ماثل المعلوماتاآلثار السلبية لعدم تالتحقر االختباري مص   - 9/0

من ي ل ردود المستقصدي مدنهم علدي  Ho2تم االستدالل اححصائي للفرل الرئيسي الثاني       

 األسئلة الياصة بالقسم الثاني و ويتضح ذلك كما يلي :

 عمي مستوي العينة : 

 أوال  : نتائج ا حصاجات الوصفية:

 لعدم تماثل المعلومات  )علي مستوي العينة(فيما يتعلق باآلثار السلبية 

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

زيةةةةبدح تىٍفةةةةخ اٌتّٛيةةةةً  -1

ٔتيجخ  ٌسيةبدح اٌّ ةبغر اٌتةي 

رْٚ لد يتعرض ٌٙب اٌّسةتخّ

عٕةةد اٌميةةبَ ثبت ةةبا لةةراراد 

 ا  تخّبر.

42 30 16.6 2.5 0.5 4.10 0.045 1 

ت فةةةيط ليّةةةخ اٌشةةةروخ  -2

ٔتيجةةةةةةةخ  ٌعةةةةةةةسٚا ثعةةةةةةةط 

اٌّسةةةةةتخّريٓ عٕةةةةةد اٌميةةةةةبَ 

 ثب  تخّبر ثبٌشروخ.

43.4 33.5 20.5 2 0.5 4.10 0.055 2 

اٌتٛجيةةةةةةةةةةةٗ اٌ ةةةةةةةةةةةبغ   -3

ٌال ةةةةةةةتخّبراد ٚت فةةةةةةةيط 

  يٌٛخ اٌسٛق.

35.5 35.1 15.5 3.4 0.5 4.12 0.052 3 

أ فبض وفبءح األ ٛاق  -4

 اٌّبٌيخ.

 

43.5 26.0 23.5 4.5 0.5 4.05 0.556 4 
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صعٛثخ ٚصةٛي أصةحبة  -5

اٌّصةةةةةةةةةةبٌح ٌٍّعٍِٛةةةةةةةةةةةبد 

اٌّالئّةةةةةخ ٚاٌىبفيةةةةةخ اٌتةةةةةةي 

تّىةةُٕٙ ِةةةٓ ِرالجةةخ  ةةةٍٛن 

اإلدارح عٕد اٌميةبَ ثّّبر ةخ 

 إدارح اٌرثحيخ.

24.4 43.5 26.0 4.4 0.5 3.05 0.040 5 

مجموعدٍة مدن اآلثدار السدلبية التدي يمكدن أن ن من الجددول السدابق أن لعددم تماثدل المعلومدات يتبي

تفثر علي القرارات االستثمارية التي يتيذها جميع المتعاملين مع الاركة وتنعكس باألثر السلبي 

 علي كفاءة األسواق المالية9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

مدن يد ل تمبيدق ايتبدار كداي تربيدع  Ho2ر الفدرل الرئيسدي الثداني يمكن توضيح نتائج ايتبا -

 علي مستوي العينة والتي ظهرت نتائج، في ضوء الجدول التالي :
 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق باآلثار السلبية لعدم تماثل المعلومات 

 بياص

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

ح تىٍفخ اٌتّٛيً ٔتيجةخ  ٌسيةبدح اٌّ ةبغر اٌتةي زيبد -1

لةةةد يتعةةةرض ٌٙةةةب اٌّسةةةتخّرْٚ عٕةةةد اٌميةةةبَ ثبت ةةةبا 

 لراراد ا  تخّبر.

152.050 4 0.000 

ت فةةةيط ليّةةةخ اٌشةةةروخ ٔتيجةةةخ  ٌعةةةسٚا ثعةةةط  -2

 اٌّستخّريٓ عٕد اٌميبَ ثب  تخّبر ثبٌشروخ.
145.556 4 0.000 

ٌٛخ اٌتٛجيةةٗ اٌ ةةبغ  ٌال ةةتخّبراد ٚت فةةيط  ةةي -3

 اٌسٛق.
136.146 4 0.000 

 0.000 4 125.366 أ فبض وفبءح األ ٛاق اٌّبٌيخ. -4

صةةةعٛثخ ٚصةةةٛي أصةةةحبة اٌّصةةةبٌح ٌٍّعٍِٛةةةبد  -5

اٌّالئّةةخ ٚاٌىبفيةةخ اٌتةةي تّىةةُٕٙ ِةةٓ ِرالجةةخ  ةةٍٛن 

 اإلدارح عٕد اٌميبَ ثّّبر خ إدارح اٌرثحيخ.

125.315 4 0.000 

فرنو يتش رفض فرض العدش وقبدوس الفدرض البدديس  2.29ص ونظرا الص مستوي المعنوية أقس م      
 ، وىحا يعني وجود مجموعةئ مص اآلثار السمبية الناتجة عص عدش تماثس المعمومات.

 علي مستوي الفئات :

 أواًل : نتائج اإلحصاءات الوصفية :

آلتيددة يظهدر التحليدل الوصدفي لنتدائج القسدم الثداني علدي مسدتوي الفئدات فدي ضدوء النتدائج ا      

 الياصة بالفرل الرئيسي الثاني كما يلي :
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 فيما يتعلق باآلثار السلبية لعدم تماثل المعلومات ) علي مستوي الفئات(

 بياص
 

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

ٍفةةةخ اٌتّٛيةةةً ٔتيجةةةخ  ٌسيةةةبدح زيةةةبدح تى -1

اٌّ بغر اٌتي لد يتعرض ٌٙب اٌّستخّرْٚ 

 عٕد اٌميبَ ثبت با لراراد ا  تخّبر.

4.23 1 4.12 3 4.15 1 

ت فةةيط ليّةةخ اٌشةةروخ ٔتيجةةخ  ٌعةةسٚا  -2

ثعط اٌّسةتخّريٓ عٕةد اٌميةبَ ثب  ةتخّبر 

 ثبٌشروخ.

 
4.21 

 
2 

 
4.25 

 
1 

 
4.03 

 
4 

اد اٌتٛجيةةةةةةةٗ اٌ ةةةةةةةةبغ  ٌال ةةةةةةةةتخّبر -3

 ٚت فيط  يٌٛخ اٌسٛق.

3.55 
 

4 4.26 2 4.12 3 

 أ فبض وفبءح األ ٛاق اٌّبٌيخ. -4
4.16 3 3.55 4 4.13 2 

صةةةةعٛثخ ٚصةةةةٛي أصةةةةحبة اٌّصةةةةبٌح  -5

ٌٍّعٍِٛبد اٌّالئّخ ٚاٌىبفيخ اٌتةي تّىةُٕٙ 

ِةةةٓ ِرالجةةةةخ  ةةةةٍٛن اإلدارح عٕةةةةد اٌميةةةةبَ 

 ثّّبر خ إدارح اٌرثحيخ.

3.56 5 3.05 5 4.01 5 

ضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي مدنهم حدول يت      

اآلثدار السددلبية لعددم تماثددل المعلومدات و بمددا يعكدس أن األهميددة النسدبية لتلددك اآلثدار تتفدداوت بددين 

 جميع الفئات9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

بين فئدات المستقصدي مدنهم فيمدا ييدص الفدرل يمكن التوصل لنتائج اححصاءات التحليلية       

 الرئيسي الثاني من ي ل تمبيق ايتبار كروسكال واليز ويمكن توضيح ذلك كما يلي :

 فيما يتعلق باآلثار السلبية لعدم تماثل المعلوماتاختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكروسكاس واليز بياص
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

زيبدح تىٍفخ اٌتّٛيً ٔتيجخ  ٌسيبدح  -1

اٌّ ةةةةبغر اٌتةةةةي لةةةةد يتعةةةةرض ٌٙةةةةب 

اٌّسةةةةتخّرْٚ عٕةةةةد اٌميةةةةبَ ثبت ةةةةبا 

 لراراد ا  تخّبر.

1.703 0 2.2190 

ت فةةةيط ليّةةةخ اٌشةةةروخ ٔتيجةةةخ   -2

ٌعةةةةسٚا ثعةةةةط اٌّسةةةةتخّريٓ عٕةةةةد 

 اٌميبَ ثب  تخّبر ثبٌشروخ.

3.020 0 2.203 
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خّبراد اٌتٛجيةةةٗ اٌ ةةةبغ  ٌال ةةةت -3

 ٚت فيط  يٌٛخ اٌسٛق.
0.702 0 2.290 

 2.392 0 0.197 أ فبض وفبءح األ ٛاق اٌّبٌيخ. -4

صةةةةةةةةعٛثخ ٚصةةةةةةةةٛي أصةةةةةةةةحبة  -5

اٌّصةةةةةةةبٌح ٌٍّعٍِٛةةةةةةةبد اٌّالئّةةةةةةةخ 

ٚاٌىبفيةةةخ اٌتةةةي تّىةةةُٕٙ ِةةةٓ ِرالجةةةخ 

 ةةٍٛن اإلدارح عٕةةد اٌميةةبَ ثّّبر ةةخ 

 إدارح اٌرثحيخ.

0.030 0 2.229 

أمددام كددٍل مددن زيددادة تكلفددة  5950ق أن مسددتوي المعنويددة أقددل مددن يتضددح مددن الجدددول السدداب      

التمويددل نتيجددًة لزيددادة الميددامر التددي قددد يتعددرل لهددا المسددتثمرون عنددد القيددام باتيدداذ قددرارات 

االسددتثمار و تيفدديل قيمددة الاددركة نتيجددًة لعددزو  بعددل المسددتثمرين عنددد القيددام باالسددتثمار 

وتيفدديل سدديولة السددوق و صددعوبة وصددول أصددحاب  بالاددركة و التوجيدد، اليددامث ل سددتثمارات

المصالح للمعلومات الم ئمة والكافية التي تمكنهم من مراقبة سلوك احدارة عند القيدام بممارسدة 

إدارة الربحيدة و لددذلك يدرفل فددرل العددم ويقبددل الفدرل البددديل و وبدالنظر إلددي انيفدال كفدداءة 

لددذلك يقبددل فددرل العدددم ويددرفل  5950ن األسددواق الماليددة فنجددد أن مسددتوي المعنويددة أكبددر مدد

 الفرل البديل 9

التددأثير احيجددابي لجددودة المراجعددة الدايليددة فددي الحددد مددن  عدددم التحقددر االختبدداري مددص   - 9/3

ويمكددن ، تماثددل المعلومددات مددن يدد ل زيددادة الثقددة فددي المعلومددات وتفعيددل هيكددل الرقابددة الدايليددة

 إجراء ذلك كما يلي :

 Ho3من الفرل الرئيسدي الثالدث   Ho32و  Ho31اححصائي للفرول الفرعية تم االستدالل       

 من ي ل ردود المستقصي منهم علي األسئلة الياصة بالقسم الثالث و ويتضح ذلك كما يلي :

 عمي مستوي العينة : 

 أوال  : نتائج ا حصاجات الوصفية:

نتائج هذا الفدرل مدن و يظهر التحليل الوصفي ل Ho31فيما ييص الفرل الفرعي األول  -

 ي ل الجدول اآلتي :
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 فيما يتعلق بزيادة الثقة في المعلومات  )علي مستوي العينة(

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

موافر 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

بة اٌّصةبٌح يعتّد أصةح -1

عٍةةةي اٌّعٍِٛةةةبد اٌتةةةي تةةةُ 

ِراجعتٙةةب ثشةةىً وجيةةر ألٔٙةةب 

أوخر حمخ عٓ تٍه اٌّعٍِٛبد 

اٌتةةي ٌةةُ يةةتُ ِراجعتٙةةب ِةةٓ 

 لجً.

45.0 26.3 10 4.4 3.4 4.11 1.066 1 

تسةةبُ٘ جةةٛدح اٌّراجعةةخ  -2

اٌداخٍيةةةخ فةةةي زيةةةبدح وفةةةبءح 

ٚفعبٌيخ اٌّعٍِٛبد ثبٌتمبرير 

اٌّبٌيةةةخ ِةةةٓ خةةةالي ِراجعةةةخ 

ٌتمةةةةبرير اٌّبٌيةةةةخ اٌمةةةةٛائُ ٚا

ٚاٌتحمةةةك ِةةةٓ صةةةحخ ٚدلةةةخ 

األرلةبَ ٚاٌجيبٔةبد اٌّٛجةٛدح 

ثٙةةةب ِةةةٓ خةةةالي اٌّراجعةةةبد 

اٌدٚريةةةةةةخ ٚاٌتحمةةةةةةك ِةةةةةةٓ 

خصةةةةبئع ِٚعةةةةبيير جةةةةٛدح 

اٌجيبٔةةةةةةةةةةبد ٚاٌّعٍِٛةةةةةةةةةةبد 

 اٌّحب جيخ.

31.5 30 23.4 6.3 0.5 3.54 0.522 2 

تعًّ اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ  -3

اٌتةةةي تّتةةةبز ثةةةبٌجٛدح عٍةةةي 

 اٌتحمةةةةةةةةك ِةةةةةةةةٓ ا ٌتةةةةةةةةساَ

ثةةةةةةةةةبٌمٛأيٓ ٚاٌسيب ةةةةةةةةةبد 

ٚاٌٍةةٛائح ِّةةب يسةةبعد عٍةةي 

زيةةبدح اٌخمةةخ فةةي اٌّعٍِٛةةبد 

 اٌتي يتُ ِراجعتٙب.

24.5 40.3 20.5 5.5 0.5 3.51 0.053 3 

يتبين من الجدول السابق أن جودة المراجعة الدايلية تعمل علي زيادة الثقدة فدي المعلومدات       

اب المصدالح علدي المعلومدات التدي تدم مراجعتهدا يعتمدد أصدحالمعروضة بالتقارير المالية و حيدث 

تسدداهم جددودة و كمددا  باددكٍل كبيددٍر ألنهددا أكثددر عددن تلددك المعلومددات التددي لددم يددتم مراجعتهددا مددن قبددل

المراجعة الدايلية في زيادة كفاءة وفعالية المعلومات بالتقارير المالية من يد ل مراجعدة القدوائم 

األرقام والبياندات الموجدودة بهدا مدن يد ل المراجعدات  والتقارير المالية والتحقق من صحة ودقة

تعمددل و وكددذلك  الدوريدة والتحقددق مددن يصدائص ومعددايير جددودة البيانددات والمعلومدات المحاسددبية
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المراجعة الدايلية علي التحقق من االلتزام بالقوانين والسياسات واللوائح مما يساعد علي زيادة 

 ا9الثقة في المعلومات التي يتم مراجعته

و يظهر التحليل الوصفي لنتائج هذا الفرل مدن يد ل  Ho32فيما ييص الفرل الفرعي الثاني  -

 الجدول اآلتي :

 فيما يتعلق بتفعيل هيكل الرقابة الدايلية  )علي مستوي العينة(

 بياص

 درجة الموافقة %

الوسط 
 الحسابي

االنحراذ 
 المعياري

موافر               الترتيب
 جدا  

 موافر

افر مو 
إلي حد 

 ما

غير 
 موافر

غير 
موافر 
عمي 
 ا طالر

تعتجةةر اٌّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ -1

آٌيةةةخ لٛيةةةخ إلحىةةةبَ اٌرلبثةةةخ 

اٌداخٍيخ ثبٌشروخ ، ٚتسةبعد 

عٍةةي اٌحةةد ِةةٓ عةةدَ تّبحةةً 

 اٌّعٍِٛبد.

45.5 22.4 23.5 5.3 0.5 4.06 1.010 1 

تةةةٛافر اٌ جةةةرح ٚاٌىفةةةبءح -2

ٌةةةدل اٌّةةةةراجعيٓ اٌةةةةداخٍيٓ 

شةةطخ اٌشةةروخ ِٚعةةرفتُٙ ثؤٔ

يُحسةةٓ ِةةٓ جةةٛدح اٌّراجعةةخ 

َُ يدعُ ٘يىةً  اٌداخٍيخ ِٚٓ ح

 اٌرلبثخ اٌداخٍيخ.

34.1 30.2 24.4 5.0 3.4 3.04 1.000 5 

تسةةةبعد جةةةٛدح اٌّراجعةةةخ -3

اٌداخٍيةةةةةةةخ عٍةةةةةةةي ِرالجةةةةةةةخ 

اٌّ ةةةةةبغر اٌتةةةةةي يّىةةةةةٓ أْ 

 تتعرض ٌٙب اٌشروخ.

35.1 24.4 32.2 5.5 2.4 3.04 1.052 6 

ٍيةخ تعًّ اٌّراجعةخ اٌداخ -4

عٍةةةةي اٌحةةةةد ِةةةةٓ ا ةةةةتغالي 

اإلدارح ٌٍّعٍِٛبد ٌصةبٌحُٙ 

أٚ إخفةةةبء اٌّعٍِٛةةةبد اٌتةةةي 

تعةر ثّصةبٌح اٌغيةر ، ِٚةةٓ 

َُ تمٍةةً ِةةٓ اةةب٘رح اٌتحيةةس  حةة

إٌةةةةةٛعي فةةةةةي اٌّعٍِٛةةةةةبد 

اٌّتبحةةةةةةخ ٌجّيةةةةةة  اٌفئةةةةةةبد 

 اٌّتعبٍِخ ِ  اٌشروخ.

34.1 36.1 21 6.0 2 3.54 1 4 

إْ تحديةةةةةةةةةةةةد ِٙةةةةةةةةةةةةةبَ  -5

ِٚسةةةئٌٛيبد ٚاختصبصةةةبد 

عيٓ اٌةةةداخٍيٓ يةةةدعُ اٌّةةةراج

٘يىةةةةةةً اٌرلبثةةةةةةخ اٌداخٍيةةةةةةخ 

35.1 40.5 15 3.5 1.5 4.04 0.512 2 
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ٚيسبعد عٍي اٌحةد ِةٓ عةدَ 

 تّبحً اٌّعٍِٛبد.

إْ تةةةةةةةةٌٛي اٌّراجعةةةةةةةةخ  -6

اٌداخٍيةةةةةةةخ ِةةةةةةةراجعيٓ اٚل 

خجةةةرح ٚوفةةةبءح يعّةةةً عٍةةةي 

تفعيً ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيةخ 

ٚاٌحةةةةةد ِةةةةةٓ عةةةةةدَ تّبحةةةةةً 

 اٌّعٍِٛبد.

41.5 30.2 10.5 5.3 2.4 4.01 1.055 3 

إْ تحسةةةةةةةةةةةيٓ لةةةةةةةةةةةدرح  -5

اٌّةةةراجعيٓ اٌةةةداخٍيٓ عٍةةةي 

اٌتطجيةةةةةك اٌجيةةةةةد ٌٍّعةةةةةبيير 

إٌّٙيةةخ يسةةبعد عةةً إحىةةبَ 

اٌرلبثةةخ اٌداخٍيةةخ ٚاٌحةةد ِةةٓ 

 عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

25.0 45.3 15.6 5.3 2 3.52 0.545 5 

يكددل الرقابددة يتبددين مددن الجدددول السددابق أن جددودة المراجعددة الدايليددة تسدداعد علددي تفعيددل ه      

تعتبر المراجعة الدايلية تلية قويدة ححكدام الرقابدة الدايليدة بالادركة و ويدتم تحقدق الدايلية حيث 

تددولي المراجعددة و  ذلددك مددن يدد ل تحديددد مهددام ومسددئوليات وايتصاصددات المددراجعين الدددايلين

احدارة  مددن اسدددت  ل و وقيددام المراجعددة الدايليدددة بالحددد الدايليددة مددراجعين ذوي يبددرة وكفددداءة

للمعلومات لصدالحهم أو إيفداء المعلومدات التدي تضدر بمصدالح ال يدر و ومدن ثدم  تقلدل مدن ظداهرة 

تحسددين قدددرة و و التحيددز النددوعي فددي المعلومددات المتاحددة لجميددع الفئددات المتعاملددة مددع الاددركة

أن المددراجعين الدددايلين علددي التمبيددق الجيددد للمعددايير المهنيددة و ومراقبددة الميددامر التددي يمكددن 

تتوافر اليبرة والكفاءة لدي المراجعين الدايلين ومعدرفتهم و مع ضرورة أن  تتعرل لها الاركة

 بأنامة الاركة9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

مدن  Ho3 من الفرل الرئيسدي الثالدث Ho31يمكن توضيح نتائج ايتبار الفرل الفرعي األول  -

هددرت نتائجدد، فددي ضددوء الجدددول العينددة والتددي ظ يدد ل تمبيددق ايتبددار كدداي تربيددع علددي مسددتوي

 :التالي
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 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بزيادة الثقة في المعلومات

 بياص

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

يعتّد أصحبة اٌّصبٌح عٍي اٌّعٍِٛةبد اٌتةي تةُ  -1

تٍةةةه ِراجعتٙةةةب ثشةةةىً وجيةةةر ألٔٙةةةب أوخةةةر حمةةةخ عةةةٓ 

 اٌّعٍِٛبد اٌتي ٌُ يتُ ِراجعتٙب ِٓ لجً.

136.525 4 0.000 

تسبُ٘ جٛدح اٌّراجعخ اٌداخٍيةخ فةي زيةبدح وفةبءح  -2

ٚفعبٌيةةةخ اٌّعٍِٛةةةةبد ثبٌتمةةةةبرير اٌّبٌيةةةةخ ِةةةةٓ خةةةةالي 

ِراجعخ اٌمٛائُ ٚاٌتمبرير اٌّبٌيخ ٚاٌتحمك ِٓ صةحخ 

ٚدلةةةخ األرلةةةبَ ٚاٌجيبٔةةةبد اٌّٛجةةةٛدح ثٙةةةب ِةةةٓ خةةةالي 

ٚريخ ٚاٌتحمةك ِةٓ خصةبئع ِٚعةبيير اٌّراجعبد اٌد

 جٛدح اٌجيبٔبد ٚاٌّعٍِٛبد اٌّحب جيخ.

106.500 4 0.000 

تعًّ اٌّراجعخ اٌداخٍيخ عٍي اٌتحمك ِٓ ا ٌتةساَ  -3

ثةةبٌمٛأيٓ ٚاٌسيب ةةةبد ٚاٌٍةةةٛائح ِّةةةب يسةةةبعد عٍةةةي 

 زيبدح اٌخمخ في اٌّعٍِٛبد اٌتي يتُ ِراجعتٙب.

144.045 4 0.000 

فرنو يتش رفض فرض العدش وقبدوس الفدرض البدديس  2.29ي المعنوية أقس مص ونظرا الص مستو       
 ، وىحا يعني أص جودة المراجعة الداخمية تساعد عمي زيادة الثقة في معمومات التقارير المالية.

مدن  Ho3 من الفرل الرئيسي الثالث Ho32يمكن توضيح نتائج ايتبار الفرل الفرعي الثاني  -

رت نتائجدد، فددي ضددوء الجدددول ي تربيددع علددي مسددتوي العينددة والتددي ظهدديدد ل تمبيددق ايتبددار كددا

 التالي:

 ايتبار مربع كاي فيما يتعلق بتفعيل هيكل الرقابة الدايلية 

 بياص

ِرث  وبل 

 اٌّحسٛة

²χ 

 درجبد اٌحريخ

Df 

ِستٛل 

 اٌّعٕٛيخ

Asymp.Sig. 

تعتجر اٌّراجعخ اٌداخٍيخ آٌيخ لٛيةخ إلحىةبَ اٌرلبثةخ -1

خ ، ٚتسبعد عٍي اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌداخٍيخ ثبٌشرو

 اٌّعٍِٛبد.

126.155 4 0.000 

تةٛافر اٌ جةرح ٚاٌىفةةبءح ٌةدل اٌّةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ -2

ِٚعةةةةرفتُٙ ثؤٔشةةةةطخ اٌشةةةةروخ يُحسةةةةٓ ِةةةةٓ جةةةةٛدح 

َُ يةةةدعُ ٘يىةةةً اٌرلبثةةةخ  اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ ِٚةةةٓ حةةة

 اٌداخٍيخ.

56.603 4 0.000 

بغر تسةةبعد اٌّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ عٍةةي ِرالجةةخ اٌّ ةة-3

 اٌتي يّىٓ أْ تتعرض ٌٙب اٌشروخ.
52.500 4 0.000 

تعًّ اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ عٍةي اٌحةد ِةٓ ا ةتغالي  -4

اإلدارح ٌٍّعٍِٛةةةبد ٌصةةةبٌحُٙ أٚ إخفةةةبء اٌّعٍِٛةةةبد 

َُ تمٍةً ِةٓ اةب٘رح  اٌتي تعر ثّصبٌح اٌغير ، ِٚةٓ حة

اٌتحيس إٌٛعي في اٌّعٍِٛبد اٌّتبحخ ٌجّية  اٌفئةبد 

50.341 4 0.000 
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 اٌّتعبٍِخ ِ  اٌشروخ.

إْ تحديةةةةةد ِٙةةةةةبَ ِٚسةةةةةئٌٛيبد ٚاختصبصةةةةةبد  -5

اٌّةةراجعيٓ اٌةةةداخٍيٓ يةةةدعُ ٘يىةةةً اٌرلبثةةةخ اٌداخٍيةةةخ 

 ٚيسبعد عٍي اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

120.341 4 0.000 

إْ تٌٛي اٌّراجعخ اٌداخٍيخ ِةراجعيٓ اٚل خجةرح  -6

ٚوفبءح يعًّ عٍي تفعيً ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ ٚاٌحد 

 عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.ِٓ 

106.253 4 0.000 

إْ تحسةةةةيٓ لةةةةدرح اٌّةةةةراجعيٓ اٌةةةةداخٍيٓ عٍةةةةي  -5

اٌتطجيةةك اٌجيةةد ٌٍّعةةبيير إٌّٙيةةخ يسةةبعد عةةً إحىةةبَ 

 اٌرلبثخ اٌداخٍيخ ٚاٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

134.505 4 0.000 

بدوس الفدرض البدديس فرنو يتش رفض فرض العدش وق 2.29ونظرا الص مستوي المعنوية أقس مص       
 ، وىحا يعني أص جودة المراجعة الداخمية تساعد عمي تفعيس ىيكس الرقابة الداخمية بالشركة.

 عمي مستوي الفئات :

 أوال  : نتائج ا حصاجات الوصفية :

يظهر التحليدل الوصدفي لنتدائج القسدم الثالدث علدي مسدتوي الفئدات فدي ضدوء النتدائج اآلتيدة       

 رئيسي الثالث كما يلي :الياصة بالفرل ال

 : Ho3 من الفرل الرئيسي الثالث Ho31فيما ييص الفرل الفرعي األول  -

 فيما يتعلق بزيادة الثقة في المعلومات ) علي مستوي الفئات(

 بياص

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 ػ اٌٛ اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

يعتّةةةةةةد أصةةةةةةحبة اٌّصةةةةةةبٌح عٍةةةةةةي  -1

اٌّعٍِٛبد اٌتةي تةُ ِراجعتٙةب ثشةىً وجيةر 

ألٔٙب أوخر حمخ عٓ تٍه اٌّعٍِٛبد اٌتي ٌةُ 

 يتُ ِراجعتٙب ِٓ لجً.

 
4.04 

 
1 

 
4.10 

 
1 

 
4.10 

 
1 

تسةةبُ٘ جةةٛدح اٌّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ فةةي  -2

زيبدح وفبءح ٚفعبٌيخ اٌّعٍِٛةبد ثبٌتمةبرير 

ِةةةةةٓ خةةةةةالي ِراجعةةةةةخ اٌمةةةةةٛائُ اٌّبٌيةةةةةخ 

ٚاٌتمبرير اٌّبٌيخ ٚاٌتحمك ِٓ صحخ ٚدلخ 

األرلبَ ٚاٌجيبٔبد اٌّٛجٛدح ثٙةب ِةٓ خةالي 

اٌّراجعةةةةةةبد اٌدٚريةةةةةةخ ٚاٌتحمةةةةةةك ِةةةةةةٓ 

خصةةةةةةبئع ِٚعةةةةةةبيير جةةةةةةٛدح اٌجيبٔةةةةةةبد 

 ٚاٌّعٍِٛبد اٌّحب جيخ.

3.56 

 

3 4 2 4.05 2 

تعًّ اٌّراجعخ اٌداخٍيةخ عٍةي اٌتحمةك  -3

ٓ ٚاٌسيب ةةةةةةبد ِةةةةةةٓ ا ٌتةةةةةةساَ ثةةةةةةبٌمٛأي

3.51 2 3.50 3 3.04 3 
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ٚاٌٍٛائح ِّب يسبعد عٍي زيبدح اٌخمةخ فةي 

 اٌّعٍِٛبد اٌتي يتُ ِراجعتٙب.

يتضح من البيانات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصدي فيمدا يتعلدق       

و ولكدن ي حدظ وجدود  بدور جودة المراجعة الدايلية في زيادة الثقة في معلومات التقارير الماليدة

اتفاق بين جميع الفئات بأهمية المعلومات التي مراجعتها عن تلك التي يدتم مراجعتهدا لددي جميدع 

 الفئات المتعاملة مع الاركة9 

 : Ho3 من الفرل الرئيسي الثالث Ho32فيما ييص الفرل الفرعي الثاني  -

 ئات(فيما يتعلق بتفعيل هيكل الرقابة الدايلية ) علي مستوي الف

 بياص

 أععبء ٌجبْ اٌّراجعخ اٌّديريٓ اٌّبٌييٓ اٌّراجعيٓ اٌداخٍيٓ

اٌٛ ػ 

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
اٌٛ ػ  اٌترتيت

 اٌحسبثي
 اٌترتيت

تعتجةةةر اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ آٌيةةةخ لٛيةةةخ -1

إلحىةةةةةبَ اٌرلبثةةةةةخ اٌداخٍيةةةةةخ ثبٌشةةةةةروخ ، 

ٚتسةةةةبعد عٍةةةةي اٌحةةةةد ِةةةةٓ عةةةةدَ تّبحةةةةً 

 اٌّعٍِٛبد.

 
3.01 

 
2 

 
4.05 

 
1 

 
4.20 

 
2 

تٛافر اٌ جرح ٚاٌىفبءح ٌةدل اٌّةراجعيٓ -2

اٌةةةةداخٍيٓ ِٚعةةةةرفتُٙ ثؤٔشةةةةطخ اٌشةةةةروخ 

يُحسٓ ِٓ جٛدح اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ ِٚةٓ 

َُ يدعُ ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ.  ح

3.64 

 

6 3.54 3 3.54 5 

تسةةبعد جةةٛدح اٌّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ عٍةةي -3

ِرالجةةخ اٌّ ةةبغر اٌتةةي يّىةةٓ أْ تتعةةرض 

 وخ.ٌٙب اٌشر

3.61 5 3.05 4 4.01 6 

تعًّ اٌّراجعخ اٌداخٍيخ عٍي اٌحد ِةٓ  -4

ا ةةتغالي اإلدارح ٌٍّعٍِٛةةبد ٌصةةبٌحُٙ أٚ 

إخفةةةبء اٌّعٍِٛةةةبد اٌتةةةي تعةةةر ثّصةةةبٌح 

َُ تمٍةةً ِةةٓ اةةب٘رح اٌتحيةةس  اٌغيةةر ، ِٚةةٓ حةة

إٌةةةٛعي فةةةي اٌّعٍِٛةةةبد اٌّتبحةةةخ ٌجّيةةة  

 اٌفئبد اٌّتعبٍِخ ِ  اٌشروخ.

3.65 4 3.06 5 4.20 3 

إْ تحديةةةةةةةةةد ِٙةةةةةةةةةبَ ِٚسةةةةةةةةةةئٌٛيبد  -5

ٚاختصبصةةبد اٌّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ يةةدعُ 

٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ ٚيسةبعد عٍةي اٌحةد 

 ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

3.54 1 4.03 2 4.14 4 

إْ تةٌٛي اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ ِةراجعيٓ  -6

اٚل خجرح ٚوفبءح يعًّ عٍي تفعيً ٘يىةً 

اٌرلبثةةخ اٌداخٍيةةخ ٚاٌحةةد ِةةٓ عةةدَ تّبحةةً 

 ٍِٛبد.اٌّع

3.66 5 3.05 5 4.40 1 

إْ تحسةةيٓ لةةدرح اٌّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ  -5

عٍةةةي اٌتطجيةةةك اٌجيةةةد ٌٍّعةةةبيير إٌّٙيةةةخ 

3.01 3 3.00 6 4.06 5 
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يسبعد عةً إحىةبَ اٌرلبثةخ اٌداخٍيةخ ٚاٌحةد 

 ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

ي مدنهم حدول يتضح من البياندات الدواردة فدي الجددول السدابق ايدت   تراء فئدات المستقصد      

 دور جودة المراجعة الدايلية في تفعيل هيكل الرقابة الدايلية9

 ثانيا  : نتائج ا حصاج التحميمي :

يمكن التوصل لنتائج اححصاءات التحليلية بين فئدات المستقصدي مدنهم فيمدا ييدص الفدرل       

 ما يلي :الرئيسي الثالث من ي ل تمبيق ايتبار كروسكال واليز ويمكن توضيح ذلك ك

 : Ho3 من الفرل الرئيسي الثالث Ho31فيما ييص الفرل الفرعي األول  - -

 فيما يتعلق بزيادة الثقة في المعلوماتاختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص 

 ²χكروسكاس واليز بياص
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

يعتّةةةد أصةةةحبة اٌّصةةةبٌح عٍةةةي  -1

اٌتةي تةُ ِراجعتٙةب ثشةىً اٌّعٍِٛبد 

وجيةةةةر ألٔٙةةةةب أوخةةةةر حمةةةةخ عةةةةٓ تٍةةةةه 

اٌّعٍِٛبد اٌتي ٌُ يتُ ِراجعتٙب ِةٓ 

 لجً.

1.293 0 2.295 

تسةبُ٘ جةٛدح اٌّراجعةخ اٌداخٍيةةخ  -2

في زيةبدح وفةبءح ٚفعبٌيةخ اٌّعٍِٛةبد 

ثبٌتمةةبرير اٌّبٌيةةخ ِةةٓ خةةالي ِراجعةةخ 

اٌمةةٛائُ ٚاٌتمةةبرير اٌّبٌيةةخ ٚاٌتحمةةك 

اٌجيبٔةةبد ِةةٓ صةةحخ ٚدلةةخ األرلةةبَ ٚ

اٌّٛجةٛدح ثٙةب ِةٓ خةالي اٌّراجعةبد 

اٌدٚريةةةةخ ٚاٌتحمةةةةك ِةةةةٓ خصةةةةبئع 

ِٚعبيير جةٛدح اٌجيبٔةبد ٚاٌّعٍِٛةبد 

 اٌّحب جيخ.

3.950 0 2.212 

تعّةةةً اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ عٍةةةي  -3

اٌتحمةةةةةك ِةةةةةٓ ا ٌتةةةةةساَ ثةةةةةبٌمٛأيٓ 

ٚاٌسيب ةةةبد ٚاٌٍةةةٛائح ِّةةةب يسةةةبعد 

عٍي زيبدح اٌخمخ في اٌّعٍِٛبد اٌتةي 

 ٙب.يتُ ِراجعت

1.099 0 2.350 

أمدام كدٍل مدن اعتمداد أصدحاب  5950يتضح من الجدول السابق أن مستوي المعنوية أقل من       

المصالح علي المعلومات التي تم مراجعتها باكٍل كبيٍر عن تلك المعلومات التي لدم يدتم مراجعتهدا 

ات بالتقدارير الماليدة مدن من قبل و ومساهمة المراجعة الدايلية في زيادة كفداءة وفعاليدة المعلومد
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ي ل مراجعة القوائم والتقارير المالية والتحقق من صحة ودقدة األرقدام والبياندات الموجدودة بهدا 

مدددن يددد ل المراجعدددات الدوريدددة والتحقدددق مدددن يصدددائص ومعدددايير جدددودة البياندددات والمعلومدددات 

م المراجعدة الدايليدة المحاسبيةو لذلك يرفل فرل العدم ويقبل الفرل البديل و وبالنظر إلي قيدا

بالتحقق من االلتزام بالقوانين والسياسات واللوائح ممدا يسداعد علدي زيدادة الثقدة فدي المعلومدات 

لدذلك يقبدل فدرل العددم ويدرفل  5950التي يدتم مراجعتهدا فنجدد أن مسدتوي المعنويدة أكبدر مدن 

 الفرل البديل 9

 : Ho3 الثالثمن الفرل الرئيسي  Ho32فيما ييص الفرل الفرعي الثاني  -

 اختبار كروسكاس لبياص اختالذ تراج الميتميص فيما يتعمر بتفعيس ىيكس الرقابة الداخمية

 ²χكروسكاس واليز بياص
 درجات الحرية

Df 

 مستوي المعنوية

Asymp.Sig. 

تعتجةةةةر اٌّراجعةةةةخ اٌداخٍيةةةةخ آٌيةةةةخ -1

لٛيةةةةةخ إلحىةةةةةبَ اٌرلبثةةةةةخ اٌداخٍيةةةةةةخ 

ثبٌشةةروخ ، ٚتسةةبعد عٍةةي اٌحةةد ِةةٓ 

 ً اٌّعٍِٛبد.عدَ تّبح

2.252 0 2.239 

تةةةةٛافر اٌ جةةةةرح ٚاٌىفةةةةبءح ٌةةةةةدل -2

اٌّةةةةةةراجعيٓ اٌةةةةةةداخٍيٓ ِٚعةةةةةةرفتُٙ 

ثؤٔشةةطخ اٌشةةروخ يُحسةةٓ ِةةٓ جةةٛدح 

َُ يةةةدعُ  اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ ِٚةةةٓ حةةة

 ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ.

2.307 0 2.009 

تسةةبعد جةةٛدح اٌّراجعةةخ اٌداخٍيةةخ -3

عٍي ِرالجخ اٌّ ةبغر اٌتةي يّىةٓ أْ 

 شروخ.تتعرض ٌٙب اٌ

3.222 0 2.129 

تعّةةةً اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ عٍةةةي  -4

اٌحد ِٓ ا ةتغالي اإلدارح ٌٍّعٍِٛةبد 

ٌصةبٌحُٙ أٚ إخفةبء اٌّعٍِٛةبد اٌتةةي 

َُ تمٍةً  تعر ثّصةبٌح اٌغيةر ، ِٚةٓ حة

ِةةةةٓ اةةةةب٘رح اٌتحيةةةةس إٌةةةةٛعي فةةةةي 

اٌّعٍِٛةةةبد اٌّتبحةةةخ ٌجّيةةة  اٌفئةةةبد 

 اٌّتعبٍِخ ِ  اٌشروخ.

13.297 0 2.221 

ٙةةةةةبَ ِٚسةةةةةئٌٛيبد إْ تحديةةةةةد ِ -5

ٚاختصبصةةةبد اٌّةةةراجعيٓ اٌةةةداخٍيٓ 

يدعُ ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ ٚيسةبعد 

 عٍي اٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

2.752 0 2.279 

إْ تةةةةةٌٛي اٌّراجعةةةةةخ اٌداخٍيةةةةةخ  -6

ِةةراجعيٓ اٚل خجةةرح ٚوفةةبءح يعّةةً 

عٍةةي تفعيةةً ٘يىةةً اٌرلبثةةخ اٌداخٍيةةخ 

03.102 0 2.222 
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 ٚاٌحد ِٓ عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

إْ تحسةةةةةيٓ لةةةةةدرح اٌّةةةةةراجعيٓ  -5

اٌةةةةةداخٍيٓ عٍةةةةةي اٌتطجيةةةةةك اٌجيةةةةةد 

ٌٍّعةةبيير إٌّٙيةةخ يسةةبعد عةةً إحىةةبَ 

اٌرلبثةةةخ اٌداخٍيةةةخ ٚاٌحةةةد ِةةةٓ عةةةدَ 

 تّبحً اٌّعٍِٛبد.

1.003 0 2.993 

 

أمام كٍل من اعتبدار المراجعدة  5950يتضح من الجدول السابق أن مستوي المعنوية أقل من       

ية ححكام الرقابة الدايلية بالاركة و وأنها تساعد علي الحد مدن اسدت  ل احدارة الدايلية تلية قو

للمعلومات لصدالحهم أو إيفداء المعلومدات التدي تضدر بمصدالح ال يدر و ومدن ثدم  تقلدل مدن ظداهرة 

التحيددز النددوعي فددي المعلومددات المتاحددة لجميددع الفئددات المتعاملددة مددع الاددركة و ضددرورة تددولي 

ية مراجعين ذوي يبرة وكفاءة و لذلك يرفل فرل العدم ويقبل الفرل البديل و المراجعة الدايل

وبالنظر إلي توافر اليبرة والكفداءة لددي المدراجعين الددايلين ومعدرفتهم بأنادمة الادركة ي حسدن 

لدذلك يقبدل فدرل العددم  5950من هيكل الرقابة الدايلية  و فنجدد أن مسدتوي المعنويدة أكبدر مدن 

 يل 9ويرفل الفرل البد

 الخالصة والنتائج والتوصيات :

ىددددذ ىدددحا البحدددث إلدددي دراسدددة دور جدددودة المراجعدددة الداخميدددة فدددي الحدددد مدددص عددددش تماثدددس       
المعمومات ، وتش تقسديش ىدحا البحدث إلدي جدزأيص ، تنداوس الجدزج األوس الجاندب النظدري فيمدا يخدص 

جددودة المراجعددة الداخميددة موضددوع البحددث ، وتضددمص مراجعددة لددبعض الدراسددات السددابقة المتعمقددة ب
وعدش تماثس المعمومدات ، وا طدار المفداىيمي لممراجعدة الداخميدة ، وا طدار المفداىيمي لعددش تماثدس 
المعمومدات ، وأنتيددي ىدحا الجددزج بتوضدديح دور جدودة المراجعددة الداخميدة فددي الحددد مدص عدددش تماثددس 

 وتفعيس ىيكس الرقابة الداخمية. المعمومات مص خالس زيادة الثقة في معمومات التقارير المالية ،

أمددا الجددزج الثدداني مددص البحددث فقددد اىددتش بالجانددب التطبيقددي متضددمنا  فددروض الدراسددة والتددي       
تكونددت مددص ثالثددة فددروض رئيسددية تحتددوي عمددي مجموعددةئ مددص الفددروض الفرعيددة ، وأسددموب جمدد  

الدراسددة الددحي شددمس البياندات حيددث أعتمددد الباحدث عمددي أسددموب االستقصداج ، وتددش تحديددد مجتمد  
أعضداج لجداص المراجعدة(  –المدديريص المدالييص  –عمي ثالث فئات تتمثدس فدي  المدراجعيص الدداخميص 
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بالشركات المدرجدة بسدور األورار الماليدة المصدرية ، وأنتيدي الجاندب التطبيقدي بتنداوس المعالجدة 
 في اآلتي :ا حصائية لمبيانات والتوصس لنتائج الدراسة التطبيقية ، والتي تمثمت 

توجدددد اختالفدددات معنويدددة فدددي تصدددورات المستقصدددي مدددنيش فيمدددا يتعمدددر بمحدددددات جدددودة  -
 المراجعة الداخمية ، حيث تش رفض فرض العدش وقبوس الفرض البديس.

توجد اختالفدات معنويدة فدي تصدورات المستقصدي مدنيش فيمدا يتعمدر باآلثدار السدمبية لعددش  -
 وقبوس الفرض البديس.تماثس المعمومات، حيث تش رفض فرض العدش 

توجد اختالفات معنويدة فدي تصدورات المستقصدي مدنيش فيمدا يتعمدر بددور جدودة المراجعدة  -
الداخمية في الحد مص عدش تماثس المعمومات مدص خدالس زيدادة الثقدة فدي معمومدات التقدارير 
الماليددة ، وتفعيددس ىيكددس الرقابددة الداخميددة ، حيددث تددش رفددض فددرض العدددش وقبددوس الفددرض 

 البديس.
 يوصي الباحث بما يمي :      

االىتمدداش باسددتقاللية المراجدد  الددداخمي وموضددوعيتو مددص أجددس ا رتقدداج بوظيفددة المراجعددة  -1
 الداخمية وتحسيص أداج عمميات المراجعة.

ضددرورة تحسدديص عمميددات التواصددس المباشددر بدديص إدارة المراجعددة الداخميددة وا دارة العميددا ،  -0
 وأعضاج لجاص المراجعة.

بتطددوير وتدددريب المددراجعيص الددداخميص ، وتحسديص المسددتوي العممددي والعممددي مددص  االىتمداش -3
 أجس زيادة الكفاجة المينية ، وتحسيص جودة تنفيح المياش.

 إجراج مزيدئ مص البحوث حوس : -9
 دور جودة المراجعة الداخمية في الحد مص إدارة الربحية ، وزيادة قيمة المنش ة. -
 مية في تحسيص جودة التقارير المالية.أثر محددات جودة المراجعة الداخ -
 أثر جودة المراجعة الداخمية في تفعيس ىيكس الرقابة الداخمية. -
 أثر التكامس بيص المراج  الداخمي والمراج  الخارجي في تطوير بيئة الرقابة الداخمية. -
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 المراج 

 أوال  : المراج  العربية :

ر المالية المنشورة في تخفيض حالة عددش ش ، دور التقاري0220د. إبراىيش السيد عبيد ،  -
دراسدة نظريدة وميدانيدة عمدي السدور المصدري ،  –تماثس المعمومات في سور رأس الماس 

 مجمة المحاسبة وا دارة والت ميص ، كمية التجارة ، جامعة القاىرة ، العدد السبعوص.
ت المسددئولية ش ، أثددر ا فصدداح االختيدداري عددص معمومددا0210د. إبددراىيش الطحدداص أحمددد ،  -

دراسددة  –االجتماعيددة لمشددركات عمددي عدددش تماثددس المعمومددات فددي سددور األورار الماليددة 
 نظرية وتطبيقية ، مجمة البحوث المحاسبية ، كمية التجارة ، جامعة طنطا العدد األوس.

ش ، دور ا فصاح عص تعميقات ا دارة في تخفديض عددش 0219د. أحمد رجب عبدالممز ،  -
فدددي البورصدددة المصدددرية ، مجمدددة البحدددوث التجاريدددة المعاصدددرة ، كميدددة  تماثدددس المعمومدددات

 التجارة ، جامعة سوىاج ، المجمد الثامص والعشروص ، العدد األوس.
ش ، المت يددرات المنظمددة لعالقددة ا فصدداح االختيدداري 0210د. أحمددد محمددد شدداكر حسددص ،  -

مبريقي ، مجمة الفكدر منيج إ –بعدش تماثس المعمومات في سور األورار المالية المصرية 
 المحاسبي ، كمية التجارة ، جامعة عيص شمس ، المجمد الثاني والعشروص ، العدد الراب .

ش ، تطددوير أداج وظيفدددة المراجعددة الداخميددة لتفعيدددس 0220د. أسددامو بددص فيدددد الحيددزاص ،  -
متطمبددات الحوكمددة : دراسددة تطبيقيددة عمددي الشددركات المسدداىمة السددعودية ، مجمددة كميددة 

رة لمبحوث العممية ، كمية التجدارة ، جامعدة ا سدكندرية ، المجمدد الخدامس واألربعدوص التجا
 ، العدد الثاني.

ش ، أثدر خصدائص لجندة المراجعدة 0210د. أسعد مبارز حسيص ، د. بشير بكدر عجيدب ،  -
عمي عدش تماثس المعمومات المحاسدبية ، مجمدة الفكدر المحاسدبي ، كميدة التجدارة ، جامعدة 

 لمجمد الثاني والعشروص ، العدد الثاني.عيص شمس ، ا
ش ، جودة المراجعة الداخمية ودورىا فدي تفعيدس حوكمدة 0225د. الرفاعي إبراىيش مبارز ،  -

دراسة تطبيقية عمي الشركات المساىمة السعودية ، مجمة التجدارة والتمويدس ،  –الشركات 
 كمية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثاني.
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ش ، أثر مصدر المراجعة الداخمية عمدي قدرار المراجد  0213س إبراىيش ، د. تماس محمد كما -
دراسدددة ميدانيدددة ، مجمدددة التجدددارة  –الخدددارجي باالعتمددداد عمدددي وظيفدددة المراجعدددة الداخميدددة 
 والتمويس ، كمية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثالث.

دورة حيددداة ش ، أثدددر عددددش تماثدددس المعمومدددات و 0202د. إيمددداص محمدددد السدددعيد سدددالمة ،  -
دراسدة  –الشركة عمي توزيعات األرباح وانعكاساتيا عمي إدارة األرباح باألنشطة الحقيقية 

تطبيقيددة ، مجمددة الفكددر المحاسددبي ، كميددة التجددارة ، جامعددة عدديص شددمس ، المجمددد الرابدد  
 والعشروص ، العدد الثاني.

ا حصددددائي ش ، التحميددددس 0227جددددولي باالنددددت ، ترجمددددة وتعريددددب د. خالددددد العددددامري ،  -

دليدددس عممدددي يوضدددح خطدددوة بخطدددوة كيفيدددة اسدددتخداش بدددرامج  - SPSSباسدددتخداش بدددرامج 

SPSS .في تحميس البيانات ، دار الفارور لمنشر والتوزي  ، القاىرة 

ش ، تقيديش أثددر التددزاش المراجد  الددداخمي بمدددخس المراجعددة 0215د. جييداص عددادس إبددراىيش ،  -
، مجمدة الفكدر المحاسدبي ، كميدة التجدارة ، جامعدة المستمرة عمي جودة المراجعة الداخمية 

 عيص شمس ، المجمد الثالث والعشروص ، العدد الثالث.
د. حسددددص عبدالحميددددد العطددددار ، د. فددددوزي عبدددددالباقي فددددوزي ، د. حامددددد أحمددددد أحمددددد ،  -

دراسدة  –ش ، أثر جدودة المراجعدة عمدي العالقدة بديص جدودة األربداح وأسدعار األسديش 0215
لشددركات المسدداىمة المصددرية ، مجمددة البحددوث التجاريددة ، كميددة التجددارة ، إمبريقيددة عمددي ا

 جامعة الزقازير ، المجمد الحادي واألربعوص ، العدد الراب .
ش ، الحاجة إلي ا فصداح المحاسدبي عدص تقريدر المراجعدة 0211د. حميدة محمد محمد ،  -

كميات التجدارة ، جامعدة الداخمية لتحسيص فعالية حوكمة الشركات ، المجمة العممية لقطاع 
 األزىر.

ش ، أثر إسناد بعض وظائذ المراجعة الداخمية لطرذ خدارجي 0219راندا محمد إبراىيش ،  -
دراسة تجريبيدة ، رسدالة  –عمي إدراز أصحاب المصالح لمصداقية القوائش المالية لمشركة 

 ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة ا سكندرية.
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ش ، ا طددار المفدداىيمي لجددودة المراجعددة الداخميددة ، مجمددة 0212اص ، ربيعددة محمددد رمضدد -
 الفكر المحاسبي ، كمية التجارة ، جامعة عيص شمس ، المجمد العشروص ، العدد الثالث.

ش ، دراسددة العالقددة بدديص جددودة المراجعددة الداخميددة واكتشدداذ 0212____________ ،  -
سدة ميدانيدة ، مجمدة الفكدر المحاسدبي ، درا –مراقب الحسدابات لم دش فدي القدوائش الماليدة 

 كمية التجارة ، جامعة عيص شمس ، المجمد العشروص ، العدد الثالث.
ش ، أثر جودة المراجعة الخارجية عمدي عمميدات إدارة 0220د.سمير كامس محمد عيسي ،  -

دراسدة تطبيقيدة ، مجمدة كميدة التجدارة لمبحدوث العمميدة ، كميدة التجدارة ، جامعدة  -األربداح 
  سكندرية ، المجمد الخامس واألربعوص ، العدد األوس.ا

ش ، العوامددددددس المحددددددددة لجددددددودة وظيفددددددة المراجعددددددة 0220_________________ ،  -
الداخميددة فددي تحسدديص جددودة حوكمددة الشددركات مدد  دراسددة تطبيقيددة ، مجمددة كميددة التجددارة 

األربعدوص ، العددد لمبحوث العممية ، كمية التجارة ، جامعة ا سدكندرية ، المجمدد الخدامس و 
 األوس.

ش ، إطددددار مقتدددرح لمتكامددددس بدددديص مدددددخس القيمددددة 0213سدددناج مدددداىر محمدددددي مسددددعود ،  -
االقتصددادية المضددافة ونمددوحج األداج المتددوازص لتطددوير دور المراجعددة الداخميددة فددي إدارة 

 المخاطر بالبنوز التجارية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة بنيا.
ش ، التوسدددد  فددددي ا فصدددداح المحاسددددبي وعدددددش تماثددددس 0229فا محمددددود السدددديد ، د. صدددد -

المعمومات ، مجمة البحوث التجاريدة المعاصدرة ، كميدة التجدارة ، جامعدة سدوىاج ، المجمدد 
 التاس  عشر ، العدد األوس.

ش ، أثدر تطدوير أنشدطة المراجعدة الداخميدة عمدي 0219د. صالح أحمدد محمدد الشدياوي ،  -
، مجمدة التجدارة والتمويدس  ERPالمالية بتطبير نظش تخطيط موارد المنشد ة  جودة التقارير

 ، كمية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد األوس.
ش ، إطددار مقتددرح لدددور مراقددب الحسددابات فددي 0212د. عبدالحميددد أحمددد أحمددد شدداىيص ،  -

 تفعيددس قواعددد حوكمددة الشددركات مددص منظددور دراسددة جددودة المراجعددة الداخميددة مدد  دراسددة
ميدانيددة ، مجمددة الفكددر المحاسددبي ، كميددة التجددارة ، جامعددة عدديص شددمس ، المجمددد الرابدد  

 عشر ، العدد الثاني.
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ش ، العوامدس المدؤثرة عمدي جدودة المراجعدة الخارجيدة 0220د. عبدالسالش سميماص قاسدش ،  -
 دراسة نظرية ميدانيدة ، المدؤتمر العممدي األوس لشدباب البداحثيص –في الجميورية اليمنية 

 ، كمية التجارة ، جامعة أسيوط.
ش ، إطددار مقتددرح لقيداس أثددر تطبيدر تليددات حوكمددة 0210عمدر عبدددالرحمص عبدالمجيدد ،  -

 –الشركات لمحد مص عدش تماثس المعمومات في الشدركات المصدرية المدرجدة فدي البورصدة 
 دراسة تطبيقية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التجارة ، جامعة عيص شمس .

ش ، دور المراجعددة الداخميددة فددي زيددادة كفدداجة وفعاليددة المعمومددات 0222رو ياسدديص ، عمدد -
نددددوة نظدددش المعمومدددات المحاسدددبية فدددي دعدددش اتخددداح القدددرار ا داري ،  –والتقدددارير الماليدددة 

 المنظمة العربية لمتنمية ا دارية.
األربداح  ش ، تقييش ت ثير جدودة المراجعدة الداخميدة عمدي جدودة0219د. غريب جبر جبر ،  -

المحاسبية ببنز التنمية الصناعية المصري ، مجمدة المحاسدبة المصدرية ، كميدة التجدارة ، 
 جامعة القاىرة ، العدد األوس.

ش ، دور ا فصددداح المحاسددبي فدددي تخفددديض 1559د. كمدداس الدددديص مصددطفي الددددىراوي ،  -
بحدددوث عدددش تماثددس المعمومددات وزيدددادة كفدداجة سددور رأس المدداس ، مجمدددة كميددة التجددارة لم

 العممية ، جامعة ا سكندرية ، المجمد الحادي والثالثوص ، العدد الثاني.
ش ، العالقة بيص جودة المراجعة الداخمية واألداج المدالي 0217ماير سعيد نجيب يوسذ ،  -

دراسة إمبريقيدة ، مجمدة البحدوث التجاريدة ، كميدة التجدارة  –لمشركات المساىمة المصرية 
 جمد التاس  والثالثوص ، العدد الثاني.، جامعة الزقازير ، الم

ش ، ا فصاح عص تقرير المراجعدة الداخميدة ليطدراذ 0219د. محمد أحمد إبراىيش خميس ،  -
دراسدة نظريدة  –الخارجيدة ودوره فدي تحسديص حوكمدة الشدركات والحدد مدص فجدوة التوقعدات 

مجمددد التاسدد  ميدانيدة ، مجمددة الفكددر المحاسددبي ، كميددة التجددارة ، جامعددة عدديص شددمس ، ال
 عشر ، العدد الثالث.

ش ، محدددددات جدددودة أنشدددطة المراجعدددة الداخميدددة 0212د. محمدددود رجدددب يسددديص غنددديش ،  -
دراسددة ميدانيدة فدي البيئددة السدعودية ، مجمدة الفكددر  –ودورىدا فدي مواجيددة الفسداد المدالي 

 المحاسبي ، كمية التجارة ، جامعة عيص شمس ، المجمد العشروص ، العدد الثالث.
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ش ، المراجعددة الداخميددة فددي إطددار حوكمددة الشددركات 0229مصددطفي حسدديص بسدديونل ، د.  -
مص منظور طبيعة خدمات المراجعة الداخميدة ، المدؤتمر الخدامس ، كميدة التجدارة ، جامعدة 

 سبتمبر. 12إلي  0ا سكندرية ، مص 
ش ، دراسدددة تحميميدددة ألسددداليب تقيددديش جدددودة 0210د. ممددددوح صدددادر محمدددد الرشددديدي ،  -

ير الماليددة ، مجمددة البحددوث التجاريددة المعاصددرة ، كميددة التجددارة ، جامعددة سددوىاج ، التقددار 
 المجمد السادس والعشروص ، العدد الثاني.

ش ، جودة المراجعة الداخمية ودورىا فدي الحدد مدص 0212د. نجو  محمود أحمد أبوجبس ،  -
المحاسددبية ،  دراسددة تحميميددة وتجريبيددة ، مجمددة البحددوث –إعددادة إصدددار القددوائش الماليددة 

 كمية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الثاني.
ش ، تدد ثير جددودة المراجعددة الداخميددة عمددي الحددد 0219د. وليددد الجمدداس ، د. ىدداني تركددي ،  -

دراسة حالة لبناص ، مجمة التجارة والتمويس ، كميدة التجدارة ،  –مص ممارسات إدارة األرباح 
 جامعة طنطا ، العدد الراب .
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 (1ممحر رقش  

 نموحج قائمة االستقصاج

 .األستاح الفاضس / األستاحة الفاضمة : ..................................

 السالش عميكش ورحمة اهلل وبركاتو

ت كيدددا  عمددي أىميددة تكامددس الجانددب األكدداديمي والجانددب التطبيقددي ، وحتددل ال يددتش إعددداد       
الدراسدددات واألبحددداث العمميدددة دوص األخدددح فدددي االعتبدددار الجاندددب العممدددي ، أتشدددرذ بددد ص أقددددش 

لصادر في ا جابة عمي أسدئمة لسيادتكش قائمة االستقصاج اآلتية ، راجيا  مص سيادتكش العوص ا
القائمددة بدقددة ، ونقدددر سددمفا  مسدداىمتكش المشددكورة فددي ىددحا المجيددود المشددترز ونضددعيا محددس 

.  عنايةئ وتقديرئ

يقددوش الباحددث بعمددس بحددث بعنددواص د جددودة المراجعددة الداخميددة ودورىددا فددي الحددد مددص عدددش       
رئيسددية تددش صددياغتيا فددي شددكس  تماثددس المعمومددات ، وتددش تقسدديش ىددحا البحددث إلددي ثالثددة أقسدداش

 مجموعةئ مص التساؤالت التي تحقر أىداذ البحث.

لحا ي مس الباحث مص سيادتكش الحصوس عمدي البياندات التدي يسدتطي  مدص خالليدا اختبدار       
 فروض البحث ، وتحميس النتائج التي تش التوصس إلييا.

 

 ولسيادتكش جزيس الشكر واالحتراش والتقدير ،،،،،،،،،،،

 الباحث                                                                        
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 القسم األول :

تبددار الفددرل الرئيسددي األول اليدداص باستقصدداء فئددات عينددة الدراسددة يهددد  هددذا القسددم الي      

حول محددات جودة المراجعة الدايلية و ودورها في الحد من عدم تماثل المعلومات و وفي ضدوء 

يبرتك في مجال المراجعة الدايلية حدد مدي موافقتك للعبارات اآلتية كمحددات لجدودة المراجعدة 

 عدم تماثل المعلومات و وهي :الدايلية ودورها في الحد من 

 

 

 اٌجٕـــــــــــــــد

 

ِٛافك 

 جدا  

 

(5) 

 

 ِٛافك

 

 

(4) 

 

ِٛافك إٌي 

 حد ِب

 

(3) 

غير 

 ِٛافك

 

 

(2) 

غير 

ِٛافك 

عٍي 

 اإلغالق

(1) 

* فيّب يتعٍك ثبٌتؤ٘يً اٌعٍّةي ٚاٌعٍّةي ٌٍّراجة  

 اٌداخٍي :

أّ٘يةةخ ِسةةتٛل اٌتعٍةةيُ ٚاٌشةةٙبداد إٌّٙيةةخ  -1

ٌّراجةة  اٌةةداخٍي ألداء أعّبٌةةٗ اٌحبصةةً عٍيٙةةب ا

 ثىفبءح ِٕٙيخ.

أّ٘يةةةةخ تةةةةٛفير اٌةةةةدعُ اٌّةةةةبٌي ٌٍّةةةةراجعيٓ  -2

اٌداخٍيٓ ٌٍحصةٛي عٍةي اٌشةٙبداد إٌّٙيةخ ِخةً 

 .CIA  ،CFA  ،CMA  ،CFEشٙبدح 

أّ٘يةةخ اٌتةةدريت اٌّسةةتّر ٌٍّراجةة  اٌةةداخٍي  -3

ٌسيةةةةبدح خجةةةةرتُٙ عةةةةٓ غريةةةةك عمةةةةد إٌةةةةدٚاد 

ِرتجطةةخ ٚاٌّةة تّراد ٚحعةةٛر دٚراد تدريجيةةخ 

 ثّساٌٚخ إٌّٙخ.

 * فيّب يتعٍك ثب تمالٌيخ اٌّراج  اٌداخٍي :

أّ٘يةةخ ا  ةةتمالي اٌتٕظيّةةي إلدارح اٌّراجعةةخ  -4

 اٌداخٍيخ إلثداء اٌرأل ثحيبديخ.

أّ٘يخ اٌتٛاصً اٌّجبشر ثةيٓ إدارح اٌّراجعةخ  -5

 اٌداخٍيخ ٚاإلدارح اٌعٍيب ِٚجٍ  اإلدارح.

خٍي فةي ظرٚرح عةدَ ِشةبروخ اٌّراجة  اٌةدا -6
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 أل ٔشبغ أٚ عًّ يمَٛ ثّراجعتٗ.

 

ظةةةةةرٚرح اٌىشةةةةة  عةةةةةٓ جّيةةةةة  اٌحمةةةةةبئك  -5

 اٌجٛ٘ريخ فيّب يتعٍك ثعٍّيخ اٌّراجعخ.

 * فيّب يتعٍك ثّٛظٛعيخ اٌّراج  اٌداخٍي :

ظرٚرح عدَ إخعب  اٌّراج  اٌداخٍي ٚتؤحرٖ -0

 ثآراء ٚأحىبَ اٌغير.

ظةةةةةةرٚرح تحميةةةةةةك ِسةةةةةةتٛل عةةةةةةبٌي ِةةةةةةٓ  -5

د جّةةةةة  ٚتٛصةةةةةيً اٌّٛظةةةةةٛعيخ إٌّٙيةةةةةخ عٕةةةةة

 اٌّعٍِٛبد عٓ إٌشبغ ِحً اٌّراجعخ.

أ  يتةةةةؤحر اٌّراجةةةة  ثّصةةةةبٌحٗ اٌ بصةةةةخ أٚ -10

 ِصبٌح اآلخريٓ عٕد إصدار حىّٗ اٌش صي.

ظةةةةرٚرح أْ يىةةةةْٛ رأل اٌّراجةةةة  ِحبيةةةةد -11

 ٚغير ِتحيس.

يجةةةت أْ يةةةتُ تٕةةةبٚة تعييٕةةةبد اٌّةةةراجعيٓ -12

 اٌداخٍييٓ ثشىً دٚرل.

 يخ ٌٍّراج  اٌداخٍي:* فيّب يتعٍك ثبٌىفبءح إٌّٙ

ظةةةةرٚرح تّٕيةةةةخ ِٙةةةةبراد ا تصةةةةبي ٌةةةةدل -13

 اٌّراج .

يجةت عٍةةي اٌّراجةة  اٌتعةرا عٍةةي اٌّشةةبوً -14

 ٚويفيخ حٌٍٛٙب.

ظةةةةةرٚرح اٌتطةةةةةٛير ٚاٌتةةةةةدريت اٌّسةةةةةتّر -15

 ٌٍّراجعيٓ اٌداخٍييٓ.

ظةةةرٚرح إدران اٌّراجةةة  ٌفةةةٓ اٌتعبِةةةً ِةةة  -16

 اإلدارح ٚاٌعًّ ِ  اٌفريك.

حٍيةةةةً اٌّبٌيةةةةخ ٚغيةةةةر اٌّعرفةةةةخ ثةةةةؤدٚاد اٌت-15

 اٌّبٌيخ ٚاٌمدرح عٍي تجّي  اٌجيبٔبد ٚتحٍيٍٙب.

ا ٘تّةةبَ ثةةبٌتطٛراد ٚاٌّسةةتجداد اٌحديخةةخ -10

فةةةي ِٕٙةةةخ اٌّراجعةةةخ ٚا غةةةال  عٍةةةي اٌّعةةةبيير 

إٌّٙيةةةةةةةخ ٚاإلرشةةةةةةةبداد اٌحديخةةةةةةةخ اٌّتعٍمةةةةةةةخ 

 ثبٌّراجعخ.

 * فيّب يتعٍك ثجٛدح تٕفي  اٌّٙبَ :

خٍيةةةخ ظةةةرٚرح ٚجةةةٛد دٌيةةةً ٌٍّراجعةةةخ اٌدا-15

 يىْٛ ِرج  ٌىً اٌّٙتّيٓ ثبٌّراجعخ اٌداخٍيخ.

 اٌت طيػ اٌجيد ٚتٕفي  عٍّيخ اٌّراجعخ.-20

ِراعةةبح اٌّجةةبد  ٚاٌمٛاعةةد اٌ بصةةخ ثّٕٙةةخ -21

 اٌّحب جخ ٚاٌّراجعخ ٚد تٛر أخالليبد إٌّٙخ.

اٌحصةةٛي عٍةةي األدٌةةخ ٚاٌمةةرائٓ اٌتةةي ت وةةد -22

شةةةةفبفيخ اٌتمةةةةبرير اٌّبٌيةةةةخ ٚزيةةةةبدح اٌخمةةةةخ فةةةةي 

 ِٛبد اٌٛاردح ثٙب.اٌّعٍ

 * فيّب يتعٍك ث جرح اٌّراج  اٌداخٍي :

تسةةبعد خجةةرح اٌّراجةة  عٍةةي إٔجةةبز اٌّٙةةبَ -23

 اٌّىٍ  ثٙب.

تسةةبعد خجةةةرح اٌّراجةة  عٍةةةي  ةةٌٙٛخ فٙةةةُ -24
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لٛاعةةةد ٚآٌيةةةبد حٛوّةةةخ اٌشةةةروبد ، ٚتحسةةةيٓ 

 تطجيك ٚتٕفي  تٍه اآلٌيبد.

تتحمةةك خجةةرح اٌّراجةة  ِةةٓ خةةالي ِشةةبروخ -25

وخةر خجةرح ٌٍّةراجعيٓ اٌجةدد ، أععبء اٌفريك األ

حيج يتُ ٔمً اٌّعرفخ ِٓ خةالي اٌّشةبروخ ثيةُٕٙ 

 اٌجعط.

 القسم الثاني :

يهد  هذا القسدم اليتبدار الفدرل الرئيسدي الثداني اليداص باستقصداء فئدات عيندة الدراسدة       

ي تلددك حددول اآلثددار السددلبية لعدددم تماثددل المعلومددات و وفددي ضددوء يبرتددك حدددد مدددي موافقتددك علدد

 العبارات وهي : 

 

 

 اٌجٕـــــــــــــــد

 

ِٛافك 

 جدا  

 

 

(5) 

 

 ِٛافك

 

 

 

(4) 

 

ِٛافك إٌي 

 حد ِب

 

 

(3) 

غير 

 ِٛافك

 

 

 

(2) 

غير 

ِٛافك 

عٍي 

 اإلغالق

 

(1) 

زيبدح تىٍفخ اٌتّٛيً ٔتيجخ  ٌسيبدح اٌّ ةبغر  -1

اٌتةي لةد يتعةةرض ٌٙةب اٌّسةةتخّرْٚ عٕةد اٌميةةبَ 

 ثبت با لراراد ا  تخّبر.

ت فيط ليّخ اٌشروخ ٔتيجخ  ٌعسٚا ثعةط  -2

 اٌّستخّريٓ عٕد اٌميبَ ثب  تخّبر ثبٌشروخ.

اٌتٛجيةةٗ اٌ ةةبغ  ٌال ةةتخّبراد ٚت فةةةيط  -3

  يٌٛخ اٌسٛق.

 أ فبض وفبءح األ ٛاق اٌّبٌيخ. -4

صةةةةةةعٛثخ ٚصةةةةةةٛي أصةةةةةةحبة اٌّصةةةةةةبٌح  -5

ٌٍّعٍِٛبد اٌّالئّخ ٚاٌىبفيةخ اٌتةي تّىةُٕٙ ِةٓ 

اٌميةةةبَ ثّّبر ةةةخ  ِرالجةةةخ  ةةةٍٛن اإلدارح عٕةةةد

 إدارح اٌرثحيخ.
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 القسم الثالث :

يهد  هذا القسدم اليتبدار الفدرل الرئيسدي الثالدث اليداص باستقصداء فئدات عيندة الدراسدة       

حدول التدأثير احيجددابي لجدودة المراجعدة الدايليددة فدي الحدد مددن  عددم تماثدل المعلومددات مدن يدد ل 

 عيل هيكل الرقابة الدايلية و وتتمثل في العبارات اآلتية :زيادة الثقة في المعلومات وتف

 

 

 

 اٌجٕـــــــــــــــد

 

ِٛافك 

 جدا  

 

 

(5) 

 

 ِٛافك

 

 

 

(4) 

 

ِٛافك إٌي 

 حد ِب

 

 

(3) 

غير 

 ِٛافك

 

 

 

(2) 

غير 

ِٛافك 

عٍي 

 اإلغالق

 

(1) 

 * فيّب يتعٍك ثسيبدح اٌخمخ في اٌّعٍِٛبد :

د يعتّةةد أصةةحبة اٌّصةةبٌح عٍةةي اٌّعٍِٛةةب -1

اٌتةي تةُ ِراجعتٙةب ثشةةىً وجيةر ألٔٙةب أوخةر حمةةخ 

عٓ تٍه اٌّعٍِٛبد اٌتةي ٌةُ يةتُ ِراجعتٙةب ِةٓ 

 لجً.

تسبُ٘ جٛدح اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ فةي زيةبدح  -2

وفبءح ٚفعبٌيخ اٌّعٍِٛبد ثبٌتمبرير اٌّبٌيخ ِةٓ 

خةةةةالي ِراجعةةةةخ اٌمةةةةٛائُ ٚاٌتمةةةةبرير اٌّبٌيةةةةخ 

ٚاٌتحمةةك ِةةٓ صةةحخ ٚدلةةخ األرلةةبَ ٚاٌجيبٔةةبد 

جةةٛدح ثٙةةب ِةةٓ خةةالي اٌّراجعةةبد اٌدٚريةةخ اٌّٛ

ٚاٌتحمك ِٓ خصبئع ِٚعبيير جٛدح اٌجيبٔةبد 

 ٚاٌّعٍِٛبد اٌّحب جيخ.

تعّةةةةً اٌّراجعةةةةخ اٌداخٍيةةةةخ اٌتةةةةي تّتةةةةبز  -3

ثةةبٌجٛدح عٍةةي اٌتحمةةك ِةةٓ ا ٌتةةساَ ثةةبٌمٛأيٓ 

ٚاٌسيب ةةبد ٚاٌٍةةٛائح ِّةةب يسةةبعد عٍةةي زيةةبدح 

 اٌخمخ في اٌّعٍِٛبد اٌتي يتُ ِراجعتٙب.

 ب يتعٍك ثتفعيً ٘يىً اٌرلبثخ اٌداخٍيخ:* فيّ

تعتجر اٌّراجعخ اٌداخٍيةخ آٌيةخ لٛيةخ إلحىةبَ  -1

اٌرلبثةةةخ اٌداخٍيةةةخ ثبٌشةةةروخ ، ٚتسةةةبعد عٍةةةي 

 ت فيط عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.

تةةةٛافر اٌ جةةةرح ٚاٌىفةةةبءح ٌةةةدل اٌّةةةراجعيٓ  -2

اٌداخٍيٓ ِٚعرفتُٙ ثؤٔشطخ اٌشروخ يُحسٓ ِٓ 

 َُ يةدعُ ٘يىةً  جةٛدح اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ ِٚةٓ حة

 اٌرلبثخ اٌداخٍيخ.

تسةةةبعد جةةةٛدح اٌّراجعةةةةخ اٌداخٍيةةةخ عٍةةةةي  -3

ِرالجةةخ اٌّ ةةبغر اٌتةةي يّىةةٓ أْ تتعةةرض ٌٙةةب 

 اٌشروخ.

تعّةةً اٌّراجعةةةخ اٌداخٍيةةةخ عٍةةةي اٌحةةةد ِةةةٓ  -4

ا تغالي اإلدارح ٌٍّعٍِٛبد ٌصبٌحُٙ أٚ إخفةبء 

 َُ اٌّعٍِٛبد اٌتي تعر ثّصبٌح اٌغير ، ِٚةٓ حة
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إٌٛعي فةي اٌّعٍِٛةبد تمًٍ ِٓ اب٘رح اٌتحيس 

 اٌّتبحخ ٌجّي  اٌفئبد اٌّتعبٍِخ ِ  اٌشروخ.

إْ  تحديد ِٙبَ ِٚسةئٌٛيبد ٚاختصبصةبد  -5

اٌّةةراجعيٓ اٌةةداخٍيٓ يةةدعُ ِةةٓ ٘يىةةً اٌرلبثةةخ 

 اٌداخٍيخ.

إْ تةٌٛي اٌّراجعةخ اٌداخٍيةخ ِةةراجعيٓ اٚل -6

خجةةرح ٚوفةةبءح يةة دل إٌةةي تفعيةةً ٘يىةةً اٌرلبثةةخ 

 اٌداخٍيخ.

اٌّةراجعيٓ اٌةداخٍيٓ عٍةي  إْ تحسيٓ لدرح -5

اٌتطجيةةك اٌجيةةةد ٌٍّعةةةبيير إٌّٙيةةةخ يةةة دل إٌةةةي 

إحىةبَ اٌرلبثةةخ اٌداخٍيةخ ، ٚيسةةبعد عٍةي إٔجةةبز 

 األعّبي ، ٚت فيط عدَ تّبحً اٌّعٍِٛبد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


