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اإلهداء

 إىل مه اقرتن زضا اهلل بسضائيم

ًّ بعد اهللًعسفاواً هلم بانفضم  بساًطاعت ً عصٌصٌهًانديّ ان أن ٌسمحيما اهلل  داعٍاًًجم عص  عه

 كما زبٍاوً صغرياً

ٍهت فرتة حينظاود يتانإىل شًجيت   ًحقدٌساً عسفاواًدزاظيت  ط

ٍع  ًحشج ه يل مه دعم  ً عهى كم ما قدٌم ً ًأخٌاح  ايل إخٌح

 األقسباء ًاألصدقاء إىل كافت

 إنٍكم مجٍعاً أىدي ىرا اجليد املخٌاضع

 انباحث 

 اوط عبد انغين غٌمت 
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الشكروالتقدٌر



ٍبء واملسسهني، سٍدَب حمًد وعهى آنه وصحجه  احلًد هلل زة انعبملني وانصالح وانسالو عهى أشسف األَج

 أمجعني ويٍ تجعهى ثإحسبٌ إىل ٌىو اندٌٍ، أيب ثعد:

تفضم  انري عًبد حمًد أثىعجٍهخاندكتىز األستبذ انفبضم أتقدو جبصٌم انشكس وانتقدٌس إىل أستبذي 

 وعهررى كررم يررب مرردو ي يررٍ تى ٍرره وإزشرربد ويتبثعررخ يسررتًسح أ  رربء     خدزاسررانثبإلشررساف عهررى  ررر   

ٌ إىل ،ي َرباسبً يف إجنبش  را انعًم  وانري كبٌدزاسيت إعداد  مجٍع انسبدح أعضبء كًب أتقدو ثبنشكس وانعسفب

ٍ دزسىَب عه ٍب وانرٌ ٍخ  ىو احملبسجخ ٍئخ انتدزٌس ثقسى احملبسجخ ثربَبيج اندزاسبد انعه  انصاوٌخ، -االمتصبد ثكه

 .ل اهلل اٌ جيبشٌهى ع ب كم خرياً وإحسبٌأوَس

ٌ إىل    ٌ واملسبعدح يف احلصىل كًب ٌتقدو انجبحث جبصٌم انشكس وانتقدٌس وانعسفب ٍ مدو ي ٌد انعى كم ي

 اندزاسخ.فرتح إجنبش  ر   عهى املعهىيبد وانجٍبَبد خالل

ً إىل يوأخرياً ال ٌفىتين تقدٌى شكس ٍ مسٌت أو ثعٍد يف إجنبح وتقدٌى  را  وايت بَ ً ي ٍ سبعدَ كم ي

 .انعًم املتىاضع

 انجبحث                                                              

 اَس عجد انغين غىيخ                                                                    
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 الدراسة  ممخص

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى تأثير اإلسناد الخارجي لخدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة 

طالبي الخدهة في البيئة الميبية، التعرف عمى درجة هحتوى التقارير الهالية هن وجية نظر 

الهالية  االستقبللية لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية وتأثيرىا عمى جودة هحتوى التقارير

البلزهة  عمى هدى كفاءة الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخميةو ذلك هن خبلل التعرف 

هدى التزام الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة ارير الهالية، وكذلك عمى جودة هحتوى التقوتأثيرىا 

عمى جودة هحتوى التقارير بذل العناية الهينية وبتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية وتأثيرىا ب الداخمية

 .الهالية

استبانة اشتهمت  إعداد، حيث تم االستنباطيالهنيج و  وقد استخدم الباحث الهنيج االستقرائي

( سؤال هوزع عمى الهتغيرات، بحيث تكون في هجهوعيا أثر إسناد 58صورتيا النيائية عمى )في 

، وقد تحقق هعدل هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

والذي يتكون هن جهيع هوظفي إدارات الهراجعة الداخمية،  هن هجتهع الدراسة %(75.15)استرداد 

اإلدارات الهالية بالشركات الهدرجة في سوق الهال الميبي حيث اشتهمت عينة الدارسة عمى ظفي هو و 

رؤساء هجالس اإلدارات والهدراء العاهون وكذلك هديري إدارات الهراجعة الداخمية والهراجعين 

هثل بيئة الميبية الهدرجة في سوق األوراق الهالية و التي ت الداخميين والهديرين الهاليين لمشركات

 . (SPSSتم استخدام براهج الحزهة اإلحصائية  )ولتحميل االستبانة فقد  الدراسة

وتشير اىم نتائج الدراسة الى انو يوجد تأثير إلسناد هيهة الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين 

وجود تأثير لمعناية الهينية  والتي أىهيا كانعمى جودة هحتوى التقارير الهالية وفقًا لهحاور الدراسة 

تأثير لبللتزام  ووجودالبلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير 

بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة 



 ي
 

راجعة الداخمية بالحصول عمى هعموهات هسبقة هحتوى التقارير كقيام الطرف الهسند إليو خدهات اله

تستخدم كأساس لعهمية الهراجعة، و قيام الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية بتقييم جودة 

نظام الرقابة الداخمية وهراقبة تسمسل الهعموهات الهالية، باإلضافة الي قيام الطرف الهسند إليو 

كاهل والهنظم لمقوائم الهالية والسجبلت الهحاسبية بصفة خدهات الهراجعة الداخمية بالفحص ال

 ة.هستهر 

هيام الهراجعة الداخمية  إسنادالدراسة بدعم وتشجيع الشركات الميبية لمتعاقد عمى  وتوصي

بضرورة لهينيين خارجيين وذلك ألثره عمى هستوى جودة هحتوى التقارير الهالية خاصة فيها يتعمق 

)الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية( وذلك لمهحافظة عمى  تحديد هسؤوليات الهراجعين

هع ضرورة العهل عمى تقييم خطة عهل الهراجعة ، درجة عالية هن االستقبللية والهوضوعية

الداخمية لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية هن قبل لجنة الهراجعة والتابعة لهجمس 

الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية التحكم في حدود هخاطر  ، كها يستوجب عمى اإلدارة

 أوتشريعات  إصدارباإلضافة الى ضرورة العهل عمى و الهراجعة بحيث تكون هقبولة وهنخفضة 

إلزام قانوني لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية ينص عمى االلتزام بهعايير الهراجعة 

  .توفير دليل عهـــل والخاصة بـــإجراءات الهراجعة يكون هتاح لجهيع العاهمينالداخمية، والعهل عمى 
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Summary 

The impact of assigning internal audit tasks to external 

professionals on the quality of the content of financial reports 

 

The study aimed to identify the impact of external attribution of internal audit 

services on the quality of the content of financial reports from the point of 

view of service seekers in the Libyan environment, to identify the degree of 

independence of the party assigned to internal audit services and its impact on 

the quality of the content of financial reports, as well as the extent of the 

commitment of the party entrusted with the internal audit services to exercise 

professional care and the application of internal audit standards and their 

impact on the quality of the content of the financial reports. 

The researcher used the inductive and deductive method, where a 

questionnaire was prepared that made up of (58) questions distributed among 

the variables, so that overall, we can determine the effect of assigning internal 

audit tasks to external professionals on the quality of the content of the 

financial reports. A recovery rate of (75.15%) was achieved of the study 

population, which consists of all employees of internal audit departments, and 

employees of financial departments of companies listed in the Libyan capital 

market. Which represents the study environment, and to analyze the 

questionnaire, the statistical package (SPSS) programs were used. 

The most important results of the study indicate, that there is an effect 

when attributing the task of internal auditing to external professionals, on the 

quality of the content of the financial reports according to the topics of the 

study. The most important of which was the noticeable effect of the necessary 

professional care, by the party assigned to the internal audit service on the 

quality of the content of the reports.   

As well as a noticeable effect in the commitment to the application of 

internal audit standards by the assigned party, the internal audit service 

provider, in determining the quality of reports, which can be seen in the fact 

that the party entrusted with the internal audit service obtained prior 

information that is used as a basis for the audit process, and the fact that the 
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party entrusted with the internal audit services evaluated the quality of the 

internal control system and monitored the financial information sequence, in 

addition to the party entrusted with the internal audit service conducting a 

complete and orderly examination of the financial statements and accounting 

records on an ongoing basis. 

The study recommends supporting and encouraging Libyan companies 

to contract assigning internal audit tasks to external professionals, because of 

its impact on the quality of financial reports, especially with regard to 

defining the responsibilities of auditors, the party entrusted with internal audit 

service, in order to maintain a high degree of independence and objectivity, 

while also working on evaluating the internal audit work plan for the party 

entrusted with the internal audit service by the audit committee of the board 

of directors, and the party entrusted with the internal audit services also 

requires controlling the limits of audit risks so that they are acceptable and 

low, and in addition they need to work on the issuance of legislation or a legal 

obligation for the entrusted party of the internal audit service which stipulates 

adherence to internal auditing standards, and work to provide a work guide 

for audit procedures that is available to all employees. 
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  :المقدمةأوال: 

واالتجاىات الحديثة في هجال هينة الهراجعة بشكل عام والهراجعة الداخمية بشكل التطور ن إ 

عمييا الهراجعة الداخمية هن حيث الهفيوم وهن يقوم  تقومإلى تغير واضح في األسس التي  ىخاص أد

سناد إلى التوجو نحو اإل ىأد األهر الذي وكذلك جودة هخرجاتيا بيا وكذلك هجاالت عهميا ونطاقيا

 (1: 2005رجي لهيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين )هحهد، الخا

ن يعززا هن نوعية أهراجع الخارجي والهراجع الداخمي عمى حد سواء ال عمى ولذلك ينبغي        

 .Desaiسوء تهثيل الهعموهات الهحاسبية )أو  وهوثوقية البيانات الهالية، هن خبلل هنع التضميل

Roberts, and R. Srivastava,2010: p344 )،  وتتطمب أنشطة الهراجعة الداخمية الفعالة

ن الحفاظ عمى أتنوعًا في الهيارات التي يصعب عمى العديد هن الشركات الحصول عمييا، كها 

تتطمب هستوى عالي هن التكاليف في االستثهارات في الهوارد  الكوادر البشرية لمهراجعة الداخمية

: 1996)شحاتة،  توظيف وتدريب هوظفي الهراجعة الداخمية وتطويرىم هينياً  البشرية وذلك هن خبلل

78). 

هستخدهي الهعموهات ) هتعددةنظرًا الستخدام الهعموهات الواردة في القوائم الهالية هن جيات و   

الهبلءهة والهوثوقية في الهعموهات الواردة في التقارير  يلذلك يستدعي أن تتوفر خاصيت الهحاسبية(

، الطاىر) الهبنية عمى ىذه الهعموهات الهتوفرة وصحة القراراتدقة الهالية بجودة عالية لضهان 

 يةوفعال جـودةفــإن هخرجاتيــا تكــون ذات  ةيالهراجعــة بجــودة عال عهميةثــم إذا تهــت  وهــن (2012:15

  هسـتخدهييا.قـرارات  ديفـي ترشـ
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قـرارات  ديلترش ةيالهعموهات الهحاسب تحسين كفاءةفـإن جـودة الهراجعـة تسـاىم فـي  ـويعم         

وفعالية. الهراجعة ودورىا الجوىري بكفاءة  أىداف قيإلى تحقذلك  ؤدييو  ،االسـتثهار لمشـركات

 (.     2015 )الصيرفي،

ونظرًا لمدور اإليجابي الذي تمعبو العبلقة بين الهراجعة الداخمية والهراجعة الخارجية، عمى          

وكذلك أىهية جودة  ،وجو أكهلهستوى ههارسي الوظيفتين في الهساىهة في إنجاز أعهاليها عمى 

مية لهينيين خارجيين هيام الهراجعة الداخ هوضوع إسنادنولي ن أ لزاهاً ان ك هحتويات التقارير الهالية،

لمتعرف  ولذلك جاءت ىذه الدراسة ،والدراسةهن البحث  الهالية لهزيداً هحتوى التقارير جودة عمى  وأثره

وتحديد ، عمى أثر إسناد هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

إسناد هع تقديم الهقترحات والتوصيات التي هن شأنيا تحسين  إن وجدت نقاط القوة ونقاط الضعف ىمأ 

 .هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 :مشكمة الدراسةثانيا: 

إلى زيادة االىتهام بالهراجعة األخيرة أدى االنتشار الواسع لمفضائح الهالية في السنوات     

الداخمية كهساىم رئيسي لتحقيق حوكهة الشركات الفعالة وجودة التقارير الهالية، حيث تعد الهراجعة 

اتيا تحد إجراءأنشطتيا وكفاءة ان ، لذلك فاإلدارةالداخمية بهثابة هراجعة يوهية عمى قرارات وتصرفات 

ارير والقوائم الهالية وخاصة فيها يتعمق بوضع التقديرات التق إعدادعمى التدخل في اإلدارة هن قدرة 

الهحاسبية واالختيار بين البدائل والسياسات الهحاسبية، وبالتالي هنع التبلعب وسوء التهثيل لمهعموهات 

 Gerard, and, الهحاسبية والنتائج والتقارير الهالية الهضممة عند هراجعة الحسابات

Tripathy,2011, p 515)  ،21: 2006هجاىد.)  

لخدهات الهراجعة الداخمية إلى زيادة أىهيتيا كجزء هن نظام الرقابة  الكبيروقد أدى ىذا الدور 

لمهنظهة، وبالهقابل زاد ىذا الدور هن الهطالب التي تفرض عمى هراجعي الحسابات  الداخمية
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ليم كفاءات وهيارات وهعرفة تكون ان الداخميين، حيث يتطمب الدور الجديد هن الهراجعين الداخميين 

لتمبية  ةتطور هينة الهراجعة وهواكبة األحداث االقتصادية الهتبلحق في هجال أعمى هن ذي قبل

ان كإذا احتياجات العهبلء والهستفيدين هن خدهاتيم، ولذلك تواجو العديد هن الهنظهات اختيار ها 

هيام الهراجعة الداخمية لطرف خارجي إسناد أو  سع داخمياً و ينبغي تطوير ىذه الكفاءات بالشكل األ

وقد ازدادت  Outsource ( Abbott, L.J and Rama, D.V,2007, p 806)وىو ها يعرف بـــ 

 اآلونةالخارجي ألنشطة الهراجعة الداخمية بشكل كبير في  داإلسناأو  وتيرة االىتهام بقضية االستعانة

، وىي بذلك تقدم قيهة هضافة لدى الجية وتطورىااخمية أىداف الهراجعة الد اتساعاألخيرة، خاصة بعد 

 الهستفيدة هن تقارير الهراجعة.

ىناك قصور ان تشير أغمب الدراسات الهتعمقة بتقييم نظم الرقابة الداخمية في البيئة الميبية و 

نتاجية الهراجعة الداخمية في أغمب الوحدات االقتصادية الميبية سوى اإلإدارة وضعف في أداء 

اليبري( والتي أهينة الخدهية وهن أىم ىذه الدراسات الهشار إلييا ىي دراسة الباحثة )أو  )الصناعية(

أسباب المجوء لمتعاقد الخارجي عمى أداء وظيفة الهراجعة الداخمية ىو تدني هستوى ن أ توصمت إلى

نظام الرقابة خبرة الهراجعين الداخميين، وكذلك لمتقميل هن هخاطر الهراجعة الناتجة هن ضعف 

الهراجعة الداخمية فإنو يتم إتباع إدارة لهعالجة هثل ىده الهشاكل والقصور في  وكهحاولةالداخمية 

: ص 2012الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية لهينيين هن خارج الهنشأة )اليبري، سناد إسموب اإل

م في العديد 2020/ 2019وكذلك أشار التقرير الصادر عن ديوان الهحاسبة الميبي عن السنة  (10

الهخالفات الهالية والعجوزات الهالية وكذلك اإلىدار في الهوارد الهالية في الهؤسسات  ىلإهن الهواضع 

 . التي كان في هعظهيا بسبب ضعف الهراجعة الداخميةالخاضعة لهراجعة ديوان الهحاسبة و  والشركات
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وظيفة الهراجعة الداخمية في  أداءضعف وتأسيسا عمى ها سبق تتهثل هشكمة الدراسة في 

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين إسناد  أسموبالوحدات االقتصادية الميبية هها يجعل إتباع 

 .لهعالجة ىذا الضعفالبدائل الهطروحة أو  أحد الخيارات

 

 

 التالي: يوبذلك يهكن صياغة هشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس  

عمى جودة محتوى التقارير لمينيين خارجيين الخارجي لخدمات المراجعة الداخمية سناد )ىل يؤثر اإل

 ؟في البيئة الميبية( طالبي الخدمةالمالية من وجية نظر 

 الفرعية التالية: التساؤالت وبناًء عمى السؤال الرئيسي لمدراسة يهكن صياغة

لمطرف الهسند إليو خدهات  االستقبلليةىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين درجة  .1

 الهالية؟التقارير  هحتوىجودة و الهراجعة الداخمية 

ىل ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية بين درجة كفاءة الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة  .2

 الهالية؟التقارير  الداخمية وجودة هحتوى

 عمىببذل العناية الهينية وأثرىا  خدهات الهراجعة الداخمية الهسند إليو الطرف هدى التزام اه .3

 الهالية؟هحتوى التقارير  جودة

بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية  خدهات الهراجعة الداخمية الهسند إليو الطرف هدى التزام اه .4

 الهالية؟هحتوى التقارير جودة وأثرىا عمى 

 :ف الدراسةاىدأثالثا: 

الخارجي لخدهات الهراجعة سناد اإل أثرتحديد  هحاولة تيدف الدراسة بشكل رئيس إلى   

 في البيئة الميبيةطالبي الخدهة هحتوى التقارير الهالية هن وجية نظر جودة الداخمية عمى 
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 :ويتفرع من ىذا اليدف الرئيسي األىداف الفرعية التالية

وتأثيرىا  الداخميةخدهات الهراجعة  االستقبللية لمطرف الهسند إليو درجة التعرف عمىهحاولة  .1

 .هحتوى التقارير الهاليةجودة عمى 

البلزهة  الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية كفاءةالوقوف عمى هدى  هحاولة .2

 .هحتوى التقارير الهاليةجودة عمى رىا يتأثو 

بذل العناية ب الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية الوقوف عمى هدى التزام هحاولة .3

 .هحتوى التقارير الهاليةجودة عمى الهينية البلزهة وتأثيرىا 

بتطبيق هعايير  الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخميةالطرف هدى التزام ان بي هحاولة .4

                                                                                                                                                                    هحتوى التقارير الهالية.جودة عمى وأثرىا الهراجعة الداخمية 

   :أىمية الدراسةرابعا: 

 :تتمثل أىمية الدراسة في االتي

 - :( وتتمثل فيالنظرية) العلمية األهمية .1

ــتم ب- أ ــا تيــ ــة أنيـ ــة الداخميــ ــدهات الهراجعــ ــناد الخـــارجي لخــ ــارجييناإلســ ــة  لهينيـــين خــ ــار الهراجعــ باعتبــ

تستهد أىهيتيا أيضًا هن الداخمية أحد اىم عناصر وهكونات نظام الرقابة الداخمية ىذا هن ناحية و 

والهؤسسـات لمشـركات في سبلهة وصـحة الهراكـز الهاليـة جودة هحتوى التقارير الهالية  أىهية دور

تأديــة دورىــا الحيــوي فــي التنهيــة  الشــركات والهؤسســات فــي، وبالتــالي اســتهرارية تمــك االقتصــادية

 هن الناحية األخرى. االقتصادية

 الهاليــة فــيالـواردة فــي التقـارير الهحاســبية الهعموهـات  جــودة تسـتهد ىــذه الدراسـة أىهيتيــا هـن دور- ب

عمى تقديم تمك  الشركاتآخذًا بعين االعتبار الهنافسة بين  والهالية الرشيدةاإلدارية قرارات الاتخاذ 

  الهعموهات والتقارير التي تمبي حاجة هستخدهي تمك الهعموهات.
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عمـى جــودة ره اإلسـناد الخـارجي لخـدهات الهراجعـة الداخميـة وآثـاهفيـوم  تحديـدهسـاىهة الدراسـة فـي - ت

ــناد وكـــذلك التعـــرف عمـــى  هحتــوى التقـــارير الهاليـــة ــام الهراجعـــة الداخميـــة بــدائل اإلسـ الخـــارجي لهيـ

وتقـارير الهراجعـة اليـو الهيـام الخاصـة بالهراجعـة الداخميـة الجزئيـة والطـرف الهسـند أو  الكميـة هنيـا

ــناد ــد وكــذلك إثــــراء الهرتبطــة باإلسـ ــناد الخــارجي لوظيفـــة  ألثــرم هفيـــوم واضــــح يالهكتبـــات بتقــ اإلسـ

فــي البيئــة  طـالبي الخدهــةهـن وجيــة نظــر  الهاليــةالتقــارير هحتــوى جـودة الهراجعـة الداخميــة عمــى 

 .الميبية

 يوجد نقص واضح في البحوث والدراسات التي تناولت هوضوع باإلسنادعمى حد عمم الباحث أنو - ث

ــام ويكــاد يكــون ال توجــالخــارجي لخــدهات الهراجعــة الداخميـــة  دراســـة  دلهينيــين خــارجيين بشــكل عـ

تناولت هوضوع أثر إسناد هيـام الهراجعـة الداخميـة لهينيـين خـارجيين عمـى جـودة هحتـوى التقـارير 

األهــر الـذي شــجع عمـى إجــراء ىــذه الدراسـة بحيــث تكـون أول دراســة هتخصصـة فــي ىــذا  الهاليـة

ــافة إلــــى التعـــرف عمــــى هــــواطن القـــوة والضــــعف إن وجــــدت فـــي  ــنادقــــرار الهجـــال باإلضــ ــام  إســ هيــ

 ة الداخمية لهينيين خارجيين.الهراجع
 

 ( التطبيقية) يةالعمل ةاألهمي  .2

باالحتياجات تساىم ىذه الدراسة في هساعدة هراجعي الحسابات داخل البيئة الميبية في الوفاء - أ

عهبلء الهراجعة )هستخدهي التقارير الهالية( وها يصاحب ذلك هن ظيور احتياجات ل الهتجددة

اإلسناد الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية عمى غير تقميدية لمعهبلء، وذلك هن خبلل هعرفة أثر 

في البيئة الميبية، بيدف هساعدة  طالبي الخدهةهن وجية نظر  التقارير الهاليةهحتوى جودة 

الهستفيدون هن خدهات الهراجعة في االعتهاد عمى التقارير الهالية عند اتخاذ أو  الهستخدهين

 قراراتيم االقتصادية. 
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اإلسناد الخارجي لخدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية تأثير ن ايبدراسة و - ب

وتقـويم د قراراتيـا يترشـفي شركات السـاعد إدارة ية ين كفـاءة الهعموهـات الهحاسـبيتحسـحيث ان 

 أدائيا

والجيـات الهسـؤولة فـي وضـع  الهـالي،ل يادة كفـاءتيم فـي التحمين فـي ز يين الهـاليهسـاعدة الهحممـ- ت

 .ةير الهراجعة الخارجييهعا

ن الهراجعـة ير العبلقة بـيىم في تفساسي الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية اإلسناددراسة هفيوم - ث

والتقارير الهالية  القوائم الهراجعة الداخمية ويعززىا ىذا هن ناحية ويعزز ثقة هستخدهية و يالخارج

 .هن ناحية أخرى

 :فرضيات الدراسةخامسا: 

 بناءًا عمى هشكمة الدراسة وأىدافيا، فقد تهت صياغة فرضيات الدراسة عمى النحو التالي:

  :الرئيسةالفرضية   .1

محتوى التقارير جودة عمى  لمينيين خارجيينالمراجعة الداخمية  ميامسناد إلجابي يأثر إ يوجد)

 المالية(.

 -التالية: وسيتم اختبار صحة ىذه الفرضية من خالل الفرضيات الفرعية 

لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة  يةهن حيث االستقبلل إيجابيأثر يوجد  لى:و الفرضية الفرعية األ

 التقارير الهالية.هحتوى جودة عمى الداخمية 

خدهات  الهسند إليو هن حيث الكفاءة البلزهة لمطرف إيجابيأثر يوجد  الفرضية الفرعية الثانية:

 هحتوى التقارير الهالية.جودة عمى  الهراجعة الداخمية

 الهسند إليو بذل العناية الهينية البلزهة لمطرف حيث هن إيجابيأثر يوجد الفرضية الفرعية الثالثة: 

 هحتوى التقارير الهالية.جودة عمى  خدهات الهراجعة الداخمية
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هن حيث االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن  إيجابيأثر يوجد  :رابعةالفرضية الفرعية ال

 هحتوى التقارير الهالية.جودة عمى  الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية

 :منيج الدراسةسادسا: 

 أىداف الدراسة، فقد تم الجهع بين هنيجين هن هناىج الدراسة بيانيها كاآلتي:لتحقيق 

ستبانة لمتعرف عمى أراء االإعداد  فيالهنيج االستقرائي  الباحث ستخدما: المنيج االستقرائي .1

الهؤسسات وبتحميل ىذه  جألطراف هن خار  الهراجعة الداخمية هيهةإسناد عينة الدراسة حول 

 .لموصول إلى نتائج يهكن تعهيهيا عمى هجتهع الدراسة هن خبلل الحصاء االستداللية اآلراء

ووضع في صياغة هشكمة الدراسة  الباحث الهنيج االستنباطي كها اتبع المنيج االستنباطي: .2

اإلسناد الخارجي لخدهات الهراجعة أثر الذي يقوم بتحميل  النظري ليا واإلطار فرضياتيا

 .طالبي الخدهةهحتوى التقارير الهالية وذلك هن وجية نظر  جودةالداخمية عمى

 نطاق وحدود الدراسة: سابعا: 

 .م2021ىذه الدارسة خبلل النصف الثاني هن العام  أجريت الزمنية:الحدود  .1

  .هدرجة في سوق الهال الميبيالشركات العمى ىذه الدارسة  أجريت المكانية:الحدود  .2

الهديرين الهاليين،  –والهراجعين الداخميين  -الهراجعة الداخمية إدارة هديرو  الحدود البشرية: .3

 .والهحاسبين في الشركات الهدرجة في سوق الهال الميبي
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 متغيرات الدراسة: -

   

 

    

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 :الهالية التقارير هحتوىجودة 

 قائهة الهركز الهالي..1
 قائهة الدخل..2
 قائهة التدفقات النقدية..3

 هيام الهراجعة الداخمية إلى إسناد أثر
 هينيين خارجيين:

درجة االستقبللية لمطرف الهسند اليو .1
 عهمية الهراجعة الداخمية.

درجة الكفاءة الهطموبة لمطرف الهسند .2
 الهراجعة الداخمية.ليو عهمية إ

درجة العناية الهينية الهطموبة .3
ليو عهمية الهراجعة إلمطرف الهسند 

 الداخمية.
الهسند اليو عهمية  الطرفالتزام .4

 .بهعايير الهراجعة الهراجعة الداخمية

 

  المتغير المستقل

Independent variable 

 

 المتغير التابع

The dependent variable 
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 (1الشكل رقم )

 الباحث إعدادالمصدر: من 

 

 

 الدراسات السابقة: ثامنا: 

 :يةبالدراسات العر   .1

( بعنوان: "إثر التعاقد الخارجي لوظيفة التدقيق 2020فطمة وعبد الرضا، حسن ) دراسة جاسم، (1

 دراسة ميدانية عمى عينة من الحكومات المحمية العراقية –جودة التدقيق الخارجي  ىالداخمي عم

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى جدوى التعاقد الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية وكذلك بيان 

 التعاقد الخارجي ألداء هيام الهراجعة الداخمية في جودة الهراجعة الخارجية.أثر اعتهاد 

إلى أن ىناك العديد هن الهعوقات التي تواجو الهراجع الداخمي هنيا عدم الباحثان وتوصل 

سبلهة بناء الييكل التنظيهي لقسم الهراجعة الداخمية كها ان ىناك العديد هن العواهل الهؤثرة في 

 .وهوضوعية الهراجعين الداخميين في الحكوهات الهحمية عينة البحثاستقبللية 

قالةين يوأوصت الدراسة بضرورة ان يكون الهسؤول عن تع هدير إدارة الهراجعة الداخمية ىو  وا 

، كها أوصت األخرىبالدوائر والهؤسسات  اسوههجمس الهحافظة هجتهعًا وليس الهحافظ هتفردًا بالقرار 

جراءات هعد هن قبل إدارة الهراجعة الداخمية يسترشد بو الكادر الوظيفي داخل بضرورة وجود دليل إ

إدارة الهراجعة الداخمية باإلضافة الى وضع خطة سنوية شاهمة إلدارة الهراجعة الداخمية وصوال الى 

 .جهيع هتطمبات وهيام عهل إدارة الهراجعة الداخميةلوضع خطة استراتيجية شاهمة 
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هن ىذه الدراسة في تحديد بعض جوانب هشكمة الدراسة الهتعمقة بالتعاقد وقد استفاد الباحث 

 هيام الهراجعة الداخمية. إسنادأو  الخارجي

 

 

عمى  ( بعنوان: تأثير اإلسناد الخارجي لميام وظائف المراجعة الداخمية2016دراسة سمر خالد ) (2

 مصر. -جامعة عين شمس دراسة ميدانية -جودة المراجعة

الخارجي لهيام الهراجعة  اإلسنادىدفت ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس وتفسير إثر عهمية 

جودة عمى  الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية اإلسنادالداخمية وذلك هن خبلل دراسة وتحميل إثر عهمية 

 اإلسنادسية لقرار والعواهل الرئي اإلسنادعهمية الهراجعة وكها ىدفت الدراسة أيضا لمتعرف عمى بدائل 

 الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية وجودة عهمية الهراجعة. اإلسنادوهحاولة الربط بين 

 اإلسنادالهراجعين الداخمين والخارجين حول تقديم  أراءوتوصمت الدراسة إلى وجود تباين بين 

 أراءفروق بين أو  عدم وجود تباينإلى  الخارجي الجزئي لهيام الهراجعة الداخمية كها توصمت

 اإلسناد أبعادالكمي لهيام الهراجعة الداخمية وان  اإلسنادن حول ين والخارجييالهراجعين الداخمي

بالنسبة  أهاالجودة بهكتب الهراجعة عمى  % هن أي تغيرات تطرأ30الخارجي بالنهوذج يفسر نسبة 

 % هن أي تغير يطرا63سبتو الخارجي بالنهوذج تفسر ها ن اإلسناد أبعادلمهراجع الخارجي يتضح ان 

 .الجودة بهكتب الهراجعةعمى 

الخارجي لهيام الهراجعة  اإلسنادهعايير هينية تنظم عهمية  إصدارأوصت الدراسة بأن يتم 

الجيات التشريعية والجيات الهنظهة لهينة الهراجعة إعادة النظر في التشريعات  أوصتالداخمية كها 

قرت عميو هعايير الهراجعة في الدول الهتقدهة وان تحدد الييئات والقرارات بحيث تتوافق هع ها است
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الهينية بوضوح قواعد وضهانات االحتفاظ بالهوضوعية لكل هن الهراجعة الداخمية كهصدر خارجي 

 عند أداء األنشطة الهختمفة لمهراجعة الداخمية.

عمق بالدراسة الباحث هن ىذه الدراسة في صياغة بعض هتغيرات دراستو فيها يت داستفوا 

 الهيدانية وتصهيم نهوذج االستبانة.

التعاقد مع مراجع خارجي لمقيام بميام المراجعة الداخمية  ( بعنوان: "2012) أمينةدراسة اليبري  (3

 وجدوى تطبيقو في المصارف التجارية الميبية"

هدى قبول فكرة التعاقد الخارجي لمقيام بالهراجعة الداخمية في  ىدفت ىذه الدراسة إلى هعرفة       

تطبيق التعاقد الخارجي لمهراجعة الداخمية في إهكانية الهصارف التجارية الميبية وكذلك التعرف عمى 

هعرفة هدى إلى  ضاع االقتصادية واإلدارية الهينية الراىنة في تمك الفترة الزهنية وباإلضافةو ظل األ

 ق التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية في الهصارف التجارية الميبية.جدوى تطبي

التعاقد الخارجي العديد هن الهزايا التي  عدد هن النتائج أبرزىا يقدم الدراسة إلى وتوصمت    

تجعل هن الهصارف التجارية تفكر في االستعانة بهصادر خارجية ألداء وظيفة الهراجعة الداخمية، 

وجود هراجع هن خارج الييكل التنظيهي لمهصرف لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية يوفر استقبللية 

 تعاقد كميان لخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية سواء كالهراجعة الداخمية، التعاقد ادارة أكثر إل

كتوفير خبرات جديدة تساعد عمى تطوير  ،اإلدارةبشكل جزئي فيو يمبي العديد هن احتياجات أو 

 العهل لتحسين أداء الهصرف وتدريب باقي العاهمين.

يام الهراجعة صت الدراسة إلى وجود جدوى هن تطبيق التعاقد الخارجي لمقيام بهأو كها   

الداخمية كاتجاه حديث يساعد عمى تطوير وظيفة الهراجعة الداخمية وكذلك تحسين كفاءة أداء العهل 

 الميبية.داخل الهصارف التجارية 

 واستفاد الباحث هن الدراسة في تحديد بعض هتغيرات دراستو وصياغة بعض فروض الدراسة.
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"اإلسناد الخارجي ألداء وظائف المراجعة الداخمية وأثره ( بعنوان 2011دراسة محمد عبد الفتاح ) (4

 -جامعة عين شمس دراسة ميدانية -عمى استقالل المراجع الخارجي وجودة عممية المراجعة"

 مصر.

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح تأثير اإلسناد الخارجي لهيام ووظائف الهراجعة الداخمية، عمى 

وتحقيقا  دة الهراجعة وكذلك عمى فجوة التوقعات في الهراجعةكل هن استقبلل الهراجع الخارجي وجو 

دراستو وقام بتصهيم استبانة وزعت  في ألىداف الدراسة فقد استخدم الباحث الهنيج التحميمي الوصفي

 عمى عينة هختارة هن الهراجعين وأصحاب هكاتب الهراجعة الكبرى.

اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية قد  إن أىهياوتوصمت ىذه الدراسة العديد هن النتائج وكان 

وكذلك أصبح اتجاىا هتزايدا تنتيجو هنشآت األعهال في ضوء اتباع استراتيجيات فاعمية التكمفة 

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية يؤدي إلى زيادة جودة الهراجعة الداخمية األهر الذي ينعكس  اإلسناد

ن اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية لمهراجع الخارجي، ال  عمى زيادة جودة الهراجعة الخارجية وا 

هيني كها ان ارتباط ينقص هن استقبللو وال يشكك في هوضوعيتو طالها أنو همتزم بهعايير األداء ال

الهراجع بالهنشاة هن خبلل أداء خدهات بجانب الهراجعة يؤدي الى تضييق فجوة التوقعات وتقميل 

 الهخاطر.

أوصت الدراسة باالتجاه نحو استخدام أسموب اإلسناد الخارجي ألداء وظائف الهراجعة 

 الهراجعة الداخمية هع التأكيد أحد األساليب الحديثة وكذلك لتخفيض تكاليف إدارة الداخمية باعتباره

 هخرجات جودة

 نتائج عهمية الهراجعة الداخمية وفقًا لئلسناد الخارجي.

( بعنوان تأثر مصدر أنشطة المراجعة الداخمية عمى مدى اعتماد 2011دراسة الرفاعي مبارك ) (5

 مصر. -جامعة طنطا تجريبيةدراسة  -"المراجع الخارجي عمى عمل المراجعة الداخمية
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ىدفت الدراسة إلى تحميل تأثير البدائل الهتاحة لتقديم أنشطة الهراجعة الداخمية ودرجة الخطر 

الهبلزم لعهمية الهراجعة الداخمية والتعرف عمى هدى اعتهاد الهراجع الخارجي عمى أعهال الهراجعة 

 .الداخمية في ظل ىذه البدائل الهختمفة

توصمت الدراسة الى ان الطرف الهقدم لهيام الهراجعة الداخمية لو تأثير هعنوي عمى هدى 

اعتهاد الهراجعين الخارجيين عمى أعهال الهراجعة الداخمية في حالة انخفاض درجة الخطر الهبلزم 

أثر هعنوي في حالة ارتفاع درجة الخطر الهبلزم لعهمية الهراجعة، فإنو ال يوجد ت أهالعهمية الهراجعة، 

الهراجعة الداخمية عمى هدى اعتهاد الهراجعين الخارجيين عمى أعهال الهراجعة الداخمية  أنشطةلهصدر 

انو يزداد اعتهاد الهراجعين الخارجيين عمى أعهال الهراجعة الداخمية إلى  أيضاكها توصمت الدراسة 

ة عن الحصول عمييا هن داخل في حالة اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمي أعهالياونتائج 

 إسنادهنخفض وخاصة عندها يتم أو  الهنشأة سواء أكان الخطر الهبلزم لعهمية الهراجعة الداخمية هرتفع

 هستوي عالي هن الكفاءة والخبرة .عمى  هيام الهراجعة الداخمية لهكاتب

 -"اجعة الداخميةتكميف المراجع الخارجي بوظائف المر  ( بعنوان: "2007دراسة أبوىديمو محمد ) (6

 مصر. -ميدانية جامعة طنطادراسة 

الخارجي لوظائف الهراجعة سناد اإلىدفت الدراسة إلى القيام بدراسة تحميمية حول هفيوم 

الداخمية، هن حيث الهبررات والدوافع التي تؤدي لئلسناد، الهزايا والعيوب، ثم هوقف الهنظهات الهينية 

 الخارجي لوظائف الهراجعة الداخمية.سناد اإلاألثار الناتجة عن ان هنو، وكذلك بي

خدهات الهراجعة الداخمية  اعتبارال يهكن  أبرزىا انوتوصمت الدراسة إلى عدد هن النتائج و 

لخدهات الهراجعة الخارجية الهقدهة هنو، يتوفر لدى هكاتب  اهتدادالهقدهة هن الهراجع الخارجي ىي 

 عبلقة طردية بينىناك  العهبلء،الهراجعة الخارجية إهكانيات وطاقات ههيزة يهكن توظيفيا لخدهة 
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الهراجعة إسناد في حالة  الداخمية،حجم الهؤسسة والدافع وراء التعاقد الخارجي لوظائف الهراجعة 

 بدال هن خدهة الهبلك . اإلدارة جي، سيؤدي بالهراجع الخارجي الى خدهة الداخمية لمهراجع الخار 

تعهل الجيات ذات الصمة بتدعيم وتأكيد فعالية الهراجعة الداخمية ان  الدراسة عمىصت أو كها 

قرار التكميف الخارجي  يتخذان ضرورة  وكذلك لذلك.بالهؤسسات الميبية وتوفير البيئة الهناسبة 

الهراجعة الداخمية دارة إل األهثللوظائف الهراجعة الداخمية في ضوء هتغيرات الحجم االقتصادي 

يقتصر عمى ان التكميف الخارجي يجب ان تقوم بو بالفعل وها تقوم بيا ان وهاىية الهيام التي يجب 

برة والهيارة البلزهين لمقيام بيا وبإشراف الخ ،والتي ال يتوفر لمهراجعين الداخميين واألنشطةالوظائف 

 الداخمية.الهراجعة إدارة 

الهراجعة بالهؤسسات الميبية لكي تهارس هياهيا والتي ان بتكوين لج اإلسراعبضرورة  وكذلك 

 الخارجي.هن ضهنيا اتخاذ قرارات التكميف 

باإلسـناد الخـارجي الباحث هن ىذه الدراسة في تغطية جـزء هـن الجانـب النظـري الهتعمـق  استفادو 

 لهيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين 

 الدراسات األجنبية:  .2

 بعنوان: (Zulkifflee, et. al; 2012)دراسة  (1

"Internal Audit Attributes and External Audit’s Reliance on Internal 

Audit: Implications for Audit Fees".- Malaysia 

الهراجع الداخمي  كفاءة فحص خبلل الهراجعة الداخمية هن جودة فحص إلى الدراسة ىدفت

 .الهراجع الخارجي تكمفة تخفيض في الهالية القوائم هراجعة في الداخمي الهراجع هساىهة أثران بي والى

الهراجع  كفاءة بين عكسية عبلقة ىناك :أىهيا النتائج هن العديد إلى الدراسة توصمت وقد 

اعتهاد  ازداد الداخمية،الهراجعة  وكفاءة فعالية تازداد كمها حيث الخارجي، الهراجع وأتعاب الداخمي
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هبلحظة  خبلل هن الداخمي الهراجع كفاءة تقييم ويتم الهراجع الداخمي، عهل عمى الهراجع الخارجي

 الداخميين. الهراجعين طاقم خبرة

 بالخبرة االىتهام خبلل هن الهراجعة الداخمية جودة عمى التأكيد الدراسة بضرورة صتأو كها  

 االىتهام بالتنسيق وضرورة الهراجع الداخمي، عمييا الحاصل العمهية والشيادات الهينية والتدريب

تكمفة الهراجعة  هن والتخفيض لمهنشأة الفعالية لتحقيق الخارجي والهراجع الداخمي الهراجع بينالتعاون و 

 .الخارجي

 الدراسة. أىدافتحديد واستفاد الباحث هن ىذه الدراسة في 

 

   ( بعنوان:  Ramasawmy and Ramen, 2012سة )دار (2

An Evaluation on How External Auditors can benefit from the good 

work relationship with Internal Auditors for Audit Assignments". 

هن  االستفادة جوأو و  الهراجعة الداخمية والخارجية بين العبلقة توضيح إلى الدراسة ىذه ىدفت

الهراجعة الداخمية والهراجعة  بين الفعالالتعاون و  التنسيق أىهية الدراسة ىذه أبرزتو  العبلقة ىذه تعزيز

 .الهنشأة وعمى الطرفين عمى بالنفع يعود الخارجية هها

تتعمق  أهور بعدة بالهراجع الخارجي ييتم :أىهيا النتائج هن هجهوعة إلى الدراسة وتوصمت

عهمو،  جودة خبرتو، هوضوعيتو، استقبلليتو، هنيا عميو االعتهاد يقرران  قبل بالهراجع الداخمي

 الهراجع الداخمي وهوضوعية كفاءة بين إيجابية عبلقة وجود إلى توصمت كها الهراجعة، بمجنة وعبلقتو

 عهل عمى هدى اعتهاده يحدد عندها هجتهعة الثبلث العواهل بتمك ييتم الهراجع الخارجيان و  وأدائو،

 .الهراجع الداخمي
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 اعتهاد زدادلي وكفاءتيا بالهراجعة الداخمية واستقبلليتيا االىتهام بضرورة الدراسة صتأو كها 

والوقت  الجيد ويقمل األىداف ويحقق الفائدة يجمب هها ،الداخميالهراجع  عهل عمى الهراجع الخارجي

 .أتعابو تخفيض وبالتالي الهراجع الخارجي قبل هن الهبذول

 واستفاد الباحث هن ىذه الدراسة في صياغة أىهية دراستو وتحديد بعض عناصر خطة الدراسة.

 بعنوان (Fawzia-2010) دراسة (3

"Co-operation between Internal and External Auditors: A Comparative 

Study on Nationalized and Foreign Banks in Bangladesh". 

الهراجعة الهراجعة الداخمية و  بين الفعال والتنسيقالتعاون  إيجابيات عمى لمتعرف الدراسة ىدفت 

 في والهراجع الخارجي الداخمي الهراجع بين لمتعاون الداعهة العواهل بالدارسةتناولت  حيث الخارجية،

 وجود العبلقة أثرتناولت  كها بنغبلدش، في الوطنية الهصارف هع بالهقارنة األجنبية الهصارف

 .الطرفين بينالتعاونية 

تعزيز  فياإلدارة و  الهراجعة لجنة التزام يعد أىهيا: النتائج هن هجهوعة الدراسة إلى توصمتو  

كها  الخارجي، والهراجع الداخمي عالهراج بينالتعاونية  العبلقة عمى الهؤثرة العواهل أىم هنالتعاون 

في  هنو أفضل الوطنية الهصارف في والهراجع الخارجي الداخمي الهراجع بين التنسيقان  إلى توصمت

لمطرفين ولمهنشأة  الهنافع يجمبالتعاون و  التنسيق وجودان  إلى أيضا وتوصمت األجنبية، الهصارف

 .الهراجعة هحل

 بينالتعاون و  التنسيق بدعم الهراجعة ولجنةاإلدارة  اىتهام بضرورة الدراسة صتأو كها  

عهل  عمى االعتهاد بزيادة الهراجعين الخارجيين صتأو  كها الخارجية، الهراجعة الداخمية والهراجعة

 وجود خبلل هن بينيها والهنتظم الفعالالتعاون  تعزيز بضرورة الطرفين صتأو و  الهراجع الداخمي،
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 العناية بذل وضرورة بينيها، الهنتظم والتشاور الهتبادلة الهينية الثقة ووجود فعالة قنوات تواصل

 .الدولية الهينية الهينية وااللتزام بالهعايير

 .واستفاد الباحث هن ىذه الدراسة في صياغة بعض الفروض

 بعنوان Marshall A. Geiger  &Kurt Pany (1999) دراسة (4

The Effects of Internal Audit Outsourcing on Perceived External Auditor 

Independence 

ىدفت ىذه الدراسة االستكشافية بشكل أساسي إلى تقييم ردود األفعال الخاصة بهستخدهي 

لهيام الهراجعة الداخمية لهكاتب هراجعة  اإلسنادأو  الهعموهات الهحاسبية عمى هختمف أنواع التعاقدات

الهحاسبي فيها يتعمق بقبول أداء ىذا النوع هن  هن خارج الهؤسسة، وكذلك تقييم الهوقف الهيني

 "."خدهات الهراجعة الهوسعة

آرائيم ال تتأثر عند أو  وتوصمت الدراسة إلى ان تصورات هستخدهي الهعموهات الهحاسبية

اإلعارة بين الهواقف التي أو  قيام الشركة باالستعانة بهصادر خارجية لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية

الشركة إسناد الهراجعة الداخمية إلى هراجع خارجي آخر وعندها ال تقوم الشركة باالستعانة  تكون فييا

 .بهصادر خارجية

الدراسة بالهزيد هن الشفافية هع ضرورة اإلفصاح عن ىذه التعاقدات عند االستعانة  أوصتكها 

كميًا وكذلك  أمجزئيًا كان  ناداإلسأو  بهصادر خارجية لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية وتوضيح نوع التعاقد

  .التأكيد عمى االستقبللية الهراجع عند قياهو بهثل ىذه األنشطة

 وقد استفاد الباحث هن ىذه الدراسة في تحديد بعض عناصر الخطة وصياغة بعض الفروض.
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 الفصل الثاني

 وجودة التقارير المالية التعاقد الخارجي لمقيام بميام المراجعة الداخمية

 :ةمقدم

نسبيًا ظاىريًا، ولكنو هن حيث الواقع ليس كذلك، وكها  اً يعتبر هصطمح التعاقد الخارجي حديث

خبلل الخهس العقود األخيرة بدأت بالفعل بعض الهؤسسات انو  اتضح هن خبلل الدراسات السابقة

والوحدات االقتصادية في التعاقد عمى عدة وظائف هختمفة، هثل األهن والصيانة والتنظيف والنقل 

والتوظيف، وقد استخدهت تمك الهؤسسات هصادر خارجية هتخصصة في تقديم الخدهات  واإلعاشة

لقرن الهاضي أصبحت بعض الوظائف األساسية هثل نظم الهطموبة. وخبلل فترة الثهانينات هن ا

الهعموهات وبعض الصناعات التحويمية تتم عن طريق التعاقد الخارجي. لكن ها ىو حديث نسبيًا ىو 

ها يعرف بالتعاقد الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية إذا ها قورنت ببعض الوظائف أو  اإلسناد

 (Potkany, Others, 2016: 140) األخرى،
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، االىتهام بزيادة يكيةاألهر خبلل فترة التسعينات حيث بدأت بعض شركات الهراجعة األهر وتطور 

حجم نشاطاتيا والتوسع في تقديم خدهات الهراجعة، وخبلل ىذه الفترة قاهت العديد هن شركات 

وتقديهيا  وحدات داخمية، لتسويق خدهات الهراجعة الداخميةأو  أقسام، باستحداث األهريكيةالهراجعة 

الخارجي بالنسبة لمشركات عمى القيام بهيام الهراجعة  بشكل عام وهن ضهن ىذه الخدهات التعاقد

العديد هن ىذه الشركات بان تقديم هثل ىذه  ى( وفي ىذا الصدد ير 49: 2009)العفيفي، الداخمية.

وىو ها أصبح يعرف توسع واهتداد طبيعي لعهل الهراجعين الخارجيين، عبارة عن  إالالخدهات ها ىو 

ويعتقدون أيضا بان أداء الهراجعين الخارجيين فيها  الحقًا بهصطمح التوسع في خدهات الهراجعة،

هيام الهراجعة الداخمية ليم بناًء عمى تعاقد هكتوب إسناد أو  يتعمق بنشاطات الهراجعة الداخمية

  .وواضح، يهكن ان يعزز هن جودة الهراجعة

 الخارجي لمقيام بميام المراجعة الداخميةالتعاقد األول: المبحث 

 :تمييد

تطورت الهراجعة الداخمية هن حيث الهفيوم وهن يقوم بيا وكذلك هجاالت عهميا خبلل العقود 

، حيث كانت الهراجعة IIAين يكياألهر وذلك بفضل جيود هعيد الهراجعين الداخميين  األخيرةالخهسة 

الداخمية في السابق عبارة عن أداة هن أدوات الرقابة الداخمية تيدف الى اكتشاف األخطاء والغش 

تنهية وتطوير هيارات  األهروظيفة ونشاطا استشارية في الوحدة االقتصادية، وقد تطمب ذلك  أصبحت

ىات تتبنى الحصول عمى خدهات ، وفي ىذا السياق ظيرت اتجالقائهين بهيام الهراجعة الداخميةا

، ويشير ىذا الهصطمح بصفة رئيسية إلى Outsourcingالهراجعة الداخمية هن هصادر خارجي 

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين لتقديم خدهات كانت تقدم إسناد أو  التعاقد هع طرف خارجي

 (15: 2017ضا،)عبد الر  في السابق هن قبل هصدر داخمي ) الهراجع الداخمي (.
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الخارجي  التعاقدان شركة أرثر أندرسون العالهية لمهراجعة في دليميا التسويقي  ضحتأو وقد 

الهباشر لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية أصبح يشكل هفيوها استراتيجيا ويزيد هن قيهة سناد واإل

الهراجعة الداخمية التابعة إدارة الهراجعة الداخمية هن  وظيفةإسناد أو  الهؤسسة وذلك هن خبلل التعاقد

سوف يترتب عميو إضافة كادر هؤىل وأكثر خبرة  األهر الذي، لمشركة إلى شركة هتخصصة لمهراجعة

والذي ينعكس بالنياية عمى تعزيز جودة الهراجعة بشكل همهوس باإلضافة إلى التقميل هن تكاليف 

الهراجعة الداخمية طبقًا لهبدأ األىهية وكذلك تأتي أىهية  (2012:69، يسري)الهراجعة الداخمية 

 (. 415: 2014)القميطي،  النسبية هقارنًة هع باقي األنشطة األخرى.

 الخارجي(سناد اإلماىية ومفيوم التعاقد الخارجي )أوال: 

التعاقد الخارجي في نظم الهعموهات يهثل ان يرى العديد هن الهفكرين ورواد الفكر الهحاسبي 

الخارجي لمهيام والوظائف وقد ارتبط ىذا سناد ها يعرف باإلأو  التعاقد الخارجيبداية ظيور هفيوم 

 & Victor 2012: 52ائل التسعينيات، فعمى سبيل الهثال عرف )أو الهصطمح بنظم الهعموهات هنذ 

Dumitru,أو  الهادية ( التعاقد الخارجي عمى "انو هساىهة كبيرة هن قبل الهوردين الخارجيين بالهوارد

الهحددة لمبنية التحتية لتكنموجيا الهعموهات في الوحدة أو  البشرية الهرتبطة بالهكونات الكاهمة

 الهستخدهة" 

كل وظيفة نظم أو  عمى "انو القرار التنظيهي لتحويل جزء( 2017:22)عبد الرضا،، كها عرفو 

 أىدافيا". الهعموهات لموحدة الى هقدهي الخدهات الخارجيين لكي تتهكن الوحدة هن تحقيق

 العديد هن الباحثين تعريفات لمتعاقد الخارجي ويهكن تمخيصيا كها يمي: ردأو كها  

أخر شخص أو  ( التعاقد الخارجي "بانو التعاقد هع شركة,Sova Pal Bera :2017 37عرف ) 

هن الهقرر القيام بيا داخمية ان "، بهعني أنو نقل الهسؤولية عن األنشطة التي ك.لمقيام بوظيفة هعينة

 الى طرف ثالث. 
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وزيادة حجم الهنافسة بين الشركات والوحدات عهال األوهع التطورات السريعة في بيئة   

االقتصادية في تقديم الخدهات بشكل عام وشركات الهراجعة بشكل خاص فقد أصبح الهفيوم السائد 

التعاقد الخارجي "ىو قرار استراتيجي ينطوي عمى االستعانة بهصادر خارجية أو  سناداإللهصطمح 

تقديم الخدهات عن أو  عهميات تجارية ضرورية لتصنيع السمعأو  غير استراتيجية هحددة أنشطةاألداء 

عقود هع وحدات ذات قدرة أعمى لمقيام بتمك األنشطة والعهميات التجارية بيدف أو  طريق اتفاقات

 (158: 2019 ،وآخرون )حسين .هيزة التنافسية"تحسين ال

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين إسناد وهن خبلل العرض السابق يهكن تمخيص هفيوم 

خارجيين عمى انو عبارة عن عقد بين هؤسسة وهصدر خارجي لتقديم خدهات الهراجعة الداخمية وقد 

الخدهات وتحقيق الرقابة هن خبلل الحصول عمى الخارجي أشكاال هتعددة لزيادة جودة سناد يأخذ اإل

الخدهات هن هصدر خارجي. كها انو عهمية تعاقدية بين الهنشأة وهصدر خارجي يقوم بهوجبيا 

يهكن توفيرىا هن خبلل هصدر ان توفير هنتجات لمهنشآت كأو  الهصدر الخارجي بتقديم خدهات

 (,Klemen 2014: 21داخمی. )

( إلى الهصدر الخارجي بأنو وحدة خارجية تتعاقد IIAالداخميين ) لقد أشار هعيد الهراجعين 

 هع الهنشأة لتقديم كل هيام الهراجعة الداخمية.

لية أداء هيام وظيفة الهراجعة ؤو تحويل هس يتهحور حولالخارجي سناد اإلان وخبلصة القول 

إلى طرف خارجي )هينيين  الوحدة االقتصاديةهن داخل  أشخاصالداخمية التي كانت يقوم بيا 

تخفيض أو  عمى األنشطة األساسيةاإلدارة تركيز  عمى سبيل الهثال ال الحصرخارجيين( ألسباب 

سناد اإلان زيادة جودة الهراجعة الداخمية. ويترتب عمى ذلك أو  تكاليف وأعباء الهراجعة الداخمية

أو  تتم االستعانة بو ألداء هيامالخارجي كخدهة هينية يختمف تهاها عن االستعانة بخبير حيث 

 التقنية البلزهة ألدائيا. أو  ات الهعرفيةياإلهكانأو  وظائف ال تهمك الهنشأة الخبرة الفنية
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 الخارجي(سناد اإلة وتطور التعاقد الخارجي )نشأثانيا: 

تطور الفتًا لمنظر في تنهية وتطوير هكاتب هحاسبة قانونية  األخرينظير خبلل العقدين 

الهراجعة الداخمية لتقوم بيذه الهيهة الهنافسة أعهال هصدره دولة اليند، تتولى ان لمهراجعة الداخمية. وك

خر األهثل هيهة الهراجعة الخارجية، بحيث يكون لدى الهنشاة عقدين أحداىها لمهراجع الخارجي و 

لجنة الهراجعة، هع أو  اإلدارةي الذي يقدم تقريره هثمو هثل الهراجع الخارجي لهجمس لمهراجع الداخم

عمى  تبني سياسات التقميص قي التوظيف و تخفيض تكاليف العهل أصبحت اغمب الشركات تركز

وخاصة في الواليات الهتحدة وكندا، وتسعى ىذه  إيراداتتحقق أو  أنشطتيا األساسية التي تدر

درجة عالية هن الكفاءة هن خارج الشركة لمقيام ببعض عمى هينيين و  أشخاصالشركات الستخدام 

 اآلونة األنشطة الهساعدة عمى أساس األجر، وىذا االتجاه ها يعرف بالتعاقد الخارجي وقد شهل في

االستثهار، الضرائب إدارة الهعاشات التقاعدية، إدارة ات، األنشطة الهالية لمهنشآت كالهرتباألخيرة 

والسبلهة وخدهات النقل  األهناألنشطة الغير هالية هثل إلى  ووظيفة الهراجعة الداخمية، باإلضافة

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية قضية هثيرة سناد اإلأو  والنظافة وقد أصبحت فكرت التعاقد الخارجي

 ( Sultan, 2018: 38).لمجدل وهحل نقاش

ة وكندا وكثير يكياألهر كها انو وخبلل فترة التسعينيات هن القرن الهاضي في الواليات الهتحدة 

ونيوزيمندا، قد دخمت هكاتب الهحاسبة والهراجعة في هنافسة عمى تقديم  وأسترالياربية و هن الدول األ

خدهات الهراجعة الداخمية هع إدارات الهراجعة الداخمية داخل الشركات، فأصبح التعاقد الخارجي في 

ان وظيفة الهراجعة الداخمية لدييا إال  أداءالهجال هحط اىتهام لمشركات الراغبة في رفع هستوي  ىذا

 (.(David, 2014: 3تج عنو قضايا وهشاكل هختمفة ذلك ين

عمى عدد  1997ة عام يكياألهر بالواليات الهتحدة  أجريتوقد أظيرت إحدى الدراسات التي 

% هن ىذه الشركات 44حوالي ان إلى  هن هدراء الشركات الهالية حيث خمصت نتائج الدراسة 232
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سنادىاتقوم بالتعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية  % 35أطراف خارجية، بينها حوالي إلى  وا 

باقي الشركات والتي تهثل نسبة ان هن ىذه الشركات تستخدم الهراجعين هن داخل الشركة، في حين 

ريق الشركة األم عن طأو  % هن حجم العينة تقوم بهيام الهراجعة الداخمية عن طريق أحد فرعيا 31

 (2012:59)كاهل،  .العاهة(اإلدارة )

طبيعة التعاقد هع هكاتب هتخصصة في الهراجعة الداخمية ال يختمف عمى التعاقد هع ان 

شركات هينية  أيضاالهراجع الخارجي وقد أصبح لو هعاىد هتخصصة وهينيون وهيتهين وظيرت 

التطور ان هتخصصة بالهراجعة الداخمية في ىذا الحقل الهحاسبي واإلداري الهختص بالهراجعة و 

السريع لبلقتصاد العالهي والتورة التكنولوجية في هجال الهعموهات خبلل العقود األخيرة، وظيور 

لعديد هن الشركات (. واندهاج اGlobalizationالعولهة )إلى  الشركات هتعددة الجنسية والتحول

دارة الكبرى واتجاىيا نحو الحوكهة كوسيمة لمقضاء عمى انعدام الشفافية واإلفصاح، والرقابة الفاعمة و  ا 

الخارجي لمقيام سناد اإلأو  ساىم وبشكل كبير في االتجاه نحو التعاقد الخارجي األهر الذيالهخاطر، 

وكذلك يتطمب هن اإلدارة  أداءبهيام الهراجعة الداخمية، كل ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تحسين هستوي 

بناء كوادر هن الهراجعين الداخمية إلى  الهينة الهزيد هن الحيادية واالستقبلل واإلفصاح، باإلضافة

 (.Kalinzi, 2016: 7الهينيين كها حدث في هينة الهراجعة الخارجية )

وهع بداية األلفية الثالثة )القرن الحادي والعشرين( ظيرت هصطمحات جديدة لم نجد ليا تعريبا 

اإلدارة (، والتي أصبح ليا هختصون في عمم Offshoring) وكذلك( Outsourcingهنيا )واضحا 

 ان كتابو الهوسوم بعنو  ( فيVashisthaقد أشار الكاتب اليندي )الهتقدهة، و في الدول  وخاصة

(The Offshore Nation سنة )و الذي يتحدث فيو عن ىذين الهصطمحين هن حيث  2006

أو  ( يختص بنقل النشاطOutsourcingالتعاقد الباطن )ان إلى  التشابو والتباين بينيم حيث أشار

األنشطة، بينها يختص أو  الهيام إلى شركة أخرى في البمد نفسو تقوم بإنجاز تمك الهيام



25 
 

(Offshoringبنقل النشاط )  هؤسسة في دولة أخرى تتهيز بتكمفة تشغيمية اقل،أو  الهيام إلى شركةأو 

التعاقد الخارجي ان العالم أصبح يتجو إلى عولهة الخدهات أي ان بواتسهت ىذه الهرحمة هن الزهن 

أو  سةهصطمح واسع وعام يشهل هجهوعة هن الطرق الهختمفة لمحصول عمى خدهات هن خارج الهؤس

 (.36: 2012الشركة )سالم، 

الكثير هن الهؤسسات ترى في طرق هعالجتيا لتوظيف الهوارد الهالية والهحافظة عمييا ان كها 

الهينيين هن أو  ل شركات هحاسبة عاهة هستقمةيتخفيض التكاليف االتجاه نحو تشغإلى  لموصول

عادة هن قبل الهراجعين الداخميين، وىذه ينفذ ان الشركة ذاتيا ألداء العهل الذي كأو  خارج  الهؤسسة

أو  "، ميام المراجعة الداخمية لمينيين خارجيينإسناد  تعرف بها يسهى اصطبلحًا " اإلجراءات

خارجية، ىو  بو االستعانة بهصادر التعاقد الخارجي عمى القيام بوظيفة الهراجعة الداخمية، ويقصد

 ,Latridis) .خدهات الهراجعة الهوسعةأو  الداخميةتكميف هصادر هساعدة  إلنجاز هيام الهراجعة 

2012:83) 

التعاقد  1994في سنة  Outsourcingلمهراجعين الداخميين  يكياألهر وقد عرف الهعيد 

هنتجات تم تقديهيا سابقا بواسطة هصدر أو  الخارجي" بأنو التعاقد هع طرف خارجي لتقديم خدهات

الشركة عمى الخدهات التي أو  التي تتعاقد بيا الهؤسسة(. بهعني انو العهمية IIA،1994داخمي" )

 أحرىإلى  تجهع العهميات هعا، واألسباب التي تدعو لمتعاقد الخارجي تختمف وتتباين هن هؤسسة

عمى أنو تعاقد  أيضاتقميص حجم العهل ويهكن تعريفو إلى  وتتدرج هن تخفيض تكاليف الخدهة

ية هع أطراف آخرين ال يكون بالضرورة هوظفين في خارجي عمى تقديم خدهات الهراجعة الداخم

التعاقد الخارجي ىو عهيمة تبادل وهشاركة في الخبرات وذلك هن اجل ان تابعين ليا أي أو  الهؤسسة

 الحصول عمى خدهات ذات جودة عالية.
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التحول في أداء أو  عمى انو "التوجو (Amarajeewa HGLN ،2019:126)كها عرفو 

وظائف الهراجعة الداخمية نحو أطراف خارجية تهتمك الخبرة والدراية الكافية بطبيعة نشاط وعهميات 

التركيز عمى الكثير هن العهميات واألنشطة الرئيسية إلى  يقود الشركة بطبيعتوالشركة، والذي 

  .ظل نظام فعال لمرقابة الداخمية"والهحورية هع االستهرار في التطوير والتحسين الهستهر لمعهميات في 

( التعاقد الخارجي "بأنو قيام الهراجعين الخارجيين بأداء 46: 2016، دهحهكها عرفت دراسة )

يا بالشكل الذي يسهح بتوفير الهيارات ئعمى األقل الهساعدة في أداأو  هيام الهراجعة الداخمية

والخبرات والهعرفة التي ال تستطيع الهنشاة توفيرىا، هها يساعد عمى تقديم الفعالية غير الهتاحة لدي 

 " الهراجعة الداخمية، وذلك في ظل احتفاظ الهنشاة بهسؤولياتيا الكاهمة عمى الرقابة الداخمية بيا.إدارة 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام أو  فة الهراجعة الداخمية لهينيينالخارجي لوظيسناد اإلوأصبح 

الهنتشرة في هعظم دول العالم وىي هحل جدل ونقاش في  واإلجراءاتالهراجعة الداخمية هن الهفاىيم 

، هنيا ها ىي األسباب جراءاإلأو  األخيرة، وتطرح العديد هن التساؤالت حول ىذا الهفيوم اآلونة

الهؤسسات؟ وىل يشكل التعاقد أو  الشركاتإدارة والدوافع وراء التوجو نحو التعاقد الخارجي هن قبل 

 تيديدا لوجود ىذه الوظيفة داخل الهؤسسة؟ ىل التعاقد الخارجيأو  الخارجي هنافسًا لمهراجعة الداخمية

الخارجي ىو هفيوم لمهساعدة في التخمص هن الصعوبات والحد هن الهشاكل التي تواجييا سناد اإلأو 

 الهراجعة الداخمية بالهؤسسة؟ إدارة 

إدارة ( هجهوعة هن العناصر والهتغيرات التي تحفز 49: 2016سردت الباحثة )سهر في دراستيا، 

 :التعاقد الخارجي لمقيام بالهراجعة الداخمية هنياإلى  الهؤسسة

اغمب الشركات تتجو نحو تفضيل التوسع في الخدهات الهقدهة هن خارج الشركة بدال هن ان   -1

الناتجة عن األخرى عمى تأىيميم وتدريبيم وصرف الهزايا  واألنفاقاالحتفاظ بهوظفين داخميين 

 توظيفيم، هها يساعد عمى تخفيض التكمفة. 
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فضبل عن اهتبلكيم لمخبرة والهؤىبلت  الشركاتإدارة يحظى هعظم الهراجعين الخارجيين بثقة  -2

الخارجي لوظيفة سناد اإلتمك الشركات لبلتجاه نحو إدارة يشجع  األهر الذيوالكفاءة الهطموبة 

 التعاقد الخارجي عمييا.أو  الهراجعة الداخمية لهينيين

 التعاقد الخارجي عمى تخفيضأو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإليعهل  -3

الشركة وذلك هن خبلل تخفيض الرواتب والهعاشات والتدريب دارة التكمفة بنسبة هقبولة وهقنعة إل

 الناجهة عن التوظيف. األخرى والتأىيل الداخمي لمهوظفين وكذلك تخفيض االلتزاهات 

التعاقد الخارجي عمى استبدال أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإليساعد  -4

عالي هن التأىيل والكفاءة  ىهينيين عمى هستو أو  بهراجعين واإلحبللالهراجعين الداخميين 

 والخبرة الهتراكهة. 

  -السؤال التالي:  أهاموتأسيسًا عمى ها سبق نجد أنفسنا 

 ة؟المصادر الخارجية التي يمكنيا توفير خدمات المراجعة الداخميأو  ماىي الجية

هتطمبات أداء وظيفة الهراجعة الداخمية والهتهثمة في الفيم و الدراية كاهمة بالطرق ان 

ان الهحاسبية وكذلك الخبرة في اليات عهل نظم الهعموهات الهحاسبية فهن الهنطقي جدا  اإلجراءاتو 

هحاسبة الداخمي ىو شركة  هن يقوم بيا كبديل لمهصدرأو  يكون هزود خدهات الهراجعة الداخمية

شركة يعهل طاقهيا الهتهرس هن أو  هتخصصة، فالهؤسسة يهكنيا التعاقد هع هكتب هحاسبة وهراجعة

لمهؤسسة سيكون ليا ان ذوى الخبرة عمى توفير خدهة الهراجعة الداخمية، بعناية هينية عالية وبيذا ف

اغمب ن اشركة هحاسبة تعهل كهراجع داخمي وشركة أخرى تعهل كهراجع خارجي هستقل، كها 

هراجع خارجي لمقيام بخدهات الهراجعة إلى هيام الهراجعة الداخمية إسناد أو  الهؤسسات تفضل التعاقد

(، فقد نشأ ىذا 348: 2012، غنامالتعاقد الخارجي هع شركة هنفصمة )أو  سناداإلعمى  الداخمية

عمى أساسي الهيني بوجود شركات وهكاتب هتخصصة في الهراجعة الداخمية تعتهد بشكل  التطور
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ونظم الهعموهات والهقترنة بالخبرة اإلدارة هختصين ههن لدييم  الهعرفة االقتصادية بالهحاسبة و 

العهمية هنذ حولي عقدين في دولة اليند نشأ جيل جديد هن الهراجعين الداخميين، وانتقمت أو  التنفيذية

ىذه التجربة إلى هاليزيا وسنغافورة وبعض الدول الشرق أسيوية، وىذا التوجو الهعاصر لتنفيذ هيام 

لدول في اعهال األالهراجعة الداخمية عن طريق التعاقد الخارجي قد يأخذ طريقو قريبة إلى قطاع 

 (.420: 2014العربية )القميطي،

 موقف المنظمات المينية الدوليةثالثا: 

 لممحاسبين القانونيين من التعاقد الخارجي األمريكيموقف المعيد  .1

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

تقديم خدهات الهراجعة عمى  لمهحاسبين القانونيين الدعم والتشجيع يكياألهر يقدم الهعيد 

القرارات والنشرات الصادرة عن المجنة التنفيذية  الداخمية عن طريق التعاقد الخارجي، وذلك هن خبلل

، 1993ليا هوقفًا واضحًا وصريح عام ان والتي ك AICPAلآلداب والسموكيات الهينية التابعة لي 

السموك الهيني"، وحيث هنح  قوانينن "االستقبلل ه 101وفقا لمقاعدة  97عندها أصدرت قرارىا رقم 

ىذا القرار لمهراجع القانوني حرية القيام بخدهات الهراجعة بنوعييا الداخمية والخارجية لنفس طالب 

الهراجعة واستكهاال لهتطمباتيا  إلجراءاتكانت خدهات الهراجعة الداخمية ىي اهتدادا إذا الخدهة، 

وتنفذ بشكل طبيعي خبلل الهراجعة الخارجية السنوية، كها يحظر ويهنع ىذا الهراجع هن أداء وظائف 

في ذلك الوقت بأنو قرار غير واضح حول هسألة  97اتخاذ قراراتيا، ولقد اعتبر القرار أو  اإلدارة

يصدر إرشادات ان لمهحاسبين القانونيين  يكياألهر إضعاف االستقبللية اصبح لزاهًا عمى الهعيد 

  (Inua 2015: 38)الحقًا.  الشأنإضافية وتوضيحية في ىذا 

قاهت المجنة التنفيذية لآلداب والسموكيات الهينية التابعة  1996وفي شير أغسطس هن العام 

لهناقشة هوضوع االستقبلل الهرتبط بالتعاقد الخارجي عمى  101بإصدار تفسير لمقاعدة  AICPAلي 
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يتسبب في القيام بخدهات الهراجعة الداخمية ال ان ضح التفسير أو الهراجعة الداخمية، وقد أعهال 

كعضو في هجمس أو  في نفس الهؤسسةاإلدارة استقبلل الهراجع الخارجي طالها انو ال يهارس ان نقص

جراءات أداء ان هوظف بالهؤسسة، وترى المجنة أو  بيااإلدارة  يتم ان الهراجعة الهطولة يهكن وا 

ان الهراجعة الداخمية فيجب إدارة يؤثر عمى استقبللو، إها وظائف ان بواسطة الهراجع الخارجي دون 

لمهحاسبين القانونيين أصبحت شركات  يكياألهر تظل تؤدي هن داخل الهنشاة وبدعم هن الهعيد 

أكثر نشاطا واىتهام في بتقديم خدهات الهراجعة  األنالهحاسبة الهتخصصة وهكاتب الهراجعة 

الداخمية، يشعرون بحرية أكثر في الدخول في ارتباطات هوسعة، وتقوم بعض الهؤسسات بطريقة 

ىذه الهؤسسات تشدد عمى  بعضان واضحة لمسعي في التخفيف عن الهراجعين الداخميين نجد 

التعاقد هع هصدر هساعد" كطريقة لجهع كل طاقم الهراجعة الداخمية أو  االستعانة بفريق العهل"

 AICPA (Accounting International Certified) هنظهة ) الهوجود هع الهستشارين الخارجيين.

Public Accountant ) 

لجنة انو هازال ىناك بعض الغهوض والقمق الذي عبرت عنو  إالسبق اإلشارة اليو رغم ها 

 Michael (SEC)راق الهالية و األ تداولفهندوب الهحاسبين في لجنة  (SEC)الهالية راق و األ تداول

H. Sutton أعرب عن تحفظات شديدة حول ىذه الههارسة وخصوصا فيها يتعمق بفيم اإلدراك قد 

ها يفضمو هندوب ان قد كهينة الهحاسبة  العاهة فيالثقة ان فقداحتهالية هينة الهحاسبة و طبيعة 

كبًل هن ان واضحًا وىو "  Michael H. Sutton راق الهاليةو األ تداولالهحاسبين في لجنة 

قدهت خدهات الهراجعة الداخمية هن خبلل إذا الهستثهرين وهينة الهحاسبة سيكونون أفضل حاال 

ستستهر  SECراق الهالية و األ تداوللجنة ان اطراف غير الهراجعين الخارجين، وقد أشار سوتن إلى 

في دراسة هدى التأثير الهحتهل عمى استقبلل عبلقات الزبائن غير التقميديين لمهراجع ويعيق استقبلل 

وهن خبلل العرض السابق  (Kalinzi, 2016: 9)الهراجعين عندها تحدث الظروف فعل كيذا 
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الخارجي لوظيفة الهراجعة سناد اإلهعيد الهحاسبين القانونين يؤيد التوجو نحو ان يستشف الباحث 

حتى  إطبلقاعمى األقل ال يهانع أو  التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخميةأو  الداخمية لهينيين

 الهراجع الخارجي الذي يقوم بالهراجعة الخارجية لمقوائمأو  هع نفس الهكتب التعاقدأو  سناداإلان كان و 

يؤثر ذلك عمى استقبللية الهراجع الخارجي طالها ان الهؤسسة، دون أو  الهالية لنفس الشركة والتقارير

 الشركة.أو  لمهراجعة الداخمية هن داخل الهؤسسةإدارة أنو يعهل هع 

 من التعاقد الخارجي األمريكيموقف معيد المراجعين الداخميين   .2

Institute of Internal Auditors (IIA) 

، كذلك يكياألهر هوقف هعيد الهراجعين الداخميين عمى  الهتتبع لمتطورات التي طرأتان  

الخارجي لمقيام  التعاقدأو  خارجيين الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلوالهيتم بفكرة 

يبلحظ وبشكل واضح وجية النظر الهعاكسة التي يتبناىا هعيد الهراجعين  بهيام الهراجعة الداخمية

أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلان وأعضائو والذين يرون  يكياألهر الداخميين 

عمى انو انتياكا صارخا لهؤسستيم ويشكل تيديدا التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية 

جعل هعيد الهراجعين الداخميين يأخذ هوقفا هعارضا بشكل رسهي وعمنيًا، الذي  األهرلوجوده كهينة، 

عمى هسألة استقبلل الهراجعين الخارجيين الذين يقوهون أيضا بوظيفة  أساساويرتكز ىذا الهوقف 

 يالهراجعة الداخمية، وفي ذات الوقت قام أعضاء هن الهعيد الهشار اليو بكتابة وتوثيق هقاالت تثن

 (.(David, 2014: 2الهؤسسات أو  أداء الهراجعين هن داخل الشركاتعمى 

وظيفة الهراجعة الداخمية الهوجدة ان هعيد الهراجعين الداخميين يؤكد عمى ان وهن الواضح  

قسم الهراجعة ان ( و IIA 1998داخل الهنشاة ىي الوضعية القياسية والهثالية لمهراجعين الداخميين )

يقوم بهيام وظائف الهراجعة الداخمية بشكل أكثر فعالية ان الداخمية الهؤىل والهدرب بشكل جيد يهكن 

جراءو اءة هن هنطمق انو لديو الخبرة والهعرفة الكافية بسياسات وكف ات الهؤسسة التي يتبع ليا، وكها ا 
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التعاقد الخارجي أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلب إطبلقاالهعيد ال يوصي ان 

ان الهراجعة الخارجية، و أعهال الشركة التي تقوم بأو  هع نفس الهكتبلمقيام بهيام الهراجعة الداخمية 

إدارة يتم إدارتيا هن داخل الهؤسسة بواسطة هدير داخمي يتبع هجمس ان الهراجعة الداخمية يجب 

 (355: 2014)خميل،  .الهؤسسة هباشرة

التطورات االقتصادية والهينية فقد تغير هوقف هعيد ان  أشارت الدراسات السابقة الىحيث 

التعاقد أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلحول  يكير األهالهراجعين الداخميين 

نتيجة ظيور بعض الوظائف والهيام التي تتطمب الحصول الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية 

عمى طرف خارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية، فالهراجعة الداخمية هن وجية نظر هعيد الهراجعين 

تنفذ وفقا لمهعايير الهتعارف عمييا، ان وبغض النظر عهن يقوم بيا فأنو يجب  يكياألهر الداخميين 

األشخاص القائهين بخدهات ان هعيد الهراجعين الداخميين بعمى  هونوفي ىذا الصدد يعتقد القائ

عهميم ىم جزء هكهبل لمنشاط الذي تقوم بو ان الهراجعة الداخمية وذو كفاءة هينية عالية وهؤىمين و 

خارجي، فإنيم يؤدون نشاط الهراجعة الداخمية بعناية أو  الشركة سواء هن هصدر داخميأو  الهؤسسة

الكثير هن التنسيق وترتيبات ان افضل وجو، ويدرك هعيد الهراجعين الداخميين بى عمهينية عالية و 

الهشاركة هع هراجعين خارجيين هتعاقد هعيم كانت ناجحة في هساعدة الهنشآت في الحصول عمى 

 ,IIA)لمهؤسسة  االستراتيجيةخدهات الهراجعة الداخمية، والتي تساىم بشكل فعال في تحقيق األىداف 

2005: 5) 

 هن 2002الهنشآت في العام وقد عبر هعيد الهراجعين الداخميين عن وجية نظرة عن حوكهة 

هذكرة إلى المجنة الخاصة بالهسؤولية الهتعمقة بالهنشآت وتسجيل الهعايير التابعة إلى  إرسالخبلل 

نحن ونصت ىذه الهذكرة عمى ها يمي: "في الوقت الذي نعتقد  (SEC)راق الهالية و األ تداوللجنة 

وظائف الهراجعة الداخمية ضهن نطاق الهنشاة فعالة جدا، إال أننا نرى ان هعيد الهراجعين الداخميين ب
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بأنو في بعض الحاالت هن األنسب الحصول خدهات الهراجعة الداخمية هن طرف ثالث، وعمى أي 

أفضل عهل لمهراجعة الداخمية تؤديو لمهنشاة عندها تنفذ ان حال يعتقد هعيد الهراجعين الداخميين ب

الهراجعة الداخمية هن قبل هينيين هتخصصين أكفاء، ووفقا لمهعايير الهينية وقواعد التنفيذ التي تتطمب 

( كها قد 65: 2013الجودة الفعالة ")أبو عراب، ان ضه وآلياتاالستقبلل والحرص الهيني الواجب 

الجائز عمى أنو هن " SECراق الهالية و األ تداولالنيائية الصادرة عن لجنة  نصت القوانين والقواعد

  التعاقد هع هصادر خارجية عمى الهراجعة الداخمية".

ان أصدر هعيد الهراجعين الداخميين بي 2003شير يناير  13والجدير بالذكر انو في يوم هن

فر خدهات الهراجعة الداخمية نفس تو ان يتضهن وجية نظر الهعيد والتي تنص عمي:" انو ال يجوز 

 يعد انتقاص هنذلك ن شركة الهحاسبة التي تقوم بهراجعة القوائم الهالية لمهنشاة هحل الهراجعة، ال

 .(2007:65، أبوىديهة) استقبلل الهراجع الخارجي "،

هعيد الهراجعين الداخميين يوافق عمى تطبيق الشركات ان يتضح ان وهن خبلل ىذا البي

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإل أسموب

الداخمية بشرط عدم قيام الهراجع الخارجي بالهراجعة الداخمية لمهنشاة التي يراجع قوائهيا الهالية في 

 نفس الفترة، وذلك لمهحافظة عمى درجة االستقبللية.

هوقفو هن التعاقد الخارجي في  يكياألهر يد الهراجعين الداخميين ضح هعأو وتباعًا لذلك فقد 

( وذلك بعدم ههانعتو ليذا النوع هن التعاقد وترك االختيار IIA، 2005نشرة توضيحية أصدرىا عام )

 (23: 2016)شهبلل،  :لمهؤسسات الراغبة في ذلك ولكن بشروط وىي

التعاقد الخارجي أو  سناداإلالحصول عمى الجودة الهناسبة في الخدهات الهتحصل عمييا نتيجة - أ

 يقوم بيا أشخاص هؤىمين لذلك.ان و 

 تقوم الهؤسسة باإلشراف الكافي والهناسب عمى ىذه الكوادر وهن داخل الهستويات التابعة ليا.ان - ب
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 خارجية، بإنجاز وظيفة الهراجعة الداخمية.أال تقوم الشركة الهتعاقد هعيا لمقيام بالهراجعة ال - ت
 

 راق المالية في التعاقد الخارجيواأل  تداولرأي لجنة   .3

Securities and Exchange Commission (SEC): 

( الهراقبة باستهرار SECراق الهالية )و األ تداولهن ضهن صهيم عهل لجنة ان هن الهعروف  

هيام الهراجعة إسناد تشهل  األنارتباطات العهل بعهمية الهراجعة الهوسعة، وكنتيجة لمتطور أصبحت 

التعاقد الخارجي عمى وظيفة الهراجعة الداخمية هع هراجع خارجي، أو  الداخمية لهينيين خارجيين

عة بنوعييا الداخمية والخارجية توفر شركات الهحاسبة بشكل عام كبل هن خدهات الهراجان ويهكن 

 إلجراءاتالهؤسسات األخرى، ولطالها كانت خدهات الهراجعة الداخمية اهتداد هنطقيا أو  لمهنشآت

  .(Danial, Others, 2019: 45)الهراجعة الهالية، 

التي ساىهت في وضع القوانين ان هن أىم المج SECراق الهالية و األ تداولكها تعتبر لجنة  

الهنظهة لعهمية التعاقد الخارجي، وفي أثناء هناقشاتيا الهتعمقة بالتعاقد الخارجي اتضح اعتراض المجنة 

ذلك سيقود ان ها قام الهراجع الخارجي بهيام الهراجعة الداخمية فإذا وكذلك تحفظاتيا هن حيث أنو 

وفرت شركة الهحاسبة إذا ية، وكها صرحت المجنة بقوليا ".. فوائد وجود أداة رقابة ثانان فقدإلى  حتهاً 

تراجع أعهاليا الخاصة وفي ىذه األهر قد تكون في واقع  إنياكبل هن الهراجعة الداخمية والخارجية ف

ان أخيرا ف. (SEC، 2000)الحالة لن تكون الشركة قادرة عمى توفير رأي ثاني هستقل تهاها.." 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية أو  الهراجعة الداخمية لهينيينالخارجي لوظيفة سناد اإل

( عن SECراق الهالية )و األ تداوللجنة  أعربتتهثل تضارب هصالح بالنسبة لمهراجع الخارجي، ولقد 

خدهات غير ان هن  والهخاوفحول تأثير التعاقد الخارجي عمى استقبلل الهراجع الخارجي،  هخاوفيا

تخمق عوائد هالية  اانييالتي تشهل التعاقد الخارجي عمى الهراجعة الداخمية هن حيث  -الهراجعة 
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راق الهالية و األ تداولهبلئم وقد هنعت لجنة  بشكل غير وحوافز اقتصادية  تؤثر عمى عهمية الهراجعة

SEC  تعاقد خارجي هع أو  إسنادأي  2000في القانون الخاصة باستقبللية الهراجع في نوفهبر عام

% هن الهيزانية الهخصصة لوظيفة 40 تجاوزالهراجع الخارجي القائم بالهراجعة الخارجية بها ال ي

 (. SEC، 2000) ( نقبل عن2013 - 55، خرانی )هحل الهراجعةالهراجعة الداخمية بالهؤسسة 

 الخارجي لمميام(سناد اإلأساسيات التعاقد الخارجي ) رابعا:

الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية سناد اإلهن اجل  بالتفاوضعندها تقوم الوحدة االقتصادية 

يكون ىناك عقد هكتوب يوضح ان التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية يجب أو  لهينيين

تدرس ان واجبات كل طرف وهسؤولياتو تجاه نشاط الهراجعة الداخمية كها ينبغي عمى الهؤسسة 

هخاطر عهميا الحالي عند تحديد هسؤوليات كل طرف هن األطراف تجاه عهمية الهراجعة الداخمية، 

والذي عادة يشار  كتابيالواجبات في عقد أو  وهن ىنا اصبح هن الضروري تحديد ىذه الهسؤوليات

العقد إليو بخطاب االلتزام، وىذا الخطاب يوضح بشكل سميم وواضح هيام وهسؤوليات كل طرف في 

 كها يمي.  

(60 :2012 (Victor & Dumitru, 

 يحدد نطاق وتكمفة العهل الهطموب هن هقدم الخدهة )الهصدر الخارجي(. .1

 العقد. أعهال يحدد هسؤوليات توصيل الهعموهات لئلدارة. كطريقة توصيل نتائج  .2

في حجم التقميص أو  تغييرىا هن حيث التوسعإهكانية يتم االتفاق عمى شروط العقد وكذلك  .3

الخدهة الهطموبة وفقاً  لها تتطمبو ظروف العهل، وكذلك تحديد الشروط الجزائية في أو  العهل

 عدم القدرة عمى تقديم الخدهة الهطموبة. أو  حال عدم االلتزام ببنود العقد

 ينص العقد عمى سرية الهعموهات التي تخص الهؤسسة. ان يجب  .4

 .الناجهة عن األخطاء واالىهال والتقصير ضراراألتحديد الطرف الذي تقع عميو هسؤولية  .5
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راق أو يحتفظ فييا بان ينص العقد الهدة الزهنية التي يجب فييا عمى الهتعاقد هعو ان يجب  .6

 العهل ذات العبلقة.

تقارير الهراجعة الداخمية تعتبر همك لمهؤسسة هحل الهراجعة ان ينص العقد عمى ان يجب  .7

نياو  ان هراجعة ذات عبلقة بالعهل، و  راقأو  وأيةسوف تحصل عمى جهيع الهعموهات  ا 

راق التي أعدىا الهزود و الهوظفين الهخولين هن قبل الهنشاة سيكون ليم حق االطبلع عمى األ

 لخدهة الهراجعة

 راق العهل ذات العبلقةأو تقارير الهراجعة الداخمية الهطموبة و أنواع ينص العقد عمى ان يجب  .8

خدهات الهراجعة الداخمية الهتعاقد عمييا والتي يوفرىا الهتعاقد ان ينص العقد عمى ان ب يج .9

الشخص الهكمف بالهراجعة التنظيهية لو حق وحرية ان هعو خاضعة لمهراجعة التنظيهية، و 

راق العهل ذات العبلقة هن أو الوصول الكاهل وفي الوقت الهحدد لتقارير الهراجعة الداخمية و 

 قبل الطرف الخارجي الهتعاقد هعو. 

واتخاذ القرارات اإلدارية اإلدارة الهتعاقد هعيم لن يقوهوا بوظائف ان ينص العقد عمى ان يجب  .10

 .ويشدد العقد عمى االستقبلل التنظيهي والوظيفي

عمى  التفاوضإعادة أو  العقود إبرامالناجح عند  التفاوض أساسالشفافية والوضوح ىي ان 

الهراجعة أو  السهاح بالفحصعمى  تنص ىذه العقودان العقود الهبرهة هع هقدم الخدهة، ويجب 

أو  الهناسبة لوسائل وسجبلت الهراجع الهتعاقد هعو في أي وقت فيها يخص الهؤسسة هحل الهراجعة

وبالكاهل، بطريقة تكون تكون هوثقة بشكل واضح ودقيق  التعاقد، والرقابة عمى ىذه العهميات بحيث

(، كها ترى لجنة  Cannon, 2005: 18 &Groweالعميا في الهؤسسة )دارة هقبولة وهرضية لئل

ينص صراحة ان العقد يجب ان  Financial Services Commission (FSC)الخدهات الهالية 

الخارجي هع جية  تعطي هوافقتيا الهبدئية عمى تحميل هخاطر التعاقدان العميا يجب اإلدارة ان عمى 
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اإلدارة ان ينص عمى ان خارجية، والهوافقة عمى الخطة التي تم وضعيا والتي ستقوم بيا، كذلك يجب 

العميا والهراجعين الخارجيين وكذلك الجية الهشرفة )لجنة الهراجعة( تكون ليا حق وحرية الحصول 

راق العهل اإلداري، كها أو عة و سجبلت الجية الهتعاقد هعيا، بها في ذلك خطة الهراجعمى  واالطبلع

الجية الهتعاقد هعيا خارجيا تتعيد باستخدام الهوارد البلزهة ان ينص العقد أيضا عمى ان يجب 

نص يخص أو  يكون ىناك اتفاقيةان والهطموبة ألداء الهيام بفعالية ووفقا لخطة الهراجعة، كها يجب 

ها وجدت هشاكل هيهة جدا أثناء إذا عهل الهراجعة  تغيير شروط العقد خصوصا فيها يتعمق بتوسيع

 :FSC, 2012طارئة )أو  يكون لمهنشاة خطة بديمةان ء االتفاق فجأة يجب إنياالهراجعة، وفي حالة 

7 .) 

وعمى الهراجعين الداخميين أخذ الهقترحات التالية في االعتبار عند اتخاذ قرار الحصول عمى 

تهثل كل االعتبارات  إنياالداخمية، وال يقصد بيذا الهقترحات  خدهات إضافية لدعم نشاط الهراجعة

 .في االعتبار أخذىاالتي قد تكون ضرورية، ولكنو ببساطة يوصي بهجهوعة هن األشياء التي يجب 

 IIA, 2015: 9-11)) -وىذه التوصيات كها نصت عميو المجنة ىي: 

هع هوظفين يكونوا هؤىمين في  التعاقدأو  يكون لنشاط الهراجعة الداخمية هوظفينان يجب  .1

هجاالت كالهحاسبة، الهراجعة، االقتصاد، اإلحصاء، تقنية الهعموهات، تصهيم النظم 

الهطموبة لموفاء بهسؤوليات نشاط الهراجعة الداخمية، األخرى والهجاالت  الضريبية، القانون،

في كل  يكون كل فرد في نشاط الهراجعة الداخمية هؤىبلان ولكن ليس هن الضروري 

 الهجاالت. 

شركة هستقمة عن الهؤسسة وليا الهعرفة أو  يكون شخصاان هوفر الخدهة الخارجية إها ان  .2

والدراسة والخبرة الكافية في هجال هعين، كهحاسبين قانونيين، هحققون هختصون بالقضايا 

 التجارية، هتخصصون في تقنية الهعموهات. 
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بعض إسناد أو  ة استخدام عهل التعاقد الخارجيالهراجعة الداخميإدارة عندها يقرر هدير  .3

هرتبطة بعهمية تقديرات  نياالهيام فيجب عميو تقدير كفاءة واستقبلل وهوضوعية ىذا التعاقد إل

أو  العميااإلدارة يجري هن قبل ان التقدير يحب أيضا أو  أخرى ينبغي القيام بيا، وىذا التقييم

 . اإلدارةهجمس 

يقيم عبلقة الهراجع الهتعاقد هعو بالهنشاة وبنشاط ان الهراجعة الداخمية إدارة يجب عمى هدير  .4

الهراجعة الداخمية، لمتأكد هن بقاء االستقبلل والهوضوعية قائهة وبالقدر الكافي طوال فترة 

ليس ان يحدد الهدير التنفيذي لمهراجعة بان االرتباط بالعهل، ويجب عند القيام بعهمية التقييم 

تقديرات أو  شخصية تهنع الهتعاقد هعو هن تقديم أحكامأو  تجاريةأو  ات هاليةىناك أي عبلق

  نزيية وهحايدة عند تنفيذ العهل الهرتبط بو وأراء

الهراجعة الداخمية عمى الهعموهات الكافية فيها يتعمق بنطاق إدارة يحصل هدير ان ، يجب  .5

نطاق العهل يقع ضهن ان ب عهل الهراجع الهتعاقد هعو، وىذا أهر ضروري هن اجل التأكد

خطاب االرتباط أو  العقد اإلجراءاتتوثق ان نشاط الهراجعة الداخمية، ولعل هن الضروري 

الهراجعة الداخمية بهناقشة وفحص بعض النقاط الياهة إدارة يقوم هدير ان بالعهل، كها يجب 

 هع الهتعاقد هعو هنيا:

 أىداف ونطاق العهل. - أ

 تشهميا اتصاالت االرتباط. ان األهور الهحددة الهتوقع - ب

حق وحرية الوصول إلى السجبلت ذات العبلقة والههتمكات الهادية بطرق سيمة وبسيطة  - ت

 لمهخولين هن طرف الهؤسسة. 

 التعاقد وبعد االنتياء هن العهل.  أثناءراق العهل واالحتفاظ بيا أو حق همكية - ث

 القيود عمى الهعموهات الهتحصل عمييا أثناء التعاقد. أنواع و هبدأ سرية الهعموهات - ج
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إدارة عندها يقوم الهراجع الهتعاقد هعو بتنفيذ نشاط الهراجعة الداخمية يجب عمى هدير  .6

العهل هتهشي هع الهعايير العاهة وهعايير تطبيق العهل في ان يتحقق هن ان الهراجعة الداخمية 

يقيم كفاية ان أيضا عند هراجعة عهل الهتعاقد هعو  يجب عميو الهراجعة الداخمية، كهاإدارة 

يشهل كفاية الهعموهات الهتحصل عمييا وذلك ان وهبلئهة العهل الهنفذ، وىذا التقييم يجب 

   .لمحصول عمى أسس هعقولة لمنتائج التي تم الوصول إلييا

 وىي: ىناك ثبلث نظريات توفر في هجهميا فيم أفضل لؤلساس الهنطقي لمتعاقد الخارجيو 

 (Resource theoryنظرية الموارد ) -1

"اليدف النيائي لموحدة ىو تحقيق الهيزة التنافسية والحفاظ ان تقوم نظرية الهوارد عمى افتراض      

 ,Danial)الخدهات وتوزيعيا "أو  عمييا هن خبلل الحصول عمى الهوارد الضرورية إلنتاج السمع

Others, 2019: 39).  

هجهوعة هن الهوارد والقدرات الفريدة التي يتم  إنياالوحدة ب( 2000:213)صبيحي، ويعرف  

االتجاه إلى ان التعاقد الخارجي. كها أو  الخارجيسناد اإلهن خبلليا تحديد األنشطة التي تتطمب 

 أخريالتنظيهي هن ناحية  واألداءالتعاقد الخارجي هن ناحية والعبلقة بين التعاقد الخارجي أو  سناداإل

التنظيهي(  واألداءعمى نظرية الهوارد )الهوارد والقدرات واالستراتيجية التنافسية أساسي يعتهد بشكل 

أساسي التنظيهي وفقًا لنوع النشاط الهحدد لمتعاقد الخارجي ) واإلداءوتحدد العبلقة بين التعاقد الخارجي 

 (Latridis, 2012:97ثانوي( )أو  تكهيمي

 (The theory of operational costsالعمميات )نظرية تكاليف  -2

تختار القيام بالهعاهبلت ذات  اإلداريةأو  الوحدات االقتصاديةان ىذه النظرية عمى  أساسيعتهد  

)عبد الفتاح، تقوم الوحدات بهعاهبلت هعينة دون غيرىا  لهاذاتوضح  إنياوبالتالي ف ،األقلالكمفة 

تكمفة عالية سناد اإلأو  يكون لمتعاقد الخارجيان ذلك تقترح ىذه النظرية عمى  وتأسيسا( 2012:179



39 
 

االتصاالت تكون ضهن التكاليف  وأنظهةتقنية الهعموهات ان هع زيادة عدد الهعاهبلت، هع ذلك ف

بدال هن اإلدارة و حد نسبي كبير وتسيطر عمييا التكاليف الثابتة الهرتبطة بنظم الهراقبة إلى  الثابتة

تكاليف الهعاهبلت الهتغيرة الهرتبطة بيا، وىكذا يتحول هنحنى التكمفة بحيث تفوق التكاليف الثابتة 

جزءا كبيرا هن تكمفة ان التعاقد الخارجي فأو  الخارجيسناد اإلالتكاليف الهتغيرة لمهعاهمة، أها في حال 

ان ر الحكوهية وغيرىا هن الهتطمبات، لذا فالهخاطر والقوانين التجارية والتقاريإدارة العهميات يرتبط ب

الدافع الرئيسي لقرار التعاقد الخارجي ) الهصدر الخارجي هقابل العهل داخميًا )الهصادر الداخمي( ىو 

 (2012:62)الرشيدي، األخروتكاليف الهعاهبلت أحدىها هقابل  عدادتكاليف اإل

 (Agency theoryنظرية الوكالة ) -3

وفي ظل ظيور الشركات اإلدارة نظرية الوكالة هبني عمى الفصل بين الهمكية و  أساسان 

الهتعددة الجنسيات وها يعرف بالعولهة االقتصادية، انتشرت ظاىرة الوكالة وأصبحت الشركات توكل 

الشركة، والعهل إدارة )هديرين( ليم هواصفات وهن ذوي الكفاءات قادرين عمى  أشخاصإدارتيا إلى 

ق هصالحيم، وىو ها ترتب عميو هشكمة العبلقة بين األطراف الهتعاقدة بالشركة أي بهعني عمى تحقي

بعبلقات الوكالة بشكل عام. والتي يقوم فييا أحد األطراف )الهوكل( أساسي نظرية الوكالة تيتم ان 

ىذه النظرية ان التوكيل، كها أو  أعهالو بهوجب التفويضإدارة )الوكيل( بخر األبتفويض الطرف 

ظيرت لحل بعض الهشاكل التي قد تظير في عبلقات الوكالة وهنيا تضارب الهصالح بين الوكيل 

 (,Victor & Dumitru 2012: 65) .الوكيل أداءوالهوكل، وعدم قدرة الهوكل عمى هراقبة 

 الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلعبلقات ان  (2011:93)شاىين، ويرى 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية ليست عبلقات وكالة تقميدية حيث يعتقد انو يهكن أو 

 :(2017)عبد الرضا، .تطبيق النظرية بسيولة عمى عبلقات التعاقد الخارجي

 الخارجي لمميامسناد العوامل التي يجب أخذىا في االعتبار عند اعتماد قرار اإل: خامسا
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الخارجي سناد عن العواهل التي يجب أخذىا في االعتبار عند اعتهاد قرار اإل عند الحديث  

 لمهيام تظير ىناك العديد هن التساؤالت التي تطرح نفسيا ولعل أحد اىم ىذه التساؤالت ىو تساؤل

 : ى( والذي ينص عمBostwick  &Byingtonالباحثين )

البحث عن أو  اظ بطاقم الهراجعة الداخميةاألفضل ليا االحتفان كإذا كيف تتخذ شركة قرارًا ها 

 هصدر خارجي لمقيام بيذه الوظيفة؟

ىذا السؤال ال يهكن اإلجابة عميو إال بالتحميل الذاتي والدقيق لقدرات وهيارات الهراجعة  

نتيجة التحميل الذاتي ألداء طاقم الهراجعة عمى  الداخمية الهوجودة في الهؤسسة، وعند الحصول

بعد التحميل والتقييم اإلدارة اقتنعت إذا اتخاذ القرار الهناسب وفقا لظروفيا، فدارة ويهكن لئلالداخمية  

طاقم هراجعتيا الداخمية الحالي يقوم بأداء وظيفتو بكفاءة وفعالية، عندىا ربها يكون التعاقد ان الكاهل ب

ان تم تحديد هشاكل وك إذالمهوارد البشرية والهالية ليا، وهن ناحية أخرى  إىدارالخارجي هصدر 

التعاقد الكاهل واالستغناء عن أو  الخيار إها رفع كفاءة الطاقم الحالي هن خبلل التدريب والتطوير

قد يكون بخيار وسط يتهثل في تقميل طاقم الهراجعة الداخمية واالستغناء عن أو خدهات الطاقم الداخمي، 

 ,Latridis الطاقم بهراجعين خارجيين.هن ذوي القدرات الهحدودة وتعزيز  األفرادخدهات بعض 

2012:76) 

فالترتيب لمتعاقد الخارجي ىو عبارة عن عقد بين الهؤسسة وشركة خدهات هراجعة تقوم بتوفير 

 يأخذ أشكال كثيرة.ان خدهات الهراجعة الداخمية، والترتيب لمتعاقد الخارجي يهكن 

الخارجي لوظيفة سناد اإللمهراجعين الداخميين انو عند طرح فكرة  يكياألهر ويرى الهعيد 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية عادة ها تطرح العديد هن أو  الهراجعة الداخمية لهينيين

 يستخدم لتوفير خدهات الهراجعة الداخمية.ان هصدر يهكن  أيالحاحًا ىو  أكثرىاالتساؤالت ولعل 
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هستوي الخدهات هن  تتراوحفي الواقع العهمي تستخدم الهنشآت عدد هن البدائل الهختمفة حيث  

االعتهاد عمى هصادر خارجية يتم الحصول عمييا هن أو  االعتهاد الكاهل عمى هصدر داخل الهنشاة،

نشاة هن داخل اله أفراداالعتهاد عمى البديمين هعًا بهعني يكون فريق هكون هن أو  خارج الهنشاة

هن خارج الهنشاة، وىذا التنوع في التطبيق يثير سؤال في بعض الهنشآت يتعمق  أفرادإلى  باإلضافة

 (.IIA، 2015: 1بالتوازن األهثل بين الهصادر الهتحصل عمييا هن الداخل والخارج )

اتفاقية التعاقد ان  BGFRSكها يرى هجمس الهحافظين في النظام االحتياطي الفدرالي 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام أو  الخارجي لوظيفة الهراجعة الداخمية لهينيينسناد اإلأو  الخارجي

الهراجعة الداخمية تتم بعقد بين الهنشاة وهراجع خارجي هتعاقد هعو لتقديم خدهات الهراجعة الداخمية، 

عديدة وتستخدم هن قبل هنشآت هختمفة األحجام، وغالبا ها تستخدم أنواع و وىذه االتفاقيات تتخذ أشكاال 

 اإللكترونيالهنشآت التعاقد الخارجي في الهجاالت التي تتطمب الهزيد هن الخبرة التقنية هثل التجييز 

 (.BGFRS، 2014لمبيانات وأسواق رأس الهال )

لهنشآت والهجهع الكندي اشترك هعيد الهراجعين الداخميين وهؤسسة أبحاثو هع هجهع هديري ا

يطرحيا الهديرون ان في إصدار نشرة بالعشرين سؤال التي يجب  2004لمهحاسبين القانونين في عام 

ن الهوظفين في ينص السؤال السادس في ىذه الوثيقة ىو: كيف يعيان حول الهراجعة الداخمية، وك

 (. IIA، 2015: 3وظيفة الهراجعة الداخمية؟ وكانت إجابات الهنشور كها يمي )

يهكن لمشركات تحديد  حيث هصادر داخل الهنشاة تنفذ هن قبلان نشاطات الهراجعة الداخمية يهكن 

إدراج أو  الهراجعة الداخمية لمشركة،إدارة الهسؤوليات عن أنشطة الهراجعة الداخمية والتي تضطمع بيا 

يضم هوظفين ان بعض أنشطة الهراجعة ضهن هسؤوليات وظائف هتتابعة، كها يهكن لقسم الهراجعة 

 واإلحصاء اآلليكجزء هن فريق الهراجعة هثل الهتخصصين في هجال الحاسب األخرى األقسام هن 

 والقانون. 
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التقارير عنيا  إعدادوظيفة الهراجعة الداخمية الهتعاقد عمييا بالكاهل هع هصدر خارجي وهكمف ب 

هدير هسئول: تتعاقد الهنشآت هع شركة خارجية ألداء وظيفة الهراجعة الداخمية بالكاهل، هع هبلحظة 

بعض الشركات بيا القوانين والنظم التي تهنع هن التعاقد الخارجي عمى عهل الهراجعة الداخمية هع ان 

القانون يسهح ان كان يعتقد انو حتى  -نو الهراجعين الخارجيين، )نشر هعيد الهراجعين الداخميين أ

خدهات الهراجعة الداخمية ال يجب التعاقد عمييا خارجيا هع نفس شركة الهراجعة الخارجية ان بذلك ف

 (.BGFRS، 2014) ذلك يخل باالستقبلل(ن التي تراجع القوائم الهالية لمهنشاة نظرا ال

يقوم هوفر خدهات الهراجعة الداخمية ) ان قد تستدعي األخرى ترتيبات التعاقد الخارجي ان 

يتطمب هن الهنشاة اإلبقاء الذي  األهركميًا، أو  الهصدر( تقديم خدهة الهراجعة الداخمية سواء جزئياً 

عمى هدير الهراجعة الداخمية لئلشراف عمى عهل ونشاطات هقدم الخدهة، وعادة ها يقوم هقدم خدهة 

وظيفة الهراجعة الداخمية عمى تحديد هناطق الهخاطرة ى عم الهراجعة الداخمية بهساعدة القائهين

هوفر خدهة الهراجعة الهتعاقد هعو ان يعاد فييا النظر، ىذا باإلضافة إلى ان وهستوياتيا والتي يجب 

هع هدير الهراجعة الداخمية في التبميغ عن النتائج ذات  تعاونييعهل عمى نحو هشترك و ان يجب 

 .(2012:83،ىيكل)لجنة هراجعتو أو  اإلدارةلهجمس  األىهية

التعاقدات الذي أنواع الهؤسسة تحدد ها يناسبيا هن ان فسناد اإلأو  ولتنفيذ عهمية التعاقد الخارجي

 التعاقد الخارجي.أو  سنادونهاذج هختمفة لئلأنواع يهكنيا تنفيذىا هع هبلحظة وجود 

 المراجعة الداخمية أسباب لجوء بعض الشركات إلى التعاقد الخارجي لوظيفة سادسا:

 الخاصة بإدارة الهراجعة الداخمية سوف يبلحظواألعهال الهتتبع لمتطورات في حقل النشاط ن إ       

العبلقات التنظيهية وتقييد الحريات والصراعات التنظيهية الداخمية، نتجت عنيا ظاىرة حديثة اتجو  نأ

وباألخص الدول الهتقدهة هنذ العقد األخير هن األلفية  –إلييا الفكر اإلداري وخاصة في العالم الغربي 
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هن الشركات لمتعاقد  التي ساعدت عمى اتجاه العديد واألسبابالثانية، وىناك العديد هن العواهل 

 (Kalinzi, 2016: 5) الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية لدييا، وهن أىم ىذه العواهل واألسباب

 متعمقة بالمنشأة  أسباب - أ

 رغبة المنشاة في تخفيض تكمفة المراجعة الداخمية (1

الداخمية ىو الخارجي لهيام الهراجعة سناد اليدف الرئيسي هن التوسع في عهمية اإلان يعتقد 

قسم لمهراجعة أو  هتكاهمةإدارة الثابتة الناتجة عن إنشاء أو  تخفيض تكاليف الهراجعة الداخمية الهتغيرة

الداخمية بالهنشأة تحتوي عمى أصول هختمفة وها يترتب عنيا هن توظيف لؤلفراد وهرتباتيم وتدريبيم 

وتطويره في هجال الهراجعة الداخمية وكذلك األجيزة الهختمفة الخاصة بعهمية الهراجعة الداخمية 

در الخارجي في استخدام واالستفادة هن ىذه التكاليف في عهميات أخرى بالهنشأة، ويساعد الهص

سابقا في تحقيق وفورات في التكاليف  اليياتكنولوجيا هتقدهة واالستفادة هن الهوارد االقتصادية الهشار 

الهادية والبشرية هع الحصول عمى تكنولوجيا األصول التخمص هن هصروفات أو  بسبب الترشيد

 .(255: 2012)غنام،  حديثة خدهات هراجعة داخمية بتكاليف اقل

االحتياج أو  يساعد الهنشأة في تحهل التكمفة فقط عند الضرورةسناد اإلأو  فالتعاقد الخارجي 

لخدهات الهراجعة الداخمية ويجنبيا التكمفة الثابتة ويوفر كذلك لمهنشأة الهرونة الكافية عند اتخاذ 

 ونشاطالهقررة في الهوازنة لدييا لمصرف عمى هيام أو  حسب الهبالغ الهخصصةب وذلكالقرارات 

ان ( وتأسيسا عمى ها سبق أصبح هن الواضح Sova Pal Bera :2017 22الهراجعة الداخمية )

الخارجي سناد اإلأو  الرئيسية في التوجو نحو التعاقد األسبابارتفاع تكاليف الهوارد الداخمية ىو أحد 

ها تم إذا االستثهار في قسم الهراجعة الداخمية بالهنشأة عمى  العائدانخفاض إلى  باالضافة ،هن عدهو

 الخارجي.سناد في حالة التعاقد واإلاألخرى اإليرادات هقارنتو بالتوفير في التكاليف والفرص في تحقيق 
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هراجعة داخمية هتكاهمة وهتضهن إدارة  أنشاءيرتفع حجم التكاليف بالنسبة لمهنشأة في حالة 

تم تنفيذ عهمية الهراجعة الداخمية عن إذا توظيف هوظفين لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية عها أو  تعيين

 لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية التعاقد هع هراجع خارجيأو  الخارجيسناد اإلطريق 

 تحسين جودة الخدمات المقدمة لممنشأة لتتوافق مع التغيرات المتزايدة في بيئة األعمال (2

غالبا ال تتوفر الهرونة الهطموبة في قسم الهراجعة الداخمية بالهنشأة بشكل يتيح ليا هواكبة     

وخاصة فيها يتعمق بالطمب الهتزايد عمى عهال األوالتغيرات التي تحدث في بيئة حداث األوهسايرة 

الهراجعة ل أعهاتتجو نحو الرغبة في تطوير اإلدارة يجعل  األهر الذي ،خدهات الهراجعة الداخمية

التعاقد الخارجي هع الهيارات غير الهتاحة لدى الهراجعين الداخميين أو  سناداإلالداخمية هن خبلل 

كها يعتبر النقص في  جودة الهراجعة الداخمية. ىوبالتالي العهل عمى تحسين هستو  داخل الهنشأة

الخارجي سناد اإلأو  التعاقدإلى  التوجو أسبابهيارات وخبرة الهراجعين الداخميين في الهنشأة هن أىم 

تدريب وتطوير وتحفيز هراجعين داخميين يتهتعون بالهيارة والكفاءة ان حيث أصبح هن الصعوبة بهك

اخدنا في االعتبار عاهل التكمفة والهدة الزهنية والخبرة الهتراكهة أي ندرة الكفاءات في ىذا إذا الهطموبة 

 .(363: 2014)خميل،  الهجال التي تسد احتياجات الهنشأة

اإلدارة ع الوفاء بجهيع احتياجات يالهراجعة الداخمية الخاصة بالهنشاة ال تستطإدارة ان كها 

ىناك في الغالب نسبة كبيرة هن ان ( وبينها نجد Sultan, 2018: 38الهتنوعة والهتطورة دائها، )

الهراجعين الخارجيين يتهتعون بهيارات وكفاءات أعمى هن الداخميين وذلك نتيجة لمخبرة الهتراكهة 

 ههارستيم ألعهاليم الخارجية. أثناءوالواسعة في هجال هخاطر الهراجعة الهختمفة التي واجيتيم 

ولوجيا والتطورات الحداثة في هجال الهراجعة وتنوعيا وكذلك هواكبتيم لمتكن أعهاليمونظرا لتوسع  

 ندرة الهيارة الهتوفرة والهتاحة داخل الهنشاة.أو  أصبح االعتهاد عمييم أكثر في ظل عدم توافر
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جراءات الهراجع الخارجي يهكنو تحقيق ان هع هبلحظة  لمحد هن الهخاطر واألزهات وا 

بيئة عالية الجودة ووفقا لهعايير دولية راسخة،  االقتصادية والهالية التي قد تواجو الهنشأة عمى أساس

 األهر الذيالهراجع الخارجي يتهيز بتقديم وطرح أفكار ابتكارية جديدة لتحسين أداء العهل ان حيث 

رفع هستوي جودة الهراجعة الداخمية حيث يتم استخدام أساليب تكنولوجية هتطورة إلى  حتها يقود

 (.49-48: 2016، هحهدعالية )وحديثة التي تتصف بتقنيات فنية 

 المتوسطة والصغيرةعمال األالتوافق مع حجم منشآت  (3

بناء الخبرة أو  غالبا ها تجد الهنشآت الهتوسطة والصغيرة الحجم صعوبة في إيجاد توفير  

التعاقد الخارجي أو  سنادلمقيام بخدهات الهراجعة الداخمية هها قد يجعل اإل أكثرأو  الكافية في شخص

قات البلزهة و طريقة لمحصول عمى الهيارات التي تحتاجيا الهنشأة وفي األ وأفضلالخيارات  أحد

اعتهدت إذا  أيضاكها انو هن الهعروف (. 253: 2012، غناموبتكمفة أقل وتتناسب هع حجهيا )

تتهكن الهنشأة هن ان اثنين يقوهون بيذه الخدهة فانو هن الصعوبة أو  الهنشآت عمى شخص واحد

 الحصول عمى خدهة عالية الجودة.

هعظم الهنشآت صغيرة وهتوسطة الحجم ليس لدييا ان ( IIAهعيد الهراجعين الداخميين ) يرىو 

خدهات الهراجعة الداخمية التي ان هراجعين داخميين عمى هستوي عالي هن الخبرة والكفاءة ولذا ف

الهنشآت الصغيرة ن ج الهنشأة، التحتاجيا عادة يتم الحصول عمييا هن خبلل الهصدر الخارجي خار 

في  إضافيةلمهراجعة الداخمية تتضهن تخصصات هختمفة دون تحهل أعباء إدارة تنشئ ان هن الصعب 

تحصل  إنياالهراجعة الداخمية إال إدارة تحتفظ ب إنياالتكاليف. أها بالنسبة لمهنشآت كبيرة الحجم رغم 

 (.43: 2013ب، ا% هن هصادر خارجية لثقة الهنشآت في هياراتيم )أبو عر 30عمى أكثر هن 

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية عمى الهنشآت سناد اإلأو  تعهيم التعاقدأو  ليس بالضرورة تطبيق

والفورات  بداخميا لبلستفادة هنإدارة لتمك الشركات وجود  األفضلكبيرة الحجم وذلك بسبب أنو هن 
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لمهراجعة إدارة تتخمى عن وجود ان الهنشآت التي هن الصعب أنواع ىناك بعض ان االقتصاديات كها 

 (. 360: 2007هنصور، الداخمية بيا هثل الهصارف وشركات التأهين )

 متعددة الجنسياتعمال األالخارجي مع طبيعة منشآت سناد اإلتوافق  (4

واالنتشار الجغرافي ليا وخاصة الشركات الهساىهة توسع الشركات في عدد الفروع ان حيث 

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية سناد باألخص الهتعددة الجنسيات هنيا أدى إلى زيادة التوجو نحو اإل

باعتباره بديل هناسب جدا لتوفير خدهات الهراجعة الداخمية والقيام بهياهيا في الهنشآت هتعددة 

تسند الهيام ان الحل األهثل ليذه الهنشآت ان ذات النشاط الدولي حيث  الجنسيات والشركات الهساىهة

البمد الذي يقع في نطاقيا نشاط أو  الهراجعة الداخمية إلى هصدر خارجي هن داخل الهوقع الجغرافي

 (.88: 2012الغفار،  )عبد يحقق العديد هن الهزايا ندكر هنيا. األهر الذيالشركة 

 سفر الهراجعين الداخميين وتدربييم وبذلك تحقق وفرة في التكاليف.تتجنب ىذه الهنشآت تكمفة - أ

 تحسين الهيارات المغوية في حالة اختبلف المغات.- ب

 التواصل واالتصال. وأساليبفيم أكثر لمثقافة الهوجودة في ىذه البمد وبالتالي تحسين طرق - ت

  .هخالفة التشريعات بشأنقضائية  دعاوىتجنب وتقميل نسبة تعرض الهنشآت الدولية ألي - ث

 معاً  الرغبة في مراجعة العمميات المالية والعمميات غير المالية (5

بعد تطوير هيام الهراجعة الداخمية واتساعيا نشاطيا أصبحت تشهل هراجعة الهيام غير هالية 

بجانب الهيام الهالية ونظرا لعدم وجود هراجعين داخميين عمى كفاءة ودراية بيذا النوع هن الهراجعة، 

الداخميين التي يخضع ليا الهراجعين  اإلداريةالهيام غير هالية تخص الشرائح والوظائف ان وهع 

وعادة ليس هن السيل السهاح ليم بأداء ىذا النوع هن الهراجعة كها ىو هطموب هنيم وبالتالي أصبح 

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية ىو الحل سناد هن الضروري وجود بديل يقوم بيذه الهيام وىو اإل

 (Potkany, Others, 2016: 130)لمخروج هن ىذه الهشكمة 
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 األسباب المتعمقة بالمراجعين الخارجيين  - ب

هيام الهراجعة الداخمية إسناد يتم ان تجتيد اغمب هكاتب الهراجعة سعيًا لمحفاظ عمى هكانتيا في 

التعاقد هعيا في القيام بتمك الهيام وذلك لزيادة قيهتيا وخاصة عندها تكون في نفس هجاليا أو  ليا

تتحقق هن وراء قيام ان ىناك بعض الههيزات التي يهكن وبدون أي تحهل ألعباء قانونية، ولعل 

 .L.D.H)التعاقد الخارجي وىي أو  سناداإلالهراجعين الخارجيين بهيام الهراجع الداخمي طبقا لهفيوم 

Myzyri ،2015:398 ) 

 محدودية المسئولية القانونية التي يمكن التعرض ليا (1

يفضل الهراجع الخارجي تقديم ىذه الخدهة بسبب هحدودية الهسئولية القانونية عنيا وتقتصر    

تقديم هبررات األهر هسؤوليتو في حدود وحقوق العقد نفسو وااللتزام بها ورد فيو فقط، حيث ال يتطمب 

بخدهات عدم صحة التقديرات والدراسات الخاصة أو  لمعهبلء حول اآلراء التي تضهنتيا التقارير

الهراجعة الداخمية والتي قام بيا الهراجع الخارجي نتيجة التعاقد الخارجي وال توجد أي هسؤولية قانونية 

وبذلك يتجنب أي هساءلة (. 49: 2014سميم: صحتيا خبلل التطبيق )أو  عندها يثبت عدم هناسبتيا

 قانونية عكس التي تحدث في عهمية الهراجعة الخارجية.

 خارجي دائما في الحفاظ عمى رضا عمالئو بتحقيق كافة احتياجات المنشأةرغبة المراجع ال (2

لويات الهراجع الخارجي السعي وراء تحسين األداء بشكل هستهرة أو غالبا ها يكون هن ضهن 

تجديد التعاقد والهحافظة عمى إلى  يؤدي واألهر الذيجودة الخدهات الهقدهة هن طرفو ان وذلك لضه

عهبلئو ينعكس بشكل ان شعور الهراجع بالخوف هن فقدان )جودة الخدهات الهقدهة( و الهيزة التنافسية 

واضح في تحسين األداء في هجاالت عديدة هثل القيام بهراجعات هكثفة لؤلنشطة الهختمفة بها ينعكس 

 (.16: 2008،سمطانباإليجاب عمى أداء الهوظفين )

 العامون بشكل متوازن المدراءتوزيع عبء العمل عمى  (3
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الهراجع الخارجي يستفيد هن التشغيل االقتصادي ألعضاء هجهوعات عهل الخدهات ان بهعني 

ال تحتاج لهجيود ووقت هثل الهراجعة  إنياالركود وخاصة أو  الهينية خبلل فترات الراحة الهوسهية

أشير كحد  أربعةإلى  بين ثبلثة يتراوحالخارجية التي تكون هحددة بوقت غالبا يكون جزء هن السنة 

سناد اإلأو  عند قيام الهراجع الخارجي بيام الهراجعة الداخمية بناًء عمى التعاقد الخارجي وأهاأقصى. 

فانو يستطيع توزيع أعهالو عمى هدار العام بشكل هتوازن عمى نحو يؤدي إلى االستغبلل األهثل لمهوار 

الهراجعة الداخمية داخل الهنشأة تعتبر أعهال جهيع ان البشرية )لمعاهمين بهكتب الهراجعة(. حيث 

 (.73: 2012هطموبة عمى هدار العام وليس خبلل فترة ركود الهنشآت الهينية )عبد الغفار، 

 زيادة عوائد إيرادات مكتب المراجعة الخارجية (4

اغمب هكاتب الهراجعة الخارجية ترغب في استقرار عوائده الهالية ودعم عبلقاتيا االقتصادية ان 

غير ان ئيا خاصة بعد تراجع األىهية النسبية ألتعاب الهراجعة بصورة تجعميا في بعض األحيهع عهبل

الخارجي لهيام سناد شجع بعض هكاتب الهراجعة النظر إلى اإلالذي  األهرهجدية هاليًا واقتصاديا 

لهيام الهراجعة سناد عهمية اإلان هجاال واسعا لزيادة إيراداتيا وخاصة  إنياالهراجعة الداخمية عمى 

حيث قاهت بعض هكاتب الهراجعة بتعيين الخارجية واقل هخاطرة  الداخمية قريبة هن هيهة الهراجعة

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية عند الطمب سناد هراجعين داخميين هعتهدين وذلك تقديم خدهة اإل

 .(Alexander&Hay, 2013:19)بيدف تنويع هصادر الدخل لتمك الهكاتب

 فيض التكاليفتخ (5

 الوفرة فيأو  تجنب التكاليفأو  في ىذا العاهل يستفيد الهراجع الخارجي عن طريق تقميل

 الهتبعة لفيم طبيعة الهنشأة، باإلضافة اإلجراءاتهنيا هحدودية وسيولة  أسبابالتكاليف لعدة 

 ذلك الوفر الهتحقق هن عدم إىدار الهوارد. إلى 
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الهراجع الخارجي يستخدم أساليب ان ويتضح هن تخفيض التكاليف عدة هفاىيم لعل أىهيا 

الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية وبذلك يتم توزيع التكمفة عمى عدد العهبلء سناد حديثة في عهمية اإل

هادية والبشرية هفيوم استغبلل الهوارد الإلى  هها يؤدى إلى توزيع تمك التكاليف والوفر هنيا، وباإلضافة

 (24: 2016غير الهستغمة في هكتب الهراجعة هها يساىم في خفض التكاليف بشكل عام )شهبلل، 

 تحسين جودة المراجعة الخارجية (6

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين وهراجعين خارجيين في تحسين جودة إسناد تساىم عهمية 

فيم واطبلع ان عهمية الهراجعة بشكل واضح والههثمة في كفاءة هراجعة القوائم والتقارير الهالية، كها 

نظام الرقابة الداخمية يهكنو هن تخفيض عدد ساعات العهل الهطموبة لتقييم  عمىالهراجع الخارجي 

 Amarajeewaة الداخمية وتحديد هخاطر الرقابة وتصهيم االختبارات الخاصة بيا نظم الرقاب

HGLN ،2019:38) 

 الخدمة سعى المراجع الخارجي لتحسين الموقف التنافسي لو بتقديم ىذه (7

يسعي جهيع هكاتب الهراجعة عمى تعزيز قدرتيم التنافسية هن خبلل تطوير وتحسين أدائيم 

يتطمب هواكبة سوق الخدهات الهينية وتقديم هثل ىذه الخدهات  الذي األهروكذلك هستوي خدهاتيم 

( وذلك لسرعة انتشارىا في عدد كبير هن اإلسنادأو  )خدهات الهراجعة الداخمية عن طريق التعاقد

في ظل صعوبة الوصول لعهبلء هراجعة جدد في السوق وخاصة الهراجعين  وخاصة هكاتب الهراجعة،

 ( L.D.H. Myzyri ،2015:398)الجدد 

 األسباب المتعمقة بالمراجعين الداخميين لممنشأة  - ت

 ىناك أسباب أخرى خاصة بالهراجعين الداخميين ساعدت عمى ظيور اإلسناد الخارجي والتعاقد

 ساىهوا عمى القيام بهيام الهراجعة الداخمية حيث يهكن القول ان الهراجعين الداخميين أنفسيم ىم هن

 (.260: 2012، غناملؤلداء الخارجي لمهراجعة الداخمية )عهال األفي تبني هنشآت 



51 
 

 الشك في حياد المراجع الداخمي (1

تعتبر وظيفة الهراجعة الداخمية هن الوظائف الهينية التي تتطمب هن القائم بأدائيا ضرورة توافر 

شروط هعينة ولعل هن اىم ىده الشروط االستقبللية والهوضوعية والتأىيل العمهي وبذل العناية الهينية. 

تهد الهوضوعية عمى يكون الهراجع الداخمي هحايد وغير هتحيز في تقديراتو وآرائو وتعان حيث يجب 

 تنفيذيةأعهال التنظيهي وكذلك عدم القيام بأو  اإلداريعاهمين أساسيين ىها االستقبلل 

الواقع العهمي يبين عدم اكتهال ىذا ان هينة الهراجعة غير ان حيث يعتبر حياد الهراجع أحد اىم أرك

حو األهثل، ويرجع ذلك إلى عدة الركن بالكيفية التي تهكن الهراجع الداخمي هن القيام بهياهو عمى الن

 (2015:67سردوك: )أسباب نذكر هنيا ها يمي 

 عدم الفيم الكافي ألىهية وطبيعة نشاط الهراجعة الداخمية لدى بعض إدارات الهنشآت أ. 

 عدم توفير الخبرات والكفاءات الهينية الهناسبة لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية.ب. 

 الداخمية. في الكثير هن الدول تيتم وتنظم شئون هينة الهراجعة عدم وجود تنظيهات هينيةج.  

العميا ىي الهسؤولة عنو وىو عدم كفاية الدعم هن جانبيا اإلدارة كها يوجد سبب رئيسي تكون 

الخاضعين لمهراجعة  تعاونيعرقل تأدية الهيام بفعالية نتيجة عدم  األهر الذيلوظيفة الهراجعة الداخمية 

 بشكل عام  هع الهراجع الداخمي هها يكون لو تأثير سمبي عمى األداء

  اوعممي اندرة المراجعين الداخميين المؤىمين عممي (2

 في ظل الطمب الهتزايد عمى خدهات الهراجعة الداخمية هع وجود نقص نسبي في إعداد      

 يؤدي حتهًا إلى عدم إهكانية األهر الذيالهراجعين الداخميين الهؤىمين هن ذوي الخبرات والكفاءة 

 (,Klemen 2014: 8بالكاهل وبالشكل الهطموبة )عهال األتنفيذ جهيع 

 

 عدم الثقة المتبادلة بين المراجعين الداخميين والعاممين في المنشأة (3
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إهكانية انعدام الثقة في الهنشأة بسبب الخوف والشعور بيتولد لدى العاهمين بالهنشأة خطر 

سناد اإلها قررت الهنشأة االتجاه نحو إذا االستغناء عن خدهاتيم وتسريحيم هن العهل في أي وقت 

 (Amarajeewa HGLN ،2019:130 ) الجزئي لتمك األنشطةأو  الكمى

الخارجي لهيام الهراجعة سناد هن العواهل التي يجب أخذىا في االعتبار عند اعتهاد قرار اإلو 

 الداخمية

 العوامل الكمية .1

 ترشيد التكاليفأو  تخفيض - أ

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية قد ينتج عنو زيادة هرونة ىيكل أو  سناداإلان 

 أيضاتكاليف هتغيرة. ويساعد إلى  التكاليف لمهنشأة حيث يتم التخمص هن التكاليف الثابتة وتحويميا

االقتصاديات هن قيام الهراجعين أو  الهنشأة في االستفادة هن تخفيض التكاليف بسبب وفرة الحجم

 40كثيرة ينتج عن ذلك وفرة في التكاليف )أعهال الخارجيين هن استخدام تكنولوجيا الهتطورة في 

2017: Sova Pal Bera,) 

 حجم المنشأة - ب

الهراجعة الداخمية القائهة لدييا وبين إدارة يجب عمى كل هنشأة الهفاضمة بين هزايا كل هن أداء 

التعاقد الخارجي لمقيام بهيام الهراجعة الداخمية الختيار البديل الهناسب لكل هنشأة أو  الخارجيسناد اإل

  (  L.D.H. Myzyri ،2015:397) .حجهياان هيها ك

ىناك العديد هن الدراسات التي توصي بأنو هن األفضل لمهنشآت الصغيرة عدم تحهل أعباء 

الهراجعة الداخمية خارجيا أعهال توكل هيام ان لمهراجعة الداخمية وهن األفضل إدارة إضافية في إنشاء 

 أخرىوهن ناحية  وتدريب الهوظفين،اإلدارة الخارجي بدال هن تحهل تكاليف إنشاء سناد اإلعن طريق 

هراجعة داخمية لبلستفادة هن وفورات التكمفة وبذلك أصبح إدارة فانو هن األفضل لمهنشآت الكبيرة إنشاء 
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 :15التعاقد الخارجي هن عدهو )أو  سنادحجم الهنشأة أحد الهحددات األساسية في اتخاذ قرار اإل

Shah, 2015) 

 العوامل غير الكمية .2

 الداخميالخبرة الفنية لممراجع  - أ

وجود فريق عهل هؤىل وعمى درجة عالية هن الخبرة والكفاءة ان حيث أكد العديد هن البحاث 

الخارجي وينطوي عنو هدى عهق الدور التخطيطي سناد اإلأو  داخل الهؤسسة يؤثر عمى قرار التعاقد

 IA. Online Home. (2017) .الداخميةالهراجعة إدارة الهنشأة السابق، الهطموب هن  أداءوتقييم 

وبناء عمى ها سبق أصبحت ىناك عبلقة عكسية بين زيادة الدور التخطيطي الهطموب وبين 

إدارة الخارجي ويجب الهفاضمة بين الدور التخطيطي الهطموب هن سناد اإلأو  احتهال عدم التعاقد

الهصدر الخارجي لهعرفة  الهراجعة الداخمية هع الهؤىبلت الفنية والخبرات الهتاحة والدور التخطيطي

   أم ال.سناد هدي االستفادة هن اإل

 القصور في أداء المراجعين الداخميين - ب

هن اختصاص عهل الهراجع الداخمي بعد تغير  أصبحتىناك العديد هن الهيام الجديدة 

يقوم الهراجع الداخمي بهيام جديدة ان هفيوم ووظيفة الهراجعة الداخمية ولذلك أصبح هن الضروري 

 (.Sultan, 2018: 44ذات جودة عالية ال يقدهيا أحد غيره، )

 عند التعاقد الخارجي عمى القيام بميام المراجعة الداخمية  ةالبدائل المتوفر ا: سابع

هيام الهراجعة سناد التعاقد إلأو  الخارجيسناد اإلالعميا التوجو نحو اإلدارة عندها تقرر 

ارتباطات التعاقد الخارجي، وبدائل التعاقد أنواع تقوم بتحديد ان الداخمية لطرف خارجي فهن الطبيعي 

 :IIA, 2005الخارجي تشهل )سناد اإلبدائل ان الخارجي وهن وجية نظر هعيد الهراجعين الداخميين ف

5 :) 
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هن خدهات الهراجعة الداخمية يتم الحصول عمييا هن % 100حيث ها نسبتو  التعاقد الخارجي الكامل: .1

 دائم.أو  التعاقد الخارجي ويكون بشكل هستهرأو  سناداإلهصادر خارجية عن طريق 

ويتضهن التعاقد الخارجي الكاهل تنفيذ كاهل خطة الهراجعة الداخمية هن قبل الجية الهتعاقد  

سبيل الهثال يهكن لمهصارف  ى(، فعمFinancial Services Commission, 2012هعيا ) 

تستخدم التعاقد الخارجي لمقيام بشكل فعمي بكل هيام الهراجعة الداخمية، هع ضرورة ان الصغيرة 

اإلدارة يكون ذو خبرة وكفاء عالية في الهراجعة يتبع  األقلعمى  االحتفاظ بشخص واحدأو  اإلبقاء

اإلشراف ان وصي هعيد الهراجعين الداخميين بالعميا وتكون صفتو هديرًا لمهراجعة الداخمية، يعتقد وي

والهسؤولية عن نشاط الهراجعة الداخمية ال يهكن التعاقد عمييا خارجيا وفي حال التعاقد الكاهل عمى 

أو  يعين ليا هديران خدهات الهراجعة الداخمية، واالرتباطات واالتصاالت داخل الهنشاة هن الهفترض 

(، وىنا يعهل الهراجع IIA،2005)  الهراجعة الداخميةدارة ديرا إل، يكون هاإلدارةهوظف عمى هستوى 

 IA. Onlineالهتعاقد هعو وفقا التوجييات الصادرة عن لجنة الهراجعة ويقوم بتقديم تقاريره ليا هباشرة 

Home. (2017). 

حيث تكون ها نسبتو اقل هن هائة بالهائة هن خدهات الهراجعة الداخمية التي يحصل  التعاقد الجزئي: .2

 .ودائمهستهر  وبشكلالتعاقد الخارجي أو  سناداإلعمييا هن هصادر خارجية عن طريق 

عادة ها تقوم الهنشآت التي تتبع طريقة التعاقد الجزئي باالحتفاظ ببعض هيام الهراجعة الداخمية  

كفاءات هعينة لمقيام بيا، حيث يتم التعاقد الجزئي بعدد هن أو  لغرض الحصول عمى خبرات جيدة

بهساعدة الهوظفين تقوم الجية الخارجية الهتعاقد هعيا ) الهصدر الخارجي( ان الخيارات والبدائل، فأها 

الهراجعة إدارة تقارير النتائج بالهشاركة هع  ا عدادو هعيم في تحديد األخطاء التي تم هراجعتيا التعاون و 

ان أو  (،Financial Services Commission،2002) اإلدارة الداخمية وتقديهيا إلى هجمس 

أو  الخارجي ( الهتعاقد هعو هديراالتعاقد الخارجي بوضع الهراجع ) الهصدر أو  سناداإليقتصر عقد 
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الهراجعة الداخمية وذلك لبلستفادة هن خبرتو و كفاءتو في هساعدة الهوظفين وتوجيييم في دارة رئيسا إل

 (,Klemen 2014: 51الهراجعة الداخمية في حالة أنيم يفتقرون لمخبرة )إدارة 

جزء هعين هنو وذلك هن قبل طرف خارجي أو  اتفاق همزم هحددأو  حيث ينفذ بند التعاقد المساعد: .3

 اإلشرافالهسؤولة عن اإلدارة والغالب ها تكون الفترة زهنية هحددة في االتفاق )العقد(، وعادة ها تكون 

عمى العهل وذلك هن خبلل هوظفي الهراجعة الداخمية هن داخل الهؤسسة، يشهل ىذا النوع هن التعاقد 

ات العهل التي تتطمب هيارات هتخصصة، فاالستشارات الهحدودة االستشارات الفنية الهحدودة واتفاقي

الجودة واختبار الهراجعات الداخمية  ان حسب الضرورة وتشهل هراجعات ضهأو  تتحدد وفقا لبلحتياج

حد نسبي كبير ويصعب الفصل إلى  انهتشابيان التعاقد الهساعد والتعاقد الجزئي ىها نوعان أي 

ند القيام بهيام الهراجعة الداخمية هع االشتراك هع جية خارجية، وذلك بينيها في الواقع العهمي ع

 (2012:42)سالم،  .شبو بينيم جوأو لوجود 

ان  Atanasiu & (Cristina،  2008( و)2006راق الهالية، و األ تداولوترى )الجنة 

تشهل ان يأخذ أشكال هتنوعة فبعض الطرق النهطية لمتعاقد الخارجي يهكن ان التعاقد الخارجي يهكن 

 ها يمي: 

أداء عهميات هراجعة لنشاطات هحددة تستمزم هتخصصون في هجاالت هعينة هثل نظم  - أ

يتطمب توفير هوظفين لهساعدة فريق الهراجعة  األهر الذي اإللكترونيةالتكنولوجيا والهنظوهات 

 الداخمية بشكل هؤقت لتمبية االحتياجات النوعية والزيادة في حجم العهل. 

الهراجعة الداخمية لتدريب وتوجيو الهراجعين الداخميين إدارة االستعانة بشخص ذو خبرة لتولي هيام - ب

 (69: 2013)أبو عراب،  .عمى أعهاليم واإلشرافالتابعيين لمهنشاة 

% 45ان نتائج هفادىا إلى  (Peacock & Pelfrey 1995كها توصمت دراسة كبل هن )   

الهراجعة إدارة فقط هن قرارات التعاقد الخارجي تؤدي فعبل إلى االستغناء عن بعض هوظفي 
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% فقط هن وظائف الهراجعة 35ان ( قد وجد بPetravik،1997)ان الداخمية، ىذا باإلضافة إلى 

الهراجعة الداخمية تقدهيا في إدارة عمييا خارجيا تشهل الهيام التي كانت  الهيام الهتعاقدأو  الداخمية

% هن وظائف الهراجعة الداخمية الهتعاقد عمييا خارجيا كانت في الواقع تشكيل 65السابق، بينها 

تشير اغمب الدراسات و الهراجعة الداخمية، إدارة هيام ونشاطات لم تكن هتواجدة أصبل وال تقوم بيا 

استخدام قدر هعين هن الهصادر ان هعظم ههارسي الهينة يوافقون عمى ان  الشأنفي ىذا 

جودة العهل، فالتعاقد الجزئي عمى خدهات الهراجعة ان الخارجية وبصورة جزئية هناسب جدا لضه

فريق العهل الحالي  التعاقد انتشار، فأغمب عهميات التعاقد يتم لهساعدةأنواع الداخمية يعتبر أكثر 

الهراجعة الداخمية إدارة هتخصصين هن ذوي الخبرة والتأىيل غير هتوفرين ضهن  أفرادوذلك بتوفير 

 ( 86: 2012الهوجودة )اليبري:

 استقالل المراجع الخارجي المقدم لخدمات المراجعة الداخمية: ثامنا

هفيوم االستقبللية في الهراجعة يعني وجود هوقف هحدد يتضهن إبداء وجية نظر هحايدة ان 

هتحيزة عند تنفيذ اختبارات الهراجعة واستخبلص النتائج واعتهادىا في تقرير الهراجعة. وبناًء  وغير

تتوفر في ان ذلك ينظر إلى استقبلل الهراجع بشكل عام بانو هن أىم الخصائص التي يجب  عمى

طمب العديد هن العهبلء في االعتهاد عمى تقرير الهراجع عند اتخاذ أو  هراجع، وىذا ها يحقق رغبةال

تهثيميا لمواقع بالصورة  وهدىيتضهن رأي الهراجع عن عدالة القوائم الهالية ان يجب  والذيالقرارات 

يتم التأكيد عمى استقبللية الهراجع في كل هعايير الهراجعة الدولية ان الصحيحة، وبذلك هن الضروري 

 (,Klemen 2014: 4) .قواعد السموك الهيني الهنظهة لمهينة وهعايير الهحاسبة وكذلك والهحمية

في الوقت التي تظير فيو هزايا وفوائد توفير خدهات الهراجعة الداخمية لمحسابات عن طريق 

 الخدهاتأو  ىناك بعض الهخاطر الهرتبطة بهثل ىذه التعاقداتان التعاقد الخارجي، إال أو  اإلسناد

الهحاسبة )الهقدهة لمخدهات( ىي الهعنية باألساس بيذه الهخاطر. ويعتبر أو  شركات الهراجعةأو 
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 Williamاالستقبللية ىو أحد اىم الهخاطر الهشار الييا، وتردد ىذا الرأي هن جانب ان احتهال فقد

Bishopان عمى "ان صحفي وينص ىذا البيان ، رئيس هعيد هراجعي الحسابات الداخميين، في بي

االستعانة بهصادر خارجية لخدهات الهراجعة الداخمية لمحسابات لهراجعي الحسابات الخارجيين 

  IIA. Online Home. (2017)بوصفيا تيديدا لمهوضوعية واستقبللية عهمية هراجعة الحسابات" 

في الواليات الهتحدة قانون  يكياألهر لتعزيز استقبللية هراجع الحسابات أصدر هجمس الشيوخ و 

Sarbanes Oxley  الذي حدد شروط وهتطمبات استقبللية الهراجعين في الواليات  2002عام

ة الهنشآت التي تقوم بهراجعأو  ةيكياألهر بيذا القانون لكل هنشآت الهراجعة  نالمزاهاالهتحدة، وأصدر 

الخاص باستقبللية الهراجع،  Sarbanes - Oxleyشركات عاهة هسجمة بالبورصة بتعميهات قانون 

ويتمخص القانون  والتي تم تفسيرىا عن طريق هجمس اإلشراف عمى الهحاسبة في الشركات العاهة،

راق و شركة ليا فئة هن األأو  الهشار اليو في انو "يحظر ىذا القانون الذي ينطبق عمى أي هنظهة

هراجعة يعهل كهراجع خارجي لهراجعة القوائم أو  الهالية الهسجمة في البورصة، واي هكتب هحاسبة

يقوم بتقديم خدهات الهراجعة الداخمية لمهنشاة نفسيا خبلل نفس الفترة، ان الهالية إلحدى الهنشآت هن 

 ,Potkany) هاتتوافق عمى كل هن ىذه الخدان لجنة الهراجعة لمهنشاة يجب ان باإلضافة إلى 

Others, 2016: 145) 

ليتضهن قواعد  Sarbanes - Oxleyاتسع قانون  2002وفي شير يوليو هن العام  

استقبللية الهراجع وهنع كل تعاقد هع الهراجع الخارجي لهراجعة القوائم الهالية هن وظائف الهراجعة 

استيضاح عن هعيد الهراجعين  صدر 2003يناير  13الداخمية بسبب هسائل تتعمق باالستقبللية وفي 

راق الهالية وردا عمى هقترح المجنة بتعزيز و األ لتداولة يكياألهر أرسل إلى المجنة  يكياألهر الداخميين 

الهتطمبات الهتعمقة باستقبلل الهراجع الخارجي عبر هعيد الهراجعين الداخميين عن وجية نظره بقولو: " 

الداخمية نفس شركة الهحاسبة التي تراجع القوائم الهالية لمهنشاة توفر خدهات الهراجعة ان ال يجوز 
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تأثير التعاقد الخارجي عمى استقبللية الهراجع ان ، كها ذلك يخل ويوىن استقبلل الهراجع الخارجين ال

(، وقانون 1987هصدر قمق وشك ويتضح ذلك هن خبلل اىتهام لجنة تربد واي )ان الخارجي ك

Sarbanes - Oxley ( SOA2002 وهن أبرز ىذه ،)الهراجع ان ىو االعتقاد السائد ب الهخاوف

التقارير الهالية والعهميات الهتعمقة بالرقابة الداخمية  إعدادحول اإلدارة الخارجي سوف يختمف هع 

التي تشهل التعاقد الخارجي عمى الهراجعة الداخمية  -خدهات غير الهراجعة ان هن  الهخاوفوكذلك 

يكون ان الهراجع الخارجي عمى  قد يؤثر عمى الهراجعة عمى نحو غير هبلئم كها يجبتخمق حافزا  -

فقد االستقبللية سيؤدي إلى عدم ان الهنشاة في الهحافظة عمى استقبلليتو، حيث إدارة أكثر حرصا هن 

ء نياإإلى  الذي سيؤدي حتهاً  األهرالثقة والشك في العهل الذي يقوم بو وبالتالي عدم االعتهاد عميو 

 التعاقد هعو وفسخ العقد 

Amarajeewa HGLN) ،2019:38) . 

عن هنع  2000في عام  SECراق الهالية والبورصة و الصادرة عن لجنة األ القوانينتنص 

الهيزانية أو  الهوازنة إجهالي٪ هن 40االستعانة بهصادر خارجية لمهراجعة الداخمية بحد أقصى 

الهراجعة، التي ان لجان ونتيجة لذلك ف، الداخمية في الشركة العهيمةالهخصصة لمقيام بنشاط الهراجعة 

استقبلل الهراجعين الخارجيين والداخميين ستتأثر في الغالب بقرار ان تشهل وظائفيا األساسية ضه

  .(Inua 2015: 40)التعاقد الخارجي أو  الخارجيسناد اإل

الدول تسهح بهثل ىذه الههارسات  كانت القوانين والنظم في بعضان بأنو حتى  IIAويعتقد 

خدهات الهراجعة الداخمية ال يجب التعاقد عمييا خارجيا هع نفس شركة الهراجعة الخارجية التي ان ف

ذلك هن ن هن يهثميا، الأو  تقوم بهراجعة القوائم الهالية لمهنشاة بهوجب تكميف هن الجهعية العهوهية

كانت هيام الهراجعة الداخمية وعهمية الهراجعة إذا نو يفسد ويقمل هن االستقبللية، كها أان شأنو 
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ولجنة الهراجعة ضرورة اإلدارة الخارجية تتم عن طريق نفس شركة الهحاسبة فانو يجب عمى هجمس 

 (2014:49،عبد العزيز) .عدم فساد االستقبلليةان الفصل بين الوظيفتين لضه

لمتعاقد الخارجي عمى استقبللية الهراجع التأثير السمبي ان ويهكن تمخيص ها سبق والقول 

الهراجعة لهراقبة درجة التعاقد الخارجي عمى هيام لمهراجعة الداخمية ان الخارجي تعطي دافعا وسببًا لمج

( عمى الهراقبة الدقيقة SECراق الهالية )و األ تداولتعهل ىيئة  التنظيهية، لذلكوهستقمة عن القيود 

  .الهراجعة الداخمية هع هراجع خارجي هستقللمتعاقد الخارجي عمى وظيفة 

ليبيا هن الدول التي يعتهد تنظيم الهينة فييا عمى هزيج  أها فيها يتعمق بالشأن الهحمي فتعد

الحكوهي وذلك بإصدار القوانين والتشريعات الهختصة بتنظيم الهينة، والتنظيم أو  هن التنظيم الرسهي

لمقيام  ر نقابة الهحاسبين والهراجعين الميبيين والتي كمفيا الهشرعالذاتي لمهينة هن خبلل دو أو  النقابي

 (.2005:23بيذا الدور )عزوز، 

هينة الهراجعة وفقا ألحكام القانون والتشريعات النافذة، )أحكام القانون  انواألصل في ذلك 

الهحاسبة ان ديو ان م بش1975لسنة  79الهحاسبة والقانون رقم ان بش 1973لسنة  116رقم 

والهراجعة والقانون الهالي لمدولة والبلئحة الهالية لمهنشآت وأحكام القانون التجاري( ال يهكن حصرىا 

في نصوص هحدده ثابتة بل ىي هتغيرة وفقا ألحكام القانون اإلداري والذي في هعظهو يعتهد عمى 

الفيم  لهحاولةلهشار الييا سابقا األعراف اإلدارية والتي تتغير هن حين ألخر، وبالرجوع إلى القوانين ا

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين إسناد أو  وجية النظر القانونية في التعاقد الخارجيعمى  والتعرف

وظيفة الهراجعة الداخمية، لم يجد الباحث أي نصوص قانونية تتعمق عمى  خارجين والتعاقد الخارجي

بيقو في الهنشآت الميبية إلى حد العدم تقريبا، ضعف تطعمى  الذي يدلاألهر بالتعاقد الخارجي، 

الخارجي سناد اإلأو  ال توجد أي نصوص قانونية تهنع قيام الهنشآت بالتعاقد الخارجي أيضاوكذلك 

 . في هجال الخدهات االستشاريةأو  سواء لمقيام بالهراجعة الداخمية
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الهراجع عمى  واألنشطة الواجبىذه القوانين في هجهميا تنص عمى الهيام ان  وخبلصة القول

الهطبقة وخموىا هن الغش  اإلجراءاتالداخمي القيام بيا، كالتأكد هن صحة ودقة الهعموهات وسبلهة 

الجرد وهطابقة الكشوف وهراجعة الحسابات وختم الهستندات أعهال و األصول واألخطاء، والتحقق هن 

الواجب إتباعيا هن قبل الهراجع الداخمي والتي يفرضيا القانون ىي  اإلجراءاتالهؤيدة لمصرف، فكل 

جراءات في اغمبيا  هن خارج الهنشاة أو  هراجعة هالية وتقييم األداء يهكن تطبيقيا هن هراجع داخميوا 

 عمى حدًا سواء.

 بشأنم،  2012وتعديالتو في سنة  2007( لسنة 3( من القانون رقم )15تنص المادة )و 

" يجوز لجياز المراجعة المالية  المحاسبة( عمى انو:ان وتنظيم جياز المراجعة المالية )ديو إنشاء 

االستعانة بمكاتب مراجعة حسابات من غير أعضاء الجياز، المراجعة وفحص ميزانيات الييئات 

ار جزئيا، ويكون تكميف ىؤالء المراجعين بقر أو  والمؤسسات والمنشآت العامة الممموكة لمدولة كميا

  من المجنة الشعبية العامة لمجياز، كما تتولى تحديد المكافآت التي تمنح اليم مقابل عمميم "

 .(الميبي )ديوان المحاسبة

 الهحاسبة( يعهلان جياز الهراجعة الهالية )ديو ان وتأسيسا عمى القانون السابق يتضح جميًا 

عند أو  خبرات هعينة في العاهمين لديو يقوم بالتعاقد هع هكاتب الهراجعة الخارجية في حالة نقصأو 

ان الديو أو  يقوم باالستعانة بهوظفين هن خارج الجيازان اختصاصات هعينة، بهعني إلى  الحاجة

ان القانون الميبي ال يهنع هن االستعانة بهوظفين هن خارج هكان لمقيام بأعهالو، وهن ذلك نبلحظ 

 الخارجية. أو  العهل لمقيام بأداء وظيفة الهراجعة الداخمية
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 انيالفصل الث

 جودة التقارير المالية :المبحث الثاني

 تمييد: 

هن ىذا األخيرة يعتبر هصطمح الجودة أحد اىم الهفاىيم التي برزت بشكل واضح في العقود 

، وفي بداية ظيور هصطمح الجودة فقد ارتبط في البداية هفيوم الجودة بالشركات الصناعية نظرا  القرن

تطبيقات الجودة وأساليبيا وذلك هنذ قيام الثورة الصناعية وحتى وقتنا عمى لمهنافسة بين تمك الشركات 

شاطات وحتي الحالي، كها شيد هفيوم الجودة عدة تطورات واتسع ليشهل العديد هن الجوانب والن

أها فيها يتعمق بالجودة في  (154:  2015)الصايغ حهيد، الخدهات التي تقدهيا الهؤسسات الخدهية 

 Beest: 2009حيث يشير )،  التقارير الهالية فقد تعددت الهفاىيم واآلراء حول تقديم هفيوم هوحد ليا

, braam  &Boelens ) الهالية ىو تقديم هعموهات القوائم والتقارير  إعداداليدف الرئيسي هن ان

ذات جودة عالية في تمك التقارير تتعمق بنشاطات الهؤسسات االقتصادية والهالية وتساعد بشكل فعال 

الهالية ستؤثر بشكل  توفير هعموهات عالية الجودة في التقاريران في صنع القرار االقتصادي، كها 

 (2018:86)وجدي، رأس الهال وغيرىم هن هستخدهي الهعموهات  أصحابعمى  إيجابي

وهن ىذا الهنطمق بدأت العديد هن الهنظهات الهينية وبعض الييئات الدولية تطالب بضرورة 

عمى  توفير نظام جيد وهتكاهل لمحوكهة داخل الشركة، بطريقة يهكن هن خبلل ىذا النظام الحصول

التقارير الهالية، والهحافظة عمى هستويات هقبولة هن الهخاطر،  إعدادكفاءة عهمية ان التأكيدات بش
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هكانية و اإلدارة عمى  وبحيث يكون نظام الحوكهة احد وسائل الرقابة الهحاسبة في حالة حدوث أي ا 

تبلعب في القوائم الهالية، وتقوم هن خبلل آلياتيا ودعائهيا باإلشراف عمى الهراجعين الداخميين 

 (107:  2015، قداري)تحقق جودة التقارير الهالية إلى  حتها سيؤديالذي  األهروالخارجيين، 

 مفيوم جودة التقارير المالية: أوال

ان تعددت اآلراء والهفاىيم حول هصطمح هفيوم جودة التقارير الهالية، حيث يري البعض 

االقتصادية  الهنتجات التي تقدهيا الوحدةأو  ىي القدرة عمى تحقيق التهيز في الخدهات" الجودة

ها يعرف بهخرجات النظام أو  كالتقارير الهالية والتي تيدف لتوصيل الناتج النيائي لمنظام الهحاسبي

تتحقق بيا الخصائص النوعية ليا ان الهحاسبي والهتهثمة في الهعموهات الهحاسبية بشرط 

("2009.،Beest et al)  والسياسات التي يتم تصهيهيا  اإلجراءاتهجهوعة  إنياكها تم تعريفيا عمى

طبيعة الخدهة الهقدهة والتي يقصد أو  الهستويات هن الكفاءة والفاعمية في نوعية الهنتج ىعمأ لتحقيق 

التقارير الهالية، فيي تعني النوعية الجيدة والشكل الذي يحقق رضا هستخدهي التقارير الهالية بيا 

 .(2014:74)بمعيد، 

ان ىي هجهوعة الخصائص التي يجب  التقارير الهالية جودةان ( " 1990ويري )الشيرازي،        

تتسم بيا الهعموهات الهحاسبية كي تكون هفيدة لتمبية االحتياجات الضرورية لهستخدهييا "، كها 

هن الجودة في أنواع جودة التقارير الهالية تتهثل في تحقيق ثبلثة ان العديد هن الدراسات " إلى  أشارت

، 2012التقرير، وجودة هحتوى التقرير، وجودة عرض التقرير"، وعرف )جودة صياغة 

Mahdavikou and Khotanlou)  ىي التقارير الهالية لمهنشأة  إنياجودة التقارير الهالية، "عمى

التي تشير إلى الهركز الهالي بصدق خبلل فترة زهنية هعينة." واتسع هفيوم جودة التقارير الهالية 

جودة التقارير الهالية ان ( 2017عبد القادر و  2015لدولية حيث يري )الصيرفي،ليشهل الهعايير ا

التقارير الدولية، وتوصيل هحتوى تمك التقارير  إعدادالتقارير الهالية وفقا إلطار  إعدادتتهثل في 



60 
 

لهستخدهييا في التوقيت الهناسب، والتأكد هن عدم وجود تحريفات جوىرية في ىذا الهحتوى، حتى 

 .تعبر التقارير الهالية بدقة وصدق عن حقيقة الوضع الهالي لمهنشأة 

حاسبية التي تتضهنيا ويقصد بالجودة في التقارير الهالية بهعني هصداقية الهعموهات اله

تخمو هن التحريف والتضميل ان التقارير الهالية وها تحققو هن هنفعة لمهستخدهين لتحقيق ذلك يجب 

تعد في ضوء هجهوعة هن الهعايير القانونية والرقابية والهينية والفنية، بها يحقق اليدف هن ان و 

 استخداهيا.

الهعدة وافقا لهعايير الهحاسبة الدولية بكل شفافية  تمك التقارير إنيام " ب2016وقد عرفيا النجار،  

في الهعموهات التي تتضهنيا تمك التقارير، بحيث اإلدارة تبلعب هن قبل أو  وهوضوعية بدون تحيز

  تكون تمك الهعموهات هوثوقة وهبلءهة لهستخدهي التقارير الهالية.

ويوجد العديد هن الهفاىيم والهصطمحات الهرادفة لهصطمح جودة التقارير الهالية هثل هصطمح 

وكميا تيتم وترتكز عمى هصداقية التقارير رباح األإدارة وهنيا اإلدارة حوكهة الشركات وهنيا غش 

 (Guide lines on Audit الشركةإدارة الهالية وخموىا هن التبلعب والتضميل والتحيز لصالح 

(2008, Guilty  تناولت وقد(Financial Analysts Federation - FAF جودة التقارير الهالية )

 AICPA)أها هنظهة ) البساطة والوضوح والقدرة عمى توفير الهعموهات في الوقت الهبلئم، إنياعمى 

(Accounting International Certified Public Accountant قدرة  إنياتعرف الجودة ب

  .عموهات عمى التنبؤ وهدى هبلءهتيا لميدف هن استخداهيااله

ويتضح هن خبلل التعريفات السابقة عدم االتفاق عمى تعريف هحدد لجودة التقارير الهالية 

ان اليدف األساس هن تحقيق جودة التقارير الهالية يرتكز عمى ضرورة ان ولكن يوجد اتفاق عام ب

واألنشطة التي قاهت بيا الوحدة االقتصادية خبلل حداث األتكون القوائم الهالية هعبرة وبصدق عن 

التعريفات السابقة ىو قدرة التقارير أو  القاسم الهشترك بين الهفاىيمان هبلحظة فترة زهنية هحددة هع 
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الفارق عمى أحداث عتهد فرق في عهمية اتخاذ القرارات لهستخدهي تمك التقارير الهالية ويأحداث عمى 

والتي تعكس وبصدق الهعموهات الخاصة بجهيع  غير هالية.أو  ها تحتويو هن هعموهات سواء هالية

األنشطة التي تقوم بيا الشركات في البنود الهفصح عنيا في تمك التقارير هع التأكد هن عدم تحيزىا 

وغير هضممة حتى تكون ذات جدوى لهتخذي القرارات وتعكس طبيعة العهل تقوم بو الشركة وهدي 

 (43: 2016 )النجار، .تمك التقارير إعدادخبرة وكفاءة القائهين ب

 الخصائص النوعية لمتقارير المالية :ثانيا

االىتهام بنوعية وجودة الهعموهات الواردة في التقارير الهالية والتي تقع ضهن هسؤولية ان 

الشركة وىي إحدى الهيزات التنافسية هع هراعاة الهوازنة بين جودة الهعموهات وأىهيتيا النسبية حتى 

الهوازنة بين تكمفة إنتاج ىذه الهعموهات وهنفعتيا إلى  هبلئهة وهفيدة وباإلضافةتكون الهعموهات 

وعرض الهعموهات، كذلك  إعدادتفوق الهنفعة هن الهعموهات حجم التكمفة الهتكررة في ان بحيث يجب 

يجب التركيز عمى تسمسل الخصائص النوعية حسب األىهية والهنفعة الهتوقعة وكذلك التوقيت 

 .(42: 2014)هصعب، صدار الهعموهات حتى ال تفقد قيهتيا التنبؤيةالهناسب إل

الكافي والكاهل والعادل هطموب وهرغوب في التقارير الهالية الهنشورة هع ضرورة ان اإلفصاح 

اإلفصاح التوسع في ن والتركيز عمى الهعموهات التي ليا أىهية نسبية ألاإلفصاح في ان هراعاة االتز 

القاصر يؤثر في عرض الهعموهات ان اإلفصاح الغير هرغوبو، كها  األهوربشكل هفرط يعد هن 

بالشكل الصحيح وعمى الرغم هن تعدد الخصائص النوعية لمهعموهات الهنتجة في التقارير الهالية 

ىم الخصائص التي توفر الحد األدنى هن جودة أ خاصتي الهبلءهة والهوثوقية هن ان الهنشورة إال 

والتي تكهل بعضيا األخرى ة وىذا بالطبع ال يقمل هن أىهية بقية الخصائص الهعموهات الهنشور 

 .(2012:23، الطاىر) البعض بيدف الحصول عمى هعموهات عادلة وهوضوعية
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تكون الهعموهات  أنهن خبلل ها تم عرضو في هفيوم جودة التقارير الهالية يتضح جميًا هن 

دق عها تعبر عنو. ويتم تعزيز فائدة الهعموهات الهالية تكون هبلئهة وتهثل بصان الهالية هفيدة، يجب 

يتم تقديهيا في الوقت الهناسب ان توفرت فييا خاصية القابمية لمهقارنة والتحقق والفيم و إذا 

والخصائص النوعية األساسية كها بينيا هجمس هعايير الهحاسبة الدولية ىي: الهبلءهة، والتهثيل 

 الصادق.

 المالئمة  .1

 . ة ىنا قدرة الهعموهة في التأثير في القرار الهتخذ هن قبل هستخدم الهعموهاتئهبالهبلويقصد 

وتكتسب الهعموهات خاصية الهبلءهة حسب ها ورد هن هجمس هعايير الهحاسبة الدولية "عندها تؤثر 

الهاضية حداث األتمك الهعموهات عمى القرارات االقتصادية لمهستخدهين بهساعدتيم في تقييم 

 .(46: 2014)هصعب، تصحيح تقييهاتيم الهاضية.أو  تعزيزأو  حاضرة والهستقبميةوال

يكون لمهعموهات قيهة تنبؤيو وكذلك ان ولمتعرف هن هدي هبلئهة الهعموهات هن عدهو يجب 

الدورين التنبؤي والتوكيدي لمهعموهات هتداخبلن، فعمى سبيل الهثال: ان قيهة توكيدية )تعزيزية(، 

الهعموهات حول الحجم الحالي لؤلصول الههموكة وتفاصيميا تفيد الهستخدهين في التنبؤ بقدرة الشركة 

 الظروف االقتصادية الهعاكسة، وتؤدي نفس الهعموهات دورهقاوهة في استغبلل الفرص وقدرتيا عمى 

الطريقة التي يتوجب ىيكمة الشركة بهوجبيا  -يخص بالتنبؤات الخاصة بالهاضي حول  توكيدية فيها

 ونتائج العهميات التي تم التخطيط ليا في الهاضي.

وعادة ها يتم استخدام الهعموهات حول الهركز الهالي لمشركات واألداء السابق كأساس لمتنبؤ 

التي تيم هستخدهي الهعموهات األخرى ئل بالهركز الهالي واألداء الهستقبمي وكذلك بعض الهسا

راق الهالية، وقدرة الهشروع عمى سداد و واألجور وحركة أسعار األرباح هباشرة، هثل توزيعات األ

 . (103: 2016، نأصبل) التزاهاتو عندها تصبح هستحقة
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 تتوافر فييا عدة خصائص فرعية:ان وحتى تكون الهعموهات هبلئهة يجب 

يتم تقديم الهعموهات لهستخدهييا في الوقت الهناسب ان ويقصد بالتوقيت الهبلئم  التوقيت المالئم:- أ

ىناك احتهالية ان توصيل الهعموهات في الوقت الهناسب وبالسرعة الهطموبة كان حيث إنو كمها ك

ذا التأثير عمى قراراتيم أكبر، و  ىناك تأخير في توصيل الهعموهات يكون ىناك شكوك بعدم ان كا 

تفقد هنفعتيا ان وتكون الهعموهات هفيدة عندها تنشر في التوقيت الهناسب وقبل هبلئهة الهعموهات 

 (. 42م، ص 2009في القدرة في التأثير عمى قرارات هستخدهييا الهتنوعة )حهيدي، 

لقدرة عمى التنبؤ باألداء الهالي الهتوقع لمشركة، تتهيز الهعموهات باان يجب  القدرة التنبؤية:- ب

هستخدهي القوائم الهالية بحاجة لمتنبؤ بحركة ن الهتوقعة، الحداث األوبقدرة الشركة عمى هواجية 

وسداد التزاهاتيا رباح أسعار األسيم هن خبلل باألداء الهتوقع وبقدرة الشركة عمى دفع توزيعات األ

 (.2011:95ىر، والتوقعات الهستقبمية )الجو 

 السابقة:الراجعة لمتنبؤات أو  التغذية العكسية - ت

التاريخية الخاصة بالشركة وذلك حداث األقدرة الهعموهات عمى تقديم تغذية عكسية عن  يى      

تأكيد التوقعات الحالية، فالهعموهات الهبلئهة تقدم أو  لتقييم وتصحيح التوقعات السابقة، وتعزيز

وتغذية عكسية في نفس الوقت عن الهاضي بغرض تحسين قدرة هستخدهيا في رؤية هستقبمية 

هحرم، اتخاذ القرارات الرشيدة ولكي يهكننا التبوء بالهستقبل البد هن وجود تصور لمهاضي )

2013 :350.) 

 الصادق التمثيل  .2
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عد ائص الواجب توافرىا في الهعموهات الهحاسبية بصتعد خاصية التهثيل الصادق أحد اىم الخ

خاصية الهبلءهة ويقصد بالتهثيل الصادق ىي هطابقة الهعموهات الهدرجة في التقارير الهالية هع ها 

  .االقتصادية لمشركة بكل أهانة وصدقحداث األو تهثمو هن واقع العهميات الهحاسبية 

تصوير ظاىرة اقتصادية كاهمة، وهحايدة،  بانه "ويهكن تعريف خاصية التهثيل الصادق لمهعموهات 

كانت تتضهن كافة الهعموهات، والتي ىي ضرورية لتحقيق الخاصية فييا، إذا وخالية هن األخطاء، 

 (2019:6ويعقوب،  فريد) .تهثميا إنياعن ظاىرة اقتصادية تزعم 

تهثل تمك ان وتأسيسا عمى ها سبق يتضح انو حتى تتصف الهعموهات بالصدق يشترط 

 االقتصادية التي حدثت في الوحدة خبلل هدة هعينة.حداث األالهعموهات العهميات و 

  ولمتحقق هن وجود سهة التهثيل الصادق في الهعموهات البد هن وجود الخصائص الفرعية التالية:

تاهة أو  تكون الهعموهات الهدرجة في التقارير الهالية كاهمةان تفترض خاصية االكتهال االكتمال : - أ

عدم إدراج ان هقارنة فائدتيا بتكمفتيا، حيث الحسبان في األخذ وذلك حسب أىهيتيا النسبية وهع 

هضممة وبالتالي تصبح الهعموهات غير صادقة أو  أي هعموهة يجعل التقارير الهالية خاطئة

الهعموهات الواردة في التقارير الهالية يجب ان التهثيل وغير هكتهمة الهحتوي الهعموهاتي بهعني 

تكون الهعموهات كاهمة ان و  تكون كاهمة ضهن الحدود الهادية والتكمفة حتى ال تفقد هبلءهتيا،ان 

عن استثهارات اإلفصاح هن خبلل الهبلحظات التفسيرية هثبل أو  سواء هن خبلل القوائم الهالية

 (. 14م، ص2015الهبلك وهسحوباتيم )بكاري، 

تكون الهعموهات الهدرجة في التقارير الهالية غير هنحازة لخدهة طرف دون ان ويقصد بو الحياد:  - ب

تكون لغرض االستخدام العام وبشكل واقعي ان لتحقيق أىداف خاصة بل يجب أو  طرف آخر،

 .وهوضوعي وبدون تحيز
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وعرض الهعموهات الهالية  إعدادويهكن تعريف الحياد بأنو عدم التحيز الهقصود هن قبل القائم ب   

هستخدهي تمك الهعموهات في وأفكار لمتأثير في سموك أو  بغرض الوصول إلى نتائج هحددة هسبقاً 

الوثوق بيا في عهمية أو  اتجاه هعين، فالهعموهات التي ال تتصف بالحياد ال يهكن االعتهاد عمييا

  .اتخاذ القرارات

تكون ان هعموهات الهحاسبية بالحياد وبتتصف الان في ضوء ها سبق يتضح أنو يجب   

الهعموهات الهالية ذات فائدة وتقدم خدهة لجهيع هستخدهييا كافة دون التحيز لطرف عمى حساب 

 (2011:17، سبسبي) طرف آخر.

تكون الهعموهات خالية بدرجة هعقولة هن ان يقصد بالخمو هن األخطاء ىو  الخمو من األخطاء: - ت

بأهانة ودرجة عالية هن العناية الهينية والواقعية ىا إعداديتم ان والتحيز و األخطاء والهخالفات 

 (114م، ص 2011)الجوىر، والعهميات االقتصادية لمشركة حداث األوهعبرة بصدق عن 

 :)الثانوية( الخصائص النوعية المعززة: ثالثا 

لمهقارنة وقابمية التحقق والتقديم القابمية ان التقارير الهالية " عدادتؤكد لجنة الهعايير الدولية إل  

في الوقت الهناسب وقابمية الفيم ىي خصائص نوعية تعزز هن فائدة الهعموهات الهبلئهة والههثمة 

 بصدق".

هقارنة لمتقارير الهالية والقوائم بإجراء يتهكن الهستخدهون هن القيام ان وتقضي ب القابمية لممقارنة: -1

ذلك هن أجل تحديد اتجاىات هركزه الهالي وكذلك األداء، الهالية لمهشروع عمى هرور الزهن و 

الهالي لمعهميات األثر عهمية قياس وعرض ان والتغيرات في الهركز الهالي، وهن ىنا يتضح 

تتم عمى أساس ثابت عبر ان يجب األخرى حداث األعن اإلفصاح الهالية الهتشابية وكذلك 

هرور الزهن ضهن الوحدة االقتصادية وبطريقة هتهاثمة في كل الوحدات االقتصادية حتى يهكن 

اىم ها تتضهنو خاصية الهقارنة ىو إعبلم هستخدهي ان الهقارنات وفقًا ألسس هنطقية، و إجراء 
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الهالية، وعن أي تغير في القوائم  إعدادالتقارير الهالية عن السياسات الهحاسبية الهستخدهة في 

وآثار ذلك التغير، بطريقة تهكن هستخدهي التقارير الهالية هن  أخرهإلى  تمك السياسات هن فترة

تحديد االختبلفات في السياسات الهحاسبية الهستخدهة في الوحدة االقتصادية لمعهميات الهالية 

)شاىين، صادية الهختمفة، هن فترة ألخرى وبين الوحدات االقتاألخرى حداث األالهشابية و 

2011:112) 

إجراء وتيدف ىذه الخاصية إلى تهكين هستخدهي التقارير الهالية هن  التماثل:أو  االتساق -2

، أخرىإلى الهقارنات بين الفترات الهالية الهختمفة نتيجة استخدام نفس الهبادئ الهحاسبية هن فترة 

هتحققة تهاهًا عندها يتم استخدام نفس ىذا هن ناحية وهن ناحية اخري تعتبر خاصية الثبات 

أو  الهعالجة الهحاسبية لنفس الحدث وعمى طول الفترات؛ وىذا ال يهنع هن تغيير الهبادئ

ذلك أفضل وأكثر نفعا ولكن بشرط وجود ها يبرر ان كاألهر إذا تتطمب إذا السياسات الهحاسبية 

عن التغير في الطرق فصاح اإليشهل ان عن ذلك، وعمي اإلفصاح ىذا التغيير وهع ضرورة 

عن طبيعة وأثر اإلفصاح السياسات السبب وراء تفضيل األسموب الجديد وكذلك أو  الهحاسبية

الهتراكم عمى الفترات السابقة، وعمى هراجع الحسابات األثر التغيير في فترة حدوثو وكذلك 

، شعت )قوائم الهالية.توضيح ذلك في فقرة هن تقريره هع الرجوع إلى الهبلحظات الهدرجة في ال

2017:48)  

يتوصبل إلى ان وبقصد بيا يهكن لهراقبين اثنين هطمعين وهستقمين هختمفين  القابمية لمتحقق: -3

وكذلك التحقق هن هجهوعة الهبالغ الهحتهمة واالحتهاالت ذات العبلقة بشكل هباشر  إجهاع

: 2014)هصعب، االحتساب بنفس الهنيجية(. إعادةأو  )فحص الهعطيات وفق نهوذج هعد

49.) 
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تقديم الهعموهات لهستخدهي التقارير الهالية في أو  ويقصد بيا توفير التقديم في الوقت المناسب: -4

 الوقت الهناسب.

اي تصنيف وتهييز وعرض الهعموهات بشكل واضح وتشهل البساطة في العرض القابمية لمفيم  -5

دراكياجزة يسيل فيهيا والوضوح في الهعاني وبطريقة هو   . وا 

  .تعد وفقا لهعايير هحددة حتى يتحقق اليدف هن استخداهياان حتى تتحقق جودة الهعموهات يشترط 

 معايير جودة التقرير المالي: رابعاً 

 معايير قانونية: .1

 إيجادوتطوير هعايير جودة التقارير الهالية وكذلك  إعدادتسعي اغمب الهؤسسات الهينية في 

طرق ووسائل كفيمة بااللتزام بتطبيق تمك الهعايير عن طريق صياغة القوانين وسن التشريعات والموائح 

الهنظهة لعهل الوحدات االقتصادية وكذلك تصهيم ىيكل تنظيهي كفوء يضبط سير العهميات اإلدارية 

الكافي عن إلفصاح افي الوحدات االقتصادية بها يتوافق هع هتطمبات الهعايير القانونية إللزاهيا ب

 (2014:56)خميل، أدائيا 

 معايير رقابية: .2

والجهعية اإلدارة أىم وظائف العهميات اإلدارية التي يعتهد عمييا هجمس  هن تعد الرقابةو 

ان العهوهية، ففي ظل وجود نظام رقابة فعال يهكن تحديد هيام كل هن الهراجعين الداخميين ولج

سبية والهالية وكذلك دور الهساىهين واألطراف ذات العبلقة في الهراجعة في تنظيم العهميات الهحا

تطبيق قواعد الحوكهة، ولمتأكد هن هدي االلتزام بتنفيذ السياسات والقوانين والموائح الهطبقة، وهدى 

  .هصداقية البيانات الهالية وتقييم الهخاطر واألداء اإلداري
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حوكهة الشركات وذلك بتقديهيا تغذية راجعة عن وتقوم الهعايير الرقابية بدورا ىاهًا في عهمية 

ات بها يسيل عهمية تخصيص الهوارد التي تؤدي إلى رفع كفاءة جراءهدى االلتزام بالسياسات واإل

 (2011:25سبسبي، ) الوحدة االقتصادية وزيادة ثقة هستخدهي التقارير الهالية.

 معايير مينية: .3

تطوير الهعايير الهحاسبية وكذلك هعايير الهراجعة و  إعدادتقوم الهؤسسات الهينية الهحاسبية ب

الجهعية  أهامالعميا اإلدارة يعزز هفيوم هساءلة الذي  األهربغرض ضبط العهميات الهحاسبية، 

تقارير  عدادزاد هن الحاجة إلالذي األهر عمى استثهاراتيم، ان العهوهية )الهبلك( وذلك بغرض االطهئن

ويتوافق هفيوم الهساءلة الهشار اليو هع أسموب حوكهة الشركات  ،هالية تتهتع بالدقة والشفافية واألهانة

عن الهعموهات الهحاسبية ويزيد هن عهميات اإلفصاح الذي يتطمب الدقة والشفافية والنزاىة في 

 )وردة،يق أىدافيا يؤدي إلى نجاح الهؤسسة وتحقالذي  األهروالهبلك اإلدارة التواصل بين 

2014:43.) 

 معايير فنية: .4

يساىم وجود هعايير فنية في تطوير هفيوم جودة الهعموهات الهحاسبية الهدرجة في التقارير 

يزيد هن ثقة هستخدهي  األهر الذيالهالية وكذلك يعزز هن انتشار هفيوم جودة الهعموهات الهحاسبية، 

بإصدار هعايير تعهل  يكياألهر قام هجمس هعايير الهحاسبة الهالية  األسبابتمك التقارير الهالية ولتمك 

 "(.FASB، 2004عمى تعزيز وضبط الخصائص النوعية لمهعموهات الهالية )

وجود هعايير قانونية وهينية ورقابية وفنية لضبط جودة الهعموهات الهالية ان بهك األىهيةوهن 

ة دورىا في تفعيل دور الجيات الرقابية والتنظيهية هن الهحاسبية الهدرجة في التقارير الهالية ألىهي

خبلل تصهيم اليياكل التنظيهية وصياغة القوانين وسن التشريعات والموائح الهنظهة لمعهل وكذلك عمى 
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يزيد هن ثقة  األهر الذيأىهية وجود نظام لمرقابة الداخمية يقوم بضبط العهميات الداخمية في الهؤسسة 

      .(2017:63، أبو سعيد)لهؤسسة اإدارة الهساىهين ب

 العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية:: خامسا

الكافي وفقا لهتطمبات جودة اإلفصاح توفير خدهة إلى  تسعى الشركات والهؤسسات بشكل عام

التقارير الهالية بها يخدم هستخدهييا وذلك كسب ثقة هستخدهي تمك التقارير وهساعدتيم في اتخاذ 

 القرارات الرشيدة هن خبلل تقديم هعموهات بجودة عالية وفق هعايير هحدده هسبقًا.

ويوجد العديد هن العواهل والهقوهات التي تؤثر في جودة الهعموهات الهحاسبية والتي تتضهنيا    

 (2017:53، يمي. )شعتالتقارير الهالية ويهكن تمخيص تمك الهقوهات فيها 

تشهل كافة الهكونات الهادية الهمهوسة كالهعدات واألجيزة الهحاسبية اليدوية  والمعدات: األجيزة .1

 الخاصة بالهحاسبة الهستخدهة في إنتاج الهعموهات الهحاسبية. اإللكترونيةواآللية والبراهج 

الهوظفين القائهة عمى تشغيل النظام الهحاسبي والعاهمين أو  : تتهثل في األفرادالموارد البشرية .2

 فيو. 

تتهثل في التكمفة الهالية البلزهة لتشغيل النظام الهحاسبي لمقيام بهياهو  كاليف التشغيل:ت .3

 ووظائفو.

ات التطبيقية البلزهة لتشغيل النظام جراءوتتضهن هجهوعة هن البيانات اإل قاعدة بيانات: .4

 الهحاسبي

 وتحقيق أىدافو.  

 

 الخالصة:
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جودة التقارير الهالية تؤدي إلى زيادة ثقة هستخدهي الهعموهات ان وفي ضوء ها سبق ف

عمى  إيجابيالهحاسبية والهستثهرين الهحتهمين بالهعموهات الهالية الواردة في تمك التقارير وليا تأثير 

قراراتيم االستثهارية تؤكد العبلقة الطردية بين جودة التقارير وكفاءة القرارات االستثهارية والتي تنص 

   ي" كمها زادت جودة التقارير الهالية زادت كفاءة القرارات االستثهارية".عم

هن القضايا الياهة التي ركزت عمييا هعايير  في شكل تقارير هالية اإلفصاح ويتضح ان

جودة الهعموهات الهحاسبية، ونظرا ليذه األىهية فقد  الهحاسبة الدولية، وذلك لها لو هن تأثير عمى

التقارير الهالية يطالبون اليوم بهزيد هن  االستخدام، وأصبح العديد هن هستخدهيأصبح شائع 

عن الهحتوى الحقيقي لؤلحداث  اإلفصاح، وذلك بيدف أن تكون البيانات الهحاسبية صادقة وهعبرة

هن أجل الوصول إلى إفصاح عام وجب وجود هعايير هحاسبية  .وذات جودة الهالية التي تظيرىا

وعرض الهعموهات لمهستثهرين بطريقة هفيوهة وأسموب  عهمية توصيل كافي، يخدموهنيج إفصاح 

الهحاسبية، فقد ساىهت هعايير الهحاسبة الدولية في  هبلئم، هها يزيد هن قيهة وهنفعة الهعموهات

فقد ركزت عمى زيادة هستوى اإلفصاح  تطوير هحتوى الهعموهات التي تتضهنيا القوائم الهالية،

القوائم الهالية الحالية هن ناحية،  شكال هختمفة، سواء بطرح قوائم هالية إضافية أو ضهنالهحاسبي وبأ

عمى الهعموهات الهحاسبية  وتوحيد أسس وقواعد العرض واإلفصاح هن ناحية أخرى، األهر الذي أثر

عظيم الهعموهات وت الهوجية لمهستخدهين نتيجة ارتقاء هضهون التقارير الهالية واكتهال هحتواىا هن

ييدف االتجاه الهعاصر في اإلفصاح إلى توفير الهعموهات الهبلئهة التخاذ القرارات، وفي  جودتيا.

يعد اإلفصاح يقتصر عمى تقديم الهعموهات التي تتهتع بأكبر قدر هن الهوضوعية  ظل ىذا اليدف لم

ات الهبلئهة، التي الهستثهر العادي، بل يتسع نطاق اإلفصاح ليشهل الهعموه والتي تتناسب هع قدرات

الدراية والخبرة في فيهيا واستخداهيا والتي يعتهد عمييا الهستثهرون  تحتاج إلى درجة كبيرة هن

 .(2012:15، الطاىر)والهحممون الهاليون في اتخاذ قراراتيم،



 

 الفصل الثالث

 تحميل البيانات واختبار الفرضيات

 األول: اإلطار العام لمدراسة الميدانيةالمبحث 

 التهييد -

 هنيجية الدراسة. -

 الهعالجة اإلحصائية. -

 أداة الدراسة. -

 هجتهع الدراسة. -

 واختبار الفرضياتعرض النتائج المبحث الثاني :

 تحميل الخصائص الييكمية لهجتهع الدراسة. -

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة. -

 اختبار فرضيات الدراسة. -

 النتائج والتوصياتالمبحث الثالث 

 نتائج الدراسة -

 توصيات الدراسة -

 الدراسات الهقترحة -
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 المبحث األول

 العام لمدراسة الميدانية اإلطار

 أوال: التمييد

هنيجية ل ووذلك هن خبلل تناول العام لمدراسة الهيدانية اإلطارالهبحث وضع ىذا  تم في

وخصائصيا هن حيث الهستخدهة فيو  واألداة، وهجتهعيا ووصفًا لخصائص ىذا الهجتهع الدراسة

 .اإلحصائية الهستخدهة في الدراسةوالهعالجة  صدقيا وثباتيا،

 منيجية الدراسةثانيا: 

تعتبر ىذه الدراسة هن الدراسات الهيدانية الوصفية حيث يقوم الباحث هن خبلليا باستطبلع 

الدراسة حول هوضوعيا، وذلك هن خبلل استجابتيم عمى أداة الدراسة الهعدة ليذا  عينة أفرادآراء 

 الغرض.

 اإلحصائي التحميلثالثا: 

التي جهعت هن أفراد هجتهع -لئلجابة عن أسئمة الدراسة فقد تم تفريغ بيانات االستبيانات 

، حيث تم إيجاد (SPSS)في الحاسب هن خبلل البرناهج اإلحصائي  -الدراسة بعد إجابتيم عمييا

ضهن كل هتغير هن  االستبانةالتكرارات ونسبيا الهئوية لسمم اإلجابة عمى كل سؤال هن أسئمة 

غيرات الخهسة، وكذلك فقد تم إيجاد الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لكل سؤال هن الهت

ضهن كل هتغير هن الهتغيرات الخهسة، وقد استخدم في أداة الدراسة سمم )ليكرت( االستبانة أسئمة 

 -التالي: الهكون هن خهس درجات عمى النحو 

 (5وقد أعطيت الدرجة ) وافق بشدةه

 (4وقد أعطيت الدرجة ) وافقه
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 (، وىو هتوسط درجات سمم اإلجابة.3وقد أعطيت الدرجة ) هوافق إلى حد ها

 (2وقد أعطيت الدرجة ) غير هوافق

 (1وقد أعطيت الدرجة ) غير هوافق بشدة

 وقد تم تصنيف هتوسطات األسئمة عمى النحو التالي:

أن أفراد هجتهع الدراسة  عمى ( يدل ىذا3.5)يساوي الدرجة أو  السؤال أكبر إجابة إذا كان هتوسط .1

 هوافقون عمى ها يهثمو ىذه السؤال، ويكون تصنيفو أنو سؤال قوي.

( يدل ىذا أن أفراد 2.5( وأكبر هن الدرجة )3.5السؤال أقل هن الدرجة ) إجابة إذا كان هتوسط .2

هوافقين عمى ها يهثمو ىذه غير أو  هجتهع الدراسة غير قادرين عمى تحديد ها إذا كانوا هوافقين

 السؤال؛ أي هحايدون عميو ويكون تصنيفو أنو سؤال هتوسط.

( يدل ىذا أن أفراد هجتهع الدراسة غير 2.5يساوي الدرجة )أو  السؤال أقل إجابة إذا كان هتوسط .3

 هثمو ىذه السؤال ويكون تصنيفيا أنيا سؤال ضعيفة.يهوافقين عمى ها 

" هن خبلل فحص الفروق بين "هتوسط الهتغير ص الفرضيات( لفحTاختبار )كها استخدام "

 - بحيث:( والتي تهثل درجة الهحايدة"، 3وىو الدرجة )االستبانة و"هتوسط درجات سمم اإلجابة عمى 

يتم رفض الفرضية العدهية إذا كان الفرق بين هتوسط الهتغير وهتوسط درجات سمم اإلجابة عمى  .1

(، األهر   0.05هوجبًا ودااًل إحصائيًا عند هستوى الداللة ) ( فرقاً 3وىو الدرجة )االستبانة 

 الذي يدل عمى هوافقة أفراد هجتهع الدراسة عمى أسئمة الهتغير بشكل عام.

يتم قبول الفرضية العدهية إذا كان الفرق بين هتوسط الهتغير وهتوسط درجات سمم اإلجابة عمى  .2

(، األهر الذي   0.05 إحصائيًا عند هستوى الداللة )( فرقًا سالبًا وداالً 3وىو الدرجة )االستبانة 
                                                                 

 ( بحيث يتم إيجاد هتوسطات الهتغيرات وهن ثم قسهة 5،4،3،2،0تم إيجاد هتوسط الهتغير ليكون ضهن الدرجات ،)( ليوافق سمم )ليكرت
 هتوسط كل هتغير عمى عدد أسئمتو.
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إذا كان الفرق بين أو  يدل عمى عدم هوافقة أفراد هجتهع الدراسة عمى أسئمة الهتغير بشكل عام،

( فرقًا غير دااًل إحصائيًا 3وىو الدرجة )االستبانة هتوسط الهتغير وهتوسط درجات سمم اإلجابة عمى 

عدم قدرة أفراد هجتهع الدراسة أو  (، األهر الذي يدل عمى حيادية  0.05عند هستوى الداللة )

 .عدهيا عمى أسئمة الهتغير بشكل عامأو  عمى تحديد هوافقتيم

 أداة الدراسةرابعا: 

( سؤال هوزع عمى 58النيائية هن ) اتكون في صورتي استبانةأعد الباحث أداة الدراسة في شكل 

أثر إسناد هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هتغيرات، حيث تكون في هجهوعيا ال

 -التالً:(1)رقم،وذلككماٌوضحهالجدولهحتوى التقارير الهالية

 (1جدول رقم )

 ةعدد األسئمة ضمن المتغيرات الخمسة المكونة لالستبان

رقم 
 المتغير المتغير

عدد 
 األسئمة

ــأثير .1 ــين خـــارجيين عمــــى جـــودة هحتــــوى  تـ ــة الداخميـــة لهينيــ ــناد هيهـــة الهراجعــ إســ
 التقارير

13 

2. 
ــة عمـــى جــــودة  ــدهات الهراجعـــة الداخميــ ــند إليـــو خــ ــتقبللية الطـــرف الهســ ــأثير اســ تـ

 13 هحتوى التقارير

تـأثير الكفـاءة البلزهــة هـن الطـرف الهســند إليـو خـدهات الهراجعــة الداخميـة عمــى  .3
 جودة هحتوى التقارير

6 

4. 
ــند إليــو خــدهات الهراجعـــة  تــأثير بــذل العنايــة الهينيـــة البلزهــة هــن الطــرف الهسـ

 8 الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير

5. 
تأثير االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعـة الداخميـة هـن الطـرف الهسـند إليـو عهميـة 

 الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية
18 

 55 المجموع
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( سؤااًل تم عرضيا عمى عدد هن 71عمها بأن أداة الدراسة في صورتيا األولية اشتهمت عمى )

العميا  تالميبية لمدارساواألكاديهية  الزاويةاألساتذة الهتخصصين هن ذوي الخبرات الهتهيزة في جاهعة 

هنيم إبداء رأييم ، وطمب هكاتب الهراجعة والهحاسبة العاهمون لحساب نفسيمهن  ثبلثةباإلضافة إلى 

هتيا أثر إسناد هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى ئفييا هن حيث هدى هبل

هوضوع الدراسة، حيث أخذ الباحث هبلحظاتيم بعين االعتبار، إذ تم تعديل أسئمة  التقارير الهالية

ضافة أسئمة االستبانة  جديدة لمصورة األولية، ليصبح وذلك بإسقاط بعضيا وتعديل بعضيا األخر وا 

أو  ( سؤال، يقوم الهستجيب عميو بإبداء رأيو في هدى انطباق58بصورتو النيائية هكون هن )االستبانة 

عدم انطباق كل هن ىذه األسئمة عمى نفسو، وذلك وفق سمم )ليكرت( الهكون هن خهس درجات عمى 

 النحو السابق الذكر.

 الدراسةمجتمع خامسا: 

( 98:2017)الهزوغي، التي تجهعيا صفات هشتركةأو  عبارة عن هجهوعة هن الهفردات ىو    

الدارسة هن جهيع هوظفي إدارات الهراجعة الداخمية، واإلدارات الهالية بالشركات  يتكون هجتهعو 

، هصرف التجارة والتنهية، هصرف السراي الصحاريهصرف وىي) الهدرجة في سوق الهال الميبي

واالستثهار، شركة ليبيا لمتأهين، شركة هتحدة لمتأهين، شركة القاري لمتأهين، الشركة الميبية لمتجارة 

 .(واالستثهارالعهراني، الشركة الميبية لمتنهية  لمتييئة والتطوير

 الدارسةعينة : سادسا

رؤساء عينة الدارسة عمى  ىذه الدراسة أسموب العينة العشوائية البسيطة حيث اشتهمت أخدت

الهراجعة الداخمية والهراجعين الداخميين  إداراتهديري هجالس اإلدارات والهدراء العاهون وكذلك 

 لمشركات الميبية الواقعة في نطاق الهنطقة.والهديرين الهاليين 
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، ورئيس قسم وهديرهوظف شخصاً تتراوح درجاتيم الوظيفية بين  (165وقد وزعت االستبانة عمى )

، وتم تسميم ة( استبان165) طريقة العشوائية البسيطة هن هجتهع الدراسة، حيث تم توزيعتم اختيارىم بال

%( هن إجهالي 86.6هها يهثل نسبة ) ةاستبان( 143الخاص بالدراسة باليد، حيث استرجع هنيا )االستبانة 

غير صالحًا ألغراض  ةاستبان( 25تبين أن ىناك ) ةستباناالالباحث ليذه  هراجعةاالستبانات الهوزعة، وبعد 

الهستبعدة األسئمة التي تهت اإلجابة عمييا بنهط واحد بوضع عبلهة  النهاذجالدراسة قام باستبعادىا وهن ىذه 

هوافق، ... إلخ، وكذلك األسئمة التي تهت أو  ، هثبًل عمى هوافق بشدة،ةعمى جهيع أسئمة االستبان)×( 

، تهت إجراء الدراسة عمييا، وىو ها نسبتو  ةاستبان( 118) ، فبقياالستبانةاإلجابة عمى أول صفحة فقط في 

هن إجهالي االستبانات الهوزعة حيث تعتبر ىذه النسبة هناسبة جدًا إلجراء تحميل إحصائي %( 75.15)

 لموصول إلى النتائج وتحقيق أىداف الدراسة. (SPSS)باستخدام برناهج 

 صدق وثبات أداة الدراسة:: سابعا

 صدق األداة: .1

اختبر الباحث صدق أداة الدراسة إذ تم استخدام أسموب الصدق وذلك هن خبلل عرض 

االستبانة عمى هجهوعة هن الهحكهين هن أصحاب الخبرة في هجال الدراسة وىم الهشار إلييم في 

 ( وقد أخذ الباحث بغالبية هبلحظات الهحكهين لوضعيا في صيغتيا النيائية.1)الهمحق رقم 

 ثبات األداة: .2

 أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا الختبار االتساق الداخميهن 

( إلى درجة ثبات في استجابات عينة الدراسة كانت 2لؤلداة، حيث تشير النتائج الواردة في الجدول )

%. وبالتالي يهكن القول بأن ىذا 60% وىي نسبة هقبولة، ألن قيهة ألفا الهعيارية أكثر هن 91.6

الهقياس ثابت بهعنى أن الهبحوثين يفيهون بنوده بنفس الطريقة وكها يقصدىا الباحث، وعميو يهكن 
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لكون نسبة تحقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقو هرة أخرى تقدر اعتهاده في ىذه الدراسة الهيدانية 

91.6% 

 (:2جدول )

 نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة )كرونباخ ألفا( 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المحور
 0.894 13 الداخميةالهراجعة 

 0.733 13 االستقبللية
 0.941 6 الكفاءة

 0.851 8 العناية الهينية البلزهة
 0.826 18 هعايير الهراجعة الداخمية قبتطبيااللتزام 

 0.916 50 األداة ككل

 

 أساليب تحميل البيانات: ثامنا

لبيان هدى استجابة عينة الدراسة ألسئمة أداة القياس، تم استخدام برناهج الحزم اإلحصائية لمعموم 

 :وذلك عمى النحو التالي( SPSSاالجتهاعية )

 اإلحصاء الوصفي: .1

 التوزيع التكراري هتهثمة في التكرارات والنسب الهئوية. جداول -

 الرسوهات البيانية هتهثمة في األعهدة البيانية. -

 الهتوسط الحسابي بيدف التعرف عمى تقييهات عينة الدراسة لكل فقرة. -

عينة الدراسة عن الوسط الحسابي لكل  إجاباتاالنحراف الهعياري لقياس درجة تشتت قيم  -

 فقرة.
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 االستداللي: اإلحصاء  .2

( استخدم الباحث ىذا االختبار One sample t-test: )t-testتم استخدام اختبار 

 الختبار فرضيات الدراسة.

 المبحث الثالث

 النتائج والتوصيات

 

 تمهيد -

 نتائج الدراسة -

 توصيات الدراسة -

 المقترحةالدراسات  -

 قائمة المراجع  -

 قائمة المالحق -

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 المبحث الثاني 

 واختبار الفرضياتعرض النتائج 

 تمييدأوال: 

لهينيين خارجيين عمى جودة  الداخميةىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر إسناد هيام الهراجعة    

 هحتوى التقارير الهالية، حيث تم تقسيم آلية عرض النتائج كاآلتي:

 وصف خصائص أفراد العينة. -1

 عرض نتائج أراء أفراد العينة. -2

 اختبار توزيع البيانات. -3

 اختبار فرضيات الدراسة. -4

 تحميل الخصائص الييكمية لمجتمع الدراسةثانيا: 

الهتعمقة بخصائص عينة الدراسة هن حيث الهركز الوظيفي والعهر والهؤىل  يتناول ىذا الجزء النتائج

 األكاديهي والتخصص وسنوات الخبرة.

 المركز الوظيفي  .1

 (3جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب المركز الوظيفي

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 %2.5 3 هدير عام
 %14.4 17 هدير إدارة
 %24.6 29 رئيس قسم



78 
 

 %28.0 33 رئيس وحدة
 %30.5 36 هوظف
 %100.0 118 المجموع

 

( أن عينة الدراسة توزعت هن حيث الهركز الوظيفي 3تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

(، 30.5( وبنسبة )%36عمى خهس فئات، إذ احتمت فئة هوظف الهرتبة األولى إذ بمغ عددىم )

(، واحتمت الهرتبة 28.0( وبنسبة )%33وجاءت فئة رئيس وحدة في الهرتبة الثانية إذ بمغ عددىم )

(، بينها جاء في الهرتبة الرابعة فئة هدير 24.6نسبة )%( وب29الثالثة فئة رئيس قسم إذ بمغ عددىم )

(، في حين جاءت فئة هدير عام في الهرتبة األخيرة إذ بمغ 14.4( وبنسبة )%17إدارة إذ بمغ عددىم )

اشتهمت عمى هن ليم عبلقة (. وتشير ىذه النتائج أن عينة الدراسة 2.5( وبنسبة )%3عددىم )

 .مى نتائج دقيقةبهوضوعيا هم يعطي هؤشر لمحصول ع

 

 
 المركز الوظيفي -ةيوضح الخصائص الييكمي (2الشكل رقم )
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 الفئة العمرية .2

 (4جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية

 النسبة التكرار العمر

 %8.5 10 سنة30إلى أقل هن  20هن 

 %21.2 25 سنة 40إلى أقل هن  30هن 

 %45.8 54 سنة 50إلى أقل  40هن 

 %24.6 29 سنة فأكثر 50هن 

 %100.0 118 المجموع
 

( أن عينة الدراسة توزعت هن حيث الفئة العهرية عمى أربع فئات، إذ احتمت 4يظير هن الجدول رقم )

( 45.3( وبنسبة )%54سنة( الهرتبة األولى إذ بمغ عددىم ) 50إلى أقل هن  40الفئة العهرية )هن 

(، 24.5( وبنسبة )%29فأكثر( الهرتبة الثانية إذ بمغ عددىم ) سنة 50واحتمت الفئة العهرية )هن 

( وبنسبة 25سنة( إذ بمغ عددىم ) 40إلى أقل هن  30بينها احتمت الهرتبة الثالثة الفئة العهرية )هن 

سنة( إذ بمغ  30إلى أقل هن  20(، يمييا في الهرتبة الرابعة واألخيرة الفئة العهرية )هن 21.2)%

%( هن إجهالي عينة الدراسة هن 91.5(. ويتضح هن ىذه النتائج أن )8.5بة )%( وبنس10عددىم )

 سنة فأكثر وىذا بدوره يعطي النتائج هصداقية أكبر. 30ذوي األعهار 
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 الفئة العمرية -ةيوضح الخصائص الييكمي (3)مالشكل رق

 

 المؤىل األكاديمي .3

 (5جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل األكاديمي

 النسبة التكرار المؤىل األكاديمي
 %7.6 9 دبموم هتوسط
 %17.8 21 دبموم عالي
 %58.5 69 جاهعي
 %13.6 16 هاجستير
 %2.5 3 دكتوراه

 %100.0 118 المجموع
 

( أن عينة الدراسة توزعت هن حيث الهؤىل األكاديهي عمى خهس 5يظير هن الجدول رقم )

( واحتل 58.5( وبنسبة )%69فئات، إذ احتمت فئة الهؤىل الجاهعي الهرتبة األولى إذ بمغ عدد ىم )
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(، بينها احتل الهرتبة 17.8( وبنسبة )%21الهؤىل العمهي دبموم عالي الهرتبة الثانية إذ بمغ عددىم )

( بينها احتل هؤىل دبموم هتوسط الهرتبة 13.6( وبنسبة )%16تير إذ بمغ عددىم )الثالثة هؤىل هاجس

(، في حين جاء الهؤىل العمهي دكتوراه في الهرتبة األخيرة 7.6( وبنسبة )%9الرابعة إذ بمغ عددىم )

( هن إجهالي عينة الدراسة 74.6(. ويتضح هن ىذه النتائج أن )%2.5( وبنسبة )%3إذ بمغ عددىم )

هم يعطي هؤشر لمحصول إجابات همة الهؤىبلت الجاهعية فها فوق وىذا بدوره يعطي النتائج هن ح

 .تخدم أغراض الدراسة

 
 العمميالمؤىل  -ةيوضح الخصائص الييكمي (4الشكل رقم )
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 التخصص .4

 (6جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

 النسبة التكرار التخصص
 %66.9 79 هحاسبة

 %9.6 11 وهصارفتهويل 
 %7.6 9 اقتصاد
 %2.5 3 قانون

 %13.6 16 إدارة أعهال
 %100.0 118 المجموع

 

( أن عينة الدراسة توزعت هن حيث التخصص عمى خهس فئات، 6يظير هن الجدول رقم )

( واحتل تخصص 66.9( وبنسبة )%79إذ احتل تخصص هحاسبة الهرتبة األولى إذ بمغ عدد ىم )

%(، بينها احتل الهرتبة الثالثة تخصص 13.6( وبنسبة )16الهرتبة الثانية إذ بمغ عددىم )إدارة أعهال 

( بينها احتل تخصص اقتصاد الهرتبة الرابعة إذ 9.6( وبنسبة )%11تهويل وهصارف إذ بمغ عددىم )

(، في حين جاء تخصص قانون في الهرتبة األخيرة إذ بمغ عددىم 7.6( وبنسبة )%9بمغ عددىم )

(. وتشير ىذه النتائج أن عينة الدراسة توزعت عمى غالبية التخصصات التي ليا 2.5وبنسبة )%( 3)

 ع الدراسة هها يضفي عمى النتائج هصداقية أكثر.و عبلقة بهوض
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 التخصص -ةيوضح الخصائص الييكمي (5الشكل رقم )

 سنوات الخبرة .5

 (7جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

 النسبة التكرار الخبرةسنوات 
 %5.9 7 سنوات 5أقل هن 

 %22.0 26 سنوات 10إلى أقل هن  5هن 
 %40.7 48 سنة 15إلى أقل هن  10هن 
 %23.7 28 سنة 20إلى أقل هن  15هن 

 %7.6 9 سنة فأكثر 20هن 
 %100.0 118 المجموع

 

( أن عينة الدراسة توزعت هن حيث سنوات الخبرة 7تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

سنة( الهرتبة األولى إذ بمغ  15إلى أقل هن  10عمى خهس فئات، إذ احتمت فئة الذين خبراتيم )هن
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سنة( في  20إلى أقل هن  15(، وجاءت فئة الذين خبراتيم )هن 40.7( وبنسبة )%48عددىم )

(، واحتمت الهرتبة الثالثة فئة الذين خبراتيم )هن 23.7( وبنسبة )%28الهرتبة الثانية إذ بمغ عددىم )

(، بينها جاء في الهرتبة الرابعة فئة 22.0( وبنسبة )%26سنوات( إذ بمغ عددىم ) 10إلى أقل هن  5

(، في حين جاءت فئة الذين 7.6( وبنسبة )%9سنة فأكثر( إذ بمغ عددىم ) 20الذين خبراتيم )هن 

(. وتشير ىذه 5.9( وبنسبة )%7هرتبة األخيرة إذ بمغ عددىم )سنوات( في ال 5خبرتيم )أقل هن 

سنوات في ىذا الهجال هها يضفي عمى  10( هن عينة الدراسة تزيد خبراتيم عمى 72.1النتائج أن )%

 النتائج هصداقية أكثر.

 
 سنوات الخبرة -ةيوضح الخصائص الييكمي (6الشكل رقم )

 اختبار مقياس االستبانة رابعا:

درجة  ( لتحديدLikert Scale of five pointsاعتهاد هقياس ليكرت الخهاسي )لقد تم 

 األىهية النسبية لكل بند هن بنود االستبانة وذلك كها ىو هوضح في الجدول التالي:

 



85 
 

 

 (8جدول )

 قيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الخماسي المعتمد من الدراسة

 وافق بشدةم غير وافقغير م حد ماوافق إلى م وافقم وافق بشدةم المقياس
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي :اثالث

تم وضع هقياس ترتيبي لمهتوسط الحسابي وفقا لهستوى أىهيتو وذلك الستخداهو في تحميل النتائج وفقا 

 لها يمي:  

 وافق بشدةم غير وافقغير م وافق إلى حد مام وافقم وافق بشدةم المقياس
 1.79-1 1.8-2.59 2.6-93.3 3.4-4.19 5-4.2 الدرجة

 

 (9جدول )

 مقياس األىمية النسبية لممتوسط الحسابي

 األىهية النسبية الهتوسط الحسابي
 هنخفضة جدا 1-1.79

 هنخفضة 1.80-2.59
 هتوسطة 2.60-3.39
 هرتفعة 3.40-4.19

 هرتفعة جدا 4.20-5
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 ؟إسناد ميمة المراجعة الداخمية لمينيين خارجيين عمى جودة محتوى التقاريرما مستوى تأثير 

 (: 10جدول )

إسناد ميمة المراجعة الداخمية لمينيين خارجيين عمى جودة  أثرإجابات أفراد العينة عمى فقرات 

 محتوى التقارير

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 التأثير

إسناد هيهة الهراجعة الداخمية لهراجعين خارجيين  1
 يعهل عمى زيادة الثقة بهحتويات التقارير الهالية.

 هتوسط %66.80 1.503 3.34

2 
يساعد اإلسناد لهيهة الهراجعة الداخمية لهراجعين 
خارجيين في توفير هعموهات ذات خصائص نوعية 

 أكثر جودة.
 هرتفع %68.40 1.310 3.42

3 
اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية إلى يؤدي 

ضهان تنفيذ هيام الهراجعة وفقا لمهعايير 
 والهتطمبات الهينية.

 هتوسط %63.60 1.550 3.18

4 
تساعد عهمية اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة 
الداخمية في تحسين إجراءات توثيق تقارير رقابة 

 الجودة.
 هتوسط %66.80 1.309 3.34

5 
توفر التقارير الهالية الهرتبطة باإلسناد البيانات 
الهحاسبية الهبلئهة والتي تساعد هتخذي القرارات 

 عمى التنبؤ باألحداث الهستقبمية.
 هتوسط %64.40 1.403 3.22

6 
تساعد التقارير الهالية الهرتبطة باإلسناد عمى تقديم 
هعموهات تساىم في اتخاذ القرارات الهناسبة وفي 

 التوقيت الهناسب.
 هرتفع %68.20 1.309 3.41

7 
تراعي التقارير الهالية الهرتبطة باإلسناد الخارجي 
 لهيام الهراجعة الداخمية األحداث الياهة والطارئة
ويتم تقديهيا لهتخذ القرار بهجرد حدوثيا وبشكل 

 هتوسط %62.40 1.520 3.12
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(، يتضح أن جهيع الهتوسطات الحسابية التي تقيس هستوى تأثير 10هن خبلل الجدول رقم )

 –( 2.95تتراوح هن )إسناد هيهة الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير 

(، وجهيعيا تشير إلى أن هستوى االتفاق حول تأثير إسناد هيهة الهراجعة الداخمية لهينيين 3.56)

هن هتوسطة إلى هرتفعة. فمقد حصمت الفقرة القائمة  خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير كان بدرجة

ام الهراجعة الداخمية بدرجة عالية هن تتهتع الهعموهات الهحاسبية التي يوفرىا الطرف الهسند إليو هي"

( وبمغ انحرافيا 3.56" عمى الهرتبة األولى إذ بمغت قيهة الهتوسط الحسابي ليا )الهصداقية والشفافية

 هباشر.

8 
الطرف الهسند تعبر الهعموهات الهالية التي يوفرىا 

إليو هيام الهراجعة الداخمية عن حقيقة الهركز 
 الهالي لمشركة وبشكل عادل.

 هتوسط %64.60 1.290 3.23

9 
تتهتع الهعموهات الهحاسبية التي يوفرىا الطرف 
الهسند إليو هيام الهراجعة الداخمية بدرجة عالية 

 هن الهصداقية والشفافية.
 هرتفع %71.20 1.223 3.56

10 
عرض الهعموهات التي يوفرىا الطرف الهسند  يتم

إليو هيام الهراجعة الداخمية بعيدًا عن التكرار الذي 
 يؤدي إلى سوء الفيم.

 هتوسط %63.00 1.356 3.15

11 
يهكن هقارنة الهعموهات الهحاسبية التي يوفرىا 
الطرف الهسند إليو هيام الهراجعة الداخمية هع أداء 

 القطاع.شركات أخرى تعهل في نفس 
 هتوسط %64.20 1.258 3.21

12 
تساىم الهعموهات الهالية التي يوفرىا الطرف 
الهسند إليو هيام الهراجعة الداخمية في تقييم هدى 

 صحة القرارات السابقة وتقييم األحداث السابقة.
 هتوسط %59.00 1.293 2.95

13 
استخدام اإلسناد لهيهة الهراجعة الداخمية لهراجعين 

يساىم في هنع التبلعب والغش في خارجيين 
 البيانات الهالية.

 هتوسط %65.20 1.470 3.26

 متوسط  0.155 3.26 الفقرات ككل 
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تساىم في حين حصمت العبارة "(، وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هرتفعة، 1.223الهعياري )

إليو هيام الهراجعة الداخمية في تقييم هدى صحة القرارات الهعموهات الهالية التي يوفرىا الطرف الهسند 

( وانحراف هعياري 2.95" عمى الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي )السابقة وتقييم األحداث السابقة

كها تشير النتائج إلى أن الهتوسط العام لهستوى . ( وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة1.293)

هيهة الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير يساوي االتفاق حول تأثير إسناد 

هها يدل عمى أنو  وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة،(، 0.155( بانحراف هعياري )3.26)

تأثير إسناد هيهة الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين عمى جودة ىناك اتفاق بين أفراد العينة عمى أن 

 لتقارير الهالية بشكل عام بدرجة هتوسطة.هحتوى ا

ما مستوى تأثير استقاللية الطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى 

 ؟التقارير

 (:11جدول )

إجابات أفراد العينة عمى فقرات تأثير استقاللية الطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى  
 جودة محتوى التقارير

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 التأثير

1 
ال تتدخل إدارة الهؤسسة بفرض قيود عمى نطاق 
عهمية الهراجعة الداخمية لمطرف الهسند إليو 

 خدهات الهراجعة الداخمية.
 هرتفع %74.40 1.020 3.72

2 
توجد إجراءات رادعة تفرض عمى الهراجعين 

الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية(  )الطرف 
 الذين يخالفون هعايير الهراجعة وأخبلقيات الهينة .

 هتوسط %62.60 1.244 3.13

3 
يتم تحديد هسؤوليات الهراجعين )الطرف الهسند 
إليو خدهات الهراجعة الداخمية( وبالتالي يحافظ 

 عمى درجة عالية هن االستقبللية والهوضوعية.
 هتوسط %58.60 1.478 2.93
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4 
يوجد جدية في التعاهل هع تقارير الهراجعين 
)الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية( 

 الدورية.
 هتوسط %62.00 1.411 3.10

5 

عند القيام باإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة 
أو  الداخمية يتهكن الهراجع هن فحص أي سجبلت
إدارة  دفاتر عند أداء الهراجعة دون تدخل هن

 الهنشأة.

 هتوسط %55.80 1.339 2.79

6 

الهسند إليو خدهات الهراجعة  )الطرفيتهتع 
الداخمية( باالستقبلل التنظيهي الذي يساعده في 
فحص أداء اإلدارات األخرى باستقبللية 

 وهوضوعية.
 

 هتوسط %67.20 1.362 3.36

يعهل اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية  7
 هرتفع 70.60% 1.245 3.53 هسئولية دقة التقارير الهالية لمهنشأة. عمى تحديد

8 
يمتزم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 

 هرتفع 70.20% 1.484 3.51 بالحياد والشفافية عند أداء هياهو.

9 

عهمية اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية 
األخطاء تهكن الهراجع هن إبداء رأيو في 

واالنحرافات الهكتشفة عند أداء الهراجعة دون 
 ضغوط هن إدارة الهنشأة.

 هتوسط %59.20 1.493 2.96

10 
تعبر الهعموهات الواردة في التقارير الهالية بصدق 

 هتوسط 65.00% 1.339 3.25 عن األحداث الخاصة بالشركة.

تتهيز القوائم الهالية بالدقة والخمو هن االنحرافات  11
 واألخطاء الجوىرية.

 هتوسط %62.00 1.429 3.10

12 
تساعد التقارير الهالية الهرتبطة باإلسناد عمى 
االستهرار في استخدام نفس اإلجراءات والطرق 

 أخرى )هبدأ الثبات(.إلى  الهحاسبية هن فترة
 هتوسط %62.40 1.480 3.12

ال يتأثر الطرف الهسند إليو هيام الهراجعة الداخمية  13
 .بالعبلقات الشخصية بينو وبين هـوظفي الشركة

 هرتفع %70.00 1.647 3.50
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(، يتضح أن جهيع الهتوسطات الحسابية التي تقيس هستوى تأثير 11هن خبلل الجدول رقم )

( 2.79تتراوح هن )استقبللية الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير 

(، وجهيعيا تشير إلى أن هستوى االتفاق حول تأثير استقبللية الطرف الهسند إليو خدهات 3.72) –

هن هتوسطة إلى هرتفعة. فمقد حصمت الفقرة  الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير كان بدرجة

راجعة الداخمية لمطرف الهسند إليو ال تتدخل إدارة الهؤسسة بفرض قيود عمى نطاق عهمية الهالقائمة "

( وبمغ 3.72" عمى الهرتبة األولى إذ بمغت قيهة الهتوسط الحسابي ليا )خدهات الهراجعة الداخمية

عند في حين حصمت العبارة "(، وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هرتفعة، 1.020انحرافيا الهعياري )

دفاتر عند أو  مية يتهكن الهراجع هن فحص أي سجبلتالقيام باإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخ

( وانحراف 2.79" عمى الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي )أداء الهراجعة دون تدخل هن إدارة الهنشأة

كها تشير النتائج إلى أن الهتوسط العام . ( وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة1.339هعياري )

بللية الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى لهستوى االتفاق حول تأثير استق

هها  وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة،(، 0.176( بانحراف هعياري )3.23التقارير يساوي )

تأثير استقبللية الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة يدل عمى أنو ىناك اتفاق بين أفراد العينة عمى أن 

 عمى جودة هحتوى التقارير بشكل عام بدرجة هتوسطة.الداخمية 

 

 

 

 

 

 متوسط  0.276 3.23 الفقرات ككل 
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ما مستوى تأثير الكفاءة الالزمة من الطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى جودة 

 ؟محتوى التقارير المالية

 (:12جدول )

إجابات أفراد العينة عمى فقرات تأثير الكفاءة الالزمة من الطرف المسند إليو خدمات المراجعة  
 الداخمية عمى جودة محتوى التقارير

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 التأثير

1 
تتوفر لدى الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة 

والكفاءة الفنية الهطموبة عند تنفيذه الداخمية الخبرة 
 لمعهل الهسند إليو.

 هتوسط %61.40 1.501 3.07

2 

يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
هعرفة طبيعة نشاط الشركة وهدى تأثره بالظروف 
االقتصادية والتطورات التكنولوجية، وأثر ذلك عمى 

 عهمية الهراجع.

 هتوسط %61.20 1.353 3.06

3 

ييدف الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
يت قهن دراسة نظام الرقابة الداخمية تحديد طبيعة وتو 

وهدی االختبارات الهراد القيام بيا إلتهام عهمية 
 الهراجعة بدرجة عالية هن الكفاءة والجودة.

 هتوسط %58.40 1.308 2.92

4 

الهراجعة الداخمية يستخدم الطرف الهسند إليو خدهات 
الهعرفة بالظروف االقتصادية في تكوين حكهو 
الشخصي في هدى سبلهة السياسات الهحاسبية 

 وعدالتيا، وهدى كفاية اإلفصاح في القوائم الهالية.

 هتوسط %56.60 1.309 2.83

5 
إن ىدف الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 

وتقويهو ىو تحديد هدى هن دراسة نظام الرقابة الداخمية 
 الثقة في ىذا النظام واالعتهاد عميو.

 هرتفع %70.00 1.562 3.50

6 
ييدف الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
هن دراسة نظام الرقابة الداخمية الى إتهام عهمية 
الهراجعة في أقل وقت وأقل تكمفة ههكنة وعمى درجة 

 هرتفع %71.80 1.161 3.59
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(، يتضح أن جهيع الهتوسطات الحسابية التي تقيس هستوى تأثير 12هن خبلل الجدول رقم )

الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير تتراوح هن 

االتفاق حول تأثير الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند (، وجهيعيا تشير إلى أن هستوى 3.59) –( 2.83)

هن هتوسطة إلى هرتفعة. فمقد  إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير كان بدرجة

راسة نظام الرقابة دييدف الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية هن حصمت الفقرة القائمة "

" عمى اجعة في أقل وقت وأقل تكمفة ههكنة وعمى درجة هن الجودةالداخمية إلى إتهام عهمية الهر 

(، وتعد 1.161( وبمغ انحرافيا الهعياري )3.59الهرتبة األولى إذ بمغت قيهة الهتوسط الحسابي ليا )

هات ديستخدم الطرف الهسند إليو خفي حين حصمت العبارة "قيهة الهتوسط الحسابي ليا هرتفعة، 

عرفة بالظروف االقتصادية في تكوين حكهو الشخصي في هدى سبلهة السياسات الهراجعة الداخمية اله

" عمى الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي الهحاسبية وعدالتيا وهدى كفاية اإلفصاح في القوائم الهالية

كها تشير النتائج إلى . ( وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة1.309( وانحراف هعياري )2.83)

ط العام لهستوى االتفاق حول تأثير الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة أن الهتوس

وتعد قيهة الهتوسط (، 0.311( بانحراف هعياري )3.16الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير يساوي )

لبلزهة تأثير الكفاءة اهها يدل عمى أنو ىناك اتفاق بين أفراد العينة عمى أن  الحسابي ليا هتوسطة،

 لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير بشكل عام بدرجة هتوسطة.

 

 

 هن الجودة.
 متوسط  0.311 3.16 الفقرات ككل 
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ما مستوى تأثير بذل العناية المينية الالزمة من الطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى 

 ؟جودة محتوى التقارير

 (:13جدول )

إجابات أفراد العينة عمى فقرات تأثير بذل العناية المينية الالزمة من الطرف المسند إليو خدمات  

 المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير

 الفقرات ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 التأثير

1 

تعد دراسة الرقابة الداخمية وتقويهيا هن أىم 
األعهال التي يتم عمى أساسيا التخطيط ألعهال 
الهراجعة هن قبل الطرف الهسند إليو خدهات 

 الهراجعة الداخمية.

 هرتفع %68.80 1.195 3.44

2 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
بالتأكد هن أن العهل قد تم تأديتو وفقا لبرناهج 

 خطة عهل هوضوعو هسبقًا.أو  الهراجعة
 هرتفع %75.80 1.168 3.79

3 

يجب عمى الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة 
الداخمية توثيق أعهالو وأن تكون أوراق العهل 
هتكاهمة وهفصمة حتى يتهكن هن فيم واستيعاب 

 عهمية الهراجعة.

 هرتفع %71.40 1.193 3.57

4 

عمى الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
أوراقو عهمية التخطيط لمهراجعة التسجيل في 

وطبيعة وتوقيت وهدى اختبارات الهراجعة الواجب 
 القيام بيا والنتائج التي تم التوصل إلييا.

 هتوسط %67.60 1.408 3.38

 هتوسط 58.40% 1.228 2.92يجب الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية  5
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(، يتضح أن جهيع الهتوسطات الحسابية التي تقيس هستوى تأثير 13هن خبلل الجدول رقم )

هحتوى التقارير تتراوح  العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة

(، وجهيعيا تشير إلى أن هستوى االتفاق حول تأثير العناية الهينية البلزهة 3.79) –( 2.92هن )

هن هتوسطة إلى  لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير كان بدرجة

خدهات الهراجعة الداخمية الحصول عمى  عمى الطرف الهسند إليوهرتفعة. فمقد حصمت الفقرة القائمة "

" عمى الهرتبة األولى إذ بمغت قيهة الهتوسط أدلة إثبات كافية وهبلئهة بصحة التقديرات الهحاسبية

في (، وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هرتفعة، 1.085( وبمغ انحرافيا الهعياري )3.79الحسابي ليا )

 طيقوم بالتخطيالطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية أن عمى يجب حين حصمت العبارة "

لعهمية الهراجعة بشكل يهكن هن خبللو التحكم في حدود هخاطر الهراجعة بحيث تكون هقبولة 

( وتعد قيهة 1.228( وانحراف هعياري )2.92" عمى الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي )وهنخفضة

أن يقوم بالتخطيط لعهمية الهراجعة بشكل يهكن هن 
هخاطر الهراجعة بحيث خبللو التحكم في حدود 
 تكون هقبولة وهنخفضة.

6 
عمى الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
الحصول عمى أدلة إثبات كافية وهبلئهة بصحة 

 التقديرات الهحاسبية.
 هرتفع %75.80 1.085 3.79

7 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
باستخدام اإلجراءات التحميمية عند التخطيط لعهمية 

 الهراجعة والقيام بالفحص الجوىري والدقيق.
 هتوسط %61.80 1.177 3.09

8 

يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
عند استخدام العينة اإلحصائية في عهمية الهراجعة 
بهراعاة السحب العشوائي لمعينة وعدم التحيز عند 

 اختيارىا وتحديد درجة الثقة الهطموبة لنجاحيا.

 هرتفع %73.80 1.237 3.69

 مرتفع  0.320 3.46 الفقرات ككل 
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شير النتائج إلى أن الهتوسط العام لهستوى االتفاق حول تأثير كها ت. الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة

العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير يساوي 

هها يدل عمى أنو  وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هرتفعة،(، 0.320( بانحراف هعياري )3.46)

تأثير العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة راد العينة عمى أن ىناك اتفاق بين أف

 الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير بشكل عام بدرجة هرتفعة.

ما مستوى تأثير االلتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخمية من الطرف المسند إليو عممية المراجعة 

 ؟قارير الماليةالداخمية عمى جودة محتوى الت

 (:14جدول )

إجابات أفراد العينة عمى فقرات تأثير االلتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخمية من الطرف المسند  

 إليو عممية المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

المتوسط  الفقرات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 التأثير

1 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
بالحصول عمى هعموهات هسبقة تستخدم كأساس 

 لعهمية الهراجعة.
 هرتفع %75.20 1.145 3.76

2 
يوجد إلزام قانوني لمطرف الهسند إليو خدهات 
الهراجعة الداخمية ينص عمى االلتزام بهعايير 

 الهراجعة الداخمية.
 هنخفض %49.60 1.175 2.48

3 
عدم التزام الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة 
الداخمية بهعايير الهراجعة نظرا الرتفاع تكاليف 

 تطبيقيا.
 هتوسط %63.00 1.298 3.15

4 
وجود إدراك كافي ألىهية االلتـزام بهعـايير الهراجعة 
الداخمية هن الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة 

 الداخمية.
 هنخفض %50.20 1.092 2.51
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5 
يتم فحص وتقييم خطة عهل الهراجعة الداخمية 
لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية هن 

 قبل لجنة الهراجعة التابعة لهجمس اإلدارة.
 هتوسط %56.40 1.279 2.82

6 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 

لمشركة قدتم بالتأكد هن أن التقارير الهالية السنوية 
 اإلفصاح عنيا بدقة وشفافية وفي الوقت الهناسب.

 هتوسط %64.40 1.185 3.22

7 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
بتقييم جودة نظام الرقابة الداخمية وهراقبة تسمسل 

 الهعموهات الهالية.
 هرتفع %76.40 1.122 3.82

8 
الهراجعة الداخمية يقوم الطرف الهسند إليو خدهات 

بالفحص الكاهل والهنظم لمقوائم الهالية والسجبلت 
 الهحاسبية بصفة هستهر.

 هرتفع %73.20 1.178 3.66

9 

يقدم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
لجنة الهراجعة عن أو  تقريرا دوريا لهجمس اإلدارة

هدى تطابق أصول الشركة لمسجبلت والقوائم الهالية 
 التي قام بفحصيا.

 هرتفع %72.60 1.345 3.63

10 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
بتزويد هجمس اإلدارة واإلدارة العميا بالتشخيصات 

 واالقتراحات واالستشارات البلزهة.
 هرتفع %76.00 1.244 3.80

11 
يتوفر لدى الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة 

الهؤىبلت العمهية والفنية الهناسبة التي الداخمية 
 تهكنو هن تطبيق هعايير الهراجعة الداخمية.

 هرتفع %74.40 1.326 3.72

12 

يأخذ الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
فـي اعتبـاره الهخـاطر الجوىرية التي قد تؤثر عمى 
أىـداف الشركة والتي ال تكفل إجراءات التأكيد 

اكتشـافيا حتى لو استخدهت العناية  وحـدىا هن
 الهينية البلزهة.

 هرتفع %80.20 1.066 4.01

يوجد دليل هكتوب لمسياسات واإلجراءات الهتبعـة  13
في إدارة الهراجعة الداخمية كدليل لعهل لمطرف 

 هتوسط %63.80 1.191 3.19
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(، يتضح أن جهيع الهتوسطات الحسابية التي تقيس هستوى تأثير 14هن خبلل الجدول رقم )

االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة 

وجهيعيا تشير إلى أن هستوى االتفاق حول تأثير (، 4.01) –( 2.21هحتوى التقارير تتراوح هن )

االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة 

هن هنخفضة إلى هرتفعة. فمقد حصمت الفقرة القائمة "يأخذ الطرف الهسند  هحتوى التقارير كان بدرجة

ية في اعتبار الهخاطر الجوىرية التي قد تؤثر عمى أىداف الشركة والتي ال إليو خدهات الهراجعة الداخم

 الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية.

14 
خدهات الهراجعة الداخمية  يتأكد الطرف الهسند إليو

ــتخدهة فــــي الهراجعة  ــتندات الهســ هــــن أن الهســ
 الداخمية هناسبة وكافية.

 هرتفع %68.00 1.192 3.40

15 

تساىم أنشطة الهراجعة الداخمية التي يقوم بيا 
الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية في 

جعة حهاية أصول الشركة وفقا لهعايير الهرا
 الداخمية.

 هرتفع %72.80 1.291 3.64

16 

ــــطة الهراجعة الداخمية التي يقوم بيا  ــــهن أنشـ تتضـ
الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
ــة التقيد بالقوانين والموائح والتعميهات الهنظهة  ــ هتابعـ

 لمعهل.

 هرتفع %78.40 1.166 3.92

17 
بالشركة هعموهـــات كافية ودليل يوجد لـــدى العاهمين 

 عهـــل بـــإجراءات الهراجعة الخاصة بأعهاليم.
 هنخفض %44.20 1.131 2.21

18 
يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية 
بتسجيل الهعموهات الهحاسبية التـي تـدعم اآلراء 

 التي توصل إلييا لتعزيز تمك اآلراء.
 هرتفع %71.80 1.214 3.59

 متوسط  0.539 3.36 الفقرات ككل 
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تكفل إجراءات التأكيد وحدىا هن اكتشافيا حتى لو استخدهت العناية الهينية البلزهة" عمى الهرتبة 

(، وتعد قيهة 1.066( وبمغ انحرافيا الهعياري )4.01األولى إذ بمغت قيهة الهتوسط الحسابي ليا )

يوجد لدى العاهمين بالشركة هعموهات كافية في حين حصمت العبارة "الحسابي ليا هرتفعة،  الهتوسط

( وانحراف 2.21" عمى الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي )ودليل عهل بإجراء الهراجعة الخاصة بأعهاليم

كها تشير النتائج إلى أن الهتوسط العام . ( وتعد قيهة الهتوسط الحسابي ليا هنخفضة1.131هعياري )

لهستوى االتفاق حول تأثير االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية 

وتعد قيهة (، 0.539( بانحراف هعياري )3.36الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير يساوي )

تأثير االلتزام عمى أنو ىناك اتفاق بين أفراد العينة عمى أن هها يدل  الهتوسط الحسابي ليا هتوسطة،

بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى 

 التقارير بشكل عام بدرجة هتوسطة.

 :لمبيانات اختبار التوزيع الطبيعي خامسا:

هن إخضاع البيانات لمتحميل لمتأكد هن أن ىذه البيانات قبل البدء باختبار الفرضيات البد  

، Kolmogorov-Smirnovالطبيعي أم ال، ولموقوف عمى ذلك تم استخدام اختبار  تخضع لمتوزيع

 التالية:الفرضيات  وعمى أساس

 الفرضية الصفرية: البيانات تخضع لمتوزيع الطبيعي.

 يعي الفرضية البديمة: البيانات ال تخضع لمتوزيع الطب

 .Kolmogorov-Smirnovوالجدول التالي يبين نتائج اختبار 

 (:15جدول رقم )

 Kolmogorov-Smirnovنتائج اختبار  

المعنوية -Kolmogorovاالنحراف الوسط  المتغير
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 المشاىدة Smirnov المعياري الحسابي
 0.200 0.113 0.155 3.26 الهراجعة الداخمية

 0.200 0.181 0.276 3.23 االستقبللية
 0.146 0.282 0.311 3.16 الكفاءة

 0.200 0.153 0.320 3.46 العناية الهينية البلزهة
 0.150 0.219 0.539 3.36 هعايير الهراجعة الداخمية قبتطبيااللتزام 

 

 0.05(، يتبين ان قيم هستوى الهعنوية الهشاىدة لكل الهحاور أكبر 15هن نتائج الجدول أعبله رقم )

هها يعني عدم رفض الفرضية الصفرية أي أن البيانات في جهيع هحاور الدراسة تخضع لمتوزيع 

 في اختبار فرضيات الدراسة. الهعهمي اإلحصائيالطبيعي، وبالتالي يهكن استخدام أساليب التحميل 

 فرضيات الدراسة

االستقاللية لمطرف المسند إليو خدمات  من حيث إيجابيتأثير  يوجدالفرضية الفرعية األولى: 

 المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

 وهنيا تم صياغة الفرضية الصفرية والبديمة كها يمي:

إليو خدهات الهراجعة هن حيث االستقبللية لمطرف الهسند  جابييإال يوجد تأثير  الفرضية الصفرية:

 .الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

هن حيث االستقبللية لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة  جابييإتأثير  يوجد الفرضية البديمة:

 .الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 لعينة واحدة حيث كانت النتائج كها في الجدول التالي: tالختبار الفرضية أعبله، تم استخدام اختبار 

 (16جدول رقم )
تأثير االستقاللية لمطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية نتائج اختبار حول المتوسط العام ل

 عمى جودة محتوى التقارير المالية
قيمة الداللة قيمة االنحراف المتوسط  المتغير
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 اإلحصائية tاختبار  المعياري الحسابي
تأثير االستقبللية لمطرف الهسند إليو خدهات 
الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير 

 الهالية
3.23 0.276 3.020 0.011 

 

تأثير االستقبللية لمطرف الهسند ل اإلحصائيأن قيهة االختبار  يتضح لنا( 16هن نتائج الجدول رقم )

 إحصائيةبداللة  3.020تساوي  الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهاليةإليو خدهات الهراجعة 

 ، لذلك ترفض الفرضية الصفرية، هها يعني أنو0.05وىي أقل هن هستوى الهعنوية  0.011تساوي 

هن حيث االستقبللية لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة  إحصائيةذو داللة  إيجابيتأثير  يوجد

 هحتوى التقارير الهالية. الداخمية عمى جودة

من حيث الكفاءة الالزمة لمطرف المسند إليو خدمات  جابييإتأثير  يوجدالفرضية الفرعية الثانية: 

 المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

 وهنيا تم صياغة الفرضية الصفرية والبديمة كها يمي:

حيث الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات هن  جابييإال يوجد تأثير  الفرضية الصفرية:

 .الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

هن حيث الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة  جابييإتأثير  يوجد الفرضية البديمة:

 .الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 لعينة واحدة حيث كانت النتائج كها في الجدول التالي: tالختبار الفرضية أعبله، تم استخدام اختبار 

 (17جدول رقم )

تأثير الكفاءة الالزمة لمطرف المسند إليو خدمات المراجعة نتائج اختبار حول المتوسط العام ل

 الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

قيمة الداللة قيمة االنحراف المتوسط  المتغير
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 اإلحصائية tاختبار  المعياري ابيالحس
تأثير الكفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو 
خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة 

 هحتوى التقارير الهالية
3.16 0.311 1.271 0.260 

 

البلزهة لمطرف الهسند تأثير الكفاءة ل اإلحصائي( يتبين أن قيهة االختبار 17هن نتائج الجدول رقم )

 إحصائيةبداللة  1.271تساوي  إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

، لذلك ال ترفض الفرضية الصفرية، هها يعني 0.05وىي أكبر هن هستوى الهعنوية  0.260تساوي 

ة لمطرف الهسند إليو خدهات هن حيث الكفاءة البلزه إحصائيةذو داللة  إيجابيتأثير  يوجدأنو ال 

 الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية.

من حيث بذل العناية المينية الالزمة لمطرف المسند  جابييإتأثير  يوجدالفرضية الفرعية الثالثة: 

 إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

 الصفرية والبديمة كها يمي:وهنيا تم صياغة الفرضية 

هن حيث بذل العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند إليو  جابييإتأثير  يوجدال  الفرضية الصفرية:

 .خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

إليو خدهات  هن حيث بذل العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند جابييإتأثير  يوجد الفرضية البديمة:

 .الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 لعينة واحدة حيث كانت النتائج كها في الجدول التالي: tالختبار الفرضية أعبله، تم استخدام اختبار 
 

 (18جدول رقم )

خدمات تأثير بذل العناية المينية الالزمة لمطرف المسند إليو نتائج اختبار حول المتوسط العام ل

 المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

قيمة الداللة قيمة االنحراف المتوسط  المتغير



012 
 

 اإلحصائية tاختبار  المعياري الحسابي
تأثير بذل العناية الهينية البلزهة لمطرف 
الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى 

 جودة هحتوى التقارير الهالية
3.46 0.320 4.051 0.005 

 

تأثير بذل العناية الهينية البلزهة ل اإلحصائيأن قيهة االختبار  لنا يتبين (18هن نتائج الجدول رقم )

بداللة  4.051تساوي  لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

، لذلك ترفض الفرضية الصفرية، هها 0.05وىي أقل هن هستوى الهعنوية  0.005تساوي  إحصائية

هن حيث بذل العناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند  إحصائيةذو داللة  إيجابيتأثير  يوجديعني أنو 

 إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية.

من حيث االلتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخمية من  جابييإتأثير  يوجدالفرضية الفرعية الرابعة: 

 الطرف المسند إليو عممية المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية

 وهنيا تم صياغة الفرضية الصفرية والبديمة كها يمي:

هعايير الهراجعة الداخمية هن هن حيث االلتزام بتطبيق  جابييإتأثير  يوجدال  الفرضية الصفرية:

 .الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

هن حيث االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف  جابييإتأثير  يوجد الفرضية البديمة:

 .لهاليةالهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير ا

 لعينة واحدة حيث كانت النتائج كها في الجدول التالي: tالختبار الفرضية أعبله، تم استخدام اختبار 

 (19جدول رقم )

تأثير االلتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخمية من الطرف المسند نتائج اختبار حول المتوسط العام ل

 التقارير الماليةإليو خدمات المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى 

قيمة الداللة قيمة االنحراف المتوسط  المتغير



013 
 

 اإلحصائية tاختبار  المعياري الحسابي
تأثير االلتزام بتطبيق هعايير الهراجعة 
الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية 
الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير 

 الهالية

3.36 0.539 2.858 0.011 

 

تأثير االلتزام بتطبيق هعايير ل اإلحصائيأن قيهة االختبار  لنا يتبين( 19الجدول رقم )هن نتائج 

 الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 لذلك، 0.05وىي أقل هن هستوى الهعنوية  0.011تساوي  إحصائيةبداللة  2.858.051تساوي 

لبللتزام بتطبيق هعايير  إحصائيةيوجد تأثير جوىري ذو داللة الفرضية الصفرية، هها يعني أنو  ترفض

 الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو عهمية الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير الهالية.

لمينيين خارجيين عمى جودة محتوى  الداخميةتأثير إلسناد ميام المراجعة  يوجدالفرضية الرئيسية: 

 التقارير المالية

 وهنيا تم صياغة الفرضية الصفرية والبديمة كها يمي:

لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى  الداخميةال يوجد تأثير إلسناد هيام الهراجعة  الفرضية الصفرية:

 .التقارير الهالية

لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى  الداخمية يوجد تأثير إلسناد هيام الهراجعة الفرضية البديمة:

 .التقارير الهالية

 لعينة واحدة حيث كانت النتائج كها في الجدول التالي: tالختبار الفرضية أعبله، تم استخدام اختبار 

 (20جدول رقم )
لمينيين خارجيين عمى جودة  الداخميةتأثير إسناد ميام المراجعة نتائج اختبار حول المتوسط العام ل

 محتوى التقارير المالية
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 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 tاختبار 

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

لهينيين  الداخميةتأثير إسناد هيام الهراجعة 
 0.000 6.047 0.155 3.26 خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

 

 الداخميةتأثير إسناد هيام الهراجعة ل اإلحصائيأن قيهة االختبار  لنا ( يتبين20) هن نتائج الجدول رقم

 0.000تساوي  إحصائيةبداللة  6.047تساوي  لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير الهالية

يوجد تأثير ، لذلك ترفض الفرضية الصفرية، هها يعني أنو 0.05وىي أقل هن هستوى الهعنوية 

لهينيين خارجيين عمى جودة هحتوى التقارير  الداخميةإلسناد هيام الهراجعة  إحصائيةذو داللة  إيجابي

 .الهالية
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 المبحث الثالث

 النتائج والتوصيات

 

 تمهيد -

 نتائج الدراسة -

 توصيات الدراسة -

 المقترحة الدراسات -

 قائمة المراجع  -

 قائمة المالحق -

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 النتائج والتوصيات

 تمهيد:

استخبلص النتائج والتوصيات في ضوء نتائج تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة يهكن 

 التالية:

 الدراسة نتائج: أوال

 الدراسة الى هجهوعة هن النتائج عمى النحو التالي:توصمت ىذه     

ميمة المراجعة الداخمية لمينيين خارجيين عمى جودة محتوى التقارير  إلسناد إيجابي ريأثت يوجد

  :من خالل ما يميوذلك  المالية

الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير  ستقبلليةال أثريوجد  .1

 لؤلسباب التالية:

تتدخل إدارة الهؤسسة بفرض قيود عمى نطاق عهمية الهراجعة الداخمية لمطرف الهسند إليو  عدم- أ

 .الداخميةخدهات الهراجعة 

عمى تحديد هسئولية دقة التقارير الهالية يعهل الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية  ان اإلسناد- ب

  .لمهنشأة
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الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة خارجيين يمزم لهينيين إسناد هيهة الهراجعة الداخمية ان - ت

 .الداخمية بالحياد والشفافية عند أداء هياهو

ال يتأثر الطرف الهسند إليو هيام الهراجعة الداخمية بالعبلقات الشخصية بينو وبين هـوظفي - ث

 .الشركة

كفاءة البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة هحتوى لمتأثير  دال يوج .2

 لؤلسباب التالية:وذلك التقارير 

إن ىدف الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية هن دراسة نظام الرقابة الداخمية وتقويهو - أ

 .عميوىو تحديد هدى الثقة في ىذا النظام واالعتهاد 

إليو خدهات الهراجعة الداخمية ييدف هن دراسة نظام الرقابة الداخمية الى  الطرف الهسندوان  - ب

 .إتهام عهمية الهراجعة في أقل وقت وأقل تكمفة ههكنة وعمى درجة هن الجودة

عناية الهينية البلزهة لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى جودة لم إيجابي تأثير يوجد .3

 لؤلسباب التالية:وذلك  هحتوى التقارير

يقوم الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية بالتأكد هن أن العهل قد تم تأديتو وفقا لبرناهج - أ

  خطة عهل هوضوعو هسبقاً أو  الهراجعة

تكون أوراق العهل  بحيث توثيق أعهالوبالطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية  يقوم- ب

 .الهراجعةن فيم واستيعاب عهمية ه بطريقة تهكنهتكاهمة وهفصمة 

الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية عمى أدلة إثبات كافية وهبلئهة بصحة  وحصول - ت

 .التقديرات الهحاسبية

بللتزام بتطبيق هعايير الهراجعة الداخمية هن الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة ل إيجابي تأثيريوجد  .4

 لؤلسباب التالية:الداخمية عمى جودة هحتوى التقارير 
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الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية بالحصول عمى هعموهات هسبقة تستخدم  قيام - أ

 .كأساس لعهمية الهراجعة

خدهات الهراجعة الداخمية بتقييم جودة نظام الرقابة الداخمية وهراقبة الطرف الهسند إليو قيام - ب

 .تسمسل الهعموهات الهالية

الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية بالفحص الكاهل والهنظم لمقوائم الهالية قيام  - ت

 والسجبلت الهحاسبية بصفة هستهر

لجنة أو  تقريرا دوريا لهجمس اإلدارةالطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية تقديم  - ث

  الهراجعة عن هدى تطابق أصول الشركة لمسجبلت والقوائم الهالية التي قام بفحصيا

 ةالدراس توصيات: ثانيا ً 

 -التالية:  التوصيات نقترحالدراسة  بناء عمى نتائج

هيام الهراجعة الداخمية لهينيين  إسناددعم وتشجيع الشركات الميبية لمتعاقد عمى العهل عمى   .1

 .جودة هحتوى التقارير الهاليةخارجيين وذلك ألثره عمى هستوى 

 لمهحافظةوذلك ات الهراجعة الداخمية( تحديد هسؤوليات الهراجعين )الطرف الهسند إليو خده يجب .2

 .عمى درجة عالية هن االستقبللية والهوضوعية

تهكن الهراجع هن إبداء رأيو في األخطاء يجب الداخمية اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة  عند .3

 واالنحرافات الهكتشفة عند أداء الهراجعة دون ضغوط هن إدارة الهنشأة.

 الهحيطة الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية الهعرفة بالظروف االقتصاديةيجب عمى  .4

  لهحاسبية وعدالتيا، وهدى تكوين حكهو الشخصي في هدى سبلهة السياسات ا حتى يتهكن هن

 كفاية اإلفصاح في القوائم الهالية.
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الداخمية هن تقييم خطة عهل الهراجعة الداخمية لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة العهل عمى  .5

 .التابعة لهجمس اإلدارةو قبل لجنة الهراجعة 

 الهراجعة بحيثيجب الطرف الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية التحكم في حدود هخاطر  .6

  هبلئم وفعال.بالتخطيط لعهمية الهراجعة بشكل  وذلكتكون هقبولة وهنخفضة 

الداخمية ينص  إلزام قانوني لمطرف الهسند إليو خدهات الهراجعةأو  تشريعات إصدارالعهل عمى  .7

 عمى االلتزام بهعايير الهراجعة الداخمية.

 اتبالشركعاهمين ال يكون هتاح لجهيع الهراجعة بـــإجراءاتالخاصة و دليل عهـــل العهل عمى توفير  .8

 .كافيةالهعموهـــات يحتوي ال

 ثالثا: الدراسات المقترحة

 في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث الدراسات التالية:

 اإلبقاء عمى وهقارنتو بتكاليف هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين إسناد اليفدراسة تك .1

 قيام بهياهيالمإدارة الهراجعة الداخمية 

 عمى القيهة السوقية لمشركات أثر إسناد هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين دراسة  .2
 الهراجعة. وهيام لجانعمى دور أثر إسناد هيام الهراجعة الداخمية لهينيين خارجيين  .3
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 قائمة المراجع

  : المراجع العربيةالأو 

 الكتب . أ

إدارة جاهعة طرابمس )"، األسس العممية والعممية لمراجعة الحساباتأحهد، "عمى  الحداد، .1

 (.2012 الهطبوعات والنشر،

 (2013)القاىرة: دار النيضة العربية،  "،أساسيات المراجعة"الدسوقي، عبد السهيع،  .2

 ،"وتطبيق نظرية - ابات في ضوء المعايير الدوليةحستدقيق ال"، الذنيبات، عمى عبد القادر .3

 (.2010 ،دار الهكتبة الوطنية ،عهان) الطبعة الثانية

الدار : اإلسكندرية) " الطبعة الثالثةهختمفة ألغراضهراجعات هختمفة "لطفي،  ،أحهدو السيد  أهين، .4

 ( 2015الجاهعية، 

 الطبعة الثالثة"، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد"لطفي،  ،أحهدو السيد  أهين، .5

 ( 2016اإلسكندرية : الدار الجاهعية،(

الرقابة والمراجعة الداخمية عمى المستوى الجزئي "عبد الفتاح هحهد، و ريا هحهد سالسيد،  .6

 م(2012)اإلسكندرية: الدار الجاهعية،  ،"والكمي
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جاهعة )"، األسس العممية والعممية لمراجعة الحساباتعبد هللا ىبلل، "و  الصبان، هحهد سهير .7

 (.2010اإلسكندرية، الدار الجاهعية، الطبعة الثالثة 

واجب وهسؤولية، الطبعة االولي، هنشورات دار  -المقاني، احهد وفارعة، هحهد، التربية البيئية .8

 1999عالم الكتب، القاىرة،

 ،عهان: دار الصفا لمنشر والتوزيع)، "االتجاىات المعاصرة في التدقيق"، جهعة، أحهد عزهي .9

 .(2017األردن 

 األلفية وتحديات المعاصرة المشكالت لمواجية المراجعة مينة تطوير" غالي، دانيال جورج، .10

 (.2013 هصر، ـ والتوزيع، والنشر لمطبع اإلسكندرية، الدار الجاهعية) الثالثة"،

 :جهيورية هصر العربية) " قراءات في االتجاىات الحديثة في المراجعة "حهاد، إبراىيم حهاد،  .11

 (.2016 دار الوسام لمطباعة، الطبعة الثالثة

 (2014، الجاهعي: دار التعميم اإلسكندرية، )"المراجعة المتكاممة"شحاتة السيد شحاتة،  .12

الداخمية وفقا  والمراجعةدراسات متقدمة في الرقابة "عبد الوىاب نصر هللا، شحاتة السيد شحاتة،  .13

 (2014دار التعميم الجاهعي،  :اإلسكندرية)، ة"يكياألمر و المعايير الدولية حداث أل

اإلسكندرية: )الطبعة الثانية،  ،"المراجعة النظرية والممارسات المينية"، عبد الوىاب، أبراىيم طو .14

 .( 2016هكتبة الدار الجاهعية

الرياض: دار )أحهد حاهد،  ترجهة ،"المحاسبة المتوسطة"کيسو، دونالد وجوري، ويحاجنت،  .15

 (.2005الطبعة العربية الثانية  ،الهريخ لمنشر

هنشورات الدار الجاهعية  :اإلسكندريةالطبعة الثانية ) ،"فمسفة المراجعة"، لطفي، أهين السيد .16

2017.) 

 الرسائل العممية: . ب
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"، الخارجية المراجعة ً الداخمية التكامل بين المراجعة، "سعيد ، عبد هللامعبد السبل ،أبوسرعة .1

قسن عمًن ، جاهعة الجزائر ،العمًن االقتصادية ًعمًن التسيير كمية، غير هنشورة رسالة هاجستير

 .2010، الجزائر تجارية

 - العالقة بين عناصر الرقابة الداخمية وجودة التقارير المالية" ،يسرى هحهد هوسى، أبو سعيد .2

الجاهعة ، رسالة هاجستير غير هنشورة"، دراسة ميدانية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة
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 الجزء الثاني
 المتعمق بمتغيرات الدراسة

 (.محتوى التقارير الماليةجودة خارجيين عمى  ينييند تأثير إلسناد ميمة المراجعة الداخمية لمجو )ي
 

ال أوافق  الـفـقـرة
 بشدة

ال 
 أوافق

 إلى
أوافق  أوافق حد ما

 بشدة
هيهـــة الهراجعـــة الداخميـــة لهـــراجعين خـــارجيين يعهـــل إســناد  .1

      عمى زيادة الثقة بهحتويات التقارير الهالية.

ــــراجعين .2 ــ ــ ــة لهــ ــ ــ ــ ــة الداخميـ ــ ــ ــ ــة الهراجعـ ــ ــ ــ ــناد لهيهـ ــ ــ ــ ــاعد اإلسـ ــ ــ ــ  يسـ
ر هعموهـات ذات خصـائص نوعيـة أكثــر يوفتـخـارجيين فـي 

 جودة.
     

ــــى  .3 ــة إلــ ــ ــة الداخميــ ــ ــام الهراجعــ ــ ــارجي لهيــ ــ ــناد الخــ ــ ــــؤدي اإلســ يــ
ــات  ــ ــايير والهتطمبـ ــ ــا لمهعـ ــ ــة وفقـ ــ ــام الهراجعـ ــ ــذ هيـ ــ ــهان تنفيـ ضــ

 الهينية.
     

تساعد عهمية اإلسناد الخارجي لهيام الهراجعة الداخمية في  .4
      تحسين إجراءات توثيق تقارير رقابة الجودة.

توفر التقارير الهالية الهرتبطة باإلسناد البيانات الهحاسبية  .5
ــــذي  ــ ــاعد هتخـ ــ ــ ــــي تسـ ــ ــة والتـ ــ ــ ــؤ الهبلئهـ ــ ــ ــــى التنبـ ــ ــــرارات عمـ ــ القـ

 باألحداث الهستقبمية.
     

ــديم  .6 ــ ــــى تقــ ــناد عمــ ــ ــة باإلســ ــ ــة الهرتبطـ ــ ــارير الهاليــ ــ ــاعد التقــ ــ تسـ
هعموهات تساىم في اتخـاذ القـرارات الهناسـبة وفـي التوقيـت 

 الهناسب.
     

ــام  .7 ــناد الخـــارجي لهيـ تراعــي التقـــارير الهاليـــة الهرتبطــة باإلسـ
والطارئـــة ويــتم تقـــديهيا الهراجعــة الداخميــة األحـــداث الياهــة 

 لهتخذ القرار بهجرد حدوثيا وبشكل هباشر.
     

 إليـــوتعبــر الهعموهــات الهاليــة التـــي يوفرىــا الطــرف الهســند  .8
هيـام الهراجعــة الداخميــة عــن حقيقــة الهركــز الهــالي لمشــركة 

 وبشكل عادل.
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يوجد تأثير جوىري الستقاللية الطرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى  .1

 التقارير المالية.

ــند  .9 تتهتــع الهعموهـــات الهحاســبية التـــي يوفرىــا الطـــرف الهسـ
هيــام الهراجعــة الداخميـــة بدرجــة عاليــة هــن الهصـــداقية  إليــو

 والشفافية.
     

ــو  .10 ــند إليــ ــا الطـــرف الهسـ يـــتم عـــرض الهعموهـــات التــــي يوفرىـ
هيـام الهراجعـة الداخميـة بعيـدًا عــن التكـرار الـذي يـؤدي إلــى 

 سوء الفيم.
     

ــبية  .11 ــا الطــــرف يهكـــن هقارنـــة الهعموهـــات الهحاسـ التـــي يوفرىـ
أداء شـركات أخـرى  عالداخمية هـ ةالهراجعالهسند إليو هيام 

 تعهل في نفس القطاع.
     

تسـاىم الهعموهـات الهاليـة التــي يوفرىـا الطـرف الهسـند إليــو  .12
ــــرارات  ــيم هــــدى صــــحة القـ ــة فــــي تقيــ ــة الداخميــ ــام الهراجعــ هيــ

 السابقة وتقييم األحداث السابقة.
     

ــــراجعين  .13 ــ ــة لهــ ــ ــ ــة الداخميـ ــ ــ ــة الهراجعــ ــ ــ ــناد لهيهـ ــ ــ ــتخدام اإلســ ــ ــ اسـ
التبلعـــب والغـــش فـــي البيانــــات  يســـاىم فـــي هنــــعخـــارجيين 
 الهالية.

     

ال أوافق  الـفـقـرة
 بشدة

ال 
 أوافق

 إلى
أوافق  أوافق ماحد 

 بشدة
ال تتــدخل إدارة الهؤسســـة بفــرض قيـــود عمــى نطـــاق عهميـــة  .1

ــند إليـــو خـــدهات الهراجعــــة  الهراجعـــة الداخميـــة لمطـــرف الهسـ
 .الداخمية

     

ــة تفــــرض عمــــى الهــــراجعين  .2 ــد إجــــراءات رادعــ  )الطــــرفتوجــ
ــالفون  ــة الداخميـــة(  الـــذين يخــ ــند إليـــو خـــدهات الهراجعــ الهسـ

 هعايير الهراجعة وأخبلقيات الهينة .

     

ــــراجعين  .3 ــــؤوليات الهـ ــد هسـ ــ ــتم تحديـ ــ ــــرفيـ ــو  )الطـ ــ ــند إليـ ــ الهسـ
ــة  ــاليخـــدهات الهراجعــ ــة( وبالتــ ــة  الداخميــ ــافظ عمــــى درجــ يحــ

 عالية هن االستقبللية والهوضوعية. 
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ــة فـــي التعاهــــل هـــع  .4 ــارير الهـــراجعين )الطــــرف يوجـــد جديــ تقــ
 الدورية. الهسند إليو خدهات الهراجعة الداخمية(

     

ــة  .5 ــ ــة الداخميــ ــ ــام الهراجعـ ــ ــارجي لهيـ ــ ــناد الخــ ــ ــام باإلسـ ــ ــد القيـ ــ عنـ
يتهكن الهراجع هن فحـص أي سـجبلت أو دفـاتر عنـد أداء 

 الهراجعة دون تدخل هن إدارة الهنشأة.

     

ــند إليـــو خـــدهات الهراجعـــة الداخميـــة(  .6 يتهتــع ) الطـــرف الهسـ
ــــــص أداء  ــــي فحــ ــ ــاعده فـ ــ ــ ــــذي يســ ــ ــــي الـ ــ ــتقبلل التنظيهــ ــ ــ باالسـ

 .وهوضوعية باستقبلليةاإلدارات األخرى 

     

ــــى  .7 ــة عمــ ــ ــة الداخميـ ــ ــام الهراجعـ ــ ــارجي لهيــ ــ ــناد الخـ ــ ــــل اإلسـ يعهـ
 تحديد هسئولية دقة التقارير الهالية لمهنشأة.

     

إليو خدهات الهراجعة الداخمية بالحياد يمتزم الطرف الهسند  .8
 والشفافية عند أداء هياهو.

     

ــــن  .9 ــة تهكـ ــة الداخميــ ــام الهراجعــ ــارجي لهيــ ــناد الخــ ــة اإلســ عهميــ
الهراجـع هـن إبـداء رأيـو فـي األخطـاء واالنحرافـات الهكتشـفة 

 عند أداء الهراجعة دون ضغوط هن إدارة الهنشأة.

     

التقــارير الهاليـــة بصـــدق عـــن تعبــر الهعموهـــات الـــواردة فـــي  .10
 .األحداث الخاصة بالشركة

     

ــــات  .11 ــ ــــن االنحرافــ ــ ــو هــ ــ ــ ــة والخمــ ــ ــ ــة بالدقــ ــ ــ ــوائم الهاليــ ــ ــ ــــز القــ ــ تتهيـ
 واألخطاء الجوىرية.

     

تســاعد التقــارير الهاليــة الهرتبطــة باإلســناد عمــى االســتهرار  .12
فـي اســتخدام نفـس اإلجــراءات والطــرق الهحاسـبية هــن فتــرة 

 الثبات(.الي أخرى )هبدأ 

     

ــة   .13 ــ ــة الداخميــ ــ ــام الهراجعـ ــ ــو هيـ ــ ــند إليـ ــ ــــرف الهسـ ــأثر الطـ ــ ال يتـ
 .الشركة بالعبلقات الشخصية بينو وبين هـوظفي

     



7 
 

 
طرف المسند إليو خدمات المراجعة الداخمية من اليوجد تأثير جوىري من حيث الكفاءة الالزمة  .2

 عمى محتوى التقارير المالية:
 

 
 
 
 

ال أوافق  الـفـقـرة
 بشدة

ال 
 أوافق

 إلى
 أوافق حد ما

أوافق 
 بشدة

تتـوفر لـدى الطـرف الهســند إليـو خـدهات الهراجعـة الداخميــة  .1
ــند  الخبــرة والكفــاءة الفنيــة الهطموبـــة عنــد تنفيــذه لمعهــل الهسـ

 إليو.

     

يقـوم الطـرف الهسـند إليـو خـدهات الهراجعـة الداخميـة هعرفـة  .2
ــأثره بـــالظروف  ــادية طبيعـــة نشـــاط الشــــركة وهـــدى تــ االقتصــ

 والتطورات التكنولوجية، وأثر ذلك عمى عهمية الهراجع.

     

ييـدف الطــرف الهسـند إليــو خــدهات الهراجعـة الداخميــة هــن  .3
 یدراسـة نظــام الرقابـة الداخميــة تحديــد طبيعـة وتوفيــت وهــد

القيـام بيــا إلتهــام عهميـة الهراجعــة بدرجــة  راداالختبـارات الهــ
 عالية هن الكفاءة والجودة. 

     

ــة  يســـتخدم .4 ــة الداخميــ ــدهات الهراجعــ ــو خــ ــند إليــ الطــــرف الهســ
الهعرفة بالظروف االقتصـادية فـي تكـوين حكهـو الشخصـي 
ــدالتيا، وهــــدى  ــبية وعــ فـــي هــــدى ســــبلهة السياســــات الهحاســ

 كفاية اإلفصاح في القوائم الهالية.

     

ــند إليــو خـــدهات الهراجعـــة الداخميـــة  إن .5 ىــدف الطـــرف الهسـ
هـن دراســة نظــام الرقابـة الداخميــة وتقويهــو ىـو تحديــد هــدى 

 الثقة في ىذا النظام واالعتهاد عميو.

     

الطــرف الهسـند إليــو خــدهات الهراجعـة الداخميــة هــن  ييـدف .6
دراسة نظام الرقابـة الداخميـة الـى إتهـام عهميـة الهراجعـة فـي 

 أقل وقت وأقل تكمفة ههكنة وعمى درجة هن الجودة. 
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طرف المسند إليو خدمات من اليوجد تأثير جوىري من حيث وبذل العناية المينية الالزمة  .3

 محتوى التقارير المالية:جودة المراجعة الداخمية عمى 

 
 

ال أوافق  الـفـقـرة
 بشدة

ال 
 أوافق

 إلى
 حد ما

أوافق  أوافق
 بشدة

تعـد دراســة الرقابـة الداخميــة وتقويهيــا هـن أىــم األعهـال التــي يــتم  .1
ــرف  ــ ــل الطـ ــ ــن قبـ ــ ــة هـ ــ ــال الهراجعـ ــ ــيط ألعهـ ــ ــيا التخطـ ــ ــى أساسـ ــ عمـ

 خدهات الهراجعة الداخمية.الهسند إليو 

     

الطـرف الهســند إليـو خـدهات الهراجعــة الداخميـة بالتأكـد هــن  يقـوم .2
ــل  ــة عهــ ــة أو خطـ ــاهج الهراجعـ ــا لبرنـ ــو وفقـ ــم تأديتـ ــد تـ ــل قـ أن العهـ

 هوضوعو هسبقًا. 

     

يجب عمى الطرف الهسند إليو خـدهات الهراجعـة الداخميـة توثيـق  .3
ــل  ــون أوراق العهــ ــو وأن تكـ ــتهكن أعهالـ ــى يــ ــمة حتـ ــة وهفصــ هتكاهمـ

 .هن فيم واستيعاب عهمية الهراجعة

     

ــجيل  .4 ــة الداخميــة التسـ ــو خــدهات الهراجعـ عمــى الطـــرف الهســند إليـ
ــدى  ــة وتوقيــــت وهــ ــة وطبيعــ ــيط لمهراجعــ ــة التخطــ ــو عهميــ ــي أوراقــ فـ
اختبـارات الهراجعـة الواجــب القيـام بيــا والنتـائج التــي تـم التوصــل 

 .إلييا

     

ــوميجــب الطـــرف  .5 ــة أن يقـ ــة الداخميـ ــدهات الهراجعـ ــو خـ ــند إليـ  الهسـ
بـالتخطيط لعهميــة الهراجعــة بشــكل يهكــن هــن خبللــو الــتحكم فــي 

 .حدود هخاطر الهراجعة بحيث تكون هقبولة وهنخفضة

     

ــول  .6 عمــى الطــرف الهســند إليــو خــدهات الهراجعــة الداخميــة الحصـ
 .عمى أدلة إثبات كافية وهبلئهة بصحة التقديرات الهحاسبية

     

ــة الداخميــة  يقــوم .7 ــو خــدهات الهراجعـ ــتخدام بالطـــرف الهســند إليـ اسـ
ــام  ــ ــة والقيـ ــ ــة الهراجعـ ــ ــيط لعهميـ ــ ــد التخطـ ــ ــة عنـ ــ ــراءات التحميميـ ــ اإلجـ

 بالفحص الجوىري والدقيق.

     

ــوم .8 ــ ــد  يقـ ــ ــة عنــ ــ ــة الداخميــ ــ ــدهات الهراجعــ ــ ــو خــ ــ ــند إليــ ــ ــرف الهســ ــ الطــ
الســحب هراعـاة باسـتخدام العينـة اإلحصـائية فـي عهميـة الهراجعـة 

العشـوائي لمعينــة وعــدم التحيـز عنــد اختيارىــا وتحديـد درجــة الثقــة 
 .الهطموبة لنجاحيا
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يوجد تأثير جوىري من حيث االلتزام بتطبيق معايير المراجعـة الداخميـة مـن الطـرف المسـند إليـو  .4
 عممية المراجعة الداخمية عمى جودة محتوى التقارير المالية.

ال أوافق  الـفـقـرة
 بشدة

ال 
 أوافق

 إلى
أوافق  أوافق حد ما

 بشدة
ــة  .1 ــ ــ ــة الداخميـ ــ ــ ــدهات الهراجعـ ــ ــو خــ ــ ــ ــند إليـ ــ ــــرف الهســ ــ ــــوم الطـ يقــ

بالحصــول عمــى هعموهــات هســبقة تســتخدم كأســاس لعهميـــة 
 الهراجعة.

     

ــند إليــو خـــدهات الهراجعـــة  .2 يوجــد إلـــزام قــانوني لمطـــرف الهسـ
 الداخمية ينص عمى االلتزام بهعايير الهراجعة الداخمية.

     

الطــرف الهســند إليـو خــدهات الهراجعــة الداخميــة عـدم التــزام  .3
 .يارتفاع تكاليف تطبيقبهعايير الهراجعة نظرا ال

     

ــــود .4 ــ ــة  وجـ ــ ــ ــايير الهراجعــ ــ ــ ــ ــــزام بهعـ ــ ــة االلتــ ــ ــ ــافي ألىهيــ ــ ــ إدراك كــ
ــة  ــ ــ ــدهات الهراجعــ ــ ــ ــو خـ ــ ــ ــند إليــ ــ ــ ــــرف الهسـ ــ ــــن الطــ ــ ــة هـ ــ ــ الداخميـ

 الداخمية.

     

الداخميــة لمطـــرف يــتم فحـــص وتقيــيم خطـــة عهــل الهراجعـــة  .5
ــة  ــ ــــل لجنـ ــــن قبـ ــة هـ ــ ــة الداخميـ ــ ــدهات الهراجعـ ــ ــو خـ ــ ــند إليـ ــ الهسـ

 الهراجعة التابعة لهجمس اإلدارة.

     

يقوم الطرف الهسند إليو خـدهات الهراجعـة الداخميـة بالتأكـد  .6
هن أن التقارير الهالية السنوية لمشركة قدتم اإلفصاح عنيا 

 بدقة وشفافية وفي الوقت الهناسب.

     

الطـرف الهسـند إليـو خـدهات الهراجعـة الداخميـة بتقيــيم يقـوم  .7
ــة تسمســــل الهعموهــــات  ــة الداخميــــة وهراقبــ ــام الرقابــ جــــودة نظــ

 الهالية.

     

ــة  .8 ــ ــ ــة الداخميـ ــ ــ ــدهات الهراجعـ ــ ــو خــ ــ ــ ــند إليـ ــ ــــرف الهســ ــ ــــوم الطـ يقــ
ــــجبلت  ــ ــ ــة والسـ ــ ــ ــوائم الهاليــ ــ ــ ــنظم لمقــ ــ ــ ــ ــــل والهـ ــ ــالفحص الكاهــ ــ ــ بــ

 الهحاسبية بصفة هستهر.

     

إليــو خـدهات الهراجعــة الداخميـة تقريــرا يقـدم الطــرف الهسـند  .9
ــابق  ةلجنــ دوريــا لهجمـــس اإلدارة أو الهراجعـــة عــن هـــدى تطـ

 أصول الشركة لمسجبلت والقوائم الهالية التي قام بفحصيا.
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 (3ملحق رقم )

يقوم الطرف الهسند إليو خـدهات الهراجعـة الداخميـة بتزويـد  .10
ــــات  ــ ــــات واالقتراحـ ــا بالتشخيصــ ــ ــــس اإلدارة واإلدارة العميــ هجمــ

 .ةستشارات البلزهواال

     

يتـوفر لـدى الطـرف الهســند إليـو خـدهات الهراجعـة الداخميــة  .11
الهـؤىبلت العمهيـة والفنيـة الهناسـبة التـي تهكنـو هـن تطبيــق 

 هعايير الهراجعة الداخمية.

     

يأخــذ الطـــرف الهســند إليـــو خـــدهات الهراجعــة الداخميـــة فــــي  .12
ــد تــــؤثر عمــــى  ــة التــــي قــ ــاطر الجوىريــ ــ ــاره الهخـ ــداف اعتبــ ــ أىـ

ــــن  ــ ــدىا هــ ــ ــ ــد وحــ ــ ــ ــــراءات التأكيـ ــ ــــل إجــ ــ ــــي ال تكفـ ــ ــــركة والتـ ــ الشـ
 .ةاكتشـافيا حتى لو استخدهت العناية الهينية البلزه

     

يوجد دليل هكتوب لمسياسات واإلجراءات الهتبعـة فـي إدارة  .13
الهراجعة الداخمية كدليل لعهل لمطرف الهسند إليـو خـدهات 

 الهراجعة الداخمية.

     

ــــن يتأكـد الطــرف  .14 الهســند إليــو خــدهات الهراجعــة الداخميــة هــ
ــــي الهراجعـة الداخميـة هناســبة  ــتخدهة فـ ــ ــتندات الهسـ ــ أن الهسـ

 .وكافية

     

ــا الطــــرف  .15 ــة التـــي يقـــوم بيـ تســـاىم أنشـــطة الهراجعـــة الداخميــ
الهســند إليــو خــدهات الهراجعــة الداخميــة فــي حهايــة أصـــول 

 . الداخمية ةوفقا لهعايير الهراجع الشركة

     

ــــطة الهراجعـة الداخميـة التـي يقـوم بيـا الطـرف  .16 ــــهن أنشـ تتضـ
ــد  ــ ــة التقيــ ــ ــ ــ ــ ــة هتابعـ ــ ــة الداخميــ ــ ــدهات الهراجعـ ــ ــو خــ ــ ــند إليــ ــ الهسـ

 والتعميهات الهنظهة لمعهل. بالقوانين والموائح

     

بالشـركة هعموهــــات كافيـة ودليـل عهــــل  العـاهمينيوجـد لــــدى  .17
 بـــإجراءات الهراجعة الخاصة بأعهاليم.

     

ــة  .18 ــ ــ ــة الداخميـ ــ ــ ــدهات الهراجعـ ــ ــو خــ ــ ــ ــند إليـ ــ ــــرف الهســ ــ ــــوم الطـ يقــ
ــــج ــــي يبتسـ ــــدعم اآلراء التــ ــــي تــ ــبية التــ ــ ــــات الهحاسـ ل الهعموهـ

 توصل إلييا لتعزيز تمك اآلراء.
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 SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي 
 

 

 

 

 المركز الوظيفي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.5 2.5 2.5 3 مدٌرعام 

 16.9 14.4 14.4 17 مدٌرإدارة

 41.5 24.6 24.6 29 رئٌسقسم

 69.5 28.0 28.0 33 رئٌسوحدة

 100.0 30.5 30.5 36 موظف

Total 118 100.0 100.0  

 
 

 

 

 الفئة العمرية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid من20من سنة30إلىأقل  10 8.5 8.5 8.5 

من30من سنة40إلىأقل  25 21.2 21.2 29.7 

من40من سنة50إلىأقل  54 45.8 45.8 75.4 

 100.0 24.6 24.6 29 سنةفأكثر 50

Total 118 100.0 100.0  

 
 

 

 المؤهل األكاديمي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 7.6 7.6 7.6 9 دبلوممتوسط 

 25.4 17.8 17.8 21 دبلومعالً

 83.9 58.5 58.5 69 بكالورٌوس

 97.5 13.6 13.6 16 ماجستٌر

 100.0 2.5 2.5 3 دكتوراه

Total 118 100.0 100.0  
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 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.9 66.9 66.9 79 محاسبة 

 76.3 9.3 9.3 11 تموٌلومصارف

 83.9 7.6 7.6 9 اقتصاد

 86.4 2.5 2.5 3 قانون

أعمال  100.0 13.6 13.6 16 إدارة

Total 118 100.0 100.0  

 
 

 

 سنوات الخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid سنوات5أقلمن  7 5.9 5.9 5.9 

أقلمن5من سنوات10إلى  26 22.0 22.0 28.0 

من10من سنة15إلىأقل  48 40.7 40.7 68.6 

من15من سنة20إلىأقل  28 23.7 23.7 92.4 

 100.0 7.6 7.6 9 سنةفأكثر 20

Total 118 100.0 100.0  

 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.3390 1.50339 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A2. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.4153 1.30957 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A3. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 
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  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1780 1.55047 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A4. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.3390 1.30888 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A5. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.2203 1.40290 

Valid N (listwise) 118   

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.4068 1.30899 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A7. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1186 1.52006 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A8. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.2288 1.29041 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A9. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5593 1.22330 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A10. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1525 1.35638 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A11. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 117 3.2137 1.25828 

Valid N (listwise) 117   

 
WEIGHT BY A12. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.9492 1.29329 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY A13. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.2627 1.47009 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B1. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7203 1.02019 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B2. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1271 1.24411 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B3. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.9322 1.47763 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B4. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1017 1.41052 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B5. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.7881 1.33878 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B6. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.3559 1.36203 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B7. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5254 1.24524 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B8. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5085 1.48350 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B9. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.9576 1.49297 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B10. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.2458 1.33932 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B11. 

WEIGHT BY B12. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1186 1.48018 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B13. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5000 1.64732 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY B11. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1017 1.42858 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY C1. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.0678 1.50059 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY C2. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 116 3.0603 1.35318 

Valid N (listwise) 116   

 
WEIGHT BY C3. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.9237 1.30847 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY C4. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.8305 1.30943 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY C5. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5000 1.56210 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY C6. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 115 3.5913 1.16148 

Valid N (listwise) 115   

 
WEIGHT BY D1. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.4407 1.19502 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY D2. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7881 1.16833 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY D3. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 120 3.5667 1.19335 

Valid N (listwise) 120   

 
WEIGHT BY D4. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.3814 1.40767 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY D5. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.9237 1.22758 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY D6. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 



21 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7881 1.08487 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY D7. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 136 3.0882 1.17675 

Valid N (listwise) 136   

 
WEIGHT BY D8. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.6949 1.23696 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E1. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7627 1.14487 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E2. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.4831 1.17476 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E3. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1525 1.29844 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E4. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.5085 1.09190 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E5. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.8220 1.27856 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E6. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.2203 1.18492 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E7. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.8220 1.12190 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E8. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.6610 1.17830 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E9. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.6271 1.34480 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E10. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7966 1.24420 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E11. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.7203 1.32617 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E12. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 4.0085 1.06615 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E13. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 



23 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.1864 1.19077 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E14. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.3983 1.19214 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E15. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.6441 1.29116 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E16. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.9153 1.16631 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E17. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 2.2119 1.13116 

Valid N (listwise) 118   

 
WEIGHT BY E18. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Y 118 3.5932 1.21414 

Valid N (listwise) 118   

 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 

 

 

 

NPar Tests 

 
[DataSet2]  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

إسنادمهمةالمراجعة

 العناٌةالمهنٌةالالزمة الكفاءةالالزمة االستقاللٌة الداخلٌة

N 13 13 6 8 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.2608 3.2308 3.1617 3.4588 

Std. Deviation .15548 .27554 .31147 .32029 

Most Extreme Differences Absolute .117 .181 .282 .153 

Positive .117 .181 .282 .151 

Negative -.106- -.143- -.195- -.153- 

Test Statistic .113 .181 .282 .153 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .200
c,d

 .146
c
 .200

c,d
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 االلتزامبتطبٌقمعاٌٌرالمراجعةالداخلٌة 

N 18 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3.3628 

Std. Deviation .53853 

Most Extreme Differences Absolute .219 

Positive .115 

Negative -.219- 

Test Statistic .219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .150
c
 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04312. 15548. 3.2608 13 إسنادمهمةالمراجعةالداخلٌة

 07642. 27554. 3.2308 13 االستقاللٌة

 12716. 31147. 3.1617 6 الكفاءةالالزمة

 11324. 32029. 3.4588 8 العناٌةالمهنٌةالالزمة

 12693. 53853. 3.3628 18 االلتزامبتطبٌقمعاٌٌرالمراجعةالداخلٌة

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 1668. 26077. 000. 12 6.047 إسنادمهمةالمراجعةالداخلٌة

 0643. 23077. 011. 12 3.020 االستقاللٌة

 -1652.- 16167. 260. 5 1.271 الكفاءةالالزمة

 1910. 45875. 005. 7 4.051 العناٌةالمهنٌةالالزمة

 0950. 36278. 011. 17 2.858 االلتزامبتطبٌقمعاٌٌرالمراجعةالداخلٌة

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Upper 

الداخلٌةإسنادمهمةالمراجعة  .3547 

 3973. االستقاللٌة

 4885. الكفاءةالالزمة

 7265. العناٌةالمهنٌةالالزمة

 6306. االلتزامبتطبٌقمعاٌٌرالمراجعةالداخلٌة

 

 

 

 

 

 


